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KÜLTÜR

PEYGAMBERİMİZ’E MUHABBET VE İTAATPEYGAMBERİMİZ’E MUHABBET VE İTAATPEYGAMBERİMİZ’E MUHABBET VE İTAAT

K�m bana �taat ederse hakîkatte Al-
lâh’a �taat etm�ş olur. K�m de bana 

�syân ederse şüphes�z Allâh’a âsî olmuş 
olur. (Buhârî, Müsl�m) “H�çb�r k�mse, ben; 
kend�s�ne babasından, evladından ve bü-
tün �nsanlardan daha sev�ml� oluncaya ka-
dar gerçek îmân etm�ş olamaz.”  (Buhârî, 
Müsl�m)

“Kıyâmet günü �nsanların bana en yakı-
nı üzer�me çok salât eden�d�r.” (T�rm�zî) 
“K�m bana b�r kere salât ederse Allah ona 
on salât eder. Onun on günahını aff eder. 
Dereces�n� on kat yükselt�r.”(Buhârî, Ah-
med b�n Hanbel)

Kur’ân-ı Hakîm’�n el-Ahzâb Sûres�’nde: 
“Şüphes�z Allah da melekler� de o pey-
gambere çok salât ederler ve onu tekrîm 
ederler. Ey îmân edenler! S�z de salât 
ed�n, tam b�r tesl�m�yetle selâm ver�n.” 
(Ahzâb, 56)

Salât, ehl-� lügatten b�r çoğuna göre duâ, 
tebr�k, temc�d ve tâz�m mânâlarına-dır. 
Ragıb el-İsfahânî; “Cenâb-ı Hakk’ın ve 
peygamber�n�n müslümanlar hakkındak� 
salâtı onları tezk�ye ve rahmet�ne maz-
har buyurmasıdır. Melekler�n salâtı, duâ 
ve �st�ğfardır. İnsanların salâtı da öyled�r. 
Namaza salât den�lmes� aslının duâ olma-
sındandır.”7 d�yor.

Cürcânî, “Allah’tan salât, rahmet; me-
leklerden salât, �st�ğfar; mü’m�nlerden 
salât, hayır ve duâ demekt�r.”8 d�yor. İbn 
Hacer’e göre “Allah’tan Peygamber�ne 
salâtın mânâsı ona rahmet�n� artırmasıdır. 
D�ğer �nsanlara salâtı �se alelıtlak rahmet 
ve tezk�yed�r.” Mücâh�d’e nazaran “Al-
lah’tan salât, tevf�k ve �smet; meleklerden 
salât, avn ve nusret; ümmetten salât �se 
�tt�bâdır.”

Bazıları da “Allâh’ın Peygamber�’ne salâ-

 M. Sam� Ramazanoğlu tı onun şeref�n� îla ve tekrîm, melek-ler�n 
salâtı onun mükerreml�ğ�n� �zhar, üm-me-
t�n salâtı da onun şefaatını talebd�r.” de-
m�şlerd�r. Seyy�d Murtaza ez-Zeb�d�’ye 
göre, “Me-leklerden salâtın mânâsına atıf, 
es�rgemed�r. Cenâb-ı Hakk’a n�sbet ed�n�-
l�nce kullarını melekler� nezd�nde med�h 
ve senâ etm�ş demek olur k� bu, Allâh’ın 
Peygamber�’ne salâtının tefsîr�ne daha la-
yıktır. Yahut kemâl-� rahmet� mânâsınadır. 
Cenâb-ı Hakk’tan gayr�ye n�sbet ed�l�nce 
mânâsı hayır �le duâdır.”

Yukarıdak� âyet-� celîle nâz�l olunca 
Rasûlullah -sallallâhu aleyh� ve sellem- 
kend�s�ne selâm ver�lmes�n� ashâbına 
emrett�. Ashâb-ı k�râm ve sonra gelenler 
de gerek mübârek kabr-� nebevîler�n� z�yâ-
rette ve gerek �sm-� âl�-� nebevîler� anıldı-
ğı zaman O’na selâm vermekle me’mur 
olmuşlardır. Bu selâmın mânâsın-da üç 
vec�h vardır: 1- Her türlü nakîsadan ve 
âfetten selâm sana ve beraber�nde bulu-
nanlara olsun. Bu sûretle selâm masdar 
olur. 2- Selâm, sen� hıfz ve sıyânette; �k-
râm-ı gâyette dâ�m, kâ�m ve kef�l olsun. 
Bu sûretle selâm, Allah Teâlânın esma-� 
hüsnâsından olur k�, “selâmet veren Zât-ı 
ecell ü âlâ” demekt�r. Cenâb-ı Hakk’ın 
�s�mler� �ç�nde bundan başka masdar yok-
tur. 3- İtaat mânâsınadır k�, tesl�m de bu-
radan gel�r. N�tek�m Cenâb-ı Hakk:

“Öyle değ�l, Rabb’ına andolsun k�, onlar 
aralarında k�m� oraya, k�m� buraya çek-
t�kler�; kavga ett�kler� şeylerde sen� ha-
kem yapıp sonra da verd�ğ�n hükümden 
yürekler� h�çb�r sıkıntı duymadan tam b�r 
tesl�m�yetle tesl�m olmadıkça îmân etm�ş 
olmazlar.” buyuruyor.

Selâm, selâmet; dış ve �ç âfetlerden âzâ-
de olmaktır. Allah Teâlâ’ya “selâm” den�l-
mes� kend�s�ne layık olmayan şeylerden 
sâl�m ve münezzeh bulunmasındandır.
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BAYRAMPAŞA

MİNİK ÖĞRENCİLERE GERİ DÖNÜŞÜM MİNİK ÖĞRENCİLERE GERİ DÖNÜŞÜM MİNİK ÖĞRENCİLERE GERİ DÖNÜŞÜM 
TESİSİNDE EĞİTİMTESİSİNDE EĞİTİMTESİSİNDE EĞİTİM

Çocuklarda çevre b�l�nc� oluşması �ç�n bugüne kadar b�rçok ça-
lışmaya �mza atan Bayrampaşa Beled�yes�, ş�md� de ambalaj 
atığı toplama ve ayrıştırma tes�s�ne götürdüğü m�n�k öğrenc�le-
re yer�nde ger� dönüşüm eğ�t�m� verd�.

Bayrampaşa Beled�yes� Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü, Ahmet 

Haş�m İlkokulu �k�nc� sınıf öğrenc�ler�n�, 
�lçen�n ger� dönüşüme uygun atıklarını 
toplayan, Hursan Ger� Dönüşüm Ambalaj 
Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tes�sler�’nde 
gezd�rerek, onlara yer�nde ger� dönüşüm 
eğ�t�m� verd�. Sınıf öğretmenler�yle tes�se 
gelen öğrenc�ler, çevre mühend�sler� ta-
rafından ver�len eğ�t�mde çevreler�ndek� 
atıkların ger� dönüştürülmes�nde ne g�b� 
�şlemler�n yapıldığını uygulamalı olarak 
gördü.

Toplanan ambalaj atıklarının tes�se g�r�-
ş�nden, ham madde olarak kullanılıncaya 
kadar hang� aşamalardan geçt�ğ�n� yer�n-
de gören öğrenc�ler eğ�t�me büyük �lg� 
gösterd�.

Yer�nde eğ�t�m çalışmalarının devam 
edeceğ�n� bel�rten çevre koruma ve kont-
rol müdürlüğüne bağlı ek�pler, ger� dönü-

şüm b�l�nc�n�n erken yaşlarda kazanılma-
sının �ler�ye dönük doğanın korunmasına 
büyük katkı sağladığını �fade ett�ler.
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TRAFİĞİ AZALTIYOR, YEŞİLİ ÇOĞALTIYORUZTRAFİĞİ AZALTIYOR, YEŞİLİ ÇOĞALTIYORUZTRAFİĞİ AZALTIYOR, YEŞİLİ ÇOĞALTIYORUZ
‘İler� Beled�yec�l�k’ çalışmaları kapsamında, �lçe genel�nde çok 
sayıda modern ve teknoloj�k otopark projes�n� başarıyla hayata 
geç�ren Bayrampaşa Beled�yes�, ‘üstü park, altı otopark projele-
r�yle’ traf�k sorununa köklü çözüm üret�yor. Bu projelerden b�r� 
de Bayrampaşa’nın merkez�ndek� Atatürk Parkı’nda yüksel�yor.

6 B�n metrekare alana �nşa ed�len ve 
yapımı büyük oranda tamamlanan 4 

katlı otopark, 500 araç kapas�teyle Bay-
rampaşa’nın en büyük ve en modern oto-
parkları arasında yer alıyor. Otoparkta 
engell� vatandaşların araçları ve tekerlekl� 
sandalyeler� �ç�n de özel park yer� ayrılmış 
durumda. Otoparkın üstü �se çok fonks�-
yonlu modern park olarak vatandaşların 
h�zmet�ne sunulacak.

BAŞKAN AYDINER:             
OTOPARK KAPASİTESİNİ 20 

BİNE ÇIKARACAĞIZ
Traf�k sorununu çözmede oldukça ka-

rarlı olan Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, “Sadece Bayrampaşa’nın 
değ�l, İstanbul’un en büyük sorunlarının 

başında gelen traf�k sorununa ‘üstü park, 
altı otopark’ projeler�m�zle kalıcı çözüm 
üretmeye devam ed�yoruz. B�rden çok 
noktada başarıyla yürüttüğümüz otopark 
yapım çalışmalarımızla Bayrampaşa’dak� 
otopark kapas�tes�n� 20 b�ne çıkarmayı 
hedefl �yoruz” ded�.
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 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü 22 Kasım D�ş Hek�mler� Günü
Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı yönet�m kurulu 
üyeler� ve mahalle teşk�latları �le b�rl�kte 22 Kasım D�ş Hek�mle-
r� Günü sebeb� �le Bayrampaşa'dak� ağız ve d�ş hastahaneler� �le 
hek�ml�kler� z�yaret ett�.

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Er-
s�n Saçlı yönet�m kurulu üyeler� ve 

mahalle teşk�latları �le b�rl�kte 22 Kasım 
D�ş Hek�mler� Günü sebeb� �le Bayrampa-
şa'dak� ağız ve d�ş hastahaneler� �le he-
k�ml�kler� z�yaret ett�.

Başkan Ers�n Saçlı ve teşk�lat men-

supları yaptıkları z�yaretlerde d�ş he-
k�mler�n�n gününü kutlayıp onlara 
karanf�l verd�. Ers�n Başkan sosyal 
medyadan aşağıdak� mesajı yayınladı:
 "Güzel gülüşler b�r�kt�rmek �ç�n çabala-
yan tüm d�ş hek�mler�m�z�n 22 kasım D�ş 
Hek�mler� Günü’nü kutluyoruz." ded�.
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Öncek� dönem Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcısı De-
m�rşah Aksu, traf�k kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı has-
tahanede vefat ett�.

Muratpaşa Mahalle Başkanlığı �le baş-
layan s�yas� hayatına �lçe yönet�m 

kurulunda başkan yardımcığı �le yıllarca 
Ak Part� Bayrampaşa teşk�latına h�zmet 
veren Rumel� asıllı Dem�rşah Aksu eş�yle 
b�rl�kte geç�rd�ğ� kazada ağır yaralandı ve 
kaldırıldığı hastahanede son nefes�n� ver-
d�.

Yıllarca Hac far�zasını yapmak �ç�n sıra 
bekleyen Merhum Dem�rşah Aksu, geç-
t�ğ�m�z dönemde Hacı olma şeref�ne na�l 
olmuştu. Teşk�latımızın değerl� ağabey�ne 
Allah'tan gan� gan� rahmet, hanımına da 
ac�l ş�falar d�l�yoruz.

Ak Part� İlçe Başkanı Ers�n Saçlı merhum 
Aksu �ç�n şu tw�t� paylaştı. "El�m b�r traf�k 
kazası sonucu vefat eden esk� muratpaşa 
mah. başkanımız ve esk� �lçe yönet�m ku-

rulu üyem�z “Dem�rşah Aksu” ab�me Ce-
nabı Hak'tan rahmet,a�les� ve sevenler�ne 
başsağlığı d�l�yorum."

Yıllarca merhum Dem�rşah Aksu'nun 
�lçe başkanlığını yapan öncek� dönem �lçe 
başkanı Cem�l Yıldız da facebookta, Hac 
dönüşü kend�s�n� z�yaret ett�ğ� Dem�rşah 
ağabey�m�z �ç�n b�r paylaşımda bulundu: 

"Uzun yıllar s�yasette yol arkadaşlı-
ğı yaptığım Dem�rşah Aksu kardeş�m 
geç�rd�ğ� el�m b�r traf�k kazasında ve-
fat etm�şt�r. Dem�rşah kardeş�me Al-
lah tan rahmet, yaralanan eş�ne ş�fa 
d�l�yorum."

Cenazes�, 24.11.2018 Cumartes� 
günü öğle namazına müteak�p Mura-
d�ye Cam��'nde kılınan cenaze nama-
zından sonra Küçükköy Mezarlığı’na 
defned�ld�.
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Özel Özgür Çocuk Anaokulu’nda Öğretmenler Özel Özgür Çocuk Anaokulu’nda Öğretmenler Özel Özgür Çocuk Anaokulu’nda Öğretmenler 
Günü Coşkuyla Günü Coşkuyla Günü Coşkuyla 

KutlandıKutlandıKutlandı

24 Kasım Öğretmen-
ler Günü, Özel 

Özgür Çocuk Anaoku-
lu’nda öğrenc�ler�n, öğ-
retmenler�ne verd�kler� 
hed�yelerle kutlandı.
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24 Kasım Öğretmenler Günü Bayrampaşa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Bayrampaşa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Bayrampaşa'da 
KutlandıKutlandıKutlandı

   24 Kasım Öğretmenler Günü 
Bayrampaşa'da beled�yen�n 
düzenled�ğ� gece �le kutlandı. 

Salonda toplanan öğretmenler�n gü-
nünü kutlayan Bayrampaşa Beled�ye 

Başkanı yaptığı konuşmada şunları söy-
led�: 

"24 Kasım Öğretmenler Günü münase-
bet�yle düzenled�ğ�m�z programda İlçe-
m�zde görev yapan kıymetl� öğretmen-
ler�m�z ve a�leler� �le b�r araya gelmen�n 
mutluluğunu yaşadık. Kıymetl� Öğretmen-
ler�m�z �le selamlaştık, sohbet ett�k. Tüm 
kıymetl� Öğretmenler�m�z�n, Öğretmenler 
Günü ‘nü en �çten duygularımla kutlu-
yorum. Geleceğ�m�z�n tem�natı kıymetl� 
çocuklarımızın ve gençler�m�z�n yet�şt�-
r�lmes�nde büyük emekler� olan değerl� 
öğretmenler�m�ze teşekkür ed�yorum."

Geceye katılan Ak Part� Bayrampaşa İlçe 
Başkanı Ers�n Saçlı sosyal medyadan şu 
paylaşımı yaptı: "Emeğ� �le �nsanı değerl� 
kılan sevg�l� öğretmenler�m�z�n, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğ-
retmen Mustafa Kemal ATATÜRK ve ara-
mızdan ayrılan öğretmenler�m�z� sevg� ve 
saygıyla anıyorum."
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DERNEKLER

Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�'nde          
"Öğretmenler Günü" Kutlandı"Öğretmenler Günü" Kutlandı"Öğretmenler Günü" Kutlandı

Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ� Öğretmenler Günü’nde yaptıkla-
rı kutlama sonucu dernek başkanı Ömer Den�z: “Başarılı nes�l-
ler yet�şt�ren kıymetl� öğretmenler�m�z�n, Öğretmenler Gününü 
kutlarız” ded�.

SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            SANCAKGEM YÖNETİMİ MHP İLÇE            
BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİBAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİBAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ

Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ� Başkanı Ömer Den�z yönet�m� 
�le beraber Bayrampaşa MHP İlçe Başkanlığı’nı z�yaret ett�.






