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Sarıkamış Şehitleri Harekatın 
104. Yılında Rahmetle Anıldı





Selahattin BölükbaşıSelahattin BölükbaşıSelahattin Bölükbaşı

EDİTÖR’DEN

Büyükşehir belediye başkan 
adaylarının çoğu açıklandı. Ak 
Parti İstanbul’u henüz açıkla-
madı ama TBMM Başkanı Sn. 
Binali Yıldırım’ın aday olacağı-
na kesin gözle bakılıyor. Bu haf-
ta ilçe belediye başkan adayla-
rı da açıklanmaya başlanacak. 

Dikkat çeken bir detay CHP ile İyi Parti 
arasında kurulan ittifak sonucu ilçe 

belediye başkan ve başkan yardımcılık-
larını yasak olmasına rağmen sözleşmeli 
olarak paylaşarak anlaşmaları. Ak Parti 
ile MHP arasında daha sağlam bir ittifak 
olduğu ve bu tür paylaşımlara girilmedi-
ğini gözlemlemekteyiz. 

Bayrampaşa’da belediye başkan ve 
meclis üyesi aday adayları harıl harıl ça-
lışmakta. Adaylar açıklanmamasına rağ-
men STK’lar sık sık ziyaret edilmekte. 
Keşke STK’lar sadece seçim dönemlerin-
de değil de; her zaman ziyaret edilse.

Haber sitemiz www.yerelgercek.com ‘da 
Bayrampaşa ve ulusal haberlerin yanı sıra 
spor haberlerini de güncel olarak işle-
mekteyiz. Futbol öne çıksa da diğer spor 
dallarını da ajansımızdan bize aktarıldığı 
kadar sitemizde bulabilirsiniz. 

Türk milleti olarak özellikle siyaset ve 
futbol konusunda kendimizin oldukça 
bilgili olduğunu zannederiz. Örneğin Be-
şiktaş’ı 2 yıl art arda şampiyon yaptıktan 

Keşke STK’lar sadece     Keşke STK’lar sadece     Keşke STK’lar sadece     
seçim dönemlerinde değil seçim dönemlerinde değil seçim dönemlerinde değil 

de her zaman ziyaret edilsede her zaman ziyaret edilsede her zaman ziyaret edilse

sonra, takımdaki önemli futbolcuların sa-
tılması üzerine gelen başarısızlık sonra-
sı; Türkiye’yi de tarihinde ilk kez Dünya 
3. yapan Şenol Güneş Hoca’ya eleştiride 
bulunabiliyoruz.

Siyasette de haddini bilmezin biri “A.Ş.” 
çıkmış dönemindeki başarıların hepsini 
kendisine atfedebiliyor ve yarım saatlik 
yaptığı konuşmada 55 kez “ben” diyebi-
liyor. Oysa çok iyi biliyoruz ki başarı asla 
sadece bir kişiye ait olamaz. Hele hele Ak 
Parti’de başarı, zafer kişilerin de ötesinde 
Allah’a ait olarak görülür. “Çalışmak biz-
den, zafer Allah’tan” denir.

Adayların açıklanması ile ivme kazana-
cak olan seçim sürecinde sağduyuyu el-
den bırakmadan, rakiplere de saygı duyup 
kardeşlik ve barış içerisinde bir seçim sü-
reci geçirmemizi diliyorum.

Allah’a emanet olun.





Adres: Parkada Karşısı, Şeh�r Parkı Caddes�, No: 35        
Yıldırım Mah. Bayrampaşa / İstanbul

477 55 55

Geçmişten Geleceğe Lezzet
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BAYRAMPAŞA

SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    SARIKAMIŞ VE DİĞER TÜM ŞEHİTLERİMİZİ    
RAHMET İLE ANIYORUZRAHMET İLE ANIYORUZRAHMET İLE ANIYORUZ

Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sarıkamış şehitleri-
mizin yıldönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla onları 
“rahmet ve minnet” ile yad ettiğini belirtti.
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BAYRAMPAŞA

Ersin Başkan düzenlenen etkinlik hak-
kında şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanımız Sn. Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın teşrifl eriyle, Arnavut-
köy Belediyemizin Yönetim ve Hizmet 
Merkezi ile 82 Eserin Açılış Töreni'ne, Üç 
kademe ve Teşkilatımızla katılım sağla-
dık.” 

AK PARTİ BAYRAMPAŞA TEŞKİLATI ARNAVUTKÖY’DEAK PARTİ BAYRAMPAŞA TEŞKİLATI ARNAVUTKÖY’DEAK PARTİ BAYRAMPAŞA TEŞKİLATI ARNAVUTKÖY’DE
AK Parti Bayrampaşa Teşki-

latı; İlçe Başkanı Ersin Saçlı 
önderliğinde; Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da ka-
tıldığı açılış törenine, 3 ana ka-
demesi ile birlikte iştirak etti.
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BAYRAMPAŞA

ERSİN BAŞKAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDIERSİN BAŞKAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDIERSİN BAŞKAN SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI
AK Parti Bayrampaşa’nın çalışkan, genç, dinamik İlçe Başkanı 

Ersin Saçlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarıka-
mış şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile andığını belirtti:
“#Sarıkamış Harekatı’nın 104. Yılında Şehitlerimizi Saygı, Rah-

met ve Minnetle Anıyorum. 
Ruhlarınız Şâd, Mekânlarınız Cennet Olsun...”

Ersin Saçlı / Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı

Ersin Başkan ayrıca 745. yıl-
dönümünde Hz. Mevlana için 
aşağıdaki paylaşımı yaptı:
“Hoşgörünün ve kardeşliğin 

temsilcisi #Mevlana Celaled-
din-i Rumi’yi vuslatının 745. se-

ney-i devriyesinde sevgi, saygı 
ve rahmetle anıyor, öğretileri-
nin tüm dünya’da barış ve huzu-
ra vesile olmasını diliyorum.”
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BAYRAMPAŞA

BAŞKAN AYDINER BAYGEM RADYO'YA KONUK OLDUBAŞKAN AYDINER BAYGEM RADYO'YA KONUK OLDUBAŞKAN AYDINER BAYGEM RADYO'YA KONUK OLDU
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner Baygem Radyo'ya 

konuk oldu.

Programda Bayrampaşa'daki biten ve 
devam etmekte olan projeleri hakkın-

da bilgiler veren Başkan Aydıner şu açık-
lamaları yaptı:

 "İstanbul'umuzun ilk gençlik radyosu, 
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi 
BAYGEM Radyo'muzun canlı yayın ko-

nuğu olduk. Hoş sohbetleri, emekleri ve 
çalışmaları için BAYGEM yöneticilerimize 
ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başa-
rılarının devamını diliyorum."

 http://baygemradyo.com 
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BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE 'HALK GÜNÜ'BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE 'HALK GÜNÜ'BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE 'HALK GÜNÜ'

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner her hafta perşem-
be günlerini 'Halk Günü' ilan etti.

Halk gününde gelen ziyaretçileri dinle-
yen, onlarla istişarede bulunan baş-

kan Aydıner bu konu hakkında bir açıkla-
mada bulundu: 

"Her hafta perşembe günü kıymetli Bay-
rampaşalı hemşehrilerimiz ile belediye-
mizde saat: 10:00'da Çay Sohbeti'nde bir 
araya gelmeye, hemhâl olmaya devam 
ediyoruz. Meselemiz gönül alıp, gönül 

vermektir.  Halk Günümüzde bir araya 
geldiğimiz kıymetli hemşehrilerimizin is-
teklerini dinleyip, istişarede bulunduk. 

Yüzü gülen bir Bayrampaşa için, gelen 
talepleri gerçekleştirmek üzere gerekli 
çalışmaları başlattık."

#CanlaBaşlaBayrampaşa
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DERNEKLER

Makedonya'da Türkçe Eğitim BayramıMakedonya'da Türkçe Eğitim BayramıMakedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı
Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Bay-

ramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşki-
latları Birliği (MATÜSİTEB) tarafın-

dan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) desteğiyle düzenlenen 
resepsiyona, Cumhurbaşkanlığı Sözcü-
sü İbrahim Kalın, Makedonya Başbakan 
Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spa-
sovski, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet 
Bakanı Adnan Kahil, Makedonya Kültür 
Bakanı Asaf Ademi, Makedonya Diaspora 
Bakanı Edmond Ademi, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, 
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Er-
kal Kara, TİKA Başkanı Serdar Çam, mil-
letvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke marşlarının okunmasının ardın-
dan konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Kalın, Türkçenin bayramla kut-
lanmasının ayrı bir mutluluk vesilesi ol-
duğunu söyledi.

Makedonya'nın farklı yerlerinden Türk-

lerin, Türkçe Eğitim Bayramı'nın kutlan-
ması için katılım göstermesinden dolayı 
herkese müteşekkir olduklarını belirten 
Kalın, Makedonyalı dostlarına da ev sa-
hipliklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplumun zenginliği, güzelliği, barış ve 
huzurunun salondaki katılımcılarda mev-
cut olduğunu dile getiren Kalın, "Size 
Türkiye’den 81 milyon vatandaşımızdan, 
Anadolu topraklarından selam var. Sizle-
re İstanbul’dan, Bursa’dan, Konya’dan, 
Mardin’den, Urfa’dan selam var. Ama bu-
rada hepimize Kudüs’ten, Bosna’dan, Se-
merkant’tan selam var. Ve bütün o güzel 
şehirlerimize, lisan dilimizin ve gönül di-
limizin konuşulduğu o coğrafyaya bizden 
de selam, hürmet ve dua. Tabii bunların 
yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın hepinize selamları var." 
ifadelerini kullandı.
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DERNEKLER

Rumelili Türkler'den Çocuk Koruma ve Uygulama Rumelili Türkler'den Çocuk Koruma ve Uygulama Rumelili Türkler'den Çocuk Koruma ve Uygulama 
Merkezine Destek Merkezine Destek Merkezine Destek 

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak kurulacak 
olan Çocuk Koruma ve Uygulama Merkezinin iç teçhizatını üstle-
nerek destekte bulundu.

Dernek yetkililerinin konu hakkında 
sosyal medyadan yaptığı açıklama:

"Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Genel Başkanımız Adnan ŞAHİN-
LER, Bayrampaşa Şube Başkanımız Me-
tin ALTINTAŞ ve Gençlik Kolu Başkanımız 
Tolga GÜNEŞ ile birlikte yeni kurulacak 
olan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 
Fakültesi Çocuk Koruma ve Uygulama 
Merkezi‘nin Sempozyumuna katılım sağ-
ladık. 

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği olarak kurulacak olan Çocuk 
Koruma ve Uygulama Merkezinin iç teç-
hizatını üstlenerek destekte bulunduk. 
Merkezin kurucusu Prof. Dr. Ayşe KILIÇ; 
Genel Başkanımız Adnan ŞAHİNLER ve 
Bayrampaşa Şube Başkanımız Metin AL-
TINTAŞ ‘a plaket takdiminde bulundu."
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KÜLTÜR

Yerli malının ne demek olduğunu yap-
tıkları etkinliklerle çocuklara anlat-

maya çalışan Özel Özgür Çocuk Anaokulu 
öğretmenleri, çocukların bu etkinliklerde 

Özel Özgür Çocuk Anaokulu'nda "Yerli Malı        
Haftası" Kutlandı

Eğitimin yanında çocuklarımıza kültür, gelenek ve görenekle-
rimizi de öğretmeye çalışan Özel Özgür Çocuk Anaokulu; Yerli 
Malı Haftası'nı çocuklarla birlikte kutladı.

çok eğlendiklerini, eğlenirken de örf ve 
adetlerimizi, kültürümüzü daha bu yaşlar-
da yaşayarak öğrendiklerini belirttiler.
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DERNEKLER

Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu 10. Olağan Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu 10. Olağan Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu 10. Olağan 
Genel Kurulu YapıldıGenel Kurulu YapıldıGenel Kurulu Yapıldı

Rumeli Türk Dernekleri Federasyonu, 10. Olağan Genel Kuru-
lu'nu 16 Aralık Pazar günü gerçekleştirdi.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği'ni temsil eden Kerim Erden 

başkanlığındaki yönetim kurulu 3 yıllık 
görev süresini tamamladı. 

Yeni yapılan seçimde Batı Trakya Türk-
leri Dayanışma Derneği adına Necmet-
tin Hüseyin oy birliğiyle yeni federasyon 
başkanı seçildi. 

Oluşturulan yönetim kurulunda Bosna 
Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'n-
den Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, Sebahattin 
Demir ve Dr.Yasin Güler yer aldı.

Yeni yönetim kurulunun hayırlı çalışma-
lara imza atmasını diliyoruz. Hayırlı olsun.
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G.OSMANPAŞA

Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      Bakan Murat Kurum: "Gaziosmanpaşa Belediyesi      
Kentsel Dönüşümde Önemli Mesafe Katetti"Kentsel Dönüşümde Önemli Mesafe Katetti"Kentsel Dönüşümde Önemli Mesafe Katetti"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 

Türkiye'nin en büyük ölçekte kentsel 
dönüşüm projelerinin gerçekleştirildiği 
Gaziosmanpaşa’da, çalışmaları yerinde 
inceledi. İlçede kentsel dönüşüm proje-
lerinin önemli ölçüde mesafe katettiğini 
dile getiren Kurum, "Kentsel dönüşümle 
birlikte yeşil alan ve otopark sorununu da 
çözmüş oluyoruz " dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Gaziosman-
paşa'da kentsel dönüşüm çalışmalarını 
yerinde inceleyerek Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan 
bilgi aldı. Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa 
Belediyesi'nin kentsel dönüşüm proje-
lerinde önemli ölçüde mesafe katettiğini 
vurguladı ve "Deprem kuşağı İstanbul'da 
kentsel dönüşüm, sadece konutların dö-
nüşümü için değil, aynı zamanda yeşil 
alan ve otopark sorununu da çözmüş ola-
cak" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Avrupa Yakası Kentsel 
Dönüşüm Merkezi'nde gerçekleştirilen 
toplantıda, Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta ilçedeki kentsel 

dönüşüm çalışmalarındaki son durum 
hakkında Bakan Kurum'a bilgi verdi ve 
vizyon projelerini anlattı. Başkan Usta, 
"Devam eden projelerimizi Sayın Bakanı-
mızın verdiği destek ile kısa sürede daha 
da hızlandırıp tamamlayacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakan-
lar Kurulu Kararları ile toplam alanı 1.173 
hektar olan Gaziosmanpaşa’nın 432 hek-
tarı (%37’si) riskli alan ilan edilmiş ve 13 
Mahallenin 18 ayrı bölgesinde kentsel dö-
nüşüm süreci başlatılmıştı. 

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin modern 
şehircilik anlayışıyla prestijli ve güvenli 
yaşam alanları oluşturmak için sürdür-
düğü kentsel dönüşüm çalışmaları kap-
samında 3 bin 500 konut hak sahiplerine 
teslim edildi. İnşaatı devam eden 3 bin 
konut ise  2019 yılı içinde hak sahiplerine 
teslim edilecek. 

Kentsel dönüşüm tamamlandığında il-
çede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 
oranında artmış olacak. Ulaşım planları-
nın da göz önünde bulundurulduğu çalış-
malar ile Gaziosmanpaşa, toplamda 100 
bin araç kapasiteli kapalı otopark alanla-
rına sahip olacak.
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G.OSMANPAŞA

Başkan Usta’dan Gençlere ÇağrıBaşkan Usta’dan Gençlere ÇağrıBaşkan Usta’dan Gençlere Çağrı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, eğitimin 

kültür, sanat ve sporla güçlendirilmesi gerektiğini belirterek 
gençleri en az bir spor veya sanat dalıyla ilgilenmeye çağırdı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafın-
dan Fahrettin Özüdoğru Çok Prog-

ramlı Anadolu Lisesi’ne kazandırılan 110 
kişi kapasiteli konferans salonunun açı-
lında konuşan Başkan Usta, “Yeni eğitim 
alanlarını ilçemize kazandırarak daha az 
sınıfl arda, kaliteli mekânlarda iyi eğitim 
verecek imkânları sağlamak zorundayız. 

Eğitim bu işin çatısıdır. Cumhurbaşkanı-
mızın da belirttiği gibi gönül belediyecili-
ğini de ekleyerek bu çatıyı kültür, sanat ve 
sporla güçlendirmeliyiz. 

Bu anlamda hizmete açtığımız sanat 
akademimizle, millet kıraathanesi ve kü-
tüphanemizle bu ihtiyaçları karşılamanın 
çabası içindeyiz” dedi.

“HER BİRİNİZİN UĞRAŞTIĞI 
EN AZ BİR SPOR VEYA SANAT 

DALI OLSUN”

Gençleri en az bir spor veya sanat dalıy-
la ilgilenmeye çağıran Başkan Usta, “Biz 
size mekanları ve imkanları sunmaya de-
vam ediyoruz ama bunları sahiplenip ye-

teneklerinizi ortaya çıkartacak, hayalleri-
nize ulaşacak olan sizlersiniz. 

Her birinizin uğraştığı en az bir spor 
veya sanat dalı olsun. Eğitiminizi kültür, 
sanat ve sporla desteklemelisiniz” diye 
konuştu.

GENÇLERLE İŞ BİRLİĞİNE TAM 
GAZ DEVAM

Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi’nden başlamak üzere genç-
lere yönelik yeni bir projeyi daha hayata 
geçiren Başkan Usta, 

“İlçemiz ve ülkemiz adına gençlerden 
şunu talep ediyorum. Her biriniz kendini 
okul müdürünün, Milli Eğitim Müdürü'nün 
ve Cumhurbaşkanı'nın yerine koyarak ha-
yallerini, projelerini, düşüncelerini getir-
sin bize. 

Biz de gençlerimizin bu projelerine sa-
hip çıkalım, destek olalım. Bu projemizi 
buradan başlatarak tüm okullarımıza ya-
yalım” ifadelerini kullandı.
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EYÜPSULTAN

Bilal Özkan, kısa film yarışmasında birinci olduBilal Özkan, kısa film yarışmasında birinci olduBilal Özkan, kısa film yarışmasında birinci oldu
Eyüpsultan Belediyesi SİMURG 5-25 

Yaş Yaygın Eğitim Programı ödül al-
maya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Ve-
rimlilik” temalı kısa film yarışmasında, 
SİMURG Akşemsettin Bilgi Evi öğrencisi 
Bilal Özkan “Verimlilik” adlı filmle birinci-
lik ödülünü aldı.

Ankara'da gerçekleştirilen törene Eyüp-
sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
SİMURG’lu öğrenci ve öğretmenlerle be-
raber katıldı. Bilal Özkan, ödülünü Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
elinden aldı. Ayrıca Özkan, ödülünü alır-
ken Bakan Varank’a SİMURG atkısı hedi-
ye etti.

Emeği geçen eğitmenler ve oyunculara 
teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Remzi 
Aydın, şöyle konuştu: “Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığınca verimlilik alanında kısa 
film yarışmasında Türkiye birincisi olan 
Akşemsettin Bilgi Evi öğrencimiz Bilal 

Özkan'ı kutluyorum. Simurg eğitimlerimiz 
artık ülke çapında etkisini gösteriyor”

Törende konuşma yapan Bakan Mus-
tafa Varank ise, verimlilik bilincinin genç 
nesillere aktarılmasını sağlamak için Milli 
Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde okul-
larda yarışmalar düzenlediklerini belirtti. 
Bakan Varank, gençlerin verimlilik konu-
suna gösterdikleri ilgi ve yarışmalarda or-
taya çıkardıkları projelerin gelecek açısın-
dan ümit verici olduğunu vurguladı.

Gençlerin “bilgi çağında” bilgi teknolo-
jilerini çok iyi kullanmaları ve bu tekno-
lojileri nasıl geliştirebilecekleri sorusuna 
cevap aramaları gerektiğini ifade eden 
Varank, şöyle devam etti: “Günümüzde 
yenilikçi olmak, üretkenliği artıran verim-
li ve orijinal fikirlerin hayata geçmesiyle 
mümkün olabiliyor. Uygulanabilir ve öz-
gün fikirler üreten tüm gençlerimizin ya-
nındayız.”
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HULUSİ KENTMEN ESENLER'DE ANILDIHULUSİ KENTMEN ESENLER'DE ANILDIHULUSİ KENTMEN ESENLER'DE ANILDI
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen, aramızdan ayrılışı-

nın 25. yılında Esenler'de düzenlenen "Türk Sinemasının Komi-
ser Babası: Hulusi Kentmen" başlıklı anma programında anıldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü, Yeşilçam'ın usta oyuncusu 

Hulusi Kentmen'in vefatının 25. yılında, 
"Türk Sinemasının Komiser Babası: Hu-
lusi Kentmen" başlıklı anma programı 
düzenledi. Esenler Belediyesi Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçek-
leştirilen programa, Hulusi Kentmen'in to-
runu Melek Kentmen, Esenler Belediyesi 
Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu 
ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Moderatörlüğünü Muhammed Emre 
Yapraklı'nın üstlendiği programda, Yeşil-
çam'ın ünlü oyuncularından Süleyman 
Turan ve sinema yazarı Suat Köçer, Kent-
men'in Türk Sineması'ndaki yeri ve haya-
tını konuştu.

Programda bir selamlama konuşması 
yapan Melek Kentmen, dedesinin torun-
larına da çok iyi davrandığını söyleyerek, 
"Dedem günlük hayatında ropdöşambırı-
nı giyer, gazetesini okurdu. Keyfine düş-
kün, eğlenceli bir insandı. Dedemi daha 
iyi anlatabilmek amacıyla kendisiyle ilgili 
bir kitap yazıyorum. Umarım dedemi gü-
zelce anlatabilirim" dedi.

Yakın zamanda Dostluk Film Festiva-
li'nde onur ödülü alan Yeşilçam'ın ünlü 
oyuncularından Süleyman Turan, Hulusi 
Kentmen'le set aralarında yaptıkları soh-
betlerin ömür boyu hatırlanacak kadar 
değerli olduğunu söyleyerek şunları ak-
tardı:

   "Onunla sohbet ediyor olmak ayrı bir 
keyifti. Çok farklı bir adam görmüyordu-
nuz sette çalıştığınız kişiyle sohbet ettiği-
niz insan arasında. Hulusi Kentmen, ken-
dine has bir tavrı olan ve toplumun kabul 
ettiği her şeyi de kendinde barındıran biri-
siydi. O bir efsaneydi ve uzun zaman hep 
böyle devam edecek. Hulusi Kentmen 
aynı zamanda bir denizciydi, oyunculuk-
la arasında çokça fark var ama hayatı bo-
yunca iki mesleği de sürdürmeyi başardı. 
Askerlikle birlikte yürütecek kadar çok 
sevmiş olduğu sinemayı, az paralarla zor 
imkânlarda yaşaması çok kıymetli ve çok 
değerli.  Sizleri kutlamak lazım, Hulusi 
Kentmen hep anılmaya layık bir büyüğü-
müz."
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İSLÂM'IN AMACI İNSANI HÜR KILMAKTIRİSLÂM'IN AMACI İNSANI HÜR KILMAKTIRİSLÂM'IN AMACI İNSANI HÜR KILMAKTIR
"Siyaset ve Ahlâk Okumaları"nda konu-

şan Prof. Dr. Recep Şentürk, "İslâm siya-
setinin ve devletinin amacı herkesi Müs-
lüman yapmak değil insanı hür kılmaktır" 
dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlü-
ğü, 2018-2019 Şeyh Edebali Kültür Sanat 
Sezonu'na özel olarak  "Siyaset ve Ahlâk 
Okumaları" programı düzenliyor. Siyaset 
ve ahlâk disiplinlerine ait kavramların ele 
alınacağı programların ilki Dr. Kadir Top-
baş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. 
Programda konuşan İbn Haldun Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, dev-
let kavramı ve İslâm medeniyeti üzerine 
bir sohbet gerçekleştirdi.

Peygamber Efendimizin, dünya tarihin-
de ilk defa devlet ve devlet başkanının 
hazinesini ayıran yönetici olduğunu söy-
leyen Şentürk, "İslâm medeniyeti, Hz. 
Peygamber'in Medine'de kurduğu ve dört 
halife tarafından devam ettirilen modeldir. 
Fakat biz Roma ve Yunan medeniyetinin 
öğretileri üzerine inşa edilen Batı medeni-
yetini alıp devam ettirmeyi tercih etmişiz. 
İslâm medeniyetinin siyaset kurumuna ne 
gibi katkılar yaptığına bakacak olursak, 
Peygamber Efendimiz dünya tarihinde ilk 
defa devlet ve devlet başkanının hazine-

sini ayıran yönetici olmuştur. Bu insan-
lık tarihinde büyük bir devrimdir. Batı'da 
bu özellik 18. yy'da ortaya çıkmıştır. Pey-
gamber Efendimiz ise bu tarihten çok za-
man önce devlet malı ile kendi hazinesini 
ayırmıştır, böylelikle devlet, devlet baş-
kanından ayrı bir kurum haline gelmiştir. 
Devlet başkanlığını ücretsiz yürütmüş ve 
gönüllü olarak devlet bakanlığını yapmış-
tır" şeklinde konuştu.

Peygamber Efendimizin vefatından son-
ra yerine birisini tayin etmediğini, devlet 
başkanının seçimle başa geldiğini aktaran 
Şentürk, "Bu yöntem bundan 14 asır önce 
yapılmıştır. Batı'da seçimle başa gelme 
18-19. yy.'larda gerçekleşiyor. Hz. Ebube-
kir ise seçildikten sonra ilk defa maaşla 
çalışan devlet başkanı olmuştur. Bunlar 
İslâm medeniyetinin adaletli ve modern 
bir devlet olduğunun göstergeleridir. İs-
lâm devleti ademiyet kavramı üzerine ku-
rulmuştur. İnsan iseniz İslâm devleti va-
tandaşı olabilirsiniz. İslâm siyasetinin ve 
devletinin amacı herkesi Müslüman yap-
mak değildir. Allah'ın insanı yarattığında-
kiyle aynı amacı güder; insanı hür kılmak 
ve insanın serbest imtihan olabileceği or-
tamı oluşturmak" diye konuştu.






