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EDİTÖR’DEN

Ak Parti Bayrampaşa’nın muhtemel 
adaylarından biri olan mevcut Belediye 
Başkanını yalnızmış gibi göstermeye çalı-
şan bir yazı üzerine; Başkanı ve teşkilatla 
olan bağlarını iyi bilen birisi olarak bu ko-
nuyu anlatmaya çalışacağım.

O Bayrampaşa’dak� �lk Ak Part� 
Teşk�latını kurdu

Sahada hiçbir Ak Partili yokken dükkan 
dükkan, ev ev dolaşıp yönetim kurulu 
oluşturabilmek için çabaladı. İktidar par-
tisine herkes katılmak ister ancak o dö-
nemde daha yeni kurulan bir partiye ilçe 
yönetim kurulu oluşturmak, gençlik ve 
kadın kollarını kurmak hiç de  kolay bir iş 
değildi. 

 Kurucu başkan olarak 6 yıl teşkilatın ba-
şında bizzat görev yaptı. Ardından meclis 
üyeliği ve o dönemin Belediye Başkanı 
Hüseyin Bürge’nin milletvekili adayı ol-
mak için istifası sonrası, başlayan baş-
kanlık süreci. 

Bayrampaşa’daki Ak Parti teşkilatını ku-
ran ve yıllarca o teşkilatın başında görev 
yaptıktan sonra belediye başkanlığına 
önce atanan sonraki dönem bizzat se-
çilen bir başkan olarak hizmet veren ve 
7’den 70’e herkesin beğeni ve sempatisi-
ni kazanan bir başkan için “teşkilatla ara-
sı kopuk” demek ona ve teşkilata atılacak 
en büyük iftiradır.

Önceki dönem ilçe başkanı Kemal Oğuz 
Kıdil da mevcut başkan Ersin Saçlı da 
Atila Başkanın ilçe başkanlığı yaptığı dö-

nemlerde onun yönetiminde yer almış ki-
şilerdir. Tamamen ağabey - kardeş ilişkisi 
içerisinde çalıştılar ve halen çalışmakta-
lar. Ersin Başkan gençlik kolları başkanlı-
ğı yaptığı dönemde Atila Başkan ilçe Baş-
kanıydı. Aralarındaki uyum kıskanılacak 
derecede yüksek iken bunu tam tersi imiş 
gibi göstermeye çalışmak abesle iştigal-
dir.

Ayrıca Teşkilat, belediyenin her faaliye-
tine katılacak diye bir kural yoktur. Bele-
diye etkinlikleri sadece Ak Partililer için 
değil; tüm Bayrampaşalılar içindir. Bun-
ları bir gazeteci olarak herkesten daha 
iyi bilmeniz gerekir.  Böyle önemli bir ko-
nuda teşkilatı töhmet altında bırakmadan 
önce ilçe başkanı veya belediye başkanı 
ile görüşüp bu konuda onların görüşlerini 
almanız gerekirdi. 

Ak Parti Teşkilatının birlik ve beraberli-
ğini merak ediyorsanız belediye başkan 
adayının resmi olarak açıklanmasını bek-
leyin ve ondan sonraki faaliyetleri takip 
edip yazılarınıza ona göre yön vermeniz 
etik olarak daha uygun olacaktır.

Allah’a emanet olun...

Yerel seç�m polem�kler� daha 
beled�ye başkan adayları bel�r-
lenmeden başladı b�le.

Bayrampaşa’dak� “b�rl�k ve 
beraberl�k” h�ç b�tmeyecek
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AYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARET

Beş�ktaş’ın kaptanı Bayram-
paşalı Nec�p Uysal, Başkan Ay-
dıner’e nezaket z�yaret�nde bu-
lundu.

Beşiktaş’ın kaptanı Bayrampaşalı 
Necip Uysal, Bayrampaşa Belediye 

Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziya-
ret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Aydıner, “Bayrampa-
şa’mızın evladı, Beşiktaş'ın kaptanı Necip 
Uysal kardeşimizi belediyemizde ağırla-
maktan onur duyduk. 

Kıymetli hediyesi ve ziyaretleri için te-
şekkür ediyor, Malmö maçında kendisi-
ne ve Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum” 
dedi. Necip Uysal da ev sahipliği ve misa-
firperverliği için Başkan Aydıner’e teşek-
kür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner ve 
Uysal birbirlerine karşılıklı hediye takdim 
ettiler.
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EN ÇEVRECİ TİYATRO BAYRAMPAŞA’DA SAHNELENDİEN ÇEVRECİ TİYATRO BAYRAMPAŞA’DA SAHNELENDİEN ÇEVRECİ TİYATRO BAYRAMPAŞA’DA SAHNELENDİ
Tertem�z b�r Bayrampaşa �ç�n çalışmalarını aralıksız sürdüren 

Bayrampaşa Beled�yes�, “Dönüşüm İy� Gelecek” �s�ml� çocuk t�-
yatrosu �le de öğrenc�lere tem�z çevren�n önem�n� anlattı.

Ambalaj atıklarının ayrıştırılması ve 
ekonomiye tekrar kazandırılması 

konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve 
eğlendirmek amacıyla Bayrampaşa Be-
lediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj 
Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) iş-
birliğiyle hazırlanan ‘Dönüşüm İyi Gele-
cek’ isimli çocuk tiyatrosu Bayrampaşa 
Sancak-Soy Ortaokulu'nda sahnelendi. 

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı prog-
ramda oyun öncesi, Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince öğ-

rencilere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi.

Cam, plastik, kâğıt ve metal ambalaj-
lardan yapılmış kostümlerle sahne-
ye çıkan oyuncular, atıkların geri dö-
nüşüme kazandırılması ve herkesin 
bu konuda duyarlı olması gerektiğini 
başrolü üstlenen çevre dostu bir kedi 
üzerinden eğlenceli bir oyunla anlattı.  

Oyunun ardından öğrencilere temiz çevre 
temalı çeşitli hediyeler verildi.
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BAYRAMPAŞA’DA AÇILDIBAYRAMPAŞA’DA AÇILDIBAYRAMPAŞA’DA AÇILDI

Yılda 7 b�n a�leye yardım eden ve �ht�yaç sah�pler�ne umut olan 
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n ‘Hayır Kapısı’ yen� yer� ve modern gö-
rünümüyle h�zmete açıldı.

Yılda 7 bin aileye yardım eden ve ihti-
yaç sahiplerine umut olan Bayram-

paşa Belediyesi’nin ‘Hayır Kapısı’ yeni 
yeri ve modern görünümüyle hizmete 
açıldı. 

Açılış töreninde konuşan Başkan Atila 
Aydıner, “Sosyal belediyeciliğin en güzel 
örneği olan Hayır Kapımız ilçemiz ve hal-
kımız için hayırlı olsun. Böyle hayırlı bir 
işe katkı sağlayan herkese teşekkür edi-
yorum” dedi.

Hayır Kapısı, Bayrampaşa Belediyesi 
Kültür Salonu’nda düzenlenen görkem-
li bir törenle hizmete açıldı. Bayrampaşa 
Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Aydı-
ner’in eşi ve Hayır Kapısı Onursal Başka-
nı Melahat Aydıner’in ev sahipliği yaptığı 
açılış törenine ilçe içinden ve dışından çok 
sayıda davetli ve protokol üyesinin yanı 
sıra Sultan II. Abdülhamid Han'ın torunu 
Nurhan Osmanoğlu katıldı. Konuşmaların 
ardından Başkan Aydıner ve beraberinde-
kiler, ilçe müftüsü Yılmaz Küçük’ün ettiği 
dua eşliğinde, Hayır Kapısı’nın açılış kur-
delesini kestiler.

“GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİ-
Nİ BİZE BİLDİRİNİZ”

Açılış töreninde konuşan Başkan Atila 
Aydıner, “Proje ve hizmetlerimizle 7’den 
70’e tüm Bayrampaşalı’ların gönlünde 
yer bulabilmenin mücadelesini verdik ve 
vermeye de devam ediyoruz. Güler yüzlü 
belediyeciliğimizle sosyal belediyeciliği 
ön plana aldık. Bu bağlamda, gerçek ih-
tiyaç sahibi her aileye dokunduk. Yardım 
etmek dinimizin ve kültürümüzün anlamlı 
bir eylemidir. 

O nedenle ben buradan herkesi yardım 
etmeye davet ediyorum. Yardım çalış-
malarımızda bizlerden maddi ve manevi 
desteğini esirgemeyen iyilik gönüllüsü 
her bir vatandaşımıza teşekkürlerimi su-
nuyorum. Bizlerin bilemediği, duyamadı-
ğı ve göremediği ihtiyaç sahiplerini lüt-
fen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze 
veya Hayır Kapımıza bildiriniz. Biz de Hz. 
Ömer’ in örnek adaletiyle hareket ederek, 
utanan, sıkılan ve mahcubiyet yaşayan 
gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi 
uzatalım”  dedi.
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15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞINA KATILIM15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞINA KATILIM15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞINA KATILIM
AK Part� Bayrampaşa İlçe Baş-

kanı Ers�n Saçlı, yönet�m kurulu 
ve teşk�latı �le b�rl�kte Esenler 
Beled�yes�'n�n düzenled�ğ� "15 
Temmuz M�llet Bahçes�" açılışı-
na yoğun b�r katılım sağladı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan'ın katılımı ile gerçekleşen 

Toplu Açılış törenine katılım oldukça yo-
ğun oldu. 

Esenler ve çevre ilçelerden gelen partili 
ve partisiz tüm vatandaşlar Başkan Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı 
dikkatle dinlediler.
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Bayrampaşaspor’da bazı oyuncular�le yollar ayrıldıBayrampaşaspor’da bazı oyuncular�le yollar ayrıldıBayrampaşaspor’da bazı oyuncular�le yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklama:
“Oyuncumuz Mehmet ÖZTONGA ile 

karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. 
Kendisine bundan sonraki futbol hayatın-
da başarılar dileriz.”

Kulüpten yapılan açıklama:
 “Oyuncularımız Efe Karaoğlu ve Üstün 

Bilgi takımımızdan ayrılma kararı aldı. 
Başkanımız ile makamında vedalaşma-
ya giden oyuncular herşey için teşekkür 
edip başarılar dilediler.”
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Köpeklere Umut OluyorKöpeklere Umut OluyorKöpeklere Umut Oluyor

Ger� dönüşüme ayrılan beyaz eşya parçalarından üret�len yürü-
teçler felçl� köpeklere umut oluyor. Vestel’�n desteğ�yle gel�şt�r�-
len ve İstanbul’da �lk kez Gaz�osmanpaşa Beled�yes� tarafından 
hayata geç�r�len projeyle yürüteçler�ne kavuşan köpekler, tek-
rardan yürüyeb�lmen�n sev�nc�n� yaşıyor.

Engelli Sokak Hayvanlarına Yürüteç 
Projesi” kapsamında felçli hayvanlar 

için tekerlekli yürüteç üretildi. Vestel’in 
desteğiyle yardıma ve bakıma muhtaç 
engelli hayvanlar için geliştirilen proje 
İstanbul’da ilk olarak Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi tarafından hayata geçirildi. Doğa 
dostu proje kapsamında geri dönüşüme 
ayrılan beyaz eşya parçaları ile üretilen 
yürüteç, Gaziosmanpaşa Hayvan Tedavi 
ve Geçici Bakımevi’ndeki felçli hayvanla-
ra umut oluyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Berber ve öğrenciler, yürü-
teçlerine kavuşan felçli köpekleri görmek 
için barınağı ziyaret etti. Proje hakkında 
konuşan Berber, “Yürüme engelli köpe-
ğimizin yürümesini kolaylaştırmak için 
Vestel’in yardımıyla bir yürüme aparatı 
yapıldı. Allah razı olsun. Duyarlı firmaları-
mıza, insanlarımıza, engelli köpeklerimiz 
için yeni geliştirdikleri aletlerle yardımcı 
oldukları teşekkür ediyoruz” dedi.

Köpekleri çok sevdiğini söyleyen Azra 
Özbucak isimli öğrenci, “Engelli hayvan-
lara yardımlarda bulunan yeri görmek için 
geldik. Yürüme olan hayvanlara yardım 
edildi. Onların hayata bağlanması sağlan-
dı” diye konuştu. Yardım edilen hayvan-
ları görmeye geldiklerini söyleyen Nehir 
Akkuş ise, “Engelli hayvanlara yardım 
ediyorlar ve biz de bunları görmeye gel-
dik. Burada bir sürü köpek var. Mesela 
yürüyemeyen bir köpeğe tekerlekli san-
dalye gibi tekerlek koymuşlar bacağına 
ve onun yürümesine yardımcı oluyorlar” 
şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Hayvan Tedavi ve Ge-
çici Bakımevi’ndeki engelli hayvanlara 
kolaylık sağlayacak yürüteçler, kalıcı felci 
olmayan hayvanların tedavileri sırasında 
egzersiz yapabilecekleri birer araç olarak 
da kullanılabilecek. Felçli sokak hayvan-
larının boylarına göre farklı boyutlarda 
üretilen yürüteçler, hayvanların basamak 
gibi engelleri rahatlıkla aşması için 3 te-
kerlekli olarak tasarlandı. Kendi ekseni 
etrafında dönebilen 3 tekerlek ile engelli 
hayvanlar basamaklardan rahatlıkla çıka-
biliyor.
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Çevre Dostu ÇantalarÇevre Dostu ÇantalarÇevre Dostu Çantalar

Gaz�osmanpaşa’da engell� öğrenc�ler doğaya zarar veren plas-
t�k poşetlere karşı çevre dostu çantalar d�kt�. Öğrenc�ler�n örnek 
b�r çalışma yaptıklarını bel�rten Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başka-
nı Hasan Tahs�n Usta, “Engell� kardeşler�m�z farkındalık oluştur-
mak ve çevre dostu olduklarını yansıtmak adına kend� el emek-
ler�yle doğa dostu çantalar üret�yorlar” ded�.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz 
Yaşam ve Dayanışma Merkezi öğ-

rencileri, plastik poşetlerden kaynaklanan 
çevre kirliliğinin önlenmesi için yürütülen 
kampanya için harekete geçti. Öğrenciler, 
çevreye zararlı olması nedeniyle 1 Ocak 
2019 itibariyle ücretli olacak olan plastik 
poşete karşı uzun süre kullanılabilecek 
doğa dostu keçeden çantalar dikti. Plas-
tik poşet kullanımının azaltılmasına karşı 
farkındalık oluşturan engelli öğrenciler, 
doğaya ve çevreye karşı bilinçli davranıl-
ması gerektiğini mesajını verdi. Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta da engelli öğrencilerin anlamlı etkin-
liğinde çocuklarla birlikte keçeden çanta 
dikti.
“ÇEVRE DOSTU OLDUKLARI-
NI YANSITMAK ADINA KEN-
Dİ EL EMEKLERİYLE ÇANTA          

ÜRETİYORLAR”

Engelli öğrencilerin örnek bir çalışma 
içinde olduğunu belirten Gaziosmanpa-
şa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 
“Engelli kardeşlerimiz kendini geliştir-
mek, farkındalık oluşturmak ve çevre 
dostu olduklarını yansıtmak adına kendi 

el emekleriyle çanta üretiyorlar. Son gün-
lerde gündemde olan ve 1 Ocak itibariy-
le uygulamaya girecek poşet kullanımı 
konusu elbette çevrenin temiz tutulması 
adına önemli” dedi.

“PAZAR İÇİN ÇANTALAR TASARLADIK”
Çevre bilincinin çok önemli olduğunu 

ifade eden ve çantaları dikerken çok eğ-
lendiklerini belirten engelli öğrenci Enes 
Kalkan, “Biz pazar için çantalar tasarla-
dık. Onların ilk başta kalıbını çıkartıyoruz 
sonra dikip kullanıma hazır bir şekilde ve-
riyoruz” ifadelerini kullandı. 

KEÇEDEN ÇANTALAR ALIŞ  VERİŞLER-
DE KULLANILACAK

Öğrenciler diktikleri çantaların üzerleri-
ne isimlerini yazarken çantaların ilk müş-
terisi de ilçede kasaplık yapan bir esnaf 
oldu. Kasap, müşterilere ürünlerini en-
gelli öğrencilerin el emeği göz nuru dik-
tiği çantalarla verdi. Öğrenciler, diktikleri 
çantaları ilçedeki esnafl ara satarak Gazi-
osmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam 
ve Dayanışma Merkezi'ne destek olacak.

"DEFALARCA KULLANILABİLİR PO-
ŞETLERE BİZ ERKENDEN GEÇTİK"

Çantaların ilk müşterisi olan Kasap Nu-
rettin Öztürk, "Tekrardan kullanılabilir po-
şetlere biz 1 Ocak'tan önce geçmiş olduk. 
Öğrencilerimizin yaptığı poşetlerle de 
oradaki arkadaşlarımıza destek oluyoruz. 
Diğer arkadaşlarımızın da bu konudaki 
duyarlılığının artmasını temenni ediyo-
rum" dedi.
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EYÜPSULTAN

2 B�n 750 a�leye b�n 250 ton kömür2 B�n 750 a�leye b�n 250 ton kömür2 B�n 750 a�leye b�n 250 ton kömür
Eyüpsultan Beled�yes� Sosyal Destek H�zmetler� Müdürlüğü, kış 

aylarının yaklaşmasıyla b�rl�kte her yıl tesp�t ed�len �ht�yaç sah�-
b� vatandaşlar �ç�n gerçekleşt�rd�ğ� kömür dağıtımlarına başladı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla her evde 
başlayan kış hazırlıklarına Eyüpsul-

tan Belediyesi de katkı sağlıyor.
İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve ken-

disine ulaşılmayan bir tek ihtiyaç sahibi 
vatandaşın kalmaması amacıyla çalışan 
Eyüpsultan Belediyesi, alan tarama ekip-
lerinin adreslerine giderek tespit ettiği va-
tandaşlarına yaptığı kömür dağıtımlarına 
hız verdi.

BİN 250 TON KÖMÜR DAĞITILACAK
Bu yıl içerisinde 2 bin 750 aileye ulaştı-

rılması planlanan bin 250 ton kömür, dur-
mak bilmeden gece gündüz çalışan ekip-
ler tarafından adreslere teslim ediliyor.

Dağıtımların kısa sürede tamamlanarak 
vatandaşların kış aylarına girerken rahat 

etmesi amaçlanıyor. Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Remzi Aydın konuyla ilgili olarak, 
sosyal belediyecilik anlamında yürütülen 
bu çalışmalarda ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların alan tarama ekipleri tarafından yapı-
lan yerinde tespit sonrasında belirlendiği-
ni söyledi.

Başkan Aydın, “Vatandaşlarımızın rahat 
bir kış geçirebilmeleri, sıcak bir yuvada 
ısınma derdini düşünmeden mutlu olabil-
meleri için bu desteğimizi yapıyoruz. On-
ların hayır dualarını almak bizim için her 
şeyden önemli” diye konuştu.

Başkan Remzi Aydın’ın talimatı doğrul-
tusunda ekipler çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyor. Başkan Aydın da za-
man zaman kömür yardımlarını yerinde 
inceleyerek vatandaşlarla sohbet ediyor.
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Altınoluk: Bir süredir Altınoluk’ta Ab-
dülkâdir Geylânî Hazretleri’nin söz-

lerinden yola çıkarak değerlendirmeler 
yapıyorsunuz. Daha önce Hazret-i Mev-
lânâ, İmâm-ı Rabbânî, Şâh-ı Nakşibend 
gibi büyük İslâm şahsiyetleri etrafında da 
benzeri değerlendirmeler yaptınız. Ayrıca 
“Altın Silsile” isimli eserinizde, Rasûlul-
lah (s.a.s.)’den bugüne kadar geçen Allah 
dostlarını yazdınız. Bunları da yaşadıkları 
çağların Rasûlullah (s.a.s.)’den mânen bes-
lenmiş olan “güzel örneklik” numûneleri 
olarak değerlendirebilir miyiz?

Osman Nûri Topbaş: Elbette. Zira Hak 
dostları, insanlığa örnek şahsiyet olarak 
armağan edilmiş olan Rasûlullah (s.a.s.) 
Efendimiz’in zamanlara yayılmış zirve tem-
silcileridir. Onlar, îmânı aşkla yaşayan Pey-
gamber vârisleridir. Kur’ân ve Sünnet’ten 
feyz alarak, gönüllerini güzel ahlâk ve dav-
ranış mükemmelliğine erdiren bahtiyarlar-
dır. Hazret-i Peygamber ve O’nun güzîde 
ashâbını göremeyenler için, tâbî olunacak 
örnek şahsiyetlerdir. Nebevî ahlâkın âdeta 
farklı zaman ve mekânlarda açılmış şûbeleri 
mesâbesindedirler. Onların gönül feyzinin 
menbaı Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz’dir.

O örnek şahsiyetlerin gönüllerde yaşayan 
hikmetli sözlerinin, ibretli hâllerinin, hayat 
düstûru olan kıssalarının arka plânına iyi 
bakılırsa, bütün bunların nebevî ahlâktan 
birer akis olduğu görülür.

Meselâ Hâtem-i Esam Hazretleri’ne, zayıf, 
dertli ve perişan bir kadın gelir. Derdini an-
latmaya başladığı sırada kadından -gayr-i 
ihtiyârî- çirkin bir ses duyulur. Kadın, mah-
cûbiyetten âdeta bir mum gibi erir. Şeyh 
Hazretleri ise, hiçbir şey duymamış ve fark 
etmemiş gibi muazzam bir vakarla kadına 
bakar ve elini kulağına götürerek: “–Söy-
lediklerinizi duymuyorum, çok ağır işitiyo-

Osman Nûr� Topbaş Hocaefend� �le Müsbet ve Osman Nûr� Topbaş Hocaefend� �le Müsbet ve Osman Nûr� Topbaş Hocaefend� �le Müsbet ve 
Menfî Örnekl�k Üzer�ne... -2-Menfî Örnekl�k Üzer�ne... -2-Menfî Örnekl�k Üzer�ne... -2-

Müslüman Şahs�yet Ve Karakter�n�n Fâr�kaları
rum, yüksek sesle konuşunuz, bağırınız! 
Ben sağırım!” der. Kusurunun gizli kaldığı-
nı zanneden kadıncağız, bir anda yeniden 
hayata dönmüş gibi ferahlar.

Hiçbir milletin muâşeret edebinde bir 
benzeri daha görülmemiş olan bu nezâketi, 
Hâtem Hazretleri’ne “Esam: Sağır” lâkabını 
taktırır. Zira bu hâdiseden sonra da Hâtem 
Hazretleri, o kadın duyup da mahcup olma-
sın diye halk arasında kendini sağır olarak 
gösterir. Ancak kadının vefatından sonra 
etrafındakilere:

“–Artık kulaklarım işitiyor; normal sesle 
konuşabilirsiniz!” der.

Şimdi bir de asr-ı saâdetteki şu hâdiseye 
bakalım: Allah Rasûlü (s.a.s.) ashâbıyla bir-
likte deve etiyle yapılmış bir yemek yerler. 
Tam namaza duracakları esnâda bir yellen-
me kokusu duyulur. Fahr-i Kâinât Efendi-
miz, o kişinin toplum içinde mahcup olma-
ması için; “Deve eti yiyenler abdest alsın!” 
buyurur. Yani bir kişinin mahcup olmaması 
için, Efendimiz (s.a.s.) bütün cemaate tek-
rar abdest aldırır.

Yine buna benzer bir nezâket ve inceliği 
de şu hâdisede görüyoruz: Hazret-i Ömer 
(r.a.) bir evde insanlarla birlikte bulunuyor-
du. İçlerinde Cerir bin Abdullah (r.a.) da var-
dı. O esnâda Hazret-i Ömer bir koku duydu. 
Oradakilere: “–Bu kokunun sahibi hemen 
kalkıp abdest alsın!” dedi.

Cerir (r.a.): “–Ey Mü’minlerin Emîri! Bu-
radaki herkes abdest alsa daha iyi olmaz 
mı?!” dedi. Bu ince anlayışa hayran kalan 
Hazret-i Ömer (r.a.) ona:

“–Allah sana rahmet eylesin! Sen câhiliye 
devrinde de güzel bir efendiydin, İslâm dö-
neminde ise çok daha güzel bir efendisin!” 
buyurdu. (Ali el-Müttakî, Kenz, no: 8608)

Görüldüğü üzere Hâtem-i Esam Hazretle-
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ri’nin gösterdiği incelik ve nezâket, Allah 
Rasûlü’nün ve O’nun yetiştirdiği sahâbenin 
örnek ahlâkından bir akistir. O ahlâkın za-
manlara yayılmış misallerinden biridir. Yine 
Hak dostlarından Seriyy-i Sakatî Hazretleri, 
din kardeşinin acısına bîgâne kalma duygu-
suzluğunu, bir an gaflete düşerek yaşadığı 
için, bu hâlinden duyduğu derin nedâmeti 
şöyle ifade etmiştir:

“Bir gün Bağdat çarşısı yanmıştı. Bir tale-
bem koşarak bana geldi ve; «–Üstad! Bütün 
Bağdat çarşısı yandı, bir tek sizin dükkânı-
nız kurtuldu. Gözünüz aydın!» dedi. Ben 
de o an diğergâmlığı unutarak, yani dükkâ-
nı yanan diğer kardeşlerimi düşünmeden, 
kendi nefsim adına, bir «el-hamdü lillâh» 
dedim. Ancak otuz yıldan beri bu gaflet 
ânım için istiğfâr ederim.”1

Diğer bir misâl: Dâvud-i Tâî Hazretleri’nin 
hizmetinde bulunan talebesi bir gün ona: 
“–Biraz et pişirdim; lütfen buyrun.” dedi. 
Üstâdının sükût etmesi üzerine de eti getir-
di. Fakat Dâvûd-i Tâî Hazretleri, önüne ko-
nan ete bakarak: “–Falanca yetimlerden ne 
haber var evlâdım?” diye sordu.

Talebesi, durumlarının pek de iyi olmadı-
ğını ifâde sadedinde: “–Bildiğiniz gibi efen-
dim!” dedi. O büyük Hak dostu: “–O hâlde 
bu eti onlara götürüver!” dedi.

Hazırladığı ikramı üstâdının yemesini arzu 
eden talebe ise: “–Efendim, siz de uzun za-
mandır et yemediniz!..” diyerek ısrar ede-
cek oldu. Fakat Dâvud-i Tâî Hazretleri ka-
bul etmeyip: “–Evlâdım! Bu eti ben yersem 
kısa bir müddet sonra dışarı çıkar; fakat 
o yetimler yerse, ebediyyen kalmak üzere 
Arş-ı Âlâ’ya çıkar!..” dedi.

İşte Hak dostlarının bu diğergâmlık, fe-
dakârlık, din kardeşini kendine tercih (îsar) 
ahlâkının temelinde de nebevî ahlâkın bu-
lunduğunda şüphe yoktur. Nitekim Efendi-
miz (s.a.s.) de ümmetinin açlarını doyurma-
dan kendisini doyurmayı asla düşünmezdi. 
Elindeki dünyalığı infak etmeden huzur 
içinde uyuyamazdı. Muhtaçların ihtiyacını 
görmek, dertlilerin derdine derman olmak, 
açları doyurmak, O’na öyle bir mânevî lez-

zet verirdi ki, âdeta kendi açlığını unuturdu.
Nitekim hadîs-i şerîflerde: “Mü’min karde-

şinin derdiyle dertlenmeyen, bizden değil-
dir.” (Hâkim, IV, 352; Heysemî, I, 87) “Kom-
şusu açken tok yatan kimse (kâmil) mü’min 
değildir.” buyrulmaktadır. (Hâkim, II, 15) 
Yine bu nebevî ahlâkın bir tezâhürü olarak 
Hazret-i Mevlânâ şöyle demiştir: “Şems 
(r.aleyh) bana bir şey öğretti, (fakat zihni-
me değil, kalbime nakşetti): «Dünyada bir 
tek mü’min üşüyorsa, ısınma hakkına sahip 
değilsin.» Ben de biliyorum ki yeryüzünde 
üşüyen mü’minler var; ben artık ısınamıyo-
rum!..”

İşte güzel ahlâkı tamamlamak üzere gön-
derilmiş olan Efendimiz’in örnek şahsiyeti-
ni devirlere ve diyarlara taşıyan böyle Allah 
dostlarının taht-ı terbiyesinde bulunabil-
mek, dünyada nâil olunacak nîmetlerin en 
büyüklerinden biridir. Nitekim cihan pâ-
dişâhı Yavuz Sultan Selîm Han bu hissiyat 
içinde; “Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kav-
ga imiş, bir velîye bende olmak, cümleden 
âlâ imiş.” demiştir.

Tarihte imparatorluklara son verip yeni bir 
Cihan Devleti inşâ eden, bir devri kapatıp 
yeni bir devri başlatan, İstanbul’u fethede-
rek Peygamber müjdesine nâil olan Fatih 
Sultan Mehmed Han da o kutlu fetih günün-
de;

“Bende gördüğünüz bu sevinç ve huzur, 
yalnız bu kalenin fethinden değil; Akşem-
seddin gibi aziz ve mübârek bir Allah dos-
tunun benim zamanımda ve benimle be-
raber olmasındandır...” demiştir. Zira o da 
Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz’in örnek şah-
siyetinin o zamandaki kâmil bir temsilcisi 
mevkiindeydi.

“Rabbimiz; âlemlere rahmet olarak gön-
derdiği Peygamber Efendimiz’e lâyık bir 
“rahmet insanı” ve “hayırlı ümmet” olabil-
meyi, İslâm’ı yaşayışımızla temsil ve tebliğ 
edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser 
eylesin.

Âmîn!..
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Ülke Günler�Ülke Günler�Ülke Günler�
İstanbul Ün�vers�tes� Yabancı Öğrenc�ler Of�s� tarafından bu yıl 

3. kez düzenlenen "Ülke Günler�" etk�nl�ğ�nde Bosna Hersek ve 
Boşnak Kültürü konu ed�ld�.

İÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki prog-
rama Bosna Hersek Ankara Büyükelçi-

si Bakir Sadoviç, Bosna Hersek Milli Şairi 
Cemaludin Latiç gibi Boşnakların önemli 
isimleri katıldı. 

Bosna Sancak  Derneği; Başkan Mu-
hammed Sancaktar ve çok sayıda yöne-
tim kurulu üyesiyle temsil edildi. Çeşitli 
konuşmaların ve sunumların yapıldığı et-
kinlik, Bosna Sancak Derneği Sevdalinka 
Korosu'nun muhteşem konseriyle sona 
erdi. 

Program bitiminde BSD Başkanı Mu-
hammed Sancaktar tarafından İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak'a hediye takdimi yapıldı.
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Bosna Hersek S�lahlı Kuvvetler GünüBosna Hersek S�lahlı Kuvvetler GünüBosna Hersek S�lahlı Kuvvetler Günü
Bosna Hersek S�lahlı Kuvvetler Günü, Ankara'da düzenlenen b�r 

reseps�yonla kutlandı.

Büyükelçi Bakir Sadoviç ve Askeri 
Ataşe Cemal Maşinoviç'in ev sahip-

liğindeki etkinliğe yoğun katılım oldu. 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve 

Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'in 
yanı sıra Türkiye'de yaşayan Boşnaklar 
da resepsiyonda yer aldı. 

Bu özel gecede Bosna Sancak Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği’ni Başkan Vekili 
Hilmi Erdem ve Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Agoviç temsil etti.
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KOSOVA’DAN BAŞKAN AYDINER’E ZİYARETKOSOVA’DAN BAŞKAN AYDINER’E ZİYARETKOSOVA’DAN BAŞKAN AYDINER’E ZİYARET

Başkan Aydıner ziyaret hakkında şu 
açıklamayı yaptı: “Kosova Adalet 

Partisi Genel Başkanı Sayın Ferid Agani 
ve heyetini belediyemizde ağırladık. 

Kosova Adalet Part�s� Genel Başkanı Sayın Fer�d Agan� ve heye-
t� Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner’� makamında z�ya-
ret ett�.

Dost ve kardeş ülke Kosova ve Balkan-
lar ile ilişkilerimizi konuştuk. Sayın Genel 
Başkana kıymetli ziyaretleri için teşekkür 
ediyorum.”
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Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner kendisini ziyaret eden Boşnak işada-
mı Salih Akgül’ün ziyareti hakkında açıklamada bulundu:  “Ülkemizin uluslararası 

markalarından SALCANO Bisiklet ve Motorsiklet firmasının Yönetim Kurulu Başkanı, 
kıymetli işadamlarımızdan Salih Akgül'ü belediyemizde ağırladık. Kıymetli ziyaretleri 
için değerli dostuma teşekkür ediyorum.”

SALİH AKGÜL BAŞKAN AYDINER’İ ZİYARET ETTİSALİH AKGÜL BAŞKAN AYDINER’İ ZİYARET ETTİSALİH AKGÜL BAŞKAN AYDINER’İ ZİYARET ETTİ

Bayrampaşa’da perşembe günler� halk günü olduBayrampaşa’da perşembe günler� halk günü olduBayrampaşa’da perşembe günler� halk günü oldu
Başkan Aydıner Halk Günü hakkında şu açıklamayı yaptı: “Bugün de Halk Günümüz-

de bir araya geldiğimiz kıymetli hemşehrilerimizin isteklerini dinleyip, istişarede bu-
lunduk. Yüzü gülen bir Bayrampaşa için, gelen talepleri gerçekleştirmek üzere gerekli 
çalışmaları başlattık.”






