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BAYRAMPAŞA

BAŞKAN ERSİN SAÇLI MAHALLE TOPLANTILARINA
İŞTİRAK ETTİ

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı yönet�m kurulu üyeler� �le
b�rl�kte mahalle teşk�latlarını z�yaret ett�.

Ak

Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n s� b�rl�kte yol alacağı teşk�lat mensuplarını daha
Saçlı yönet�m kurulu üyeler� �le b�rl�k- yakından tanımaya çalışıyor.
te mahalle teşk�latlarını z�yaret ett�.
Ers�n Başkan mahalle teşk�latlarına "aday adayAk Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, lığı sürec�nde teşk�latımızın adayı da başkanı da
Teşk�latlanma Başkanı İbrah�m Akın ve yönet�m At�la Aydıner'd�r" d�yerek bu süreçte başka �s�mkurulu üyeler� �le b�rl�kte mahalle toplantılarına ler�n konuşulmamasını �sted�. "Part�m�z adayını
�şt�rak ett�.
açıkladıktan sonra da hep�m�z o adayla b�rl�kte
Ers�n Başkan her hafta olduğu g�b� bu hafta da seç�mden en yüksek oyu alab�lmek �ç�n var gücümahallelerde yapılan toplantılara katılarak; ma- müzle çalışacağız" ded�.
halle teşk�latlarını yaklaşan yerel seç�mler önce-
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EYÜPSULTAN

Başkan Aydın'dan Göktürk'e hastane müjdes�

Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Remz� Aydın, Göktürk'e yapılması planlanan
devlet hastanes�yle �lg�l� açıklama yaptı. Başkan Aydın, hastane yer�n�n bel�rlenmek üzere olduğunu ve temel�n�n b�rkaç ay �çer�s�nde atılmasını bekled�kler�n� söyled�.

B

aşkan Aydın, hastane yer�n�n bel�rlenmek
üzere olduğunu ve temel�n�n b�rkaç ay �çer�s�nde atılmasını bekled�kler�n� söyled�.

GÖKTÜRK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ'NE EK BİNA

BAŞKAN AYDIN: KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM
Başkan Aydın, geçt�ğ�m�z günlerde Göktürk'e
yapılması planlanan devlet hastanes�yle �lg�l�
Sağlık Bakanı yardımcısıyla görüştüğünü söyleyerek şu �fadeler� kullandı;

Başkan Aydın, Göktürk A�le Sağlığı Merkez�'n�n
“Göktürk'te büyük b�r devlet hastanes� projehemen yanına ek b�na yapılacağını söyleyerek
s� var ve yer� bel�rlenmek üzere. Umarım projes�
konuşmasına şöyle devam ett�;
ç�z�ld�kten 2-3 ay sonra temel� atılır. Sağlık Ba“Sağlık Müdürlüğümüz �le sürekl� temas hal�nkanlığı'nın hastaneyle �lg�l� ödeneğ� hazır. İnşaldey�z. Gel�şmeler� b�zde tak�p ed�yoruz. Göktürk
lah hastanen�n �lk kazması önümüzdek� günlerde
A�le Sağlığı Merkez�'n�n hemen yanına ek b�na yavurulacak.
pılacak. Sağlık Müdürümüz �le konuyu görüştüm.
Müjdes�n� ş�md�den vermek �st�yorum. Konuyu
Önümüzdek� günlerde başlayacak ve çok kısa b�r
yakından tak�p ed�yorum. Tab� �mar ve planla �lg�sürede b�t�r�lecek.
l� çıkan tekn�k sorunlar aşılmaya çalışılıyor. SüDolayısıyla 1-2 ay �çer�s�nde Göktürk A�le Sağlırekl� �let�ş�m hal�ndey�z ve durmuyoruz. Özell�kle
ğı Merkez�'ne ek b�na ve �lave doktor gelecek. Bu
bu konuyu yakından tak�p ett�ğ�m� �fade etmek
sene 3 tane doktor �se a�le hek�m� olarak h�zmet
�ster�m.”
verecek.”
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DERNEKLER

ORDU İLİMİZİN TANITIM GÜNLERİ

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı
Ers�n Saçlı, Ordu �l�m�z�n tanıtım günler�ne katıldı.

Ak

Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n
Saçlı, Ordu �l�m�z�n tanıtım günler�ne
katıldı.

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı,
yönet�m kurulu �le b�rl�kte Ordu �l�m�z�n tanıtım
günler�ne katıldı.
"Maltepe Etk�nl�k Alanı’nda gerçekleşt�r�len
Ordu Tanıtım Günler�’nde çeş�tl� z�yaretler gerçekleşt�rerek Ordu’lu hemşer�ler�m�zle tanıştık,
kucaklaştık" d�ye sosyaal medyadan paylaşım
yapan Başkan Saçlı; yeş�lle mav�n�n bütünleşt�ğ�, Ordu �l�m�z�n tanıtım günler�n�n oluşmasında
emeğ� geçen herkes� tebr�k ett�.

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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GÜNDEM

VOLKAN BOZKIR'IN ANNESİ VEFAT ETTİ

TBMM Dış�şler� Kom�syonu Başkanı, İstanbul Ak Part� M�lletvek�l� Volkan
Bozkır'ın annes� Sevg� Kızoğlu Bozkır vefat ett�.

T

BMM Dış�şler� Kom�syonu Başkanı, İstanbul
Ak Part� M�lletvek�l� Volkan Bozkır'ın annes�
Sevg� Kızoğlu Bozkır vefat ett�.

Ak Part� İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,
m�lletvek�lller�, beled�ye başkanları ve teşk�lat
mensuplarının katıldığı cenaze meras�m�n�n ardından Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
"TBMM Dış�şler� Kom�syonu Başkanımız, İstanbul M�lletvek�l�m�z Sayın Volkan Bozkır'ın annes�
Sevg� Kızoğlu Bozkır'ı Beş�ktaş Bebek Cam��'nden ebed�yete uğurladık. Merhumeye Allah'tan
rahmet, kederl� a�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı d�l�yorum. Mekânı cennet olsun. @volkan_
bozk�r"
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DERNEKLER

RUMELİ KÜLTÜR GÜNLERİ’NDE ‘KARDEŞLİK
SINIR TANIMIYOR’

Rumel� Balkan Dernekler� Federasyonu'nca düzenlenen “Rumel�-Balkan-Trakya Tar�h, Kültür ve Sanat Günler�”n�n açılışı Başkan At�la Aydıner’�n
katılımıyla Beyl�kdüzü’nde yapıldı.

R

umel� Balkan Dernekler� Federasyonu'nca dar devam edecek. Programda konuşan Başkan
düzenlenen “Rumel�-Balkan-Trakya Tar�h, Aydıner, “Böyle güzel ve anlamlı b�r etk�nl�ğ�n
Kültür ve Sanat Günler�”n�n açılışı Başkan açılışına katılmaktan büyük mutluluk duydum.
At�la Aydıner’�n katılımıyla Beyl�kdüzü’nde yapılBu ves�leyle, 14 yıldır Balkan coğrafyasında badı.
şarıyla sürdürdüğümüz Kardeşl�k Sınır Tanımaz
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n ‘Kardeşl�k Sınır Ta- projem�z� b�r kez daha dostlarımızla ve vatandaşnımaz’ temalı stand açtığı etk�nl�k, 15 Ek�m’e ka- larımızla paylaşma fırsatı bulduk” ded�.

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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BAYRAMPAŞA

GAZETECİ OĞUZ HAKSEVER’DEN BAŞKAN
AYDINER’E ZİYARET

Gazetec� ve haber sunucusu Oğuz Haksever, Başkan At�la Aydıner’e nezaket z�yaret�nde bulundu. Aydıner’�n makamında, oldukça sıcak b�r atmosferde gerçekleşen z�yaret�n ardından Başkan Aydıner, m�saf�r� Haksever’�
Sevg� Kafe’de ağırladı.

N

TV’de yayınlanan ‘Yakın Plan’ �s�ml� progra- met verd�ğ� ‘�ç� sevg� dolu’ kafeye herkes� davet
mın sunucusu Oğuz Haksever, Bayrampa- ed�yorum” ded�.
şa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner’e nezaKafey� oldukça beğenen Oğuz Haksever de “Bu
ket z�yaret�nde bulundu.
projey� hayata geç�renler� kutluyorum. Burada
Başkan Aydıner’�n makamında, oldukça sıcak b�zler� ağırlayan Başkan At�la Aydıner’e ve b�zb�r atmosferde gerçekleşen z�yaret�n ardından lere h�zmet veren down sendromlu kardeşler�me
Başkan Aydıner m�saf�r� Haksever’�, down send- teşekkür ed�yor, şükranlarımı sunuyorum” �faderomlu çalışanlarıyla �lg� odağı olan Bayrampaşa ler�n� kullandı.
Şeh�r Parkı’ndak� Sevg� Kafe’de ağırladı. Kafede,
Bayrampaşa’da hayata geç�r�len mega projeler
ve gündemdek� konularla �lg�l� key�ﬂ� b�r sohbet
eden Başkan Aydıner ve Haksever burada çalışan
down sendromlu gençlerle de bol bol hatıra fotoğrafı çekt�rd�.
Oğuz Haksever’� Bayrampaşa’da ağırlamaktan
büyük memnun�yet duyduğunu bel�rten Başkan
Aydıner, “Naz�k z�yaretler� �ç�n usta gazetec� ve
sunucu Oğuz Haksever’e teşekkür ed�yorum. Bu
ves�le �le down sendromlu kardeşler�m�z�n h�z-

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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DERNEKLER
BAYRAMPAŞA

BOSNA SANCAK DERNEĞİ’NDE KURSLAR BAŞLADI
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ�'nde "Boşnakça, Türkçe ve
Satranç" kursları başladı.

B

osna Sancak Dernek yetk�l�ler� kurslarla �lBosnakça b�len fakat Türkçe b�lmeyen yada
g�l� sosyal medya hesaplarından şu payla- Türkçes�n� �y�leşt�rmek �steyenler �ç�n Türkçe
kurslarımız düzenlenecekt�r. Kurslarımız Haftaşımı yaptı:
"Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ� sonu 2 gün 2 şer saat olacaktır.

olarak her yıl düzenl� olarak düzenled�ğ�m�z kurslarımıza devam ed�yoruz. Bu dönemk� �lk kurslarımız Yen� Başlayanlara Boşnakça, Boşnaklara
Türkçe ve Satranç kurslarımız olacak. Yakın zamanda kültür ve sanat kurslarımıza yen�ler�n� ekley�p s�zlere duyuracağız.

Satranç kurslarımız 6 - 15 yaş arası çocuklarımız �ç�n hafta �ç� 1 gün 3 ders olarak dernek b�namızda Eyüp Balata tarafından ver�lecekt�r. Aylık
Kurs ücret�m�z 120 TL d�r.

Kurslarımızın günler� ve saatler� Hocalarımız ve
öğrenc�lerle yapılacak �lk tanışma toplantısında
Yen� Başlayanlara Boşnakça kurslarımız da he- bel�rlenecekt�r. Kurslarımız �le �lg�l� sorularınıdef�m�z Boşnakça temel gramer b�lg�ler�n�n öğ- zı ve kayıtlarınızı dernek b�namıza gelerek yada
ret�lmes�, günlük konuşma ve yazma becer�s�n�n aşağıdak� formu doldurarak yapab�l�rs�n�z.
kazandırılmasıdır. Kurslarımız 3 ay boyunca hafhttp://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?ta �ç� 2 gün 19:15 - 21:15 arasında Envera Salpat lang=1&surv=39a3a15b47664e46830896fb3913ctarafından dernek b�namızda yapılacaktır. 3 ay bf9&param1=482"
sürecek olan kurslarımız üçret� aylık 150 tl d�r.

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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DERNEKLER

GÖÇ HİKAYESİ 'BİR KOFER BİR SANDIK'

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, Kosova Pr�zrenl�ler Kültür
ve Yardımlaşma Derneğ� tarafından düzenlenen 10. “B�r Kofer, B�r Sandık”
programına �şt�rak ett�.

B

ayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner,
Kosova Pr�zrenl�ler Kültür ve Yardımlaşma
Derneğ� tarafından düzenlenen 10. “B�r Kofer, B�r Sandık” programına �şt�rak ett�.
Başkan Aydıner etk�nl�k �le �lgl� sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
"Balkanlardan göç eden kardeşler�m�z�n Türk�ye’ye �lk ayak bastıkları yer olan S�rkec� Garı’nda
düzenlenen 10. “B�r Kofer, B�r Sandık” programında Kosova ve Balkanlar’dan gelen m�lletvek�ller�m�z, kardeşler�m�z, STK tems�lc�ler�m�z ve
kıymetl� hemşehr�ler�m�z �le b�r araya geld�k."

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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DERNEKLER

BULUŞ FUARI'NDAKİ EN PRESTİJLİ ÖDÜLLER
BOŞNAK ASILLI DOÇ. DR. AYHAN OLCAY'IN

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'ndak� en prest�jl� ödüller� kuruluşunun
�lk yılında InnowayRG ve kurucusu Doc. Dr. Ayhan Olcay aldı.

D

oç. Dr. Ayhan Olcay'ın kardeş� Mehmet Olcay, ağabey�n�n bu başarısını şöyle aktardı:

"Ülkem�z�n gel�ş�m�ne değer katacak buluş, arge ve �novasyon faal�yetler�n�n ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üret�len
tekn�k b�lg�n�n t�car�leşt�r�lerek toplumun yararına sunulması amacıyla düzenlenen ülkem�z�n �lk
ve tek uluslararası buluş fuarı olan İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'ndak� en prest�jl� ödüller�n�
kuruluşunun �lk yılında alan InnowayRG ve kurucusu ab�m Doc. Dr. Ayhan Olcay'ı tebr�k eder�m.

HASSEL İNŞAAT
Gayr�menkul Danışmanlığı

Ayrıca Fuar boyunca uluslararası f�rmaların yoğun �lg� gösterd�ğ� InnowayRG sah�p olduğu paten ve çalışmalarıyla yüsek bütçel� anlaşmalar
yaparak ülkem�z�n uluslar arası arenada teknoloj�
üreten söz sah�b� ülkeler kategor�s�ne sokmaya
yardımcı olmaktadır.

Kazanılan Ödüller:
* ISIF'18 Uluslarlararsı Hakem Kurulu En �y� buluş Ödülü
* ISIF'18 Altın Madalya Ödülü
* ISIF'18 Gümüş Madlya Ödülü"

Erdoğan TÜYSÜZ
Kat karşılığı �nşaat yapılır. Arsa, tarla ve
�şyerler�n�z değer�nde alınır ve satılır.
0555 436 1229 & 0212 615 8070
Esk� Ed�rne Asfaltı No: 115/A 500 Evler Bayrampaşa - İstanbul

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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BOSNA - SANCAK

BOSNA - SANCAK
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www.yerelgercek.com

Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetes�
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ESENLER

SAĞLIKLI ESENLER İÇİN
SAĞLIK TARAMALARI
Esenlerl�ler, sağlıklı b�r yaşam �ç�n
sağlık taramasından geç�yor.

E

senler Beled�yes�, Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve TOKİ �le
b�rl�kte Esenler'de ücrets�z sağlık taraması
gerçekleşt�r�yor. Havaalanı Emlak Konutları Bölge Parkı'nda bulunan Sağlık Tarama TIR'larında
vatandaşlar; göz-d�ş taraması, tans�yon-şeker
ölçümü, mamograf� test� yaptırab�l�yorlar, gerekl�
görülen hastalar �se hastanelere yönlend�r�l�yorlar.

SERVİS İMKÂNI VAR

19 Ek�m Cuma gününe kadar, hafta �ç� her gün
08.30-17.00 saatler� arasında gerçekleşecek sağOrgan bağışı �ç�n başvuru ve b�lg�lend�rmeler�n lık taramalarına katılmak �steyenler �ç�n Dörtyol
de yapıldığı alanda sağlık taraması yaptıran ço- Meydanı, Esenler Hükümet Konağı ve Oruçrecuklara d�ş bakım set� hed�ye ed�l�yor, vatandaş- �s TOKİ Konutları'nın önünden hafta �ç� her gün
lara sağlıklı yaşam broşürler� dağıtılıyor.
13.00'te serv�s kalkıyor.

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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ESENLER

BAYRAMPAŞA

ESKAT'TAN AFET TEKNİKERLERİNE EĞİTİM
Esenler Beled�yes� Arama Kurtarma Ek�b� (ESKAT), �lçede yürütülen afet
yönet�m çalışmaları hakkında ün�vers�te öğrenc�ler�n� b�lg�lend�rd�.

E

senler Beled�yes� İşletme Müdürlüğü'ne
bağlı Esenler Beled�ye Arama Kurtarma
Ek�b� (ESKAT) personel�, İstanbul Okan
Ün�vers�tes� Ac�l Durum ve Afet Yönet�m� Bölümü
öğrenc�ler�ne ESKAT'ın arama kurtarma faal�yetler� hakkında, Esenler Afet Yönet�m Merkez�'nde
b�lg�ler verd�. ESKAT ek�b� öğrenc�lere, kurumlarda arama kurtarma çalışmaları, afet önces�, afet
sırası ve afet sonrası alınması gereken tedb�rler,
ac�l durum müdahaleler� konularını anlattı.

AFAD ARACINI İNCELEDİLER
Öğrenc�lere; jeneratörden ş�şme çadırlara, h�drol�k kesme aletler�nden canlı arama c�hazlarına, botlardan hel�kopter sedyeler�ne, kırıcı ve
del�c�lerden b�r futbol sahasını aydınlatab�lecek
kapas�tede ışık kules�ne kadar son teknoloj�
ürünü her türlü arama kurtarma malzemes�n�n

30

bulunduğu "Afet ve Ac�l Durum Aracı" ve aracın
�ç�ndek� ek�pmanlar da tanıtıldı. "Afet İstasyonu"
konteynerlarını da gezen afet tekn�kerler�, buradak� malzeme ve teçh�zatları da �nceled�ler.

BAYRAMPAŞA

2. BÖLGE BELEDİYE BAŞKANLARI BULUŞTU

Ak Part�l� İstanbul 2. Bölge Beled�ye Başkanları buluştu.

A

k Part�l� İstanbul 2. Bölge Beled�ye Baş"İstanbul 2. Bölge Beled�ye Başkanları toplankanları buluştu.
tımızı Beyoğlu beled�ye başkanımız Sayın @AhBayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Ay- metM�sbah Dem�rcan 'ın ev sah�pl�ğ�nde gerçekdıner toplantı �le �lg�l� sosyal medyadan açıkla- leşt�rd�k."
mada bulundu:

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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ZEYTİNBURNU

15. Yöresel Günler Şölen�

Anadolu’nun 81 �l�n� kapsayan halk oyunları, müz�k ve yöresel lezzetler
g�b� zeng�nl�kler�m�z�n beğen�ye sunulduğu 15. Yöresel Günler Şölen�, 28
Eylül Cuma günü saat 20.30’da 15 Temmuz Meydanı'nda başlıyor.

H

d�n’�n K�bbe’s�,Urfa’nın kebabı, Gaz�antep’�n
baklavası, D�yarbakır’ın c�ğer�,Afyon’un sucuğu,
İzm�r’�n tulumu, Balıkes�r’�n Höşmer�m’�,Isparta’nın gülü, S�l�fke’n�n yoğurdu, Tek�rdağ’ın köftes�,Bursa’nın kestane şeker�, Malatya’nın kayısısı,
G�resun’unfındığı ve daha n�celer� Yöresel Günler
10 gün sürecek şölende her gün b�r bölgeye a�t Şölen�’nde Zeyt�nburnu sak�nler� �le buluşacak.
Türk Halk Müz�ğ�’n�n sev�len sesler� de bu görsel
�ller�n halk oyunları göster�s� ve konserler� yapılacak. Fest�val programı 10 gün boyunca Zeyt�n- şölene eşl�k edecekler. Şölen boyunca Ar�f Şenburnu Beled�yes�’n�n Youtube kanalı üzer�nden türk, Erkut Özkan, İsmet Aydın, Osman Aslan, S�nan Erkeker, Orhan Aykut, Grup Kol�va, Urfa Sıra
canlı yayınlanacak.
Geces� Ek�b� ve Bünyam�n Aksungur Türk Ses
Anadolu’nun tüm güzell�kler� bu
Müz�k Topluluğu g�b� �s�mler sahne alacak.
alk oyunları ve konserler Youtube’dan canlı yayınlanacak. Zeyt�nburnu 15 Temmuz
Meydanı’na kurulacak olan stantlarda yemeden �çmeye, el �şç�l�ğ�nden yöresel kıyafetlere
kadar bölgelere a�t tüm kültürel değerler serg�lenecek.

meydanda

Konya’nın etl� ekmeğ�, Üsküp’ün köftes�, Mar-
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BAŞKAN AYDINER, DİN GÖREVLİLERİ İLE BULUŞTU

Bayrampaşa Beled�yes�, Cam�ler ve D�n Görevl�ler� Haftası münasebet�yle
�lçedek� d�n görevl�ler�n�n onuruna yemekl� b�r program düzenled�. Programa ev sah�pl�ğ� yapan Başkan At�la Aydıner, “İmamlarımız ve d�n adamlarımız b�z�m her şey�m�z” ded�.

BAYRAMPAŞA

MECLİS, 2019 YILI MALİ BÜTÇESİNİ ONAYLADI

2019 yılı mal� bütçes�n� görüşmek
�ç�n toplanan Bayrampaşa Beled�ye
Mecl�s�, bütçey� onayladı. Mecl�ste
konuşan Başkan At�la Aydıner, “Halkımıza söz verd�ğ�m�z ‘�ler� beled�yec�l�k’ projeler�m�z� b�rl�k �ç�nde, b�r
b�r hayata geç�rd�k. İlçem�z� kalıcı
eserler �le donatarak daha yaşanab�l�r b�r kent hal�ne dönüştürdük. Bu
ves�leyle 2023, 2053 ve 2071 hedefler�m�ze b�r adım daha yaklaşmış olduk. Bu başarı b�z�m, bu başarı hep�m�z�n” ded�.

B

B

ayrampaşa Beled�yes�, Cam�ler ve D�n Gö- kardeşl�ğ� yaygınlaştırmak üzere d�n adamlarımırevl�ler� Haftası münasebet�yle �lçede görev za büyük görevler düşüyor” ded�.
yapan d�n görevl�ler�n�n onuruna HasbahKayıp Suud� gazetec� Cemal Kaşıkçı olayına da
çe Davet Ev�’nde yemekl� b�r program düzenled�. değ�nen Başkan Aydıner, “Ülkem�z üzer�nde süBayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner’�n rekl� büyük oyunlar oynanıyor. Bu olay da bu oyuev sah�pl�ğ�nde düzenlenen programa Bayrampa- nun b�r parçası. Güvenl� ülkem�z� güvens�z g�b�
şa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AK Part� göstermeye çalışıyorlar. 12-25 Aralık, 15 Temmuz
Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Bayrampa- darbe g�r�ş�m� dünya l�der� Cumhurbaşkanımız
şa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, Başkan Aydıner’�n Recep Tayy�p Erdoğan l�derl�ğ�nde büyüyen ve
eş� Melahat Aydıner, Bayrampaşa Beled�ye Baş- gel�şen Türk�ye’den rahatsız olan odakların, üst
kan Yardımcısı Gökhan Balekoğlu, mecl�s üye- aklın sahneled�ğ� k�rl� oyunlar. Tehl�ke ve tehd�tler
ler�, muhtarlar, b�r�m müdürler� ve �lçede görev devam ed�yor. O nedenle b�r olmak, �r� olmak ve
yapan d�n görevl�ler� �le eşler� katıldı. Programın hep b�rl�kte Türk�ye olmak durumundayız. Çünkü
ev sah�b� Başkan At�la Aydıner, masaları tek tek bu güzel ülke az�z şeh�tler�m�z�n b�ze b�r emanet�.
M�llet olarak bu emanete en güzel b�ç�mde sah�p
dolaşarak d�n görevl�ler� �le yakından �lg�lend�.
çıkmak da hep�m�z�n boynun borcu” şekl�nde koD�n görevl�ler� �le b�r arada olmaktan büyük mutnuştu.
luluk duyduğunu �fade eden Başkan At�la AydıProgramda Kaymakam Canbaba, AK Part� Bayner, “İmamlarımız ve d�n görevl�ler�m�z b�z�m her
şey�m�z. B�r�ler�n�n sürekl� n�fak tohumları ekt�ğ� rampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı �le Müftü Yılmaz
b�r zamanda, toplum �ç�nde sevg�y�, dostluğu ve Küçük de b�rer konuşma yaptı.
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ayrampaşa Beled�ye Mecl�s�, 2019 mal� yılı
bütçes�n� görüşmek ve karara bağlamak
�ç�n Mecl�s Başkan Vek�l� Ras�m B�lgehan
başkanlığında toplandı. Toplantıya Bayrampaşa
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, AK Part� �le Cumhur�yet Halk Part�s� Grupları, beled�ye başkan
yardımcıları, b�r�m müdürler�, basın mensupları
ve vatandaşlar katıldı. Yapılan görüşmeler�n ardından 301 m�lyon 500 b�n TL olarak bel�rlenen
2019 yılı mal� bütçes� oy çokluğu �le kabul ed�ld�.

2023, 2053 ve 2071 hedeﬂer�m�ze b�r adım daha
yaklaşmış olduk. Bu başarı b�z�m, bu başarı hep�m�z�n. Projeler�m�z�n hayata geç�r�lmes�ne katkı
sunan başkan yardımcılarımıza, tüm mecl�s üyeler�m�ze, müdürler�m�ze, personel�me ve muhtarlarımıza, müteşebb�slere, s�v�l toplum örgütler�
�le basın mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, teşekkür ed�yorum. 2019 yılı bütçem�z�n �lçem�z, halkımız ve ülkem�z �ç�n hayırlı
olmasını temenn� ed�yorum” şekl�nde konuştu.

“İLÇEMİZİ KALICI ESERLERLE
DONATTIK”

Bütçe görüşmes�nde AK Part� Grubu adına
Mecl�s Üyes� Mehmet Hamd� Öztürk, Cumhur�yet
Halk Part�s� Grubu adına �se Mecl�s Üyes� Abdul
Fettah D�ndar söz aldı. Öztürk, yapılan çalışmalardan ve sunulan h�zmetlerden memnun�yet oranının oldukça yüksek olduğunu bel�rt�rken, D�ndar da genel olarak bazı harcama kalemler�nde
tasarrufa g�d�lmes� gerekt�ğ�n� savundu.

Mecl�ste, 2019 yılı mal� bütçe �nceleme raporunun maddeler hal�nde okunmasının ardından
‘�ler� beled�yec�l�k’ projeler�n�n son durumu hakkında b�lg�ler veren Başkan At�la Aydıner, “İlçem�z�n her alanda kalkınması, gel�şmes� ve büyümes� �ç�n üretken b�r
çalışma
serg�led�k,
serg�lemeye de devam ed�yoruz.
Bugün,
halkımıza
söz verd�ğ�m�z ‘�ler�
beled�yec�l�k’ projeler�m�z� b�rl�k �ç�nde, b�r
b�r hayata geç�rmen�n gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Çünkü b�z�m amacımız h�zmet, sevdamız
m�llet. İlçem�z� kalıcı
eserler �le donatarak
daha yaşanab�l�r b�r
kent hal�ne dönüştürdük. Bu ves�leyle
tw�tter.com/Yerel_Gercek
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Ak Part� Bayrampaşa Teşk�latı’nın emektarı Ercan
Otağ amel�yat oldu.

Ak Part� Bayrampaşa Teşk�latı’na yıllardır h�zmet eden Ercan Otağ amel�yat oldu.

E

rcan Otağ. Onu k�m� zaman beled�ye başkanın yanında başkana ç�çek ver�rken gördük.
K�m� zaman Namazgah’ta kurulan çay bahçes�nde çay serv�s� yaparken, k�m� zaman �lçede
yoğunluk olduğunda ek�b�yle b�rl�kte m�saf�rlere
çay dağıtırken gördüğümüz Ercan Otağ; herkes
tarafından takd�r ed�len ve sev�len b�r k�ş� konumuna çoktan ulaştı.

Ers�n Başkan ‘Malatya
Tanıtım Günler�’ne Katıldı

BAYRAMPAŞA

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı
Ers�n Saçlı yönet�m� �le beraber katıldığı etk�nl�k hakkında sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
“Malatya Tanıtım Günler�’nde hemşehr�ler�ler�m�zle tanışma ve hasb�hal etme �mkanı bulduk.”

STK’lardan Başkan Ers�n
Saçlı’ya Z�yaret

Aynı Ercan; geçt�ğ�m�z günlerde başarılı b�r
amel�yat geç�rd�. Durumu çok şükür �y�. Kend�s�ne buradan da geçm�ş olsun d�lekler�m�z� �let�yoruz. Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı da yönet�m kurulu arkadaşları �le b�rl�kte Ercan
Otağ’ı z�yaret ederek “ac�l ş�falar” d�led�.

(Samkon) Samsun S�v�l Toplum Kuruluşları Konfederasyonu’ndan Sa�t
Sever; Ak Part� Bayrampaşa İlçe
Başkan’ı Ers�n Saçlı’yı �lçe başkanlığı b�nasında z�yaret ett�.

Ercan’ın sosyal medya hesabından da yüzlerce
“geçm�ş olsun” yorumu alması bu zor günler�nde onu b�r nebze de olsa sev�nd�rd�.

Ers�n Başkan bu naz�k z�yaretler�
�ç�n Sa�t Sever’e teşekkür ett�.

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı öncek�
yönet�m kurulu üyeler�n� z�yaret ett�

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı öncek� yönet�m kurulu üyeler�nden Al� Hacınoğmanoğlu ve Mustafa Nur� Orman’ı z�yaret ett�.

Ak

Part� Bayrampaşa Teşk�latı’nın başarılı ve d�nam�k İlçe Başkanı Ers�n
Saçlı, Başkan Vek�l� Murat Uçak ve
Gençl�k Kolları Başkanı Ozan Karaden�z �le b�rl�kte b�r öncek� dönemde �lçe yönet�m�nde tanıtım
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medya b�r�m başkanlığından sorumlu �lçe başkan
yardımcılığı görev�n� yapmış olan Al� Hacınoğmanoğlu ve yönet�m kurulu üyes� Mustafa Nur� Orman’ı �şyerler�nde z�yaret ett�.

ŞANLIURFALILAR DERNEĞİ ERSİN BAŞKAN’I İLÇE
BAŞKANLIĞI’NDA ZİYARET ETTİ
İstanbul Şanlıurfa’lılar Derneğ� Başkanı Müslüm Kayacan yönet�m kurulu
üyeler� �le b�rl�kte Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı’yı z�yaret
ett�.

İ

lçe Başkanlığı’nda gerçekleşen z�yaret sonrası
“İstanbul Şanlıurfa’lılar Derneğ�m�z�n Kıymetl�
Başkan Saçlı sosyal medyadan şu açıklamayı Başkanı Müslüm Kayacan ve Yönet�m�ne Z�yaretyaptı:
ler� İç�n Teşekkür Ed�yorum.”
tw�tter.com/Yerel_Gercek
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SULTANGAZİ

Türk�ye’n�n Yüzyılı ve Geleceğ� Uluslararası Gençl�k Sempozyumu

Sultangaz� Beled�yes� tarafından düzenlenen, "Türk�ye'n�n Yüzyılı ve Geleceğ� Uluslararası Gençl�k Sempozyumu" başladı.

S

ultangaz� Beled�yes� tarafından düzenlenen, "Türk�ye'n�n Yüzyılı ve Geleceğ� Uluslararası Gençl�k Sempozyumu" başladı.
Sempozyuma katılan Gençl�k ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu, gençler� �nternet bağımlılığına karşı uyararak, "İnternet bağımlılığı ve benzer�
olgulara karşı gençler�m�z� uyanık olmaya davet
ed�yorum” ded�.
Sultangaz� Beled�yes� tarafından düzenlenen,
"Türk�ye'n�n Yüzyılı ve Geleceğ� Uluslararası
Gençl�k Sempozyumu" başladı. Türk�ye'n�n yanı
sıra Ç�n, Avusturya, Malezya ve Endonezya'dan
da akadem�syen ve b�l�m �nsanlarının katıldığı
sempozyumda 42 k�ş� tebl�ğler�n� sunuyor.
Sultangaz� Beled�yes� N�kah Sarayı'nda düzenlenen sempozyuma Gençl�k ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu, AK Part� İstanbul M�lletvek�l�
Serap Yaşar, Etnospor Konfederasyonu Başkanı
B�lal Erdoğan, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangaz� Beled�ye Başkanı Cah�t Altunay �le s�v�l
toplum kuruluş tems�lc�ler� ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gazetec� Hakan Çel�k’�n sunumuyla yapılan
program, Sultangaz� Beled�yes�'n�n yaptığı çalışmaların anlatıldığı s�nev�zyon göster�s�yle başladı. Sempozyumda Prof. Dr. Hal�s Yunus Ersöz,
gençlere yönel�k yapılan araştırma sonuçlarını
tw�tter.com/Yerel_Gercek

açıklandı. Araştırmada gençler�n sosyal medya
uygulamalarında en çok hang� s�teler� kullandığı,
k�tap okuma oranları, gündel�k alışkanlıkları g�b�
b�rçok b�lg� katılımcılarla paylaşıldı.
"Gençler�m�z�n Donanımlı ve Kend�nden Em�n
Adımlarla İlerlemes� Gerek�yor"
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sultangaz� Beled�ye Başkanı Cah�t Altunay, gençler�n m�ll� ve manev� değerler� ben�msem�ş, b�l�m�n üstünlüğünü kabullenen, üretken, okuyan ve
araştıran fertler olarak yet�şt�rmek hep�m�ze düşen ortak b�r görev olduğunu söyled�.
Sempozyumun bugünün emanet�n� geleceğe
taşıyacak olan gençler �ç�n öneml� olduğunu �fade eden Başkan Altunay, “Bugün Sultangaz� �ç�n
çok anlamlı ve tar�h� b�r gün. Sevg�l� gençlerle
yaptığımız sempozyumun çok büyük anlam �fade ett�ğ�n� düşünüyorum. Vatan m�llet olmak b�r
aşk, çaba �ster. Geleceğ�m�z� emanet edeceğ�m�z
gençler�n b�zden sonrak�lere ne bırakacağı çok
öneml�. Bunun �ç�nde çok c�dd� sorumluluğumuz
olduğuna �nanıyorum. Ülkem�z� daha da �ler�ye taşıyacak g�r�ş�mc� ruhu ve d�nam�zm� yakalayab�lmek �ç�n gençler�m�z�n donanımlı ve kend�nden
em�n adımlarla �lerl�yor olması gerek�yor” ded�.
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GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

Dünya Hayvanları Koruma Gününde Gaz�osmanpaşalı
Çocuklar M�n�k Dostlarını Yalnız Bırakmadı
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� tarafından 4 Ek�m Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla b�r d�z� etk�nl�k
düzenlend�. Etk�nl�k kapsamında Gaz�osmanpaşa’dak� m�n�k öğrenc�lere
“hayvan sevg�s�” temalı sem�ner düzenlend�.

G

az�osmanpaşa Beled�yes� tarafından 4
Ek�m Dünya Hayvanları Koruma Günü
dolayısıyla b�r d�z� etk�nl�k düzenlend�.
Etk�nl�k kapsamında Gaz�osmanpaşa’dak� m�n�k öğrenc�lere “hayvan sevg�s�” temalı sem�ner
düzenlend�. Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Başkan Usta, sağlık durumları hakkında Veter�Hasan Tahs�n Usta da Gaz�osmanpaşa Beled�ye- ner hek�mlerden b�lg� aldı.
s�’ne a�t Sokak Hayvanları Tedav� ve Geç�c� BakıEtk�nl�k sonunda çocuklar, hayvanları önce sevmev�ndek� hayvanları z�yaret ett�.
d� daha sonra kend� eller�yle besled�.
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� 4 Ek�m Dünya Hay“HAYVANLAR ALLAH’IN SESSİZ
vanları Koruma Günü dolayısıyla Gaz�osmanpaşa’da okuyan 4-6 yaş arasındak� öğrenc�lere hay- KULLARIDIR, ONLARI HER ZAMAN
van sevg�s� temalı sem�ner düzenled�. Veter�ner
KORUYUP, SAHİP ÇIKMALIYIZ”
H�zmetler� ek�pler� tarafından ver�len sem�nerde
Etk�nl�ğe katılan Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başöğrenc�lere, hayvan sevg�s�, hayvanları koruma- kanı Hasan Tahs�n Usta, hayvan sevg�s�n�n önenın ve bakımevler�nden hayvan sah�plenmen�n m�ne değ�nerek, “B�z hayvanları sevmeye, onlarla
önem� hakkında b�lg�ler ver�ld�.
yaşamaya alışmalıyız. Onların da b�z�m g�b� can
Etk�nl�k kapsamında Gaz�osmanpaşa Beled�ye
Başkanı Hasan Tahs�n Usta, Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Sokak Hayvanları Tedav� ve Geç�c� Bakımev�’n� z�yaret ederek m�n�k dostlarımızla vak�t
geç�rd�. Tedav� gören hayvanları da z�yaret eden

taşıdığını ve o canı da b�ze veren Cenab-ı Allah’ın
onlara lütfett�ğ�n� unutmamalıyız. B�ze muhtaç
olduklarını da aklımızdan çıkarmamalıyız. Onlar
Allah’ın sess�z kullarıdır, onları her zaman koruyup sah�p çıkmalıyız” ded�.

Gaz�osmanpaşa’da Kentsel Dönüşüm Projeler�
Hızla Yüksel�yor
İstanbul’un en yoğun �lçeler�nden olan Gaz�osmanpaşa’da deprem r�sk�,
yeters�z donatı, altyapı alanları ve mülk�yet sorunları göz önünde bulundurularak başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları 13 mahalle 18 bölgede tüm
hızıyla devam ed�yor.

Ç

evre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve Bakanlar
Kurulu Kararları �le toplam alanı 1.173 hektar olan Gaz�osmanpaşa’nın 432 hektarı
(%37’s�) r�skl� alan �lan ed�lm�ş ve 13 Mahallen�n
18 ayrı bölges�nde kentsel dönüşüm sürec� başlatılmıştı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ett�ğ�
kentsel dönüşüm projeler�nde 3.214 konutun �nşası tamamlanarak hak sah�pler�ne tesl�m ed�ld�.

İNŞAATI DEVAM EDEN KENTSEL
DÖNÜŞÜM PROJELERİ 2020’YE KADAR HAK SAHİPLERİNE TESLİM
EDİLECEK
Yapımına devam ed�len 4.492 konutun 2020 yılına kadar daha tamamlanması beklen�yor. İnşaatı
devam eden Bağlarbaşı Mahalles� AHES M�sal
İstanbul Evler�, Sarıgöl Mahalles� TOKİ Konutları
ve Karayolları Mahalles� TEM Avrasya Konutları’nın 1. Etapları’nın 2019’da, Mevlana Mahalles�
Gaz�osmanpaşa Plevne Konutları ve Sarıgöl
İslambey WE Hal�ç Konutları’nın �se 2020 yılında

42

tw�tter.com/Yerel_Gercek

hak sah�pler�ne tesl�m ed�lmes� hedeﬂen�yor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Gaz�osmanpaşalılara prest�jl�, ferah ve güvenl�
yaşam alanları sunacak olan kentsel dönüşüm
projeler� b�r b�r hayata geç�yor. Hak sah�pler�yle
anlaşılarak yıkımların tamamlandığı bölgelerde
ek�pler yoğun çalışmalarını sürdürüyor. İlçedek�
yapı stoğunun üçte b�r�n� yen�leyecek olan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla konforlu, güvenl� ve
tüm �ht�yaçları karşılanmış yepyen� b�r şeh�r �nşa
ed�lm�ş olacak.
Deprem yönetmel�ğ�ne uygun, güvenl� ve sağlam yapıların �nşa ed�ld�ğ� kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında sosyal donatı ve yeş�l alanların sayısı da hızla artıyor. Kentsel dönüşüm
tamamlandığında �lçede yeş�l alanların sayısı da
yüzde 114 oranında artmış olacak. Ulaşım planlarının da göz önünde bulundurulduğu çalışmalar
�le Gaz�osmanpaşa, toplamda 100 b�n araç kapas�tel� kapalı otopark alanlarına da sah�p olacak.
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BAYRAMPAŞA
TARİH

İSTANBUL’UN KURTULUŞU
İSTANBUL'UN
KURTULUŞU

BAYRAMPAŞA
TARİH
Tar�h sahnes�nde var olduğundan ber� bağımsız yaşamış Türk M�llet�, 1.
Dünya Savaşı'nda müttef�kler� yen�lg�y� kabul ed�p savaştan çek�l�nce yen�lm�ş sayıldı. İt�laf Devletler� donanmaları 30 Ek�m 1918'de �mzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önler�ne dem�rley�p İstanbul'a g�rd�ler. F��len gerçekleşm�ş olan �şgal, 16 Mart
1920 günü resm� �şgale dönüştü.

(6 EKİM 1923)

6 Ek�m 1923’te, 5
yıl süren düşman �şgal�nden kurtulan İstanbul’a, Türk Ordusu sev�nç çığlıkları,
mutluluk gözyaşları
ve ç�çek yağmuru altında g�rd�.

Gaz� Mustafa Kemal Paşa, Adana tren�nden �n�p Haydarpaşa rıhtımına
ayak bastığında düşman gem�ler�n�n zafer bayrakları açmış şek�lde toplarını sağa sola çev�rerek İstanbul l�manına g�rd�kler�n�, gayr� Türk azınlıkların
da sev�nç çığlıklarıyla karşı sah�ller� çınlattığını görünce, "Geld�kler� g�b�
g�derler" dem�şt�.

İstanbul'un 5 yıl süren �şgal�, Türk Ordusu'nun 6 Ek�m 1923 günü coşkun
b�r bayram havası �ç�nde, sev�nç gözyaşları arasında ve ç�çek yağmuru altında kente g�rmes�yle sona erd�.
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BAYRAMPAŞA
TARİH

İSTANBUL'UN
KURTULUŞU
(6 EKİM 1923)

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle b�tmes�nden sonra Refet (Bele) Bey komutasındak� b�r Türk b�rl�ğ� İstanbul'a
g�rd�yse de, �şgal� resm� olarak kaldıramadı.
18 Eylül 1923'de Batı Anadolu tamamen düşmanlardan tem�zlend�. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul, Boğazlar Bölges� ve Doğu Trakya kurtarıldı.

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması
gereğ�nce de düşman askerler� altı
hafta sonra İstanbul'dan ayrılacaklardı. 4 Ek�m 1923 günü düzenlenen
b�r törenle Türk Bayrağı'nı selamlayarak şeh�rden ayrıldılar.
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5 Ek�m 1923'te şehr�n Anadolu yakasına gelen Türk Ordusu, 6 Ek�m 1923
günü coşkun b�r bayram havası �ç�nde, sev�nç gözyaşları arasında ve ç�çek yağmuru altında İstanbul'a g�rd�.

GÜNDEM

BOSNA - HERSEK YENİ KONSEY ÜYELERİNİ SEÇTİ

Bosna Hersek'tek� seç�mlerde oyların yüzde 43,4'ünün sayıldı. Devlet Başkanlığı Konsey�n�n Boşnak üyel�ğ� �ç�n Dzaferov�c, Hırvat üyel�ğ� �ç�n Koms�c ve Sırp üyel�ğ� �ç�n Dod�k önde g�d�yor.

B

yüzde 37,9'unu, Bosna Hersek Sosyal Demokrat
Part�s� (SDP B�H) adayı Den�s Bec�rov�c'�n yüzde
33,4'ünü ve Daha İy� Gelecek B�rl�ğ� (SBB) adayı Fahrud�n Radonc�c'�n de yüzde 12's�n� aldığını
Merkez Seç�m Kom�syonu (CIK) Başkanı Bran- aktardı.
Konsey�n Hırvat üyel�ğ� �ç�n yarışan �s�mlerden
ko Petr�c, başkent Saraybosna'da düzenled�ğ�
basın toplantısında, resm� olmayan sonuçları ka- Demokrat Cephe (DF) adayı Zeljko Koms�c'�n
oyların yüzde 49,4'ünü aldığını söyleyen Pert�c,
muoyuyla paylaştı.
Bosna Hersek Hırvat Demokrat B�rl�ğ� (HDZ B�H)
Seçmenler�n yüzde 53,3 sandığa
adayı Dragan Cov�c'�n �se sayılan oyların yüzde
g�tt�
38,6'sını aldığını �fade ett�.
Oyların yüzde 43,4'ünün sayıldığını aktaran
Ülkedek� �k� ent�teden b�r� olan Sırp Cumhur�yePetr�c, seç�mlerde kayıtlı seçmenler�n yüzde t�'ndek� (RS) oylarla seç�len konsey�n Sırp üye53,3'ünün sandığa g�tt�ğ�n� açıkladı.
l�ğ� yarışında �se Bağımsız Sosyal Demokratlar
osna Hersek'te kanton, ent�te ve ulusal düzeydek� parlamentolar �le devlet başkanlığı
konsey� üyeler�n�n bel�rlend�ğ� seç�mlerde
oyların yüzde 43,4'ünün sayımı tamamlandı.

Ülken�n en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konsey� üyel�ğ� yarışına da�r �lk sonuçları da
aktaran Petr�c, konsey�n Boşnak üyel�ğ� �ç�n Demokrat�k Eylem Part�s� (SDA) adayı Sef�k Dzaferov�c'�n önde olduğunu �fade ett�.

B�rl�ğ� (SNSD) adayı M�lorad Dod�k'�n yüzde 55,1
�le önde olduğunu bel�rten Petr�c, "Zafer B�rl�ğ�"
�s�ml� �tt�fakın adayı Mladen İvan�c'�n de oyların
yüzde 41,9'unu aldığını sözler�ne ekled�.

Petr�c, Dzaferov�c'�n sayımı tamamlanan oyların

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER
Osman Nur� Topbaş
Sayı : 388 - Haz�ran 2018 - Sayfa : 32
HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER
Abdülkâd�r Geylânî (r. aleyh) -6-

A

bdülkâd�r Geylânî Hazretler� buyurur: “Ey
gâf�l, uyan! Sana gelen bu ayda uyan ve
�bret al! Uyuklamandan ve gaﬂet hâl�nden
kurtul da karşına çıkan büyük nîmete b�r bak! H�ç
olmazsa, Ramazan ayının kalan kısmını tevbe �le,
Allah Teâlâ’ya dönüşle tamamla. Bu ayda, �st�ğfar ve tâat hazırlığı yap. Ola k� bu sayede, rahmet
ve şefkate erers�n.”
[Ramazân-ı Şerîf; �badetler�n, hayır-hasenâtın
kat kat fazlasıyla mükâfatlandırıldığı, feyz ve bereketlerle dolu müstesnâ b�r mânevî kazanç mevs�m�d�r.

bu mübârek günler�, uyanık b�r gönülle �drâk ve
�hyâ etmel�y�z. Onun b�r ânını b�le z�yan etmekten t�t�zl�kle sakınmalıyız. Onu hâl�sâne �badet,
h�zmet ve fedakârlıklarla âdeta b�r mânevî seferberl�k zamanı olarak telâkkî etmel�y�z.
Anadolu’da “Tanrı m�saf�r�” d�ye b�r tâb�r vardır.
Gelen m�saf�r, gönül hoşluğuyla ve güzelce karşılanır, “onu b�ze Allah gönderd�” den�r, ona çokça �kram ed�l�r, hürmet göster�l�r. Hattâ ev�n en
güzel köşes� “m�saf�r odası” olarak tahs�s ed�l�r.
Bütün bu hassâs�yetler, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına
nâ�l olmak �ç�nd�r. Z�ra gönder�len� hoşnut etmek,
gönderen� hoşnut etmek mevk��nded�r.
Cenâb-ı Hakk’ın zamana aksetm�ş b�r lûtfu olan
Ramazân-ı Şerîf de b�z�m �ç�n -mecâzen- b�r “Tanrı m�saf�r�” mevk��nded�r. Allâh’ın senede b�r ay
gönül hâneler�m�ze gönderd�ğ� bu mübârek m�saf�r�; oruçla, terâv�hle, sahurla, �ftarla, f�trelerle,
�nfaklarla, d�n kardeşl�ğ�n� yaşamakla, zarâfetle,
�ncel�kle, sabırla, nefs� d�zg�nlemekle, Kur’ân-ı
Kerîm �le üns�yet�m�z� artırmakla güzelce ağırlayalım. B�z� Ramazân-ı Şerîf �le müşerref kılan
Rabb�m�z’e şükürler edel�m. Onu güzelce �hyâ
ederek bu şükrümüzü f��len de �spat edel�m.

B�lhassa �ç�nde barındırdığı Kad�r geces�,
Kur’ânî �fâdes�yle; “ ٍرْهَش ِفْلَا ْن ِم ٌرْيَخ: b�n aydan hayırlı”1 kılınmıştır. Bu evvelâ Cenâb-ı Hakk’ın lûtuf
ve kerem�n�n azamet�ne b�r del�ld�r. Z�ra herkes
kend� tâkat, vüs’at ve �mkânına göre �kram ve �hsanda bulunab�l�r. B�r gecen�n �hyâsına, b�n ayın
ecr�n� lûtfedeb�lmek �se, ancak kudret� n�hâyets�z
Ramazân-ı Şerîf’�n son günler�nde �se gözyaşve haz�neler� sonsuz olan Allah Teâlâ’nın şân-ı ları �ç�nde; “Ey kalpler�m�z�n yıkandığı mübârek
ulûh�yyet�ne mahsus b�r cömertl�k ve merhamet- ay! Y�ne gel ve b�z� �hyâ et!..” d�yerek, onu hasret
t�r.
dolu elvedâlarla ve b�zden râzı olmuş b�r hâlde
İk�nc� olarak da Cenâb-ı Hakk’ın Habîb�’ne ve uğurlayalım. Böylece bu takvâ mekteb�nden sonO’nun vesîles�yle de ümmet-� Muhammed’e duy- ra; rahmet, mağf�ret ve Cehennem’den kurtuluş
duğu muhabbet ve merhamet�n büyüklüğüne b�r şehâdetnâmes� olan hakîkî bayrama ereb�lmeye
�şarett�r. Z�ra d�ğer peygamberlere ve onların üm- gayret edel�m.]
metler�ne böyle b�r gecen�n lûtfed�lm�ş olduğuna
Abdülkâd�r Geylânî Hazretler� buyurur: “F�tre
dâ�r, herhang� b�r haberle karşılaşmıyoruz.
vermek, oruçlu �ç�n b�r tem�zley�c�d�r… OruçluDolayısıyla hem Ramazân-ı Şerîf, hem de Kad�r nun eks�kler�n� tamamlar; sevâbını �kmâl eder.
geces�, mânevî fırsatlarından aslâ mahrum kalın- Tıpkı; �şlenen günahlara tevbe-�st�ğfar g�b�, yanlış
kılınan namaz �ç�n yapılan seh�v secdes� g�b�…”
maması gereken, müstesnâ vak�tlerd�r.

Abdülkâd�r Geylânî Hazretler�’n�n buyurduğu
[Hac ve umre esnâsında, bazı hatâ ve kusurlaüzere, sâl�h zâtlardan b�r�, bu mübârek ayın kıy- rın kefâret� olarak sadaka vermek îcâb eder. Ver�met�n� şu teşb�hle îzah etm�şt�r:
len bu sadakaların, o kusurları telâfî etmes� üm�d
“Sene b�r ağaçtır. Receb ayı bu ağacın yaprak- ed�l�r. Zâh�ren h�ç hatâ yapılmamış olsa b�le, farlanma günler�d�r. Şaban ayı meyvelenme günle- kında olmadan yapılan kusurların aﬀına vesîle
r�d�r. Ramazan ayı �se meyveler�n�n toplandığı olması, yahut da Rabb�m�z’�n lûtfett�ğ� nîmetler�n şükrânes� olarak sadakalar ver�l�r. Y�ne, vefât
günlerd�r.”
eden b�r k�msen�n ardından, yakınları ve sevenDemek k� böyle b�r hasat mevs�m�nde gaﬂet uy- ler� tarafından onun nâmına sadakalar dağıtılır
kusuna dalan k�mse, mahsulünü vakt�nde topk�, bu da onun günahlarının aﬀına, dereces�n�n
lamayı �hmâl ed�p de dalında çürüten b�r ç�ftç�
yükselmes�ne medâr olması üm�d�yled�r. Ramag�b�, ağır b�r z�yana dûçâr olur.
zan’da ver�len fıtır sadakası de bunun g�b�d�r.
Dolayısıyla Cenâb-ı Hakk’ın rahmet, mağf�ret
N�tek�m Abdülkâd�r Geylânî Hazretler�, Vek�‘ b�n
ve n�hâyets�z lûtuﬂarına er�şme mevs�m� olan
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lışan k�mseye, �ş�n� b�t�r�nce ücret� ver�l�r. B�z,
“Namaz �ç�n seh�v secdes� ne �se, Ramazan ayı (Ramazan ayındak�) ameller�m�z� b�t�rd�k. Keşke
�ç�n de f�tre odur. Bunun �ç�n Rasûlullah (s.a.s.) b�lseyd�m; orucumuz ve namazımız makbul mü
Efend�m�z, f�tre vermey� emrett�. Tâ k� oruçlunun olacak, yoksa yüzümüze m� vurulacak?
Keşke b�lseyd�m; aramızda makbul olan k�m?
hatâ ve kusurlarını tem�zles�n, düzelts�n.”
Rasûlullah (s.a.s.) Efend�m�z, fıtır sadakasını, Kend�s�n� tebr�k ederd�k. Reddolunan k�md�r?
�mkânı olan kadın-erkek, büyük-küçük herkes�n Onun da tâz�yes�ne g�derd�k.”
Cerrah (r. aleyh)’�n şöyle ded�ğ�n� nakleder:

[Sâl�h ameller�n edâsı �ç�n gösterd�ğ�m�z gayrebayram namazına kadar vermes�n� �stem�ş ve �ht�yaç sah�pler�n� kastederek; “Onları bu (bayram) t�, onların Allah katında makbul olması ve ecr�n�n
gününde aç dolaşmaktan kurtarınız!” buyurmuş- korunması �ç�n de göstermem�z îcâb eder. Z�ra
b�r hadîs-� şerîfte şöyle buyrulmaktadır:
tur. (İbn-� Sa’d, I, 248)
Hanefî mezheb�nde vac�p; Şâf�î, Mâl�kî ve Hanbelî mezheb�nde �se farz hükmünde olan fıtır sadakası, bayram namazından önce ver�l�rse makbul b�r sadaka olur, bu namazdan sonraya kalırsa
fıtrın dışında b�r sadaka yer�ne geçer.2

“N�ce oruç tutanlar vardır k�, oruçlarından kend�ler�ne kalan, kuru b�r açlıktan başka b�r şey
değ�ld�r! Geceler� n�ce namaz kılanlar olur k�, namazlarından kend�ler�ne kalan, yalnız uykusuzluktur.” (İbn-� Mâce, Sıyâm, 21)

Şuna da d�kkat etmel�y�z k� f�tre, hemen herkes�n vereb�lmes� �ç�n cüz’î m�ktarda bel�rlenm�ş
b�r sadakadır. Lâk�n Cenâb-ı Hakk’a şükrümüzü
ve muhabbet�m�z� �fade �ç�n, bunun çok daha
ötes�nde ve �mkânlarımızla mütenâs�p sev�yede
�nfaklarda bulunmaya gayret etmem�z gerek�r. N�tek�m âyet-� kerîmede:

Demek k� b�r �badet� zâh�ren edâ etmekle �ş b�tm�ş olmaz. Kalbî galatlarla ameller�n z�yan ed�lmes�, yahut gaﬂet veya �hmâl sebeb�yle b�r sâl�h
amel�n kaçırılması, âr�ﬂer nezd�nde dünyevî felâket ve musîbetlerden daha büyük b�r kayıp olarak
telâkkî ed�lm�şt�r.

“Sevd�ğ�n�z şeylerden (Allah yolunda) �nfâk etmed�kçe, b�rre (hayrın kemâl�ne) eremezs�n�z.
Her ne �nfâk edersen�z, Allah onu hakkıyla b�l�r.”
(Âl-� İmrân, 92) buyrulmaktadır.]
Abdülkâd�r Geylânî Hazretler� buyurur: “Ça-

N�tek�m Fadl b�n Abbâs (r.a.) şöyle der: “Doğrusu şu �nsanlara hayret ed�yorum; b�r çocuğum
öldüğünde b�nlerces� gel�p başsağlığı d�l�yor da,
meselâ b�r vak�t cemaatle namazı kaçırdığım �ç�n
k�mse gel�p bana tâz�yede bulunmuyor, teessürler�n� b�ld�rm�yor.
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Yem�nle söylüyorum; (mâzerets�z olarak) b�r
Sâl�h zâtlar, �badet ve h�zmetler�n� büyük b�r
vak�t cemaatte bulunmamam, ben�m �ç�n, yet�ş- ît�nâ �le îfâ etmeler�ne rağmen, bunu ebedî kurm�ş, âl�m ve sâl�h b�r çocuğumun ölümünden çok tuluşları �ç�n h�çb�r zaman kâfî görmem�şlerd�r.
daha büyük b�r musîbett�r.”
Ameller�n�, Cenâb-ı Hakk’ın lûtf u kerem�yle kaN�tek�m Peygamber Efend�m�z (s.a.s.), âmâ bul buyurması �ç�n �lâhî dergâha �lt�câ hâl�nde
sahâbî Abdullah �bn-� Ümm� Mektûm (r.a.)’ın dahî olmuşlardır. N�tek�m Muallâ b�n Fadl (r. aleyh)’�n
cemaatle namazdan ger� kalmamasını �stem�ş, buyurduğu üzere;
“Selef-� sâl�hîn (yan� geçm�ştek� sâl�h zâtlar), �dezanı duyduğu takd�rde mesc�de gelmes�n� em�r
buyurmuştur.3
râk ett�kler� Ramazan’ı kabûl buyurması �ç�n altı
Öte yandan hang� amel�m�z�n Hak katında kabul ay boyunca Cenâb-ı Hakk’a duâ ederlerd�.” (Bkz.
ed�l�p hang�s�n�n redded�ld�ğ�n� kes�n olarak b�- Kıvâmu’s-Sünne, et-Terğîb ve’t-Terhîb, II, 354)]

lemeyeceğ�m�z �ç�n, h�çb�r amel�m�ze güvenmeAbdülkâd�r Geylânî Hazretler� buyurur: “Ramamel�, dâ�mâ Rabb�m�z’�n rahmet�ne sığınmalıyız. zan ayını, akan gözyaşları �le uğurla. Âh ed�p �nZ�ra duâlarımız g�b�, ameller�m�z de Rabb�m�z’�n leyerek ham nefs�ne ağla! N�ce oruçlu vardır k�
b�r daha oruç tutamayacak hâle gelecekt�r. N�ce
kabûlüne muhtaçtır.
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namaz kılan vardır k�; kıldığından başka namaz helâlleşel�m.
kılamayacaktır.”
Âh�ret azığımız olacak sâl�h ameller�, geleceğ�
[Ömür, sağlık, sıhhat, âf�yet, bunların heps� de meçhul yarınlara erteleme gaﬂet�nden b�r an evmahdut b�r müddet �ç�n b�zlere emânet ed�lm�ş vel kurtulalım. Z�ra “Yarın yaparım d�yenler helâk
olan fânî nîmetlerd�r. Her fânî g�b� bunlar da meç- oldu!” den�lm�şt�r. Yarını olmayan b�r ebed�yet
gününün ne zaman başlayacağını b�lem�yoruz.
hul b�r günde sona erecekt�r.
O hâlde bu nîmetler el�m�zden çıkmadan evvel, Ona her an hazır olmakla mükellef�z.

Ramazân-ı Şerîf'�n rahmet deryasında bütün
Kulluğumuzu edâ edeb�lmen�n ne büyük b�r nî- varlığımızla yıkanarak menfî hâller�m�z� terk edel�m, kötü huylarımızdan kurtulalım, günah k�rlemet olduğunun �drâk� �ç�nde bulunalım.
r�nden arınalım.
B�r gün �badet ve tâatler� edâ edemeyecek hâle
Z�ra Peygamber Efend�m�z (s.a.s.) b�r hadîs-�
geleceğ�m�z� sık sık tefekkür edel�m.
şerîﬂer�nde şöyle buyurmuşlardır: “...Cebrâ�l
Bu şuur �ç�nde, hem �badetler�m�z� en güzel kı- (a.s.) bana göründü ve; «Ramazân-ı Şerîf’e er�ş�p
vamda edâ edel�m, hem de b�z� buna muvaﬀak de günahları aﬀed�lmeyen k�mse rahmetten uzak
kıldığı �ç�n Rabb�m�z’e şükredel�m…]
olsun!» ded�. Ben de «Âmîn!» ded�m...” (Hâk�m,
Abdülkâd�r Geylânî Hazretler� buyurur: “Ey gâ- IV, 170/7256; T�rm�zî, Deavât, 100/3545)
f�l! Han� sen�n gözyaşların?.. Tevben� hang� yıla
D�ğer b�r hadîs-� şerîfte de şöyle buyrulmaktabırakıyorsun? Gelecek seneye m�?.. H�ç de öyle dır: “…Ramazan’ı �drâk ed�p de bağışlanamamış
değ�l; ömür süreler� sen�n el�nde değ�l. Onun olan k�mseye yazıklar olsun. K�ş� Ramazan’da
m�ktarını b�lmek de sana düşmem�şt�r!
da bağışlanamazsa, pek� ya ne zaman bağışlakulluk vaz�feler�m�ze ît�nâ gösterel�m.

Öyle üm�t besleyenler vardır k�; arzusuna kavu- nacak?!” (İbn-� Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 270;
Heysemî, Mecma, III, 143)]
şacağını ummuş ama ona ulaşamamıştır…
Abdülkâd�r Geylânî Hazretler� buyurur: “Mü’m�n
N�celer�, bayram �ç�n koku hazırlamıştır; ama
onu kabr�nde koklamıştır. Bayramına tem�z elb�- kulun bayramı, Rahmân olan Allâh’ın rızâsıdır…
se hazırlayan n�celer�ne, bu hazırladığı kefen olMü’m�n kul, bayramına g�derken; başında h�muştur…
dâyet tâcı, gözler�nde �bret nazarı, kulaklarında
N�celer� var k�; tuttuğundan başka oruç tutama- hakkı d�nlemek, d�l�nde tevh�d şehâdet�, kalb�nde
mıştır. Hâlbuk� daha başka Ramazan ayları görüp mâr�fet ve yakîn, boynunda İslâm örtüsü, bel�nde
kulluk kuşağı vardır. Mü’m�n kulun fey�z kaynağı;
y�ne oruç tutmayı umuyordu.
m�hraplardır, mesc�tlerd�r... Mü’m�n kulun bayraEy Allâh’ın kulları! Şunu b�l�n�z k�, s�z büyük b�r
mı; Allah Teâlâ’ya karşı tazarrû ve n�yazdır…”
aydan ayrılıyorsunuz. Fazîletl�, kerîm b�r ayı ger�[Bayram, toplumda bell� b�r kes�m�n şımarıkça
de bırakıyorsunuz.
eğleneceğ�, nefsânî b�r rahatlık, zevk u safâ ve
Hele b�r düşünün; s�zden evvel gel�p de oruç
key�f günler� değ�ld�r. Bayramlar, rûhânî b�r setutan, namaz kılan ve em�rler� yer�ne get�renler
v�nç �ç�nde, b�r �badet vecd� �le yaşanmalıdır.
neredeler? (S�z de b�r müddet sonra nerede olaN�tek�m bayram gün ve geceler�nde yapılan
caksınız?!.)”
hamd, şükür, z�k�r, tesbîh, tekbîr �le ferdî ve �c[Ramazân-ı Şerîf, aynı zamanda, ömür takv�m�
t�mâî kulluk tezâhürler�ne, Cenâb-ı Hakk’ın müsüzer�nde tefekkür mevs�m�d�r. B�z de düşünel�m
tesnâ mükâfatları vardır.
k�, geçen Ramazan ayında aramızda olan n�ce eşHadîs-� şerîfte buyrulur: “Ramazan ve Kurban
dost, akraba, bu Ramazân-ı Şerîf’te aramızda değ�ller. Geçen Ramazan, onların son Ramazan’ıy- bayramı geceler�n�, sevâbını Allah’tan umarak
dı. B�z de önümüzdek� senen�n Ramazan ayında �badetle �hyâ edenler�n kalb�, -bütün kalpler�n ölolacak mıyız, meçhul!.. Rasûlullah (s.a.s.) Efend�- düğü günde- ölmeyecekt�r.” (İbn-� Mâce, Sıyâm,
m�z, namazı son namazımız olab�leceğ� şuuruyla 68)]
kılmamızı tavs�ye buyurduğu g�b�, b�z de �drâk
Abdülkâd�r Geylânî Hazretler� buyurur: “Bayetmekte olduğumuz bu ayı, son Ramazan’ımız ram den�nce; güzel şeyler g�ymek, tatlı yemekler
olab�leceğ� şuuruyla, büyük b�r uyanıklık, basîret yemek, lezzetlere, eğlenceye dalmak akla gelmeve teyakkuz �ç�nde değerlend�rel�m: B�r an evvel, mel�d�r.
tevbe-�st�ğfâr �le hâl�m�z� ıslâha yönelel�m.
Asıl bayram; tâat�n makbul olduğunun b�l�nmeÜzer�m�zde b�r kul hakkı varsa, derhâl ödey�p s�; günahların ve hataların bağışlandığının anla-
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şılması; kötülükler�n �y�l�ğe çevr�lmes�; yüksek d� saâdet ve mutluluğunu düşüneceğ� b�r tat�l
derecelere ermen�n müjdes�n� almak; �y�l�k, �hsan günü değ�ld�r. N�tek�m Rasûlullah (s.a.s.) Efenve �kramlara nâ�l olmaktır.”
d�m�z’�n b�r tat�l� yoktu. Allah yolundak� gayret
[Hak âşıkları nazarında esas bayram; bu fânî ve fedakârlıkları, O’nu h�çb�r zaman yormadı.
âlemdek� �lâhî �mt�hanlardan muvaﬀak olmuş b�r B�r hurma ağacının gölges�nde üç gün d�nlenehâlde, selîm b�r kalp, müster�h b�r v�cdan ve yüz y�m, buyurmadı. O’nu hayır-hasenatı, gayretler�,
aklığıyla Cenâb-ı Hakk’ın huzûruna varıldığında tebl�ğ�, �badetler� d�nlend�r�yor, gönlüne huzur
tadılacak olan ebedî bayramdır. N�tek�m Behlül bahşed�yordu. Z�ra bunlar âh�ret kazançlarıdır
ve; “Esas hayat da âh�ret hayatıdır.” (Buhârî,
Dânâ Hazretler� de:
R�kāk, 1)
“Gerçek bayram, yen� elb�se g�yene değ�l, Alİşte bayramlar, bu sûretlâh’ın azâbından emîn olanadır." buyurmuştur.
le �drâk ve �hyâ ed�l�rse,
Abdülkâd�r Geylânî Hazretler� bu hususla alâka- ebedî bayramlara köprü
lı olarak şöyle b�r kıssa nakleder: B�r adam, bay- olur. N�tek�m Bursevî Hazram günü Hazret-� Al� (r.a.)’ın yanına g�der. Görür retler� bu hususta şöyle
k�; Hazret-� Al� (r.a.) kuru ekmek y�yor. Ona:
buyurur: “B�z�m üç bayra“–Bugün bayram olduğu hâlde, sen kuru ekmek mımız vardır. B�r�nc�s� Ram� y�yorsun!?” der. Hazret-� Al� (r.a.) şu cevabı ve- mazan (ve Kurban) bayramıdır. Bu tabîatın, nefs�n
r�r:
bayramıdır. İk�nc�s�, kâm�l
“–Bayram o k�mse �ç�nd�r k�; orucu makbul ol- îmanla göçmek şartıyla
muş, çalışması yer�nde görülmüş, günahları da ölüm bayramıdır. Bu, bübağışlanmıştır. Bugün b�ze bayramdır, yarın b�ze yük b�r bayramdır. Üçünbayramdır, Allâh’a âs� olmadığımız her gün b�ze cü ve en büyük bayram
bayramdır.”
�se âh�rette Allâh’ın cemâYan� esas bayram, Cenâb-ı Hakk’ın b�zden râzı l�n�n tecellîs�ne mazhar
olmasıdır. Böyle b�r bayrama nâ�l olmak �ç�n, dün- olunduğu zamank� bayya hayatında kavuştuğumuz bayramları, tat�l se- ramdır.”4
yahatler�ne çıkma fırsatı olarak değ�l, d�n kardeşVelhâsıl esas bayram,
l�ğ�n� yaşayacağımız �ct�mâî �badet günler� olarak îman selâmet�yle ver�görmem�z gerek�r. Gerçek bayram, toplumda se- len b�r son nefes bayrav�nç ve tebessümü unutmuş muzdar�pler�n mah- mıdır, amel defter�n� sarûm�yetler�n� telâfî seferberl�ğ�ne g�rmekle �d- ğından alma bayramıdır,
râk ed�leb�l�r. Onların gönüller�n� alarak Cenâb-ı Peygamber Efend�m�z’�n
Hakk’ın rızâsına ermekle olur.
şefaat�ne ereb�lme bayR�vâyete göre Mûsâ (a.s.) b�r gün: “−Yâ Rab! ramıdır, Sırât’ı geçerek
Sen’� nerede arayayım?” d�ye n�yazda bulunmuş- Cehennem’den âzâd olma
tu. Allah Teâlâ da:
bayramıdır, Cennet v�ze“−Ben’� kalb� kırıkların yanında ara!” buyurdu. s� alab�lme bayramıdır
ve heps�nden yüce olan,
(Ebû Nuaym, H�lye, II, 364)
Cemâlullâh’ı temâşâ bayBayram, müşterek b�r sev�nçt�r. Tek başımıza ramıdır…]
bayram namazı kılamayız, kend� kend�m�zle bayAbdülkâd�r Geylânî Hazramlaşamayız. Bayram �ct�mâîleşmed�r, d�ğergâmlıktır, fedakârlıktır. Mü’m�n�n mü’m�ne z�m- retler� buyurur: “Ey Allâh’ın kulları, b�r k�mse
metl� olduğunun hatırlanmasıdır.
nefs�n� Ramazan ayında
Y�ne bayram;
kötülük �şlemekten alıSıla-� rah�mde bulunmak, b�r vefâ borcu olarak koyduysa, bunu Ramageçm�şler�n ruhlarını hayırlarla şâd etmek, �man zan’dan sonrak� aylarda
kardeşl�ğ�n� toplum plânında yaşatmak, dargın- da sürdürsün. Z�ra Ralıkları-kırgınlıkları ortadan kaldırmak ve d�n kar- mazan ayının da, Ramadeşler�yle kaynaşmak g�b� n�ce �ct�mâî �badet�n zan’dan sonrak� ayların
da Allâh’ı b�rd�r. O, her �k�
îfâ ed�ld�ğ�, müşterek sev�nç günler�d�r.
zamana da muttalîd�r.”
Dolayısıyla bayram, mü’m�n�n yalnızca ken-
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[Ramazân-ı Şerîf, ömrümüzü nasıl yaşayacağımızı tâl�m etmek üzere b�ze lûtfed�len, senede
b�r aylık yoğunlaştırılmış b�r mektep g�b�d�r. Bu
mektepten lâyıkıyla �st�fâde edeb�ld�ğ�m�z�n del�l�, onda kazandığımız güzel hasletler� Ramazan
sonrasında da, hattâ ömür boyu devam ett�reb�lmem�zd�r.

s�m değ�l, ömürlük b�r takvâ hayâtıdır. Namaz ve
oruç g�b� �badetler bell� b�r sürede edâ ed�l�r ve
b�t�r�l�r. Fakat ubûd�yet, yan� kulluk �se son nefese kadar, molasız, tat�ls�z, fâsılasız devam etmel�d�r.

Ayrıca �lâhî rahmet, her an tecellî hâl�nded�r.
Müh�m olan, ona ulaştıracak vesîleler�n arayışı
Z�ra müslümanlık, bell� zamanlara has b�r merâ- �ç�nde yaşayab�lmekt�r. Bunun �ç�nd�r k�; “Her gecen� Kad�r, her geçen� Hızır b�l!” den�lm�şt�r.
Dolayısıyla Ramazân-ı Şerîf’te kulluk vaz�feler�m�ze �ht�mam göster�p sonrak� aylarda rehâvete
kapılmak, mü’m�ne yakışmaz. N�tek�m Rabb�m�z
böyle b�r yanlışa sürüklenmekten îkaz saded�nde;
“...İpl�ğ�n� kuvvetl�ce büktükten sonra çözen kadın g�b� olmayın!..” (en-Nahl, 92) buyurmaktadır.
R�vâyete göre bu kadının adı Rayta b�nt� Sa‘d �d�.
Aklî melekeler� yer�nde olmayan bu kadın, gün
boyu �p büker, sonra da onu bozardı. Dolayısıyla
bütün gününü boşa harcamış olurdu. Onun bu
hâl�, kulluk vaz�feler�n� bell� b�r zaman îfâ ed�p
sonrasında o güzel hasletler� kaybetmekten sakınmak husûsunda, Kur’ânî b�r m�sâl oldu.
Demek k� aklı başında her mü’m�n, kulluk hayatında böyle b�r vaz�yete düşmekten sakınmalıdır.
Çünkü örmek zordur, çözmek kolaydır; �nşâ etmek zordur, yıkmak kolaydır. İnşâsı seneler süren
b�r âb�dey�, b�r dozer, b�r günde yerle b�r ed�ver�r.
Dolayısıyla Ramazân-ı Şerîf’te ed�nd�ğ�m�z kulluk d�s�pl�n�n�, kazandığımız kalbî hassâs�yetler� muhâfaza ederek b�r dahak� Ramazan’a aynı
gönül feyz�yle ulaşmamız ve böylece bütün b�r
ömrü, âdeta b�r Ramazan �kl�m�nde geç�rmem�z
îcâb eder.]
Cenâb-ı Hak, Ramazân-ı Şerîf rûhân�yet� �ç�nde
b�r ömür yaşayıp ebedî saâdet müjdeler�yle gelen b�r son nefes bayramına ereb�lmey�, cümlem�ze lûtfeyles�n.
B�lhassa bu mübârek günlerde, bütün yeryüzündek� mazlum d�n kardeşler�m�z�n ıztıraplarını
daha der�nden duyab�lmey�, gönüller�m�z� onları
kucaklayan b�r rahmet dergâhı hâl�ne get�reb�lmey�, hem maddî yardımlarımızla hem de kalbî
duâlarımızla onların yaralarına merhem olab�lmey�, b�zlere nasîb eyles�n. Asrımızın bîçâre ve
muzdar�p İslâm âlem�ne, hakîkî b�r bayram sev�nc� �hsan buyursun.
Âmîn!..
D�pnotlar: 1) el-Kadr, 3. 2) İbn-� Mâce, Zekât,
21. 3) Ebû Dâvûd, Salât, 46/553. 4) Bursevî, Rûhu’l-Beyân, c. II, s. 200, Erkam Yayınları.
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