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Ersin Başkan ziyaretle ilgili şu açıklama-
yı yaptı: 

“MHP Bayrampaşa ilçe Başkanı Sn. Ya-
şar Kaba’yı ziyaret ederek, ‘Cumhur İttifa-
kı’ ruhu üzerine paylaşımlarda bulunarak 

CUMHUR İTTİFAKI İŞBAŞI YAPTICUMHUR İTTİFAKI İŞBAŞI YAPTICUMHUR İTTİFAKI İŞBAŞI YAPTI

önümüzde ki, uzun yolun ehemmiyetini 
dağerlendik. 

MHP ilçe Başkanımıza ve Yönetimine 
Teşekkür Ediyorum.”

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, yönetim kurulu 
ile beraber MHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.
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ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            ESKİ BAKAN SAYAN KAYA’DAN BAŞKAN            
AYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARET

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Fatma Betül Sayan Kaya, 
Bayrampaşa Belediye Başkan 
Adaylığı açıklanan Başkan Ati-
la Aydıner’e hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu ve Aydıner’den 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı 
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcı-

sı Fatma Betül Sayan Kaya Bayrampaşa 
Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Atila 
Aydıner’i makamında ziyaret etti. Başkan 
Aydıner, “Genel Başkan Yardımcımız Sa-
yın Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefen-
di’yi belediyemizde ağırlamaktan onur 
duyduk, nazik ziyaretleri için kendilerine 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sayan Kaya da,  “Önemli sosyal bele-
diyecilik çalışmalarına imza atan ve in-
şallah yeni dönemde de güzel işlerini 
sürdürecek olan Bayrampaşa Belediye 
Başkanımız Sayın Atila Aydıner’e misafir-
perverliği için teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu

Oldukça sıcak bir atmosferde gerçek-
leşen ziyaret sırasında Belediye Başkan 
Yardımcıları İsmail Gemici, Ahmet Kum-
basar ve Yalçın Sırakaya ile Başkan Ay-
dıner’in eşi Melahat Aydıner de hazır bu-
lundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner’in 
hediye takdim ettiği Sayan Kaya, Hayır 
Kapısı’nda da incelemelerde bulundu
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Futbol Terörü ölüm getirdiFutbol Terörü ölüm getirdiFutbol Terörü ölüm getirdi
Yıldırımbosna Spor Külübü ile Küçükköy seyircileri arasında 

maç öncesi çıkan kavgada bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Mu-
hammet Yücel vefat etti.

Yıldırımbosna Spor Külübü ile Kü-
çükköy futbol kulüplerinin seyirci-

leri arasında maçtan önce çıkan kavgada 
maalesef genç br kardeşimiz aldığı bıçak 
yarası sonucu kurtarılamayarak vefat ett.

Terörün her türlüsüne karşıyız. Sporda, 
özellikle de futbol maçlarında yaşanan fa-
natizm sonucu gerçekleşen bu tür olay-
ların önüne geçebilmek için TFF'nin ciddi 
önlemler alması gerekir.

Olayda vefat eden Muhammet Yücel kar-
deşimize Allah'tan rahmet, ailesine de sa-
bırlar diliyoruz. Muhammet YücelMuhammet YücelMuhammet Yücel
Yıldırım Bosnaspor Futbol A Takımı, Küçükköy maçı öncesi ya-

şanan olayın ardından ligden çekilme kararı aldı.

Yıldırım Bosna Spor Kulübü’nün yaptığı 
açıklama şu şekilde:

"Yıldırım Bosna Spor Kulübü, kurulduğu 
1960 yılından bu yana Türk sporuna çok 
büyük hizmetlerde bulunmuş, yetiştirdiği 
ve milli takımlar seviyesine getirdiği on-
larca sporcusuyla futbolda, basketbolda 
marka olmuş bir spor kulübüdür.

Sportif başarılarından önce ahlaklı ne-
siller ve bireyler yetiştirmeyi hedef edinen 
camiamız, ne yazık ki son yıllarda spor dı-
şında kulvarda da mücadele etmek zorun-
da kalmıştır. Türk futbolunun son yıllarda 
içinde bulunduğu sıkıntıların başında ho-
liganizm ve saha dışı olaylar ne yazık ki 
bu köklü camialarının da önemli sorunla-
rının başında gelmektedir.

Bunun en son en acı verici örneği 30 Ara-
lık 2018 Pazar günü yaşanmıştır. Yaklaşık 
50 yıllık mazisi olan Yıldırım Bosna-Kü-
çükköy rekabetinin son yıllarda saha 
içinden çıkarak saha dışında istenmeyen 
olaylara sebebiyet verdiğini gözlemle-

mekteydik. Bunun önünü geçilebilmesi 
için iki kulüp yönetimlerinin gayretleri ne 
yazık ki sonuç vermemiş ve ne yazık ki iki 
takım taraftarı görünümündeki holiganlar 
arasındaki gerginlik bu günlere gelmiştir.

Son yaşanan olaylarda 17 yaşındaki Kü-
çükköy taraftarı Muhammed Yücel evla-
dımız hayatını kaybetmiş, bu gelişme yü-
reğimize tarifsiz bir acı bırakmıştır. Hiçbir 
şey bir evladımızın hayatından daha de-
ğerleri olamaz.

Biz Türk sporunun 60 yıllık çınarı Yıl-
dırım Bosna olarak, bu şartlarda sportif 
mücadele etmeninin bir anlamı olmadı-
ğına kanaat getirdik. Bu nedenle futbol a 
takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı 
olduğumuz şu durumda ligden çekiyoruz. 
Bu sezon ligde kalan maçlara çıkmayaca-
ğız.

Bu kararımızın Türk sporunun gelece-
ği ve içinde bulunduğumuz futbol terörü 
illetinin son bulması adına hayırlar getir-
mesini diliyoruz."
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Gençlik ve Spor Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre; Bakan 

Kasapoğlu, sporda şiddetle mücadele 
için ellerinden geleni ardına koymayacak-
larını vurgulayarak, "Türk sporunu ve ta-
raftarını şiddete teslim etmeyeceğiz." ifa-
delerini kullandı.

Amatör veya profesyonel, büyük ya da 
küçük, semt veya şehir takımlarının taraf-
tarlığının bir gönül işi olduğunu aktaran 
Kasapoğlu, "Bu gönüllük ve sevda üzeri-
ne tek tarafl ı ilişkinin yozlaştırılması, baş-
ka mecralara çekilmesine karşıyız." şek-
linde görüş belirtti.

Yıldırım Bosnaspor - Küçükköyspor 
maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki 
Muhammed Yücel’in bıçaklanarak hayatı-
nı kaybettiğini hatırlatarak, "Gencecik bir 
can daha gitti; ne uğruna?" diyen Bakan 
Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı kulüp yönetimleri, taraftar grupla-
rı kendi çıkarları uğruna tribünleri ateşe 
atıyorlar. Taraftar ‘ölmeye ölmeye geldik' 
diye bağırıyor, niye öleceksiniz! Keyif alı-
nacak bir ortamı terörize etmenin tek se-
bebi bazılarının çıkarları uğruna tetikçilik 

yapmaktır, maşa olmaktır. Büyük küçük 
pek çok takımda maalesef bu tip olayları 
görüyoruz ve bunlarla mücadele için eli-
mizden geleni ardına koymayacağız.”
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaş-

ma Derneği sosyal medya hesabın-
dan da bir açıklama yayınladı:

"19 yaşındaki Muhammed Yücel’in, 30 
Aralık 2018 Pazar günü Yıldırım Bosna 
– Küçükköy maçından önce stat dışında 
çıkan olaylarda yaşamını yitirmesinin ar-
dından bazı provokatör odakların, gergin-
lik oluşturma gayretlerine en güzel cevap, 
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği’nde verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saff et 
Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İs-
tanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve 
İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Bayrampa-
şa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydı-
ner derneğimizi ziyaret etti.
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Camiamızın değerli isimlerinin de yer al-

dığı buluşmada, konuklarımız Muhammed 
Yücel’in vefatına sebep olan hadiseden 
duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Spo-
run barış ve kardeşlik amacıyla yapılması 
gerektiğinin vurgulandığı konuşmalarda, 
Yıldırım Bosna Spor Kulübü’nün almış ol-
duğu “ligden çekilme” kararı övgüyle kar-
şılandı.

 Bu onurlu duruşun holiganizm ile mü-
cadelede bir dönüm noktası olacağına 
dair inanç vurgulandı. İçişleri Bakanı ve 
aynı zamanda bölgemiz insanı Süleyman 
Soylu, provokasyon peşinde koşanlara 

asla fırsat verilmeyeceğini söyledi ve Yıl-
dırım Bosna ile Küçükköy camialarının 
birkaç gün içerisinde bir araya gelecekle-
rini ifade etti.

Konuşmaların ardından iki bakan ve 
beraberindekiler dernek başkanımız Mu-
hammed Sancaktar’ın odasında bir süre 
ağırlandı ve sohbet edildi. Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasap- 
oğlu ilk kez ziyaret etme imkanı bulduğu 
derneğimizin ziyaretçi defterini imzaladı. 
Çalışmalar hakkında dernek başkanımız 
ve yöneticilerimizden bilgi alan misafirle-
rimiz daha sonra binamızdan ayrıldı."
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Atila Başkan ziyaret hakkında sosyal 
medyadan şu açıklamayı yaptı: 

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın tensipleriyle tekrar Bay-
rampaşa Belediye Başkanlığı’na aday 

Ersin Başkan teşkilatı ile birlikte Belediye       Ersin Başkan teşkilatı ile birlikte Belediye       Ersin Başkan teşkilatı ile birlikte Belediye       Ersin Başkan teşkilatı ile birlikte Belediye       Ersin Başkan teşkilatı ile birlikte Belediye       Ersin Başkan teşkilatı ile birlikte Belediye       
Başkanı ve Başkan Adayı Aydıner’i ziyaret ettiBaşkanı ve Başkan Adayı Aydıner’i ziyaret ettiBaşkanı ve Başkan Adayı Aydıner’i ziyaret etti
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, teşkilatı ile bir-

likte Bayrampaşa Belediye Başkanı ve Ak Parti Bayrampaşa Be-
lediye Başkan Adayı Atila Aydıner’i Bayrampaşa Belediyesi’nde 
ziyaret etti.

gösterildikten sonra ilk kez geldiğimiz 
Belediyemizde hayırlı olsun dileklerini 
ileten @akbayrampasa İlçe Başkanımız 
@SacliErsin ve teşkilatımıza gönülden te-
şekkür ederim.”







www.yerelgercek.com 15twitt er.com/Yerel_Gercek

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ OLUMSUZ HAVA      
KOŞULLARINA HAZIRKOŞULLARINA HAZIRKOŞULLARINA HAZIR

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul’da beklenen kar yağışı başla-
madan tüm hazırlıklarını tamamladı. Kar yağması durumunda, 
ekipler anında müdahale ederek kaldırım ve yolların açık kalma-
sını sağlayacak.

İstanbul’da beklenen kar yağışı başla-
madan tüm hazırlıklarını eksiksiz ola-

rak tamamlayan Bayrampaşa Belediyesi, 
yüzlerce personel, 9 kamyon, 6 iş makine-
si, 5 kepçe, 4 tuz serpme aparatlı araç, 3 
kamyonet, 3 solüsyon aracı ve 1 greyder 
ile hazır bekliyor. 

Kar yağması durumunda yayaların ve 

sürücülerin yollarda herhangi bir olum-
suzlukla karşılaşmaması için ekipler anın-
da müdahale edecek.

Bayrampaşa'da olumsuz hava koşulla-
rından etkilenen vatandaşlar, 444 1 990 
numaralı Çağrı Merkezini ya da 0(212) 563 
55 45 numaralı telefonu arayarak ekipler-
den yardım talep edebilecek.
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Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  Amatör Spor Kulüplerini Destekleme                  
Derneğinin 6. Olağan Genel Kurulu  GerçekleştiDerneğinin 6. Olağan Genel Kurulu  GerçekleştiDerneğinin 6. Olağan Genel Kurulu  Gerçekleşti

Amatör Spor Kulüplerini Destekleme 
Derneğinin 6. Olağan Genel Kurulu 

yapıldı. Bayrampaşaspor Kulübü sosyal 
medya hesabından aşağıdaki paylaşımı 
yaptı:

“Amatör Spor Kulüplerini Destekleme 
Derneğinin 6. Olağan Genel Kurulu Ger-
çekleşti. 

Geceye Bayrampaşa Belediye Başkanı-
mız Sn. Atila Aydıner , Ak Parti Bayram-
paşa İlçe Başkanı Sn. Ersin SAÇLI, Kulüp 

Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ka-
tılım Sağladı. 

Yapılan Genel Kurul Sonrasında Amatör 
Spor Kulüplerini Destekleme Derneğinin 
Başkanlığına Yeniden Değerli Kulüp Baş-
kanımız Sn. Yalçın SIRAKAYA Seçildi. 

Başkanımız Yalçın SIRAKAYA ve Yöne-
tim Kuruluna Hayırlı Olmasını Temenni 
Eder Görevlerinde Başarılar Dileriz.”
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Başkan Usta: "Kitap Okumak Boş Vakit Meşgalesi    Başkan Usta: "Kitap Okumak Boş Vakit Meşgalesi    Başkan Usta: "Kitap Okumak Boş Vakit Meşgalesi    
Değil, Zaman Ayrılması Gereken Kıymetli Bir Eylemdir"Değil, Zaman Ayrılması Gereken Kıymetli Bir Eylemdir"Değil, Zaman Ayrılması Gereken Kıymetli Bir Eylemdir"

Arman Polat Ortaokulu’nda Z Kütüphane ve Türkçe Sokağı açı-
lışına katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, her daim okuyan, Türkçeyi doğru kullanan nesiller yetiş-
mesi adına okullara kazandırılan bu tür faydalı mekânların arttı-
rılması gerektiğini dile getirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından Arman Polat Ortaokulu’na ka-

zandırılan Z Kütüphane ve Türkçe Sokağı 
açılışına katılan Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, eğitimin ey-
leme geçtiği vakit asıl amacına ulaştığını 
dile getirerek her daim okuyan, Türkçeyi 
doğru kullanan nesillerin yetişmesi adına 
bu tür eğitici mekânların önemli olduğu-
nu dile getirdi.

Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüp-
hane) ve Türkçe Sokağı’nın açılışı, Ga-
ziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hati-
poğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mehmet Usta, öğretmenler ve öğren-
cilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın 
ardından öğrencilerin hazırladığı sahne 
performanslarını izleyen Başkan Usta, 
kütüphaneyi gezerek okudukları kitaplar 
hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

ÖĞRENCİLERE KİTAP OKUMA 
ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRIL-

MASI AMAÇLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Okullar Hayat 
Olsun” projesi ile okullardaki kütüphane-
ler yeni imkânlarla geliştiriliyor ve zen-
ginleştiriliyor. İçerisinde internet hizmeti 
olan, dijital kitap içerikleri ile ( e-kitap, 
z-kitap ) zenginleştirilmiş, öğrenciye dile-
diği zaman destek verecek kütüphaneler 
kazandırılıyor.

Proje kapsamında oluşturulan Türkçe 
Sokağı'nda öğrencilere kitap okuma alış-
kanlığının kazandırılması amaçlanıyor. 
Bu sokakta büyük edebiyat üstatlarının 
fotoğrafl arı, yazar ve şairlerin eserlerin-
den bölümler kapıları ve duvarları süslü-
yor. Öğrenciler kitap okuma banklarında 
vakit geçirebiliyor. Türkçe Sokağı’nda ay-
rıca kitap okuma köşesi ve satranç köşesi 
de bulunuyor.









www.yerelgercek.com22 Yerel Gerçek ‘Haber ve Kültür Gazetesi’

BAYRAMPAŞA

Hayvanlara şiddet haberleri-
nin hiç eksik olmadığı günümüz-
de iyi şeyler de oluyor. Bayram-
paşa Belediyesi'nin başlattığı 
‘Sokakta Sahiplenme’ projesi 
kapsamında ilçedeki sokak kö-
peklerinin su, yiyecek ve sevgi 
ihtiyacı, yine sokakta, duyarlı 
vatandaşlar tarafından karşıla-
nıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşle-
ri Müdürlüğü’nün hayvanseverlerle 

birlikte hayata geçirdiği, Türkiye’ye örnek 
olacak ‘Sokakta Sahiplenme’ projesi bü-
yük ilgi görüyor. Şu ana kadar çok sayıda 
köpeğin bir sahip bulduğu uygulama ile 
‘başıboş sokak köpeği’ kavramı da tarihe 
karışıyor. Sahiplenilen sokak köpeğine 
önce bir isim veriliyor ve aşı karnesi çıka-
rılıyor. Aşıları düzenli olarak takip edilen 
köpek hastalandığında ise acil müdahale 
ediliyor.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜR-
LÜĞÜNE BAŞVURULMASI        

GEREKİYOR

Sokak köpeğini sokakta sahiplenmek 
isteyen vatandaşların Bayrampaşa Bele-
diyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ile-
tişime geçmeleri gerekiyor. (İsmetpaşa 
Mahallesi Sabri Akpınar Parkı İçi  0212 
544 73 62)
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G.OSMANPAŞA

Başkan Usta’dan Yeni Yıl MesajıBaşkan Usta’dan Yeni Yıl MesajıBaşkan Usta’dan Yeni Yıl Mesajı

Gaziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta, yeni 
yıl dolayısıyla bir mesaj yayın-
ladı. Başkan Usta mesajında şu 
ifadelere yer verdi:

Gaziosmanpaşa’mız adına başarılı ve 
hizmet dolu bir yılı daha geride bırakarak 
yeni bir yıla merhaba diyoruz. 2018 yılı, 
kentsel dönüşümden ulaşıma, altyapıdan 
tesisleşmeye, kültür-sanattan  yeşil alan 
ve parklara kadar birçok alanda hayata 
geçirdiğimiz projelerle ilçemizde yaşam 
standartlarının yükseldiği bir yıl oldu. İl-
çemizi ortak katılım, açıklık ve şeff afl ık an-
layışı ile yönetmenin gayreti içinde olduk. 
Gaziosmanpaşa’nın geleceğini sizlerle 
birlikte inşa ederken, her fırsatta sizlerle 
kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, gönül 
köprülerimizi güçlendirmenin mutluluğu-
nu yaşadık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tensipleri ve sizlerin destekle-
riyle bu şanlı ilçeye hizmet etmeye bir kez 
daha aday olduk. İnşallah, 2023 hedefl eri-
mize Gaziosmanpaşa olarak hep birlikte 
azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Bundan 
sonra da aynı hizmet aşkıyla güçlü Türki-
ye’nin ve medeniyetler şehri İstanbul’un 
vizyon kentlerinden biri olma adına var 

gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu birlikteliğimizin, kardeşliğimizin, mu-
habbetimizin her daim güçlü olmasını 
Cenab-ı Hak'tan diliyorum.  Bu vesileyle, 
yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk getir-
mesini, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte 
barış, sıhhat ve afiyet içinde bir yıl geçir-
menizi temenni ediyor, sizleri saygıyla se-
lamlıyorum.
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ESENLER

ÂŞIK, MÜRŞİD-İ KÂMİL İLE TAMAMDIRÂŞIK, MÜRŞİD-İ KÂMİL İLE TAMAMDIRÂŞIK, MÜRŞİD-İ KÂMİL İLE TAMAMDIR
"Erenler Mektebi"nde Kırım-

lı Selim Divane'nin "Arifl erin 
Delili ve Müşkillerin Anahtarı" 
kitabı üzerine sohbet eden Dr. 
Mustafa Tatcı, "Mürşid-i kâmil 
bulmak son derece güçtür. Bir 
âşık, mürşid-i kâmil bulduğu za-
man onun işi tamamdır" dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdür-
lüğü'nün düzenlediği “Erenler Mek-

tebi” programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür 
Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Program-
da Araştırmacı-Yazar Dr. Mustafa Tatcı, 
Kırımlı Selim Divane'nin "Arifl erin Delili 
ve Müşkillerin Anahtarı" kitabında "Mür-
şid-i kâmil bulmak ve onun alametleri" 
bölümünü ele aldı.

MÜRŞİD-İ KÂMİLE BAĞLAN-
MAK GEREK

Tatcı, önce mürşid-i kâmilin anlamını 
açıklayarak şunları aktardı: "Mürşid-i kâ-
milin kim olduğu aslında kitapla öğrenile-
cek bir şey değildir ama bu kitapta nasıl 
açıklandığına bakacak olursak diyor şöy-
le diyor; 'O kimsedir ki, sözü özüne uygun 
olur. Kuvvet ve doğruluk sahidir. Gerektiği 
zaman dervişin ufkunu açar, gerektiğinde 
dervişi durdurur.' Aslında mürşid-i kâmili 
arayıp bulmak ve ona bağlanmak herkese 
farzdır. Nitekim Allah-u Teala 'Eğer bilmi-
yorsanız zikir ehline sorun' diye buyurur 
ayetinde. Bunun izahı, 'Mürşid-i kamil bu-
lup ona bağlanarak, onun zikriyle zikre-
din,' demektir.

 Kendi kendimize zikir yapamaz mıyız 
derseniz eğer, elbette yapabilirsiniz. Na-
mazdan sonra çektiğimiz tespihler zikir-
dir. Resulullah Efendimiz'e 'Zikrin en ef-
dali nedir?' diye sorduklarında, ‘La İlahe 
İllallah’tır demiştir. İlahi isimleri zikretme 
ise mürşid kontrolünde olmalıdır. Kendi 
başınıza yaparsanız ayaklarınız yerden 
kesilir, o esmanın kudreti tecelli eder 
onunla baş edemezsiniz. Ama şuna dik-

kat edin, dervişler iddia sahibi olmazlar, 
irfan sahibidirler. 'Biz şöyleyiz, biz böy-
leyiz' diyenlerin yanından kaçmak lazım. 
Tasavvufun hedefi kendini ve Hakk'ı bil-
mektir. Şimdi bana 'Evliya olmak için mür-
şit şart mı, nefs merhalelerini tamamla-
mak için tasavvufa iştirak etmek gerekli 
mi?' sorularını soruluyor, eğer ihtiyacınız 
varsa gereklidir, yoksa değildir, diyorum. 
Bu tür soruların cevabı, gönlün ihtiyacına 
göredir."

Tasavvufta mürşidin dört kapısından 
bahsedildiğini aktaran Tatcı, "Bir mürşit; 
şeriat, tarikat, marifet, hakikate mamur ol-
malıdır, eğer bunlardan birisi eksik olur-
sa mürşit olamaz. Mürşid-i kâmil bulmak 
son derece güçtür. Bir âşık, mürşid-i kâ-
mil bulduğu zaman onun işi tamamdır. 
Mürşid-i hakikiyi bulmak zordur. Allah'ı 
bulmak kolay, O'na götürecek ilahi tasdiki 
gerçekleştirecek kâmil bir mürşide bul-
mak zor.

Melekler Adem’e secde etti dikkat edin. 
'Allah Adem’e secde edin' dedi. Ne hik-
metse bu, koca bir kitap konusu olabilir. 
Bu hikmet hepimizde gizli, kadın erkek 
fark etmez. O Adem’i bulup ona secde 
et, o zaman işin kolay. Aslında bu ka-
dar dersten maksat bu Adem meselesini 
çözmenizdir. Mısri bu noktada şöyle der, 
'Secde eyle Adem'e ta kim Hak'a kul ola-
sın.' Neden Ademiyyet peki? Adem’den, 
Adem kavramından uzaklaşan Hakk’tan 
da uzaklaşır. Onun için mürşid-i kâmil 
bulmak zor, Hakk’ı bulmak, anlamak ko-
laydır" sözlerine yer verdi. 
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ESENLER

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ'NDE İSTANBUL DERSİSÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ'NDE İSTANBUL DERSİSÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ'NDE İSTANBUL DERSİ

Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan, "İstanbul Dersleri"nde 
Esenlerlilere, Süleymaniye Külliyesi ve Hilye Müzesi'ni gezdire-
rek bilgi verdi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü'nün düzenlediği "İstanbul 

Dersleri"nde Esenlerli kadınlar, Kültür 
Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan eşliğin-
de Süleymaniye Külliyesi'ni ve Hilye Mü-
zesi'ni ziyaret ettiler. "İstanbul Dersleri" 
öğrencileri, Süleymaniye Külliyesi’nin bir 
parçası olan Süleymaniye Camii, medre-
seler, hazire, hastane, sıbyan mektebi, 
hamam, kütüphane, imaret, ve dükkânla-
rı gezerek asırlara meydan okuyan klasik 
Osmanlı mimarisinin en önemli örnekleri-
ni gördüler.

İLK KÜLLİYE ÖRNEKLERİNDEN

Süleymaniye Külliyesi ilgili bilgiler ve-
ren Bağlan, "16.yüzyıla ait en büyük cami 
ve külliye yapısı örneği olan bu eserler, 

değişik işlevleri olan farklı yapı tipleri-
ni bir arada planlayan geleneksel külliye 
kavramının ilk örneklerinden. Süleymani-
ye Camii’ne baktığınız zaman Mimar Si-
nan'ın, hem fiziki hem de mimari açıdan 
çok güçlü ve zengin bir cami yaptığını 
görebiliriz. Süleymaniye Camii’nin bah-
çesinde camiyi inşa ettiren Kanuni’nin ve 
eşi Hürrem Sultan’ın türbelerinin yanı sıra 
Mimar Sinan'ın kabri de külliye içinde bu-
lunur" dedi.

Külliye içerisinde bulunan haziredeki 
kabirleri de ziyaret ederek dualar eden 
öğrenciler daha sonra Hilye-i Şerif ve Tes-
pih Müzesi'ni gezerek, müzede özel tarihi 
taşlardan yapılan tespihler ile İslâm tari-
hine ışık tutan çok sayıda eseri inceleme 
fırsatı buldular.





Selahattin BölükbaşıSelahattin BölükbaşıSelahattin Bölükbaşı

EDİTÖR’DEN

On yıllardır ülkemizin yakasını 
bırakmayan Asala, PKK, YPG 

gibi kendini değişik isimlerle ta-
nımlayan terör örgütlerini, nihayete 
erdirebilmek için hükûmetimiz hem 
büyük bir bütçe ayırdı hem de za-
man zaman şehitler verdik. 
Ordumuzda Fetöcü sözde komu-

tanların olduğu dönemde “Heronlar 
kendi adamlarımızı (PKK’lıları) öl-
dürüyor indirin veya koordinatlarını 
değiştirin” emri veren Fetöcü sözde 
subayların yüzünden maalesef PKK 
ile gerektiği gibi mücadele edileme-
di. Ancak ordumuzdan bu tür sözde 
komutanlar temizlendikçe terör ile 
olan mücadelemiz arttı ve sadece 
2018’de aralarında ‘İçişleri Bakan-
lığı Terörden Arananlar’ kategori-
lerinde teröristlerin de yer aldığı 
107’si sözde üst düzey 1746 (693’ü 
ölü, 534’ü sağ, 519’u teslim) terö-
rist etkisiz hale getirildi.
Şimdi de sınıra yapılan askeri yı-

ğınakla yeni bir harekat yapılacak. 
Milli Savunma Bakanımız Hulusi 
Akar’ın dediği gibi en son terörist 
etkisiz hale gelene dek  bu müca-
dele devam edecek.
Dağlardaki teröristlerle mücadele-

mizi başarıyla yaparken, gençlerin 
spor yapması, vakitlerini güzel ge-
çirebilmeleri  ve üst liglere futbolcu 
yetiştirebilmek için yapılan Amatör 
Lig futbol maçlarındaki terörle baş 
etmek daha zor hale geldi. Geçti-
ğimiz günlerde Yıldırım Bosnaspor 
ile Küçükkköysor arasında oyna-
nacak maç öncesi çıkan taraftar 
kavgasında Muahmmed Yücel adlı 

TERÖRÜN HER               TERÖRÜN HER               TERÖRÜN HER               
TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZTÜRLÜSÜNE KARŞIYIZTÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

17 yaşındaki genç bir kardeşimiz 
canından oldu. Kendisine Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
baş sağlığı diliyoruz. 
Yaşanan bu olayın tekrarlanmama-

sı için olaydan bir gün sonra İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, MHP Kocaeli Milletveki-
li Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü 
Mustafa Çalışkan, Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim ve İcra Kuru-
lu Üyesi Ali Düşmez, Bayrampaşa 
Kaymakamı Osman Aslan Canbaba 
ve Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner; Bosna Sancak Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği’nde top-
landı. 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğ-

lu; yaşanan bu olayın bir daha asla 
tekrarlanmaması için ellerinden 
geleni artlarına koymayacaklarını 
belirtti. 
Herkese hayırlı ve bereketli bir 

hafta diliyoruz. 
Allah’a emanet olun.
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