
      İstanbul’un Yerel Gerçek Haberler�           Sayı: 63   www.yerelgercek.com 9 Mayıs 2019 

İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL 
BAŞKANINI YENİDEN SEÇECEKBAŞKANINI YENİDEN SEÇECEKBAŞKANINI YENİDEN SEÇECEK



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi2

BAYRAMPAŞA



www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek

BAYRAMPAŞA

3

ŞEHİT VE GAZİ ŞEHİT VE GAZİ ŞEHİT VE GAZİ 
AİLELERİ İFTARDA AĞIRLANDIAİLELERİ İFTARDA AĞIRLANDIAİLELERİ İFTARDA AĞIRLANDI

Bayrampaşa Belediyesi, bu yılki ilk iftar 
programında ilçedeki şehit ve gazi ailele-
rini ağırladı. Bayrampaşa Sosyal Hizmet 
Merkezi işbirliği ile Başkan Atila Aydı-
ner’in ev sahipliğinde Hasbahçe Davet 
Evi’nde düzenlenen iftar yemeğine çok 
sayıda şehit ailesi ve gazi ile davetliler ka-
tıldı. Yemek öncesi müftü Yılmaz Küçük 
şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim 
okudu ve ardından dualar edildi. Başkan 
Aydıner de yemek boyunca şehit ve gazi 
ailelerini bir an olsun yalnız bırakmadı. 
Masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve 
gaziler ile yakından ilgilendi.

Geleneğ� bozmayan Bayram-
paşa Beled�yes�, Ramazan’ın �lk 
günü �lçedek� şeh�t ve gaz� a�le-
ler�n� �ftar yemeğ�nde b�r araya 
get�rd�. Yemeğe ev sah�pl�ğ� ya-
pan Başkan At�la Aydıner, “Az�z 
şeh�tler�m�z�n emanetler� ve ga-
z�ler�m�zle b�r arada olmaktan 
ve b�rl�kte �ftar etmekten büyük 
mutluluk duyuyorum.” ded�.

Yemekte konuşan Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner, “Huzur ve bereket 
ayı Ramazan'ın ilk iftarında aziz şehit-
lerimizin emanetleri ve gazilerimizle bir 
arada olmaktan ve birlikte iftar etmekten 
büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bu 
coğrafyada özgürce yaşayabiliyor, huzur 
içerisinde Ramazan ayını geçirebiliyor-
sak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. 
Bu vesileyle vatanımız ve milletimiz için 
canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazile-
rimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
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FIRINLARA 'RAMAZAN' DENETİMİFIRINLARA 'RAMAZAN' DENETİMİFIRINLARA 'RAMAZAN' DENETİMİ
İlçedek� fırınları düzenl� olarak denetleyen Bayrampaşa Beled�-

yes� Sağlık İşler� Müdürlüğü, Ramazan ayında denet�mler�n� sık-
laştırdı. Denet�mler�n Ramazan boyunca devam edeceğ� ve kural-
lara uymayan �şletmelere �dar� yaptırım uygulanacağı öğren�ld�.

Aldığı önlemlerle vatandaşların te-
miz gıdalarla sağlıklı beslenmelerini 

sağlamaya çalışan Bayrampaşa Belediye-
si Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayın-
da denetimlerini sıklaştırdı. 

Zabıta ile birlikte Bayrampaşa’daki ek-
mek üretim ve satış yerlerini denetleyen 
ekipler, detaylı hijyen kontrolü yaptı. 

Denetimlerde fırınlarda çalışan işçile-
rin sağlık muayene kartları, iş elbiseleri, 
hamurun yapıldığı tekneler, işçilerin saç 
sakal kontrolleri, soyunma odaları, ha-

murların bekletildiği odalar, gıdaların bek-
letildiği dolaplar, un çuvallarının saklandı-
ğı ambarlar, odaların temizliği ve sağlığa 
uygunluk durumu, dezenfekte, paspas 
temizliği, havalandırma sistemleri, etiket-
ler, ekmek ve pide gramajları, iş yeri açma 
ruhsatları, tuvaletlerin temizliği ve iş yeri 
ruhsatları tek tek kontrol edildi. 

Denetimlerin Ramazan ayı boyunca sü-
receği ve kurallara uymayan işletmelere 
idari yaptırım uygulanacağı öğrenildi.
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Boşnaklar 30. yıllarında Boşnaklar 30. yıllarında Boşnaklar 30. yıllarında Boşnaklar 30. yıllarında Boşnaklar 30. yıllarında Boşnaklar 30. yıllarında 
Karamürsel’de yapacakları �ftarda buluşuyorKaramürsel’de yapacakları �ftarda buluşuyorKaramürsel’de yapacakları �ftarda buluşuyor
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ� her yıl düzenle-

d�ğ� Ramazan İftarı'nı bu sene Kocael�'n�n Karamürsel �lçes�nde 
daha gen�ş b�r katılımla gerçekleşt�recek.

Dernek yetkilileri iftar programı ile il-
gili aşağıdaki paylaşımı yaptı:

"Ramazan ayının huzurunu ve bere-
ketini; bugüne kadar dernek binamızda 
düzenlediğimiz ve yüzlerce misafirimizi 
ağırladığımız iftarlarla yaşamaya ve ya-
şatmaya gayret gösterdik. Bu yıl ise siz-
leri bambaşka bir iftar organizasyonuna 
davet ediyoruz.

Türkiye'nin ilk kurulan Boşnak derneği 
olarak, 30. yılımızda Boşnakların en yoğun 
olduğu yerlerden Kocaeli'nin Karamürsel 
ilçesinde iftar veriyoruz. Karamürsel Bos-
na Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardım-
laşma Derneği ile birlikte düzenlediğimiz 

bu etkinlikte, yaklaşık 30 bin Boşnağın 
yaşadığı ilçenin en büyük Boşnak köyü 
Karapınar'da soframızı ve muhabbetimizi 
paylaşacağız. İnanıyoruz ki 18 Mayıs Cu-
martesi düzenlenecek bu iftar kolay kolay 
hafızalardan silinmeyecek.

İstanbul'dan Karamürsel'e gitmek ve 
oradaki soydaşlarımızla kaynaşmak isti-
yorsanız, 16 Mayıs Perşembe gününe ka-
dar derneğimizi 0212 564 35 02 numaralı 
telefonumuzdan arayabilir ve bilgi alabi-
lirsiniz.

Tüm üye ve dostlarımızın Ramazan-ı Şe-
rif ayı mübarek olsun..."
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BAYRAMPAŞA ESENLER

2019 SÜNNET KAYITLARI BAŞLADI!2019 SÜNNET KAYITLARI BAŞLADI!2019 SÜNNET KAYITLARI BAŞLADI!
Esenler Beled�yes�'n�n düzenleyeceğ� "2019 Sünnet Şölen�" kap-

samında sünnet kayıtları başladı. 

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü tarafından her yıl düzenlenen "Sün-
net Şöleni" için kayıtlar başladı. İlçedeki 
ekonomik durumu yetersiz, kimsesiz ve 
yardıma muhtaç ailelerin çocukları için 
düzenlenecek şölen kapsamında yüzlerce 
çocuk sünnet ettirilecek. 2 yaşın üstünde-
ki çocukları kapsayan sünnet organizas-
yonuna Esenler'de yaşayan maddi duru-
mu yetersiz tüm çocuklar katılabiliyor.

SÜNNETLİKLERİ DAĞITILACAK

Sünnet kayıtlarının ardından Dörtyol 
Meydanı’nda Esenler Belediye Başka-
nı Mehmet Tevfik Göksu’nun katılımıyla 
yapılacak Sünnet Şöleni’nde,  erkekliğe 
ilk adımı atmaya hazırlanan çocuklara 
sünnet elbiseleri dağıtılacak. Birbirinden 
renkli programların yer alacağı şölende, 
çocuklara özel çeşitli etkinlikler de yer 
alacak.

Ramazan Bayramı'nın ardından sün-
net operasyonları başlayacak.  Çocuklar, 
Esenler Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu 
özel sağlık kuruluşu ve hastanelerde ön-
ceden belirlenen gün ve saatlerde, hijye-
nik şartlar altında, uzman doktorlar tara-
fından sünnet edilecek.

KAYITLAR İÇİN...

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ai-
leler kayıt için Üçyüzlü'de bulunan ve 
Esenler Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda 
faaliyet gösteren Sağlık İşleri Müdürlü-
ğü'ne aşağıdaki evrak ve bilgilerle kayıt 
yaptırabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyen-
ler, 0 (212) 440 09 21 numaralı telefonu 
arayabilirler.



PİRLEPELİLER’DEN VEFA BULUŞMASIPİRLEPELİLER’DEN VEFA BULUŞMASIPİRLEPELİLER’DEN VEFA BULUŞMASI
Bayrampaşa’nın en esk� der-

nekler� arasında yer alan P�r-
lepel�ler Kültür ve Dayanışma 
Derneğ�, özel b�r program dü-
zenleyerek kuruluşundan bugü-
ne esk� başkan ve yönet�c�lere 
plaket verd�.

Marnas Hotel’de düzenlenen kahval-
tılı toplantıya, Pirlepeliler Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu, 
derneğin kurucuları, eski başkan ve yö-
neticileri, dernek üyeleri ile birlikte AK 
Parti Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üye-
si Ceyhun Çalışkan, İsmetpaşa Mahalle-
si Muhtarı Semih Çelebi, Balkan Sürücü 
Kursu’nun kurucularından Fatih Bayrak-
tar, İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Der-

neği Başkanı Adem Dişçi ile Şifa Niyetine 
Tiyatro Atölyesi Eğitmeni İlyas Çağlayan 
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Pirlepeliler Kültür ve Dayanışma Derne-
ği Başkanı İrfan Beşkardeş, 1987 yılında 
kurulan derneğin kuruluşundan bugünle-
re kadar gelmesinde emeği olan herkese 
vefa adına böyle bir kahvaltılı toplantı dü-
zenlediklerini belirterek, “Derneğimiz ku-
rulduğunda ben 17 yaşında bir gençtim. 
Derneğimizin kurucuları, eski başkan ve 
yöneticileri bugünlere gelmemizde sıkın-
tılı dönemler yaşadı, zaman zaman kır-
gınlıklar, küskünlükler oldu  ancak hiçbir 
zaman yılmadan derneğin gelişmesin-
de ve büyümesinde ve Pirlepelilerin bir 
çatı altında olması yönünde çok özverili 
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davrandılar. Dernekçilik bir gönül işidir. 
Bizler de Pirlepe’ye sevdalı insanlar ola-
rak derneğimizin bu onurlu görevini yü-
rütmekteyiz. İnşallah sizlere layık oluruz. 
Dernek olarak bugünlere gelmemizi sağ-
layan ve ebediyete göç eden büyükleri-
mize Allah’tan rahmet, hastalarımıza da 
şifalar diliyorum. Derneğimizin tüm kuru-
cu ve yöneticilerimize şahsım ve yönetim 
kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Eski 
Eyüp Belediye Başkanı ve derneğin ku-
rucularından Eyüp Uçak konuşmasında, 
“Derneğimizin kuruluşunda çok sıkıntılar 
çektik. Kuruluşundan sonra da çeşitli sı-
kıntılar yaşandı. Tüm Pirlepeliler ellerin-
den geldiğince derneğe maddi ve manevi 
yardımcı olmaya çalıştı. Maalesef 1 lira 
dahi vermeyip derneği kötüleyen insan-
lar da oldu. Dernekçilik bir gönül işidir ve 
burada gönlünü, sevdasını vermeyenlere 

yer yoktur. İşte bizler bu kötü insanları 
ayıklayarak bugünlere geldik. Derneğin 
kuruluşunda gayret gösteren, bugünlere 
gelmesini sağlayan herkese teşekkür edi-
yorum. Yönetim kurulumuza başarılar di-
liyorum” ifadelerini kullandı.

Derneğin eski başkanlarından Halil Tu-
nalı da yaptığı konuşmasında, “Dernek-
te uzun yıllar yönetimde bulundum. 2 yıl 
başkanlık yaptım. Bu bir bayrak yarışıdır. 
Her gelen yönetim derneği daha da ileriye 
taşıyor. İlk zamanlar bir yerimiz dahi yok-
ken güç şartlarla da olsa alınan artık bir 
dernek binamız var. Tüm Pirlepe camia-
sını bir çatı altında toplayan derneğimize 
bundan sonraki çalışmalarında başarılar 
diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Bayrampaşa Tv.



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi14

BAYRAMPAŞA



www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek

EYÜPSULTAN

15

Eyüpsultanlı Eyüpsultanlı Eyüpsultanlı 
çocuklar tekne orucuna başladıçocuklar tekne orucuna başladıçocuklar tekne orucuna başladı

Anadolu'nun esk� ve köklü geleneğ� “Tekne Orucu”, Eyüpsul-
tan'da yaşatılmaya devam ed�yor.

Bu yıl da Ramazan'ın her günü öğle 
ezanından bir saat önce Zal Mahmut 

Paşa Külliyesi Ramazan Çocuk Bahçe-
si’nde toplanan 4-8 yaş arası çocuklar, 
öğle ezanının okunmasıyla hep birlikte 
oruçlarını açıyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği 
etkinlikte, Anadolu'nun unutulmaya yüz 
tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne 
orucu ile sahura kalkan ve öğlene kadar 
bir şey yemeyen çocuklar, öğle ezanıyla 
birlikte oruçlarını açtı.

Etkinlikte Karagöz ve Hacivat gösteri-
siyle eğlenen çocuklara, patlamış mısır 
ve macun ikram edildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Kö-
ken etkinlikte yaptığı konuşmada, Rama-
zan’ı çocuklarla beraber yaşamamız ge-
rektiğini söyledi.

Çocukların Ramazan’ı yaşayarak öğre-
neceklerini ifade eden Köken, “Yarım gün 
tutup daha sonra tam gün tutmaya baş-
layacaklar. Bunu bizden sonraki nesille-
re aktarabilmek için çocuklarla beraber 
yapmamızda fayda var. Çocukların bu işi 
severek yapmaları, bundan sonraki nesil-
lere de bunu aktarmaları lazım” dedi.



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi16

SULTANGAZİ

Başkan Dursun, Çocukların Ramazan Başkan Dursun, Çocukların Ramazan Başkan Dursun, Çocukların Ramazan 
Coşkusuna Ortak OlduCoşkusuna Ortak OlduCoşkusuna Ortak Oldu

Sultangaz� Beled�yes�, Ramazan’ın manev� �kl�m�n� ve coşkusu-
nu çocuklarımızın gönül dünyasına taşıdı. 

Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen 
Ramazan etkinlerinde, çocuk tema-

sı işlenirken; Sultangazi Belediye Başka-
nı Av. Abdurrahman Dursun, çocuklarla 
biraraya gelerek Ramazan coşkularına or-
tak oldu. Başkan Dursun, hemşehri der-
neklerini ve stantları ziyaret ederek vatan-
daşlarla sohbet etti.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan, tüm 
güzellikleriyle geldi. Yardımlaşma ve pay-
laşmanın anlam kazandığı Ramazan ayı-
nın coşkusu,  tüm yurtta yapılan etkinlik-
lerle sokaklara taşındı.

Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin 
adresi, Atatürk Bulvarı oldu. Sultanga-
zi Belediyesi tarafından 8 bin metrekare 
alan üzerine kurulan Ramazan etkinlikle-
rinde çocuk teması işleniyor. Alana sokak 
oyun parkurları yapılırken, çeşitli kültür,  
eğlence ve spor programları düzenleni-

yor. Çocuklar, bilim atölyelerinde yapılan 
gösterileri hayretle izlerken; planetar-
yumda uzayın gizemli dünyasının kapıla-
rını aralıyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, Ramazan etkinlik alanın-
da çocuklarla biraraya geldi. Çocuklarla 
birlikte eğlence ve kültür programlarını iz-
leyen Başkan Dursun, hemşehri dernek-
lerini ve stantları tek tek ziyaret ederek 
vatandaşlarla sohbet etti,

Başkan Dursun'un bir de sürprizi vardı. 
Sultangazi Belediyesi'nin çocukları  iyi-
lik yapmaya özendirmek, yardımlaşma 
ve paylaşma duygularını geliştirmelerine 
katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, 
"İyilik Evi" proje kapsamında, iyilik kum-
barasına mektup atan çocukların arasın-
da bir kişiye bisiklet hediye etti.
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BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA 
CAMİİLER DEZENFEKTE EDİLDİCAMİİLER DEZENFEKTE EDİLDİCAMİİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

İlçedek� cam�� ve mesc�tler� dezenfekte eden Bayrampaşa Bele-
d�yes�, on b�r ayın sultanı Ramazan’da da vatandaşların �badetle-
r�n� sağlıklı mekanlarda yapmalarını sağlıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, il-

çedeki camii ve mescitlerde dezenfekte 
çalışması yaptı. Ekipler, ilçedeki cami-
lerin ıslak zeminlerinin yanı sıra halıları 
üzerinde de dezenfekte uygulaması ger-
çekleştirdi. Böylece vatandaşların on bir 
ayın sultanı Ramazan’da da ibadetlerini 
sağlıklı mekanlarda yapmaları sağlandı.

Ortak kullanım alanlarında, yıl boyun-
ca belirli dönemlerde uygulanan; bakteri, 
virüs ve mantar gibi mikroorganizmalara 
karşı etkili olan dezenfektanın insan sağ-
lığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor.
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BAYRAMPAŞADERGİ - GAZETE GRAFİK TASARIMIDERGİ - GAZETE GRAFİK TASARIMIDERGİ - GAZETE GRAFİK TASARIMI

Siz de der�ek çalışmalarınızı bir dergi halinde yayımlat�ak veya işlet�e faaliyetlerinizi 
bir katalog ile tanıt�ak isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterli...

Mail: Selahatt in.bolukbasi@g�ail.com
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BALKANLAR

Kukav�ca Cam�� onarılmak �ç�n bekl�yorKukav�ca Cam�� onarılmak �ç�n bekl�yorKukav�ca Cam�� onarılmak �ç�n bekl�yor
Bosna Hersek, Foça'da bulu-

nan Kukav�ca Cam��, onarılmak 
�ç�n bekl�yor. Cam��, Sırplar ta-
rafından 1992 yılında yıkıldı.

Foça'daki 5 camiiden biri olan Meh-
med-paša Kukavica Camii, saat ku-

lesi, hamamı ve medresesi ile birlikte bir 
kompleksti. 1992 yılında Republika Sırps-
ka'nın etnik temizlik süreci içinde dina-
mitler ile yıkıldı. Saat kulesi, medresesi 
ve hamamı da Foča'nın Osmanlı mimarisi 
Prijeka çarşısı gibi...

Bosna'nın 1752 -1756 ve 1757-1760 yıl-
ları arasında hüküm sürmüş valisi Meh-
med-paša Kukavica tarafından yaptırılıp 
20 yüzyılın son on yılında şoven milliyet-
çiliğin kurbanları arasına giren bu eserler 
de Alaca Cami gibi onarılmayı bekliyorlar.

Kaynak: Bosna Sancak Akademik Kül-
tür ve Tarih Vakfı



Hasan Nâzır Ağa tarafından Bosna 
Hersek'in Foča kentinde yaptırılıp 

1549 yılında ibadete açılan, 27 yıl önce 
Sırp saldırganlar tarafından temellerine 
kadar yıkılan Aladža (Alaca) Cami (Hasan 
Nazır Camisi olarak da bilinir) 27 yıl sonra 
tekrar ibadete açıldı. Ćehotina (Çehotina) 
nehrinin kıyısında inşa edilen caminin mi-
marının Mimar Sinan'ın öğrencilerinden 
Ramazan Ağa olduğu Evliya Çelebi tara-
fından yazılmaktadır.

Alaca Cam��’nde 27 yıl sonra �lk ezan Alaca Cam��’nde 27 yıl sonra �lk ezan Alaca Cam��’nde 27 yıl sonra �lk ezan 
Hasan Nâzır Ağa tarafından 

Bosna Hersek'�n Foča kent�nde 
yaptırılıp 1549 yılında �badete 
açılan, 27 yıl önce Sırp saldır-
ganlar tarafından temeller�ne 
kadar yıkılan Aladža (Alaca) 
Cam� (Hasan Nazır Cam�s� ola-
rak da b�l�n�r) 27 yıl sonra tek-
rar �badete açıldı. 

13.55 x 13.65 m ölçülerinde tek kubbeli 
bir cami olmasına karşın Bosna'daki en 
önemli Osmanlı eserleri arasındaki yapı, 
güzelliği ve ince işçilikleri ile Bosna'nın 
incisi olarak da adlandırılacak denli özel 
bir camiydi. Minber, mihrap ve sağ ta-
rafta yer alan dört mermer direk üzerin-
deki müezzin mahfili mermer işçiliğinin 
zarif birer örneğiydi. Orta büyüklükte bir 
yapı olmasına rağmen son cemaat duva-
rı üzerinde ve içeride bulunan ince kalem 
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işleriyle ünlüydü. Caminin asıl şöhretini 
meydana getiren bu rûmî ve hatâyî ka-
lem işleri, 1908’de Avusturyalılar tarafın-
dan tamir edilirken bozulmuş olmalarına 
rağmen hususiyetlerini muhafaza etmek-
teydiler. Bu nakışlar son cemaat duvarı-
nı tamamen kaplamakta, cümle kapısının 
söve, kemer, kemer aynası ve üçgenleri 
ile mahfil kemerleri, pencere kemer ve ay-
naları, mihrap ve duvarlarda bol miktarda 
bulunmaktaydılar. Son cemaat duvarında 
Evliya Çelebi’nin 1074 (1663-64) tarihli iki 
satır hâtıra yazısı ve “müezzin Evliya” im-
zası durmaktaydı.

Sonra o kirli savaşta tüm güzellikler 
gibi Aladža (Alaca) Cami de bir hedef ha-
line geldi. 1992 yılında Sırp Saldırganlar 
camiyi son taşına kadar yıktılar, taşların 
büyük bölümünü Ćehotina ırmağına attı-
lar. Unesco dünya kültür mirası listesinde 
yer alan yapı tamamen yok edildi. Bosna 
Herek'in kültürel zenginliğinin en önemli 
göstergelerinden bir olan Alaca Cami'nin 
yeniden inşasının büyük bir sembolik de-
ğeri de vardı.

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bos-
na Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdür-
lüğü'nün imzaladığı protokol ile yeniden 
inşasına 30 Mayıs 2014 tarihinde başla-
nan camide her şeyin orijinaline uygun 
yapılmasına büyük önem verildi. Bu amaç 

doğrultusunda 1540'larda ca-
minin inşasında kullanılan taş 
ocağı tekrar açıldı. Nehirden 
çıkarılan ve bahçede kalan 
taşlardan uygun olanlar inşa 
sırasında tekrar kullanıldılar. 
Onarım sırasında 470 yıl önce-
ki geleneksel yapım tekniği ile 
cami, şadırvan ve türbe tekrar 
inşa edildi.

Alaca Camisi'nin 10 binden 
fazla Bosnalı'nın katıldığı açı-
lış töreni Kur'an-ı Kerim okun-
ması ile başladı. Bosna Her-

sekli ilahi sanatçılarının ilahiler okuduğu 
törende, açılış konuşmalarının ardından 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan 
İşliyen dua etti. Çift müezzin tarafından 
"mukabele ezanı" okundu. 4 Mayıs 1549 
tarihinde ibadete açılan caminin 470 yıl 
sonra aynı gün açılması da günün bir 
başka özelliğiydi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardın-
dan caminin kapısını, 1992'de yıkılan ca-
minin minaresinin düştüğü evde yaşayan 
ve oğullarını şehit veren aile anahtarla 
açtı. Camiye giren cemaat, öğle namazını 
kıldı.

Açılış törenine Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konsey Üyesi Šefik Džafero-
vić , Bosna Hersek Halklar Meclisi Başka-
nı Bakir Izetbegović, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy'un Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Serdar Çam, Bosna Hersek Bakanlar Kon-
seyi Başkanı Denis Zivizdić, TİKA Baş-
kan Vekili Serkan Kayalar, Bosna Hersek 
İslam Birliği Başkanı Husein Kavazović, 
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Hal-
dun Koç, ABD'nin Saraybosna Büyükelçi-
si Eric Nelson ve Foça Belediye Başkanı 
Radisav Mašić Bosna Hersek Vakıflar Di-
rektörü Senaid Zajimović ve Adnan Ertem 
katıldı.
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Beş�ktaş v�rajı alamadıBeş�ktaş v�rajı alamadıBeş�ktaş v�rajı alamadı

6 Maç üst üste gal�p gelen      
Beş�ktaş, Galatasaray'a net b�r 
skorla 2-0 mağlup oldu.

Mustafa Denizli büyük takımları çalış-
tırırken bazen önemli değişiklikler 

yapardı. Sağ bekte oynayan futbolcuyu 
sol açık oynatmak gibi ezber bozmak is-
teyen hamleleri olurdu. Şenol Hoca da 
bu maçta bu tür bir hamle değil, hamleler 
yaparak dahi (!) bir fikirle 3 ön libero ile 
maça başladı. Oynamayı hiç mi hiç dü-
şünmedi. Amacı rakibi oynatmayıp birer 
puan alarak derbiden dönmekti.

Adem Ljajiç gibi bir yıldız oyuncuyu  li-
gin 13. haftasında ancak takıma kazandır-
ma başarısı (!) gösteren Şenol Hoca, bir 
dünya yıldızı olan Kagawa'yı hala takıma 
adapte edemedi. 

Orta sahada Kagawa'nın yerine ilk 11'de 
oyuna başlayan Necip Uysal daha sonra 
diğer bir dünya yıldızı olan Adriano'nun 
yerine  sol beke geçti. Daha sonra Türk 
yıldızımız Gökhan Gönül'ün yerine sağ 
beke geçti. Maçı hangi mevkide tamam-
ladığı da meçhul. Çok merak ediyorum; 
Şenol Hoca acaba Milli Takım'da da Necip 
Uysal'a yer verecek mi diye.

Lens hangi maçı kurtardı da derbi maçı 
kadrosuna direk yazıldı? Lens'in olası bir 
iyi performansı ile satışını kolaylaştırmak-
mıydı amaç bilemeyiz ama göz göre göre 
Lens'in hele böyle bir maçta oynatılması 
futbol adına işlenmiş bir cinayettir. Her 
an herşey yapabilecek olan Quaresma 
gibi silahın elinde dururken Lens ile maça 
başlar ve 2-0 yenik duruma gelirsen, seni 
Quaresma değil Chirstiano Ronaldo bile 
kurtaramaz. Fatih Hoca, 3 kişi ile kapatır 
Quaresma'nı değil adım atmak, nefes bile 
aldırtmaz. Ne pozisyona girebildi ne de 
asist yapabildi.  

Maça hatalı kadro ile başladın. İlk yarı 
sonucu 1-0 mağlupsun ve aynı kadro ile 
oyuna devam ediyorsun. Oyuncu değiş-
tirmek için illa ki 60. dakika mı beklenir? 
Adriano değişikliği zorunlu oldu ve ham-
lelerinden birini kaybettin. Şenol Hoca 
muhtemelen Güven Yalçın hamlesi de 
yapacaktı skoru kurtarabilmek için ancak 
Gökhan'ın sakatlanması bu planı bozdu.

Hele hele ilk yarıda Ljajiç'i sol açıkta 
oynatmak da neydi Şenol Hocam. Ljajiç, 
orta alanda takıma dinamizm veren, topu 
ileri taşıyabilen Kagawa ile birlikte tek 
futbolcun. Öncelikle Ljajiç, alternatif ola-
rak da Kagawa o görevi üstlenebilirdi. Ne 
Necip, Ne de Dorukhan bu işi yapamaz. 
Dorukhan demişken; Beşiktaş'ın yükse-
len bir yıldızı ama Oğuzhan'ı bu kadar da 
yok saymak bence bu sezona damga vu-
ran en büyük hata oldu. Oğuzhan zaman 
zaman da olsa oynatılmalıydı.

Maçın hakemi hakkında ise söyleyecek 
söz bulamıyorum. Özellikle skor 2-0'a ge-
linceye kadar olan sürede takdir haklarını 
hatta olmayan haklarını da hep Galatasa-
ray lehine kullandı. Aslında Galatasaray'ın 
böyle bir katkıya ihtiyacı yoktu. Ama ha-
kem ince ince bir maç, bir takıma nasıl ka-
zandırılır örneği verdi. 2-0'dan sonra ise 
Beşiktaş'a yöneldi az da olsa takdirleri. 

İlk 2 yılında Beşiktaş ile birlikte 2 şampi-
yonluk yaşayan Şenol Güneş, zayıfl atılan 
kadro ile hocalığına ihtiyaç duyulan son 2 
yılda malesef kendisinden bekleneni ve-
remedi.

Geçen haftaki yazımda Şenol Hocamı-
zın dahiyane (!) düşüncelerini kale alma-
dan Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük 
adayı olduğunu yazmıştım. Şimdi ise "3. 
olursa iyidir" diyorum.

 Selahatt�n BÖLÜKBAŞI
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