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Kim bu cennet vatanın uğ��na olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, büt�n varımı alsın da Hüda,
Et�esin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
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Selahattin Bölükbaşı

ŞEHİT HABERİ İLE YANDIK!ŞEHİT HABERİ İLE YANDIK!ŞEHİT HABERİ İLE YANDIK!

Teröristlerin Batman’da kurdukları hain bir 
pusu sonucu 7 askerimiz şehit, 2 askerimiz de 
yaralanmıştı. Yaralı aserlermizden biri daha has-
taneye yetiştirilemeden yolda vefat ederek şehit 
sayımızı 8’e çıkardı. Cuma günü kılınan Cuma Na-
mazları’nın ardından yurdumuzun 8 ilinde devlet 
erkanı, şehit ailelerimizin yakınları ve halkımızın 
da yoğun katılımı ile şehitlerimiz ebedi yolculuk-
larına uğurlandı. 

Her bir şehidimiz, ayrı bir yürek burkan hikaye-
si ile aramızdan ayrıldı. Onlar Peygamber efen-
dimizin komşuluk makamına erişerek aramızdan 
ayrılırken arkalarından ciğeri yanmış ama dimdik 
ayakta duran aileler bıraktı. Operasyona gider-
ken şehit olan kardeşlerimizin şehadetlerini Rab-
bim kabul etsin.

Bu acı haber sadece şehitlerimizin yakınlarını 
değil herbirimizin içini yaktı. Alenen dış mihrak-
lardan destek alan bu terör örgütlerinin ne kadar 
hain ve kalleşçe hareket ettiklerini yaptıkları bu 
eylemle de ispatladılar. Kısa zaman önce bir as-
kerimizin eşini ve küçük bebeğini de aynı şekilde 
şehit etmişlerdi. Milli Savunma Bakanımız Hulusi 
Akar  ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun 
söylediği gibi son terörist etkisiz hale getirilince-
ye dek bu mücadele devam edecek.  

Bu haftaki gazetemizi hazırlarken tarih ve kül-
türel haberlerin biraz daha önce çıkmasını iste-

miştim. Hatta manşet olarak Boşnak lider mer-
hum Aliya İzetbegoviç’in haberini hazırlamıştım. 
Ancak bu acı haber yüreklerimizi parçalayarak 
herşeyin önüne geçti. Ordumuzdaki rütbeli as-
ker görünümüne bürünmüş Fetocuların azalması 
sonucu şehit sayılarımız ciddi bir şekilde azaldı. 
Dileğimiz tamamen sona ermesi. Bu da öncelikle 
içimizdeki hainleri temizlemekle gerçekleşecek. 

Bu hafta en çok konuşulan konulardan biri de 
“McKinsey” oldu. Ekonomimizin başındaki en 
yetkili isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın bu konu hakkında yaptığı açıklamayı 
sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. 

Türkiye’nin gelişen dünyada çok büyük reka-
betçi bir pozisyona doğru emin adımlarla ilerle-
diğini belirten Bakan Albayrak sözlerine şöyle 
devam etti: “Devlet yabancı kurumlarla dün de 
çalıştı, bugün çalışıyor, yarın da çalışacak. Bizim 
ciddi bir yerli aklımız var. Türkiye gelişen dün-
yada çok büyük rekabetçi bir pozisyona doğru 
emin adımlarla ilerliyor. Bu noktada herkesin ak-
lını kullanıp, bir potada eritip en iyiyi bulmak ge-
rekir. Nitekim böyle davranılan birçok alanda iyi 
bir noktaya ulaştık. Bu çerçevede biz böyle bir 
konseptin kurulup yönetilmesiyle alakalı sadece 
bahsi geçen firmayla değil bir çok firmadan bu 
noktadan dünyadaki örnekleriyle ilgili rapor, bilgi 
ve analizler aldık. Bu firmalar arasında ABD’li var, 
Avrupalı var. Türkiye’de yerleşik danışmanlık ve 
akademik dünyadan hocalarımızdan da bu nok-
tada katkı aldık. Her birimden aldığımız katkıyı 
bir potada eriterek bu çerçevede yeni dönemde 
Dönüşüm Ofisi kurduk. Bu ofis görevine başladı. 
Bu ofis tamamen bizim yerli, milli sadece T.C. va-
tandaşı değil aynı zamanda Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı resmi görevlisi olan bir ekip oluşturduk. 
Bunun muhatapları tüm bakanlıklar.”

EDİTÖR’DEN

Allah’a emanet olun.
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Türkiye dün Batman'dan gelen haberle acıya boğuldu. Teröristlerin yola 
tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi nedeniyle 8 askerimiz şehit oldu, 
1 askerimiz ise yaralandı. Şehit Mehmetçiklerimiz Ömer Yiğit Ulus, Neşet 
Gök, Okan Dinçer, Özgür Can İnce, Ali Hekim, Süleyman Aydın, Uğur Gök-
su ve Yahya Şen son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerimiz için Amasya, 
Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırıkkale ve Samsun'da cenaze 
törenleri düzenlendi.

VATAN SAĞOLSUN!

Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Darge-
çit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında ope-
rasyona giden askerlerimizi taşıyan zırhlı 

askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola 
tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilme-
si sonucu 8 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz de 
yaralandı.

Şehitlerimiz için 8 ilde cenaze        
törenleri düzenlendi

Memleketlerine uğurlanan şehit askerlerimiz 
için Amasya, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Ispar-
ta, İzmir, Kırıkkale ve Samsun'da Cuma Namazı 
sonrasında cenaze törenleri düzenlendi. Şehit-
lerimizden Uzman Çavuş Özgür Can İnce Anka-
ra'da, Uzman Çavuş Süleyman Aydın Amasya'da, 
Uzman Çavuş Okan Dinçer Balıkesir'de, Uzman 
Çavuş Neşet Gök Eskişehir'de, Uzman Çavuş Ali 
Hekim Isparta'da, Astsubay Çavuş Ömer Yiğit 
Ulus İzmir'de, Uzman Çavuş Uğur Göksu Sam-
sun'da düzenlenecek törenlerin ardından son 
yolculuklarına uğurlandı. Tedavi için yaralı hal-
de GATA'ya gönderildiği sırada uçakta şehit olan 
Uzman Çavuş Yahya Şen ise memleketi Kırıkka-
le'de toprağa verildi.

ANKARA
Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce 

için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ce-
naze töreni düzenlendi. Cenaze namazına 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savun-
ma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay 
Başkanı Orgenaral Yaşar Güler, BBP Ge-
nel Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komu-
tanları, bazı bakanlar ve askeri personelle 
çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidimizin 
babası ve kardeşi kamufl aj giydi

Törene askeri kamufl aj ile katılan şehidi-
mizin babası Ömer ve kardeşi Ayhan İnce, 
taziyeleri kabul etti. Yorgunluk nedeniyle 
ayakta durmakta güçlük çeken Sündüz 
İnce, cenazeye tekerlekli sandalye ile ka-

tıldı. Yakınları, Şehit İnce'nin tabutunun başın-
da gözyaşı döktü. Şehidimizin Türk bayrağına 
sarılı tabutu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş'ın Cuma Namazı’na müteakip kıldırdığı ce-
naze namazı sonrası top arabasına konularak ca-
minin dışına taşındı.

Şehidimizin babası Ömer ve kardeşi Ayhan 
İnce, cenaze aracının geçişi sırasında asker se-
lamı verdi. Şehidimizin annesi Sündüz İnce ise 
gözyaşlarına boğuldu. Şehit İnce'nin cenazesi, 
Etimesgut Elvankent Şehitliği'ne götürülerek 
gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit İnce'nin babası Ömer İnce tabuta dokuna-
rak gözyaşı döktü. 

AMASYA
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın 

(29) memleketi Amasya’da 5 bin kişinin katıldığı 
törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Ay-
dın’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Batman'da 
düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla 
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki havalimanı-
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na getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında 
Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer 
Özdemir ile askeri ve mülki erkan, şehidin babası 
Niyazi Aydın karşıladı. Şehidin cenazesi buradan 
tören için kara yoluyla merkeze bağlı Suluova il-
çesine götürüldü.

Şehidimizin cenazesi Yeni Mahalle'de yaşayan 
baba ocağına getirilerek burada helallik alındı. 
Baba ocağında kız kardeşi Melek, şehidimizin 
tişörtünü koklayarak tabutuna sarılarak ağladı, 
"Abi beni bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. An-
nesi Fatma Aydın ise "Allah yavrumdan razı ol-
sun, bir oğlum var onu da bu vatana feda etmeye 
razıyım. Ağlamayacağım vatan hainlerini sevin-
dirmeyeceğim" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Ay-
dın’ın 2 yıl önce evlendiği eşi Dilek Aydın da eşi-
nin tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı.
Ankara'da astsubay okulunda öğrenim gören 
erkek kardeşi Sefa Aydın ise ağabeyinin cenaze-
sinde ayakta durmakta güçlük çekti. Babası Ni-
yazi Aydın ise oğlunun tabutu başında "Oğlum 
rahat uyu, bir oğlum daha var gerekirse onu da 
bu vatan için feda ederim" dedi.

Şehidimizin naaşı, Suluova Hacı Mustafa 
Camii'ne getirildi ve Cuma Namazı’nın ar-
dından cenaze namazı kılındı. 

Törene, şehidimizin ailesi ve yakınları Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ah-
met Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, 
Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, 
Amasya Belediye Belediye Başkanı Cafer 
Özdemir, askeri ve mülki yetkililer ile yakla-
şık 5 bin kişi katıldı.

Şehidimizin naaşı kılınan cenaze namazı-
nın ardından askerlerin omuzlarında cena-
ze aracına taşındı. Şehit Jandarma Uzman 
Çavuş Süleyman Aydın’ın cenazesi Sulu-

ova Şehitliği'nde toprağa 
verildi.

BALIKESİR
Şehit Uzman Çavuş Okan 

Dinçer, Balıkesir'in Biga-
diç ilçesinde bağlı Bademli 
Köyü'nde son yolculuğuna 
uğurlandı.

Şehidimizin annesi Arife, 
babası Tezcan Dinçir, oğul-
larının tabutuna sarılarak 
gözyaşı döktü, kardeşi Ok-
tay ise tabutun başından 

bir an olsun ayrılmadı. Şehit Dinçer için ilk ola-
rak evinin önünde dua okunarak helallik alındı, 
ardından da köy meydanında tören düzenlendi. 
Bademli Mezarlığı karşısında bulunan meydanda 
kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı 
gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem 
İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Garni-
zon Komutanı Hava Plt. Tuğgeneral Kemal Turan, 
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir millet-
vekilleri ile binlerce vatandaş katılırken, cenaze-
de üst seviyede emniyet görevlileri tam kadro yer 
aldı.

ESKİŞEHİR
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök, se-

venlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehidimizin 7 yaşındaki kardeşi Ba-
tuhan, cenaze törenine askeri kamufl aj giyerek 
katıldı.  Reşadiye Camii’nde cuma namazını mü-
teakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin 
babası Turan, annesi Nurcan, kardeşleri Burak ve 
Batuhan camii bahçesinde taziyeleri kabul etti.
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Ak Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de 
düzenlenen 1. İlçe Başkanları Toplantısı'na katılarak br konuşma yaptı.

Ak Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep 
Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de düzen-
lenen 1. İlçe Başkanları Toplantısı'na katı-

larak br konuşma yaptı

Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı'nın genç ve ba-
şarılı başkanı Ersin Saçlı, Başkan Erdoğan'ın ilçe 
başkanları ile yaptığı toplantıda ön sıralarda yer 
alması dikkat çekti.
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3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla, Bay-
rampaşa Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlü-
ğü ortaklaşa yürüyüş düzenledi. 

Yıldırım Mahalle Muhtarlığı önünden başlayan 
yürüyüş boyunca ‘Sağlık için her gün 10 bin 
adım’ ve ‘Harekete devam et, obeziteye veda et’ 
pankartları taşındı. Başkan Atila Aydıner’in ön-
cülüğünde Bayrampaşa Şehir Parkı’na kadar yü-
rüyen grup, daha sonra park içinde de tur attı. 

Yürüyüşe Bayrampaşa Belediye Başkanı Ati-

Bayrampaşa Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün Dünya Yürüyüş Günü 
münasebetiyle düzenlediği etkinlikte, Başkan Atila Aydıner ve beraberin-
dekiler, sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 5 ki-
lometre yürüdü.

BAYRAMPAŞALILAR SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜBAYRAMPAŞALILAR SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜBAYRAMPAŞALILAR SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ

la Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa İlçe Sağlık 
Müdürü Yusuf Oğuz Canbulat, Bayrampaşa İlçe 
Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Bayrampa-
şa Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Sırakaya, 
Bayrampaşa Sağlık Grup Başkanı Aydın Kork-
maz, Yıldırım Bosnaspor kulüp başkanı Saff et 
Eryüz, Teknik Direktör Cemşir Muratoğlu, bele-
diye birim müdürleri, mahalle muhtarları, spor-
cular ve vatandaşlar katıldı.
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FATİH

Sultanahmet’teki Tarihi Yapının Çevresi DüzenlendiSultanahmet’teki Tarihi Yapının Çevresi DüzenlendiSultanahmet’teki Tarihi Yapının Çevresi Düzenlendi
Fatih’in yoğun turistlik bölgelerin-

den biri olan Sultanahmet Mahalle-
si’ndeki Küçük Ayasofya Caddesi 
üzerinde yer alan metruk alan bölge 
esnafından gelen talepler doğrultu-
sunda Fatih Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından yenilen-
di.

Tehlike arz ettiğinden dolayı saçla çevrilen 
ve zamanla çöp yığıntısı haline gelen tari-
hi yapının çevresi Fatih Belediyesi Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ıslah edilerek, 
bitkisel toprak serildi ve ardından çim serimi ya-
pıldı. 

193 metrekarelik alanda yapılan düzenleme 

sonrası metal saç yerine panel çit yapılarak tarihi 
yapı ön plana çıkartıldı. Aydınlatma problemi de 
çözülen alan yeni haliyle bölgedeki esnaf ve tu-
ristler tarafından hoş tepkiler aldı.

Fatihli Vatandaşlar Dua’da BuluşuyorFatihli Vatandaşlar Dua’da BuluşuyorFatihli Vatandaşlar Dua’da Buluşuyor
Fatih Belediyesi, Kadın Aile ve Eğitim Birimi’nin her sene düzenlediği tür-

be ziyaretleri programı için kayıtlar başladı.

Ziyaretler kapsamında; cihan padişahlarına 
yön veren, Osmanlı devri büyüklerinden 
olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve 17 

metre uzunluğundaki mezara sahip Yuşa Hazret-
leri’nin kabri başta olmak üzere Kırklar Sultan, 
Uzun Evliya ve Akbaba türbelerini 16 yaş ve üzeri 
tüm Fatihli vatandaşlar ücretsiz ziyaret edebili-
yor. 

Ulaşımı Fatih Belediyesi tarafından sağlanan 
türbe ziyaretleri 09.00-15.00 saatleri arasında 
gerçekleştiriliyor. Hafta içi düzenlenecek olan 
türbe ziyareti programı için vatandaşlar Yavuz 
Selim Yaşam Merkezi’ndeki Kadın Aile ve Eğitim 
Birimi’ne gelerek T.C. kimlik numaralarıyla baş-
vuru yapabiliyorlar.
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AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE BÜYÜK DESTEKAMATÖR SPOR KULÜPLERİNE BÜYÜK DESTEKAMATÖR SPOR KULÜPLERİNE BÜYÜK DESTEK
Spora yaptığı yatırımlar ile Bayrampaşa’yı sporun da merkez üssüne dö-

nüştüren Bayrampaşa Belediyesi, düzenlenen programla ilçedeki amatör 
spor kulüplerine nakdi yardımda bulundu. Kulüp başkanlarına çekleri tek 
tek takdim eden Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşa’yı sporda da marka 
ilçe yapmak için amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edece-
ğiz” dedi.

Bugüne kadar çok sayıda spor tesisini hiz-
mete sunan ve amatör spor kulüplerine 
düzenli olarak malzeme yardımı yapan 

Bayrampaşa Belediyesi, bu kez de amatör spor 
kulüplerine nakdi yardımda bulundu. Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ev sa-
hipliğinde, Hasbahçe Davet Evi’nde düzenlenen 
programla ilçedeki toplam 17 kulüp, 12 bin 500 
lira tutarındaki çeklerine kavuştu. Programa Baş-
kan Aydıner’in yanı sıra AK Parti Bayrampaşa 
İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Türkiye Amatör Spor 
Kulüpleri Genel Başkanı Ali Düşmez, Bayram-
paşa Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Yalçın Sırakaya,  milli futbolcu Arda 
Turan'ın babası Adnan Turan, spor kulüplerinin 
başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı.

“KULÜPLERİMİZE DESTEK OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ”

Kulüp başkanlarına çekleri tek tek takdim eden 
Başkan Atila Aydıner, “Biz Bayrampaşa’mızda-
ki amatör spor kulüplerimize 23 yıldır malzeme 
yardımı yapıyor ve lojistik destek veriyoruz. Spor 
kulüplerimizin gelişmesine ve büyümesine katkı 
sunmak amacıyla, onlara bu kez de ‘nakdi yar-
dım çeki’ ile destek sağlıyoruz. Böyle bir desteği 
amatör spor kulüplerine vermekten bir belediye 
başkanı olarak son derece mutluluk duyuyorum. 
Çünkü bu kulüplerde spor yapan gençler bizim 
geleceğimiz. Amatör düzeyde yetişen sporcular 

ileride profesyonel düzeyde oynayarak ilçemizi 
ve ülkemizi temsil edecek olan kişilerdir. O ne-
denle Bayrampaşa’yı sporda da marka ilçe yap-
mak için amatör spor kulüplerimize destek olma-
ya devam edeceğiz” dedi.

“BAŞKANIMIZ AYDINER’E TEŞEK-
KÜR EDİYORUZ”

Verilen destekten çok memnun olduklarını söy-
leyen kulüp başkanları da  “Bayrampaşa Beledi-
yesi amatör spor kulüplerine desteğini hiçbir za-
man esirgemedi, esirgemiyor. Bu bizi çok mutlu 
ediyor. Bayrampaşa Belediyesi spora ve gençliğe 
son derece önem veriyor. Bizlere sahip çıkıyor. 
Bize destek veren Belediye Başkanımız Sayın 
Atila Aydıner’e ve çalışma ekibine çok teşekkür 
ediyoruz” diyerek düşüncelerini dile getirdiler.

YARDIM YAPILAN KULÜPLER
Bayrampaşa Altınaslar Spor Kulübü, Altıntepsi 
Spor Kulübü, İstanbul Bafra Spor Kulübü, Cevat-
paşa Spor Kulübü, Çankırı Maruf Spor Kulübü

Bayrampaşa Demirspor Kulübü, Bayrampaşa 
Doğan Spor Kulübü, İstanbul Giresun Spor Ku-
lübü, Gürzafer Spor Kulübü, Kartaltepe Spor Ku-
lübü, Muratpaşaspor Kulübü, Sağmalcılar Spor 
Kulübü, Sancak Spor Kulübü, Bayrampaşa Tek-
nik Spor Kulübü, Terazidere Spor Kulübü, Tuna 
Spor Kulübü, Yıldırım Bosna Spor Kulübü
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DERNEKLER

Sancak Gençlik Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi ile Bayrampaşa Bilfest 
18 Bilim Şenliği’ne katıldı.

SANCAK EĞİTİM MERKEZİ BİLFEST’TE YER ALDISANCAK EĞİTİM MERKEZİ BİLFEST’TE YER ALDISANCAK EĞİTİM MERKEZİ BİLFEST’TE YER ALDI

Sancak Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu et-
kinlik ile ilgili sosyal medyadan şu açıkla-
mayı yaptı: 

“Bayrampaşa Bilim Merkezinin düzenlediği TÜ-
BİTAK desteği ile gerçekleştirilen Bayrampaşa 
Bilim Festivalinde SANCAKGEM olarak 26-29 
Eylül tarihleri arasında katılım sağlayarak yakla-

şık 5200 katılımcıya Robotlarımızı tanıttık. Baş-
ta Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Yusuf Sert 
olmak üzere tüm Ekibine ve ayrıca Standımızda 
kurumumuzu temsil etmek üzere görev alan öğ-
rencilerimiz Kadir Karataş, Onur Uygun ve Mus-
tafa Taha Hastarla’ya teşekkür ederiz.”
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AK Parti’nin Türk siyasetine kazandır-
dığı önemli bir gelenek olan top-
lantıya katılmaktan duyduğu mem-

nuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kuruluşundan bugüne hizmeti geçenlere teşek-
kür etti.
“HERKESİN KALBİNE GİRMEYİ HEDEF-
LEYEN BİR ERDEMLER HAREKETİYİZ”
AK Parti’nin herkesin kalbine girmeyi hedefl e-

yen bir erdemler hareketinin adı olduğunu söy-
leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz gönlüne 
giremediğimiz ve oyunu alamadığımız her vatan-
daşımızı bir kayıp olarak gören ve onu kazanma-
yı kendine şiar edilen bir partiyiz. AK Parti, hiz-
metkârlığına talip olduğumuz bu büyük milletin 
bizzat kendi partisidir ve öyle kalmaya da devam 
edecektir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin daha 
uzun yıllar millete hizmet etmesini sağlamak is-
tediklerini belirterek, bunun için bayrağı genç-
lere, yeni nesillere devretmenin çabası içinde 
olduklarını söyledi. Gençlere “Maziden atiye 
kurduğumuz köprünün yeni emanetçileri sizler 
olacaksınız” sözleriyle seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AK Parti’nin ve ülkenin geleceğine en 
iyi şekilde hazırlanmalarını istedi.
“BUGÜNÜNÜ VE GELECEĞİNİ BİZE 
EMANET EDEN MİLLETİMİZE LAYIK OL-
MAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının de-
vamında AK Parti’nin son dört yılda 19 ila 26 
milyon arasında bir oy sayısıyla milletin tevec-
cühüne mazhar olduğuna işaret ederek, “Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin dörtte üçünün nüfusun-
dan daha kalabalık bir büyüklüğü ifade eden bu 
sayılar gerçekten çok önemlidir, çok ciddidir. 
Bize güvenen, bize inanan, bugününü ve gele-
ceğini bize emanet eden milletimize layık olmak 
için daha çok çalışmalıyız. Bunun için sadece 
partimize oy verenlere değil milletimizin tama-
mına en iyi hizmetleri sunmanın boynumuzun 
borcu olduğuna inanıyoruz. Yeni yönetim siste-
mimizi işte bu amaçla hayata geçirdik” dedi.

Türkiye’nin, tarihinin en büyük ekonomik saldı-
rılarından birine maruz kalmasına rağmen iki ayı 
bulmadan durumun büyük ölçüde kontrol altına 
alındığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle konuştu: “Ekonomide eksiklerimiz, sı-
kıntılarımız, çözmemiz gereken sorunlarımız yok 
mu? Elbette var. Seçimlerin hemen ardından da 
zaten kolları sıvamış ve ekonomik reformlar için 
hazırlıklara başlamıştık. Ama bu gerçeklerle ya-
şadıklarımız arasında öylesine büyük bir orantı-
sızlık var ki ister istemez işin altında başka şeyler 
aramak zorunda kalıyoruz ve bunların olduğunu 
da görüyoruz. Nitekim krizin kaynağı mahiyetin-
de odakların yaptıkları açıklamalar sorunun farklı 
sebeplere ve saiklere dayalı olarak tırmandırıldı-
ğını açıkça gösteriyor.”

“MİLLETİMİZİ FIRSATÇILARIN İNSA-
FINA TERK ETMEYECEĞİZ”

Her krizin birçok fırsatı da beraberinde getire-
ceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dev-
let yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılca-
hamam’da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na 
katılarak açılış konuşması yaptı.
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için normal şartlarda yıllara sâri olarak yapabi-
leceğimiz büyük reformları ve köklü değişimleri 
kısa sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz” diye 
konuştu.

İlk göreve geldiklerinde ülke ekonomisini ne-
reden nereye getirdiklerinin unutulmamasını is-
teyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işin sıkın-
tılarını, hastalığını da biliyoruz, tedavi yollarını 
da biliyoruz ve dolayısıyla kısa zamanda bu işi 

toparladık ve yolumuza devam ediyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki aylık aradan son-
ra yeniden bir toparlanma ve yükseliş dönemine 
girildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bazıları 
krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı birbirine karış-
tırıyor. Döviz kuruyla hiçbir işi olmayan pek çok 
sektörde bir anda büyük fiyat artışları yaşandı-
ğına dair yoğun şikâyetler alıyoruz. Ekranları ba-
şında bizi izleyen milletime sesleniyorum; bunun 
adı fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların insafına 
terk etmeyeceğiz, bunu böyle bilsinler. Serbest 
piyasa ekonomisi kuralları içinde bu fırsatçılarla 
mücadele edecek ve kendilerine gereken yaptı-
rımları da uygulayacağız.”

“TÜRKİYE BORCUNA SADIKTIR, 
YETER Kİ İŞİ DİYET BORCUNA             

DÖNÜŞTÜRMESİNLER”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi fa-

iz-kur-enflasyon şeytan üçgeninden çıkartana 
kadar gereken her türlü tedbiri alıp, her türlü 
adımı atacaklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bizim ekonomi reçetemizde üretim 
vardır, tasarım vardır, teknolojiyi geliştirmek var-
dır, ihracat vardır, istihdam vardır, refahın taba-
na yayılması vardır, hiçbir mağduru ve mazlumu 
sahipsiz bırakmamak vardır. AK Parti bugünlere 
işte bu anlayışla yaptığı hizmetlerle gelmiştir. 
Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam ede-
cektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi hâlâ siya-
si ve ekonomik vesayetin temsilcisi uluslararası 
kuruluşların kucağına itmek isteyenlere cevabı-
mızı işte bu şekilde veriyoruz. Ülkemizi kendi re-
çetelerimizle, kendi çözümlerimizle, kendi prog-
ramlarımızla hedeflerimize ulaştıracağız. Elbette 
her türlü yatırıma, her türlü desteğe, her türlü 
katkıya açığız. Yeter ki bunun bedelini bize, ege-
menliğimize ve geleceğimize göz dikerek ödet-
meye çalışmasınlar. Türkiye borcuna sadıktır, ye-
ter ki işi diyet borcuna dönüştürmesinler. İşte o 
zaman külahları değiştiririz.”

“HİÇ KİMSE TÜRKİYE'Yİ YENİDEN 
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN 

BOYUNDURUĞU ALTINA SOKAMAZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamın-

da “AK Parti döneminde ülkeyi diyet borçların-
dan kurtarana kadar çok mücadele ettik ve çok 
fedakârlıkta bulunduk” diyerek, “Yeniden Türki-
ye’nin aynı cendereye sokulmasına izin verme-
yiz. Son günlerde finansal danışmanlık hizmeti 
alınan bir şirket üzerinden yapılan tartışmalar, 
güya bizi töhmet altında bırakarak aslında örtü-
lü bir şekilde ülkemizi yeniden aynı cendereye 
sokma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyuna 
gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse 
Türkiye’yi yeniden uluslararası kuruluşların bo-
yunduruğu altına sokamaz” ifadelerini kullandı.

Ekonomik bağımsızlık olmadan, siyasi bağım-
sızlığın olmayacağını çok iyi bildiklerini sözle-
rine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi 
ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye’ye hiç 
kimse yeniden diz çöktürtemeyecektir. Aksi yön-
deki tüm dedikodular, iftiralar, yalanlar, FETÖ’cü 
hainlerin, PKK’lı katillerin varlıklarını ülkemize 
ve milletimize düşmanlık üzerine bina etmiş kifa-
yetsiz muhterislerin eseridir. Eğer 17 yıldır dedi-
kodulara bakarak bu devleti yönetecek olsaydık, 
ülkemizi bir milim öteye götüremezdik. Biz her 
zaman olduğu kimin ne dediğine değil milletimi-
zin ne dediğine, ne istediğine, neye ihtiyacı oldu-
ğuna bakacağız” dedi.
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ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ-
NİN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının de-
vamında ana muhalefet partisi liderine yönelik 
eleştirilerde bulunarak şunları kaydetti: “Hadi 
terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının he-
zeyanlarını anladık, bunu biliyoruz, hepsinin kuy-
ruk acısı var, bunu da biliyoruz. Hepsinin kursak-
larında bırakılmış hesapları, hevesleri var, bunu 
da biliyoruz. Son yıllarda tüm terör örgütlerinin 
başını öyle ezdik, nefeslerini öyle kestik ki ne 
yapsalar yeridir. Peki, ülkemizin yaşadığı sıkıntı-
lara adeta ateşin üzerine benzinle gider gibi yak-
laşan ana muhalefet partisine ve onun başındaki 
malum zata ne diyeceğiz? Biz bu zatın iftiralarını 
yüzüne vurmaktan, eline tutuşturulan kağıt par-
çalarının belge değil paçavra olduğunu anlat-
maktan yorulduk. Kendisini Başbakanlığımız ve 
Cumhurbaşkanlığımız döneminde belki bin defa 
rezil kepaze ettik. İftiralarını mahkeme önünde 
ispatlayamadığı için kendisinden kazandığımız 
tazminatların tutarını artık hatırlamıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu şahsın 
aynı yöntemleri kullanmaya devam ettiğini söy-
leyerek, “Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk 
mevkiinde olanların bu tür malzemelerle değil 
gerçek bilgi ve belgelerle ortaya çıkması gere-
kir. Tabii bunların hak, hakikat diye bir derdi yok. 
Bunların yöntemi çamur at tutmasa da izi kalır, bu 
yöntemdir, yani malum eski komünistlerin yönte-
mi, hâlâ bunlar oradalar” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN DENİNCE AKLA AK PARTİ 
GELİR”

Ana muhalefet partisi liderinin, kendisinin Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşma-
sında Kudüs’ten bahsetmediğine yönelik iddia-
larını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biliyorum, buna benim milletim inanmaz, hele 
hele Filistinli hiç inanmaz. Orada kimin poster-
leriyle, Türkiye’nin bayraklarıyla Filistinlinin nasıl 
dolaştığını biliyoruz. Ve bu zatın adamlarının da 
benim Filistinli kardeşlerimin düşmanlarıyla na-
sıl bir arada olduğunu da biliyorlar. Hadi bu zat 
bizim konuşmamızı dinlemedi diyelim, etrafında 
ona Tayyip Erdoğan’ın her uluslararası platform-
da olduğu gibi Birleşmiş Milletler’de de Filistin’e 
ve Kudüs’e nasıl sahip çıktığını anlatacak bir Al-
lah’ın kulu yok mu? Demek ki yok” şeklinde ko-
nuştu.

Bu eleştiriyi getirenlerin Filistin’in, Kudüs’ün 
acısını yüreklerinde hissettikleri için değil bu-
nun üzerinden kendilerine yüklenebileceklerini 

düşündükleri için konuyu gündeme taşıdıkları-
nı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ana muhalefet partisi bizim bu 
konularla ilgili hassasiyetlerimizi, yaptıklarımızı, 
bilinen ve bilinmeyen çabalarımızı gerçekten öğ-
renmek istiyorsa, gitsin bunu Mahmud Abbas’a 
sorsun, gitsin bunu İsmail Haniye’ye sorsun, on-
lar ona gerekli cevabı verirler. Çünkü bizim derdi-
miz, hep onlarla beraber olmaktır. Biz hep onlarla 
beraber yoğrulduk, beraber yoğrulmaya devam 
ediyoruz. Filistin denince akla evet AK Parti gelir, 
Gazze deyince akla AK Parti gelir ve onun lider 
kadroları, onun şu anda evet yürütenleri gelir. 
Şayet Müslümanlara güveni ve inancı yoksa, git-
sin diğer dini azınlıkların temsilcilerine sorsun. 
CHP’nin bu ülkenin içinde yaşayıp da göremedik-
lerini Filistinliler, dünya Müslümanları, dini azın-
lık temsilcileri kendilerine gayet güzel anlatır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu şahsın 
kendilerinin kimi sözleşmelerin ve ödemelerin 
Türk Lirası üzerinden yapılması, kimi ülkelerle ti-
caretin kendi para birimlerimizle gerçekleştirme 
çabalarına yönelik eleştirileriyle ilgili olarak da 
“Ana muhalefetin dünya ticaret sistemini kökten 
değiştirecek bu tür girişimler karşısındaki şaş-
kınlığını biz mazur görüyoruz. Eminim onlar da 
zamanla bu işin manasını kavrayacaklardır” de-
ğerlendirmelerini yaptı.

“KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİ-
ĞİNDE TÜRKİYE ÖRNEK OLARAK     

GÖSTERİLEN BİR ÜLKE”
Konuşmasında, “Dünyada başarı örneği olarak 

gösterilen kamu-özel iş birliği projelerini ahlak ve 
mantık dışı ithamlarla karalamaya kalkmasını da 
cehaletine vermekten başka bir çare bulamıyo-
ruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 
bu kadar kısa sürede bu kadar büyük yatırımları 
hayata geçirebilmesini bu modele borçlu oldu-
ğunu hâlâ anlamayan birine izahat vermeyi söz 
israfı olarak görüyorum. İşte G-20 Toplantısında 
o zaman dünya ülkeleri şunu gündeme getirdiler: 
Kamu-özel ortaklığını Türkiye nasıl başardı, bunu 
bize lütfen anlatın dediler. Ve G-20 Toplantısında 
Antalya’da ben kamu-özel ortaklığıyla alakalı bu 
yatırımları nasıl yaptık, bunlarla ilgili bütün katı-
lımcılara bunun brifingini verdik. Ve dünyada da 
bu şu anda tabii sürekli yayılıyor, örnek olarak 
gösterilen ülke Türkiye” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet parti-
si liderinin ekonomi yönetimine hizmet vermek 
üzere ücreti mukabili tutulmuş bir danışmanlık 
firması üzerinden yaptığı eleştirilere yönelik ola-
rak, “Bundan böyle tabii ona bu fırsatı da verme-
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mek için, tabii özel sektör bizi ilgilendirmiyor, o 
ayrı bir konu. Geçen bütün bakan arkadaşlarıma 
söyledim, yani bunlardan fikri danışmanlık hiz-
meti de almayacaksınız dedim, hiç gerek yok, biz 
bize yeteriz” açıklamalarında bulundu.

Türkiye’nin, tek parti döneninde sadece eko-
nomisini değil savunmadan tarıma, sanayiden 
ticarete her şeyini Amerika’ya teslim ettiğini ha-
tırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöy-
le devam etti: “Osmanlı’nın son dönemlerinde ve 
Cumhuriyetimizin Gazi Mustafa Kemal’in idare-
sindeki ilk yıllarında çok isabetli bir tercihle Tür-
kiye kendi sanayini ve elbette savunma altyapısı-
nı oluşturma konusunda önemli adımlar atmıştır. 
Kendi uçağını, kendi silahını, kendi tankını, topu-
nu, trenini, gemisini, tarım aletlerini, fabrikalarını 
kurma iradesini ortaya koyan bu dönemi ve tüm 
yöneticilerini tazimle, hürmetle yâd ediyorum. 
Sonra tek parti CHP’si tutmuş bu fabrikaların 
hepsinin kapısına kilit vurmuş, savunma sanayi 
teşebbüslerini adeta birer birer boğmuştur. Nuri 
Demirağ’ın uçak ve tren fabrikası, Nuri Killigil’in 
silah fabrikası gibi daha ince teşebbüslerin önü 
tek parti Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ke-
silmiştir. Ülkemizi yardım programları aracılığıy-
la Amerika’ya mahkûm hâle getiren bu zihniyetin 
yol açtığı yıkımın etkileri bizim dönemimize ka-
dar maalesef sürmüştür.”

“MİLLETİMİZ GELECEĞİNE UMUTLA 
BAKIYOR”

Son yaşanan hadiselerin Türkiye’yi belki bir par-
ça sarstığını ama asla yıkamadığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Türkiye’nin 
ne 1994’ün Türkiye’si, ne de 2001’in Türkiye’si ol-
madığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletimiz geleceğine 
umutla bakıyor, çünkü yaşananların geçici bir 
türbülans olduğunu çok iyi biliyor ve iktidarına 
güveniyor, Kabinesine güveniyor. Böyle dönem-
lerde ülkelerin ve toplumların paradan çok mo-
rale ihtiyacı vardır. Bu gerçeğe rağmen, pek çok 
özel sektör kuruluşunun dahi başvurduğu basit 
bir yöntemi Türkiye’nin bu yolla Amerika’ya tes-
lim olduğu iftirasına götürmek, açık söylüyorum, 
iş bilmezlik değilse ihanettir. Ana muhalefet par-
tisi bu tavrıyla ülkemize yönelik ekonomik saldı-
rılara destek vermekte, bu çevrelerin değirmen-
lerine su taşımaktadır.”

Ana muhalefet partisi liderinin grup konuşma-
sında, Gazi Mustafa Kemal’in 1922’deki Meclis 
toplantısındaki, “Balkan Muharebesini müteakip 
vicdani kafası zayıf olanlar, bu milletin artık hayat 
ve necat bulayacağına kani olma zannı batılın-

da bulunmuş oldular” sözlerine atıfta bulundu-
ğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte 
CHP’nin ekonomik kriz bahanesiyle bugün yap-
tığı işin adı da bu değil mi? Peki, Türkiye Balkan 
Savaşını niye kaybetti biliyor musunuz? Bugün 
de CHP’nin temsilcisi olduğu siyaset anlayışı 
yüzünden kaybetti. ‘Edirne’ye Enver gireceğine 
Bulgar girsin’ diyebilecek kadar izanını kaybe-
den muhalefet anlayışının bugünkü temsilcisi 
CHP ve artık onun yoldaşı hâline gelen HDP’dir, 
tablo bu” şeklinde konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI, MİLLÎ VE YER-
Lİ DURUŞ SAHİPLERİNİN ÜLKENİN 
MESELELERİ KARŞISINDA GÖSTER-

DİKLERİ DAYANIŞMANIN ADIDIR”
Buna karşılık ülkesine ve milletine karşı sorum-

luluklarının farkında olan partilerin, siyasi yelpa-
zedeki farklılıkları bir kenara bırakarak millî konu-
larda birlikte hareket etmeyi başardıklarına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben bu vesileyle 
Sayın Bahçeli’ye de huzurlarınızda tekrar teşek-
kür ediyorum. Çünkü millî olma, yerli olma şuuru-
nu yakalamak her yiğidin kârı değil, Bay Kemal’in 
de zaten böyle bir derdi yok. Cumhur İttifakı işte 
bunun en güzel örneğidir. Cumhur İttifakı’nı ba-
sit bir seçim ittifakı olarak görenler de yanılıyor. 
Cumhur İttifakı, millî ve yerli duruş sahiplerinin 
ülkenin meseleleri karşısında gösterdikleri daya-
nışmanın adıdır. Türkiye’de yerlilik ve millîlik ko-
nusunda onur, gurur ve haysiyet konusunda en 
son söz söyleyebilecek olanlar, hiç değilse ağız-
larına alıp da bu kavramları da kirletmesinler. Mil-
letimiz kimin yerli ve millî olduğunu, kimin proje 
ürünü olarak bulunduğu koltuğa oturtulduğunu, 
yenilgi üstüne yenilgi almasına rağmen de orada 
tutulmaya devam edildiğini çok iyi biliyor” dedi.
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BOSNA - SANCAK

GÜZEL BİR HAYAT DÜŞLERKEN
Cirkus Colombia / Cirkus Colombia
Yapım Yılı 2010
Senaryo Danis Tanovic
Oyuncular Miki Manojlovic, Mira Furlan, Boris 
Ler, Jelena Stupljanin, Milan Strljic
Yönetmen Danis Tanović, Güzel Bir Hayat Düş-
lerken’de kamerasını savaş sonrası Bosna-Her-
sek’in küçük bir köyüne yöneltiyor.
Sürgünden dönen Divko Buntic, tüm hesaplarını 
kapatıp intikam almak üzere genç karısı, kara 

kedisi, fiyakalı Mercedes’i ve bolca parayla eski-
den yaşadığı köye döner. Paranın bütün kapıları 
açacağını zannetse de işler umduğu gibi gitme-
yecektir.
Savaş yeniden kapıdadır ve hayatı alt üst olmak 
üzeredir…

Gösterim Yeri: Pera Müzesi
Gösterim Tarihleri: 
20 EKİM CUMARTESİ - 12.00
27 EKİM CUMARTESİ - 18.00

Belleğin Mirası: Danis Tanović
Ödüllü Bosnalı Yönetmen'in filmleri 3.Bosna 
Sancak Kültür Günleri kapsamında Pera Müze-
si-Museum'de izleyicileriyle buluşacak. Program 
detayları için Pera Müzesisayfasına göz atabilir-
siniz. 

Ayrıca ünlü yönetmenin 18 Ekim akşamı film 
gösteriminin ardından Pera Müzesi'nde söyleşi-
si olacaktır. 
Tüm filmler ve söyleşi ücretsizdir. Sanatseverle-
ri bekleriz.

BOSNA SANCAK KÜLTÜR GÜNLERİ 13- 28 EKİM 2018BOSNA SANCAK KÜLTÜR GÜNLERİ 13- 28 EKİM 2018BOSNA SANCAK KÜLTÜR GÜNLERİ 13- 28 EKİM 2018
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BOSNA - SANCAKBOSNA SANCAK KÜLTÜR GÜNLERİ 13- 28 EKİM 2018BOSNA SANCAK KÜLTÜR GÜNLERİ 13- 28 EKİM 2018BOSNA SANCAK KÜLTÜR GÜNLERİ 13- 28 EKİM 2018
Bosna Sancak Akademik Kültür ve 
Tarih Vakfı’ndan Teşekkür Mesajı

Bosna Sancak Kültür Günleri’ni düzenleyen 
Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, 
sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla Bosna 
Hersek Büyükelçiliği’ne teşekkür etti:

“3. Bosna Sancak Kültür Günleri’ne gösterdik-
leri ilgi ve desteklerinden dolayı Bosna Hersek 
Büyükelçiliği'ne teşekkür ederiz.”

An Episode In The Life 
Of An Iron Picker / Epizo-
da u Životu Berača Žel-
jeza

Yapım Yılı: 2013
Senaryo: Danis Tanovic
Oyuncular: Nazif Mu-
jic, Senada Alimanovic, 
Semsa Mujic, Sandra 
Mujic

Nazif topladığı hur-
daları bir dükkâna sa-
tarak geçimini sağla-
maktadır. Eşi üçüncü 
çocuklarına hamiledir 
ve durum daha da zor-
laşacaktır.
Tüm bunlar yetmez-

miş gibi eşi bir gün 
hastalanır ve tedavi 
için yüklü miktarda 
para gerekmektedir. 
Nazif’in tüm çareleri 
tükenmiştir...
Tanović, Yeni Gerçekçilik akı-
mını anımsatan bir anlatımla 
mutlak çaresizliği beyazper-
deye yansıtıyor.
Gösterim Yeri: Pera Müzesi
Gösterim Tarihleri: 
20 EKİM CUMARTESİ - 14.30
28 EKİM PAZAR - 18.00

BİR HURDACININ HAYATI
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GAZİOSMANPAŞA

Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          Fevzi Çakmak - Küçükköy - Taksim İETT          
Hattı Hizmete GirdiHattı Hizmete GirdiHattı Hizmete Girdi

Gaziosmanpaşa’nın ulaşım ağı hız kesmeden büyümeye devam ediyor. 
38KT koduyla Fevzi Çakmak-Küçükköy-Taksim arasında hizmet verecek 
olan yeni İETT hattı seferlerine başladı.

1 Ekim tarihi itibariyle hizmete giren Fevzi Çak-
mak- Küçükköy - Taksim İETT Hattı ile Gazios-
manpaşa halkı ulaşımda rahat nefes alacak. 
Yeni hatta hizmet verecek otobüsler günde 17 
sefer düzenleyecek.
Fevzi Çakmak - Küçükköy Meydan - Kavaklı Dere 
- Bomonti Tünel - Dolmabahçe Tünel - Taksim - 
Gümüşsuyu Peron güzergahından geçecek olan 
38 KT Hattının, toplam uzunluğu 35 km ve sefer 
süresi 120 dakika.

Başkan Usta, Dünya Yaşlılar Günü’nde Gaziosmanpa-Başkan Usta, Dünya Yaşlılar Günü’nde Gaziosmanpa-Başkan Usta, Dünya Yaşlılar Günü’nde Gaziosmanpa-
şalı Çınarlarımızla Bir Araya Geldişalı Çınarlarımızla Bir Araya Geldişalı Çınarlarımızla Bir Araya Geldi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, Dünya Yaşlılar 
Günü dolayısıyla başımızın tacı olan 
yaşlılarımızla bir araya geldi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, Dünya Yaşlılar Günü dolayı-
sıyla Gaziosmanpaşalı yaşlı vatandaşlarla 

bir araya geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Me-
sire Alanı’nda düzenlenen programda Başkan 
Usta, yaşayan çınarların gününü kutladı.

Programa, ilçe protokolü ve Gaziosmanpaşa’da 
yaşayan 60 yaş üstü vatandaş katıldı. Yaşlılar 
Günü dolasıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Me-
sire Alanı’nda bir araya gelen vatandaşlar Golf 
aracıyla alanı gezerek hem temiz hava aldı hem 
de keyifl i bir gün geçirdi.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ, BU AİLE-
NİN EN BÜYÜK MİHENK TAŞLARI 

SİZLERSİNİZ”
Geleceğimize ışık tutarak bizlere önder olan 
yaşlılarımızla tek tek ilgilenip onların gününü 
kutlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta programda yaptığı konuşma-
da, “Böyle güzel insanlarla, hayatın gerçeklerini 
yaşamış siz değerli büyüklerimizle bir arada 
olmak, birlikte bir sofranın ekmeğini, yemeğini 

paylaşmak bizim için büyük bir onur. Biz, içinde 
bulunduğumuz Mesire Alanını bu sene açtık ve 
hem burada birlikte olalım hem de burayı size 
gezdirelim, temiz hava alın diye sizleri buraya 
getirdik ve bundan keyif duyduğumuzu da be-
lirtmek isterim. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin 
en büyük mihenk taşları sizlersiniz. Destek 
sonradan gelir, önce dua ve niyettir önemli olan. 
Bizler de duayı sizlerden alacağımız inancıyla 
da burada çalışmaya, sizlere hizmet etmeye, siz-
lerle birlikte gelecek nesillere bu hizmet anlayı-
şını aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Program sonunda Başkan Usta davetlilerle ha-
tıra fotoğrafı çektirerek onlara nostaljik radyo 
hediye etti.

 Başkan Usta, Dünya Yaşlılar Günü’nde Gazios-
manpaşalı çınarlarımızla biraraya geldi.



ESENLER
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ÇOCUK SOKAĞI’NDA ‘DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ’ÇOCUK SOKAĞI’NDA ‘DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ’ÇOCUK SOKAĞI’NDA ‘DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ’
Esenlerli çocuklar, Beyoğlu ve Bağcılar ilçelerinden gelen 200 çocukla bir-

likte Türkiye'nin ilk Çocuk Sokağı’nda 'Dünya Çocuk Günü'nü kutladı.

Esenler Belediyesi Gençlik, Bilgi ve Hikmet 
Evleri ile İBB Çocuk Meclisi'nin birlikte 
düzenlediği etkinlikte, Esenlerli çocuklar, 

Beyoğlu ve Bağcılar ilçelerinden gelen 200 arka-
daşıyla bir araya geldi. Her yıl Ekim Ayı’nın ilk pa-
zartesi günü kutlanan Dünya Çocuk Günü’nde, 
Türkiye'nin ilk Çocuk Sokağı'nda ve bu sokakta 
bulunan Esma Biltaci Anne Çocuk Kampüsü'nde 
düzenlenen etkinliklerde keyifl i anlar yaşadılar.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Çocuk Sokağı’nda yapılan etkinlikte, bir araya 

gelen çocuklar, seksekten mendil kapmacaya 
kadar geleneksel çocuk oyunlarıyla gönüllerince 
eğlendiler. Satranç müsabakalarıyla hem eğlen-
diler hem de beyin jimnastiği yaptılar. Çocuklar, 
Dünya Çocuk Günü'nü şarkılar söyleyerek ve 
dans ederek kutladılar.







BAYRAMPAŞA
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ZABITADAN ‘FIRSATÇILARA’ SIKI DENETİMZABITADAN ‘FIRSATÇILARA’ SIKI DENETİMZABITADAN ‘FIRSATÇILARA’ SIKI DENETİM
Dalgalı döviz kurunu bahane ederek işi fırsatçılığa dönüştürenler, Bayram-

paşa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mercek altına alındı.

Dalgalı döviz kurunu bahane ederek işi fır-
satçılığa dönüştürenler, Bayrampaşa Be-
lediyesi zabıta ekipleri tarafından mercek 

altına alındı.
İlçedeki market ve fırınlar ile pazar yerlerinde 

fiyat, gramaj ve ambalaj denetimi yapan ekipler, 
kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguluyor. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bayrampaşa 
Belediyesi Zabıta Müdürü Dursun Demirel, “Sü-
rekli fiyat yükselten, ürünlerin gramajı ile oyna-
yan fırsatçılara karşı denetimlerimiz aralıksız sü-
recek” dedi.
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BAYRAMPAŞASPOR

BAYRAMPAŞASPOR GAZİANTEPSPOR’A 1-0 YENİLDİBAYRAMPAŞASPOR GAZİANTEPSPOR’A 1-0 YENİLDİBAYRAMPAŞASPOR GAZİANTEPSPOR’A 1-0 YENİLDİ
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında Gaziantepspor, sahasında 

konuk ettiği Bayrampaşa'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 6'ncı haftasında 
Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Bay-
rampaşa'yı 1-0 mağlup etti.

70'inci dakikada ceza sahası içerinde topla bu-
luşan Serhan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvar-
lak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma ev 
sahibi Gazian-
tepspor’un 1-0 
üstünlüğüyle 
sona erdi. 
STAT: Gazian-
tep Kalyon
HAKEMLER: 
Adnan Deniz 
Kayatepe, Ali 
Rıza Öztürk, 
Lütfullah Aslan
GAZİAN-
TEPSPOR: 
Adnan, Serhan 
(Dk. 87 Tarık), 

ÇANTAKÖYSPOR : 1 YILDIRIM BOSNA: 3ÇANTAKÖYSPOR : 1 YILDIRIM BOSNA: 3ÇANTAKÖYSPOR : 1 YILDIRIM BOSNA: 3
Yıldırım Bosnaspor deplasmanda oynadığı Çantaköyspor’u 3-1 mağlup ede-

rek üst sırlardaki yerini korudu.

Müslüm (Dk. 77 Gökhan) Mustafa Özyaşar, Fer-
hat, Hasan, Deniz, Muhammed, Mustafa Çakır, 
İlker, Yusuf (Dk. 58 Ahmet Olgun)

BAYRAMPAŞA: Veysel, Oktay (Dk. 60 Hakan 
Yüce), Üstün, Efe, Ömercan, Sercan, İbrahim 
(Dk. 77 Şamil) Talha, Mehmet, Ahmet (Dk. 67 Sü-

leyman Selak), 
Fatih

GOL: Dk. 70 
Serhan (Ga-
ziantepspor)            
SARI KART-
LAR: Muham-
med (Gazi-
antepspor) 
Sercan, Efe, 
Ömercan, Ha-
kan Yüce (Bay-
rampaşa)



Erdoğan TÜYSÜZ

Kat karşılığı inşaat yapılır. Arsa, tarla ve 
işyerleriniz değerinde alınır ve satılır. 

0555 436 1229 & 0212 615 8070
Eski Edirne Asfaltı No: 115/A 500 Evler Bayrampaşa - İstanbul

HASSEL İNŞAAT
Gayrimenkul Danışmanlığı
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DERNEKLER

12. Kastamonu Tanıtım Günleri 18 - 21 Ekim 2018 tarihleri arasında 12. Kastamonu Tanıtım Günleri 18 - 21 Ekim 2018 tarihleri arasında 12. Kastamonu Tanıtım Günleri 18 - 21 Ekim 2018 tarihleri arasında 
İBB Maltepe etkinlik alanında gerçekleşecektir.İBB Maltepe etkinlik alanında gerçekleşecektir.İBB Maltepe etkinlik alanında gerçekleşecektir.
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TARİH
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DERNEKLER

BOŞNAK LİDER ALİJA İZETBEGOVİĆ’İ ANMA 
PROGRAMI VE SERGİSİ
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TARİH

ALİJA İZETBEGOVİĆ KİMDİR?ALİJA İZETBEGOVİĆ KİMDİR?ALİJA İZETBEGOVİĆ KİMDİR?
Aliya İzzetbegoviç kimdir, Aliya kim, Mladi Müslimani nedir, Alija İzetbego-

viç hayatı, Alija dizisi ile ilgili tüm merak edilenler bu haberde. 

ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR? 

Aliya İzzetbegoviç (Boşnakça: Alija Izet-
begović), Boşnak devlet adamıdır. Ayrı-
ca, "Bağımsız" Bosna Hersek'in ilk cum-

hurbaşkanı olan merhum Aliya İzzetbegoviç, 8 
Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in kuzeyindeki 
Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi. Musta-
fa ve Hiba çiftinin beş çocuğundan biri olan Aliya 
İzzetbegoviç, üç yaşındayken ailesiyle Saraybos-
na'ya taşınarak, eğitimine burada başladı.

İkinci Dünya Savaşı yılları Bosna Hersek'e bü-
yük acılar getirmişti. Hırvatistan'daki Ustaşa reji-
mi, Bosna Hersek'i ilhak edip Bağımsız Hırvatis-
tan Devleti'ni (NDH) kurdu. Ülkedeki Müslümanlar 
resmen Hırvat kabul edildi. Özellikle Yahudiler, 
Sırplar ve Romanlar büyük zulümlere maruz bıra-
kılırken, bu zulümlerden Müslüman Boşnaklar ve 
rejimle aynı fikirde olmayan Hırvatlar da kurtula-
madı. Buna paralel olarak Sırp Çetnik hareketinin 
etkin olduğu bölgelerde de Müslümanlar üzerin-
de katliamlar yapılıyordu. Hedef, Sırp olmayan 
unsurları ülkeden temizlemekti.

GENÇ MÜSLÜMANLAR (MLADİ   
MÜSLÜMANİ NEDİR?

Eski Yugoslavya Krallığı'nın dağılmasından 

önce Aliya, ana hedefi dini ve millî bilinçlendirme 
adına çalışmak olan "Genç Müslümanlar" (Mladi 
Müslimani) isimli teşkilatın kurucu meclisine ka-
tıldı. Teşkilatın hedefl erinden biri ülkedeki Müs-
lümanların eşit haklar elde etmesiydi. Teşkilat, 
Sırp Çetnik ve Hırvat Ustaşa zulmünden Müslü-
manların korunması ve Doğu Bosna'da yıkılan ev 
ve camilerin yeniden inşası için çalışıyordu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Yu-
goslavya Federal Halk Cumhuriyeti, her ne ka-
dar faşizme galip gelse de dini ve millî konularda 
Müslüman Boşnakların sıkıntılar yaşamaya de-
vam etmesine engel olmadı. Aliya'nın da araların-
da bulunduğu "Genç Müslümanlar" teşkilatının 
bazı üyeleri, din bilincinin uyandırılması faaliyet-
lerinde bulundukları gerekçesiyle 1946 yılında 
tutuklandı. Saraybosna'da askerlik görevini icra 
ettiği sırada tutuklanan Aliya, Askerî Mahkeme 
tarafından 3 yıl hapse mahkum edildi.     

ÖZEL YAŞAMI
Halida ile 1949 yılında evlenen Aliya'nın Leyla, 

Sabina ve Bakir adlarında üç çocuğu oldu. Ha-
pisten çıktıktan sınra önce ziraat fakültesine kay-
dolan Aliya, iki yıl sonra buradan ayrılarak hukuk 
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TARİH
fakültesini bitirdi. Avukatlık sınavını verdikten 
sonra 1962 yılında Saraybosna'daki bir şirkette 
hukuk danışmanı olarak çalışmaya başladı.

Josip Broz Tito liderliğindeki Yugoslavya'da da 
Müslümanların hakları için mücadele etmeye de-
vam eden Aliya, Bosna Hersek İslam Birliğinin 
yayın organı "Preporod" gazetesinin yanı sıra 
"Takvim" ve "Glasnik" gibi bültenlerde de yazılar 
yazıyor, camilerdeki sohbetlere katılıyordu. Aliya 
yazılarını, çocukları Leyla, Sabina ve Bakir'in baş 
harfl erinden oluşan "LSB" takma adıyla yayınlı-
yordu.

ALİYA'NIN ESERLERİ
İslam dünyası ile yakından ilgilenen Aliya, 

1960'lı yıllarda "İslam Deklarasyonu" isimli kita-
bını yazmaya başladı. Kitap, 1970 yılında yayın-
landı. 1980 yılında Josip Broz Tito'nun ölmesiyle 
Yugoslavya'da milliyetçilik yeniden sahneye çık-
maya başladı. O yıllarda Ceza Kanunu'na "ifade 
suçu" eklendi.

(Aliya İzzetbegoviç ve Muhammed 
Ali)

Aliya, kaleme aldığı "Doğu ve Batı Arasında İs-
lam" isimli kitabı yayınlanmadan hemen önce, 
1983 yılında beraberindeki 12 Müslüman aydınla 
birlikte tutuklandı. "Saraybosna Süreci" olarak 
nitelendirilen süreç başladı. Aliya ve diğerleri, 
ifade suçundan ve her ne kadar birçoğu birbirini 
tanımasa da organize örgüt kurarak düşmanca 
faaliyette bulunmaktan suçlu bulundu. Aliya'nın 
mahkumiyet kararı, "İslam Deklarasyonu" kita-
bındaki ifadelerine dayandırıldı. Aliya, 14 yıl hap-
se mahkum edildi.

Aliya, hapisteki yıllarında ise daha sonra ya-
yınlanacak olan "Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan 
Notlar:1983-1988" isimli eserini yazdı. 

DEMOKRATİK EYLEM PARTİSİ      
KURULDU

1988 yılında af ile serbest kalan Aliya İzetbego-
viç, 1990 yılında, bugün de ülkedeki Boşnakların 
en büyük partisi konumundaki Demokratik Ey-
lem Partisinin (SDA) kurulduğu oturumda, parti-
nin genel başkanı seçildi. İlk çok partili seçimde 
SDA, Bosna Hersek'te en çok oyu aldı ve Aliya 
İzetbegoviç, Yugoslavya içindeki Bosna Hersek 
Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkanı oldu.

YUGOSLAVYA'NIN ÇÖKÜŞÜ

1990'lı yılların başında, Yugoslavya dağılma sü-
recine girdi. Yugoslav Halk Ordusu (JNA) 1991 
yılında Slovenya'da çatışmaları provoke ederken, 
kısa bir süre sonra Hırvatistan'da da çatışmalar 
başladı. JNA kuvvetleri, 1991 yılının ekim ayında, 
Bosna Hersek'in Ravno ve Popovo köylerini yerle 
bir etti. Aynı ay içinde Bosna Hersek'te de bağım-
sızlık konusu gündeme geldi. Meclisteki tartış-
malar sırasında Sırp siyasetçi Radovan Karadzic, 
Müslümanların yok olacağını savunuyordu.

Bosna Hersek'te 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihle-
rinde bağımsızlık referandumu yapıldı. Referan-
duma katılanların yüzde 99'undan fazlası "ba-
ğımsız" Bosna Hersek'in için "evet" dedi. 

BOSNA SAVAŞI
Referandumun ardından JNA ve Sırp paramili-

ter grupların farklı şehirlerde saldırıları başladı. 
6 Nisan 1992'de ise başkent Saraybosna'da 3,5 
yıl sürecek kuşatma ve katliamlar başladı. Bu zor 
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günlerde Aliya, tüm Bosna Hersek vatandaşları-
nı "uluslararası alanda tanınan" Bosna Hersek'e 
karşı yapılan Sırp saldırılarına karşı koymaya da-
vet ediyordu. Boşnaklar, Aliya'nın önderliğinde 
çetin bir mücadele veriyordu.

Yeterli silahı olmayan Boşnak halkına karşı eşi 
görülmemiş suçlar işlendi. Sırp güçler, siville-
re karşı büyük katliamlar gerçekleştirdi, insan-
lar evlerinden sürüldü, kadınlara tecavüz edildi, 
tarihi miras yok edildi, ülke genelinde toplama 
kampları kuruldu. Bosna Hersek'teki durum, Hır-
vat Savunma Konseyi (HVO) saldırıları başladık-
tan sonra daha da kötüleşti.

1995 yılının temmuz ayında, BM koruması altın-
da olan Srebrenica'da Sırp komutan Ratko Mladic 
komutasındaki güçlerin şehre girmesinin ardın-
dan 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği 
bir soykırım gerçekleşti. Ülkesini savunduğu ve 
müzakere masasında çözüm aradığı zamanlarda 
bile Aliya, barışçıl ve kin barındırmayan politika-
sından ödün vermedi.

200 bine yakın insanın hayatını kaybettiği, bir 
milyondan fazla insanın evini terk ettiği, soykırım 
ve katliamların gerçekleştiği savaş, 1995 yılında 
imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile sona erdi. 
Aliya, söz konusu barış anlaşmasına ilişkin, "Bu 
adil bir barış değil, ancak savaşın sürmesinden 
daha iyidir." ifadelerini kullanmıştı.

DAYTON KARMAŞIK BİR YAPI      
GETİRDİ

Dayton, ülkeye barışın yanı sıra karmaşık bir 
devlet yapısı da getirdi. Ülke, iki entite (Bosna 
Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti) ile 
Brçko Özerk Bölgesi'ne ayrıldı. Bosna Hersek 
Federasyonu da kendi içinde 10 kantona bölün-
dü. Savaşın ardından yapılan ilk seçimde, Aliya 
"bağımsız" Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı 
ve daha sonra Devlet Başkanlığı Konseyinin ilk 
başkanı seçildi.

10 yıllık görev süresi boyunca Aliya çözümleri 

demokratik diyalogla arama politikası izledi. 2000 
yılında sağlık sorunları nedeniyle Devlet Başkan-
lığı Konseyindeki görevinden istifa etti. SDA'nın 
2001 yılındaki kongresinde ise parti başkanlığına 
aday olmayacağını söyledi ve ardından partinin 
fahri başkanı ilan edildi.

BİLGE AMA MÜTEVAZİ LİDER
Halkına uluslararası arenada tanınan, bağımsız 

ve egemen bir devlet bırakan Aliya, 19 Ekim 2003 
tarihinde saat 14.25'te Saraybosna'da vefat etti. 
Aliya'nın ölmeden önce son görüştüğü devlet 
adamı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan oldu.

Gerek liderlik vasfı gerekse felsefi kişiliği nede-
niyle Türkiye'de "Bilge Kral" olarak adlandırılan 
Aliya'nın cenazesine dünyanın her yerinden 150 
binden fazla insan katıldı. Ölmeden önce şehit-
lerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek 
istediğini yetkililere aktaran Aliya'nın kabri, baş-
kent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde bulu-
nuyor.

Öte yandan, Türkiye'de oluşturulan "Bilge Kral" 
imajına karşın, Aliya İzzetbegoviç mütevazi ve al-
çak gönüllülüğüyle tanınıyordu. Ömrünü milleti-
ne adayan Aliya'nın mezar taşında herhangi bir 
ünvan bulunmamaktadır. Ayrıca vasiyeti üzerine 
adına anıt vb. yapılar yapılmamıştır. 

ALİJA DİZİSİ KONUSU 
Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna Her-

sek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzet-
begoviç'in hayatını konu alan Alija dizisi TRT 1 
ekranlarında seyirciyle buluştu. Sadece 6 bölüm-
den oluşan mini dizinin her bölümü 90 dakikadan 
oluşuyor. Çekimleri 110 günde tamamlanan dizi-
nin bölümleri, Bosna Hersek’te Sarajevo (Saray-
bosna), Mostar, Tarćin (Tarçın), Blagaj (Blagay), 
Konjić (Konyitz) ve Pocitelj (Poçitely) 
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Biz onu Bayrampaşa Belediye bina-
sının giriş katında açtığı "Gaziantep-
li Hacıbayram" adlı işyeri açılışında 
tanıdık. 

GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         GAZİANTEPLİ HACI BAYRAM YENİ ŞUBESİNİ         
BAYRAMPAŞA MALTEPE'DE AÇTIBAYRAMPAŞA MALTEPE'DE AÇTIBAYRAMPAŞA MALTEPE'DE AÇTI

Biz onu Bayrampaşa Belediye binasının gi-
riş katında açtığı "Gaziantepli Hacıbayram" 
adlı işyeri açılışında tanıdık. 

Bayram Demir
Bayrampaşanın tanınan ve sevilen esnaf ağa-

beylerinden birisi. Tatlı ve börek çeşitlerinde lez-
zetin doruğa ulaştığı mekanın sahibi.

Bayram Demir ağabeyimiz şimdi de 2. şubesi ile 
Bayrampaşa halkına hizmet vermeyi sürdürüyor. 
Geçtiğimiz günlerde kahvaltı etmek için uğradım 
mekanına. Kendi oluşturduğu konseptine uygun 
olarak gayet güzel hazırlamış. Sabah sabah bak-
lava mı yenir demeyin. Ben yediğim harika böre-
ğin ardından iki dilim baklava da yemeden ede-
medim. 

2. Şubesi Maltepe Suntaş İş Merkezi giriş katın-
da. Uğramanızı tavsiye ederim.
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Ümmet - Sünnet İlişkisi - İsmail L. ÇakanÜmmet - Sünnet İlişkisi - İsmail L. ÇakanÜmmet - Sünnet İlişkisi - İsmail L. Çakan
Ümmet, İslâm’ı yaşama sanatını Sünnet’ten meşk etmiştir.

Bu yazı, hem geçmişteki konuşma ve yazı-
larımızda kullandığımız “Ümmet-i Muham-
med, Kur’an-ı Kerim ekseninde sünnet-i 

Muhammed tarafından inşa edilmiş sosyal bir 
yapı ve gerçekliktir” tanımının açılımıdır. Hem de 
Sünnet-i seniyyenin yazılı bilgi ve belgeleri olan 
hadis-i şerifl erin ve sahih hadis kaynaklarının 
birileri tarafından ilim ve insaf hudutlarının çok 
ötesinde tartışılmaya çalışıldığı günümüz orta-
mında, insafı ve iz’anı kökten yok olmamış olan-
lara yönelik dostça bir uyarı ve söylediklerini ye-
niden gözden geçirme çağrısıdır.

İSLÂM’I YAŞAMAK BİR SAN’ATTIR
Meşk terimi ve uygulaması, güzel san’atlar ala-

nında kullanılan asâlet/orijinalite ilkesi ve bir tür 
icâzet anlamı taşır. Bu sebeple de “güzellik ve 
özellik” özü ve vurgusu demektir. Ehil ve usta bi-
rinden meşk edilmiş olmak, alışılagelmiş/kılasik 
ağız-tavır ve üslubun sürdürülebilmesi ve gelişti-
rilebilmesinin olmazsa olmaz şartı konumunda-
dır.

Özel anlamda güzel san’at larda aranan bu te-
mel özellik, İslâm hayatı ya da müslümanca yaşa-
ma san’atı gibi her yönüyle İslâm imanına yaraşır 
bir estetik ve güzellik gerektiren konuda, “kulluk 
kıvamı” niteliğiyle elbette bir meşk odağına muh-
taçtır.

Burada mesele, İslâm’ı yaşamanın, hayatın her 
alanını kapsayan bir san’at olduğunun bilincinde 
olmak veya olmamaktır.

“Allah katında makbul din İslâmdır”1 âyet-i ke-
rimesi ve Nevevi merhumun, İslâm’ın tüm kavâi-
dini kapsayan hadislerden2 olduğunu söylediği,  
Allah her konuda ihsanı/güzelliği emretmiştir”3 
hadis-i şerif’i, İslâm’ı yaşamanın bir güzel san’at 
olduğunu göstermektedir.

Bu sebepledir ki, en güzel(ahsen) şekilde yaşa-
mayı kimlerin başarabileceğini denemek için ölü-
mün ve dirimin yaratılmış olduğu gerçeğine4 de 
ayrıca ve açıkça dikkat çekilmiştir.

Peygamber Efendimiz “Allah Teâlâ verdiği ni-
metin izini kulu üzerinde görmeyi sever”5 bu-
yurduğuna ve İslâm’ın bu nimetlerin en önünde 
geldiğine göre müslümanca yaşamanın bütünüy-
le insan hayatını kapsayan bir san’at ve “nimet-i 
ilahi” olduğu ortadadır. O halde “sayımı mümkün 
olmayan, istatistiğe sığmaz ilahî nimetlerin”6 te-

celli ve tezâhür alanı olarak bireysel ve toplumsal 
müslüman hayatı, bu konuda tartışmasız ve de-
netimli bir güzellik kaynağından meşk edilmesini 
gerektirmektedir.

İşte tam da bu noktada “üsvetün hasenetün - en 
güzel hayat örneği / modeli”7 âyetinin takdir ve 
takdimiyle Resul-i Ekremin hayatı yani sünneti, 
ümmet-i Muhammed’e meşk kaynağı olarak ilan 
edilmiş bulunmaktadır. Her ne kadar bu âyet-i ke-
rime Hendek Savaşı bağlamında inmiş ise de ule-
mamız hayatın her alanında herkes için Hz. Pey-
gamberin örnekliğinin geçerli olduğu görüşünü 
benimsemişlerdir. Nitekim Peygamber Efendimiz 
de “namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız 
siz de öyle kılın”8 hadisinde olduğu gibi hem 
dini konularda, hem de “bende senin/sizin için 
güzel bir hayat örneği yok mu?”9 diye giyim-ku-
şam gibi güncel yaşamı ilgilendiren ve “sünen-i 
zevâid” diye bilinen mevzularda dahi kendisinin 
örnek alınmasını istemiştir. Bu sözlü ve fiili sün-
net de göstermektedir ki, Efendimizin örnekliği, 
müslümanlar için hayatın her alanında geçerlidir. 
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Yani âyet-i kerimenin nüzul sebebi özel (Hendek 
Savaşı) olsa da anlamı ve hükmü hayatın tüm 
alanlarını kapsamaktadır, geneldir.

Ayrıca âyet-i kerimede, kendileri için Resulul-
lah’ta güzel bir hayat örneği bulunduğu bildirilen 
muhatapların, “Allah’a ve âhiret gününe kavuş-
mayı uman ve Allah’ı çok ananlar” diye iki ayrı 
sıfatla nitelendirilmiş olması da dikkat çekicidir. 
Yani Efendimizin örnekliğini dikkate almayanla-
rın, Allah’a ve Ahirete kavuşmak ve Allah’ı çokça 
zikretmek gibi özellik ve güzelliklerinin olmadı-
ğına dolaylı olarak işaret buyurulmaktadır. Ya da 
bir başka ifade ile söyleyecek olursak, sünneti, 
hayat için yegâne meşk kaynağı bilmekle iman 
arasında sıkı bir ilgi bulunduğu ortaya konulmuş 
olmaktadır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in üm-
mete şâhit/örnek ve meşk odağı olduğu âyet-i 
kerimelerde dikkat çekici bir üslup ile bildirilmiş 
bulunmaktadır.

Önce şu özelliğe işaret edelim: Kur’an-ı Ke-
rim’de “üsve-i hasene = güzel bir hayat örneği” 
beyanı,10 “İbrahim ve onunla beraber olanlarda 
sizin için (üsvetün hasenetün) güzel bir örnek 
vardır”11 diye Hz. İbrahim hakkında da aynen ifa-

de buyrulmuştur. Hz. İbrahim ile Peygamberimiz 
bu noktada “öne çıkarılmış olmak” bakımından 
bir birlikteliği paylaşmaktadırlar.

Bu nokta dikkate alınınca aşağıdaki âyet-i keri-
mede Hz. Peygamber ve ümmetine verilen emir, 
konumuz açısından hem dikkat çekici bir derinlik 
hem de tam bir açıklık kazanmaktadır:

“Atanız İbrâhim’in dinine sarılın. Allah, sizi bun-
dan evvel de, bu Kur’an’da da Müslümanlar diye 
isimlendirdi. Neticede, Peygamber size şâhitlik 
(örneklik) edecek, siz de diğer insanlara şâhitlik 
(örneklik) edeceksiniz.”12

Elmalılı merhum bu âyet-i kerimeyi şöyle açık-
lamaktadır:

“Yani hakkiyle mücâhedenin, di yânetin, müs-
lümanlığın nasıl olacağını Peygamber size fiilen 
göstersin öğretsin, hak şâhidi bir nümûne-i im-
tisâl olsun. Siz de ona ittiba ederek bütün insan-
lara nümûne-i imtisâl hak şâhitleri olasınız.”13

Yine, Efendimizin “şâhit / örnek / önder” olarak 
gönderildiği,14 ümmet-i Muhammed’in öteki üm-
metlere, Hz. Peygamber’in de ümmetine şahit/
örnek olması için ümmet-i Muhammed’in vasat/
orta/âdil/dengeli bir ümmet kılındığı bildirilmek-
tedir.”15

Bu âyetler ve Elmalılı merhumun aktardığımız 
yorumu, ümmet-i Muhammed için Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in tam anlamıyla ör-
nek yani meşk kaynağı olduğunu ortaya koymak-
tadır. Bir başka ifade ile ümmet’in şahitliği yani 
örnekliği ve adâleti, Hz. Peygamber’in şahitliği ve 
örnekliğine bağlı olarak ancak bir anlam ve de-
ğer ifade etmektedir.16

Bize öyle gelmektedir ki, Peygamber sallallahu 
aleyhi ve sellem’in sünnetinde yer alan herhangi 
bir uygulamaya şu veya bu sebeple karşı çıkan, 
aykırı hareket edenler, Efendimiz ile ümmeti ara-
sındaki örneklik ilişkisine karşı çıkmış olmanın 
yanında, “bende senin için güzel bir hayat örneği 
yok mu?” ikazının günümüzdeki muhatapları ko-
numundadırlar.

O halde “on dört on beş asır öncesi hükümle-
rine göre” hayatı tanzim etmenin isabetsizliğini 
ifade eden beyan ve açıklamalar, yegâne meşk 
kaynağı Peygamber Efendimize, daha açıkçası 
risâlet/peygamberlik kurumuna yönelik talihsiz 
ve sakıncalı sözler olmaktan başka hiç bir anlam 
taşımamaktadır. Zira “on dört on beş asır önce”, 
sadece Kitap ve Sünnet hükümleri vardı. Herhan-
gi bir fıkhî mezhep ve dolayısıyla mezhep görüşü 
de söz konusu değildi..
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KÜLTÜR
SÜNNETULLAH

İnsanlık tarihi boyunca hayat kalitesinin bozul-
duğu, olması gereken güzellik çizgisinden kay-
dığı zamanlarda yeni bir meşk kaynağı elçi-pey-
gamber göndermek suretiyle Yüce Yaratıcının 

dini yaşama san’atını yenilediği bilinmektedir. Bu 
ilahî uygulama/sünnetullah dahi dini yaşamanın 
bir güzel san’at özünün ve yönünün bulunduğu-
nu göstermektedir. Görev yöreleri ve süreleri çer-
çevesinde nasıl bütün peygamberler birer “güzel 
hayat” örneği ve meşk kaynağı iseler, Peygamber 
Efendimiz de evrensel çapta kıyamete kadar dini 
yaşama san’atının İslâmî örneği ve meşk odağı-
dır.

Başlangıçta olduğu gibi bugün de yarın da İs-
lâm’ı yaşama san’atını Peygamber Efendimizin 
sünnetinden meşk etmek mecburiyeti ve sorum-
luluğu ümmet-i Muhammed’in omuzlarındadır.

Sünnet’e ya da onun bilgi ve belgeleri olan ha-
dis-i şerifl ere, his-heves kaynaklı ve bilimsellik-
ten uzak tevil ve iddialarla karşı çıkanlar, ümmet 
bireylerinin bir san’at eseri gibi -güçleri ölçüsün-
de- yaşamak, zorunda olduğu İslâm’ı, “isteğe 
bağlı” olarak kayıtsız, ilkesiz yaşanabilir bir din 
konumuna düşürme girişimi içinde bulundukları-
nı, böylesi bir cinayete sebep ya da âlet oldukla-
rını artık anlamalıdırlar.

Şah Veliyyullah ed- Dihlevi’nin (v. 1762) isa-
betle belirttiği gibi, hata işlemekten korunduğu 
(ısmet) sabit olan Peygamber Efendimiz dışında 
kalan “ğayr-i ma’sum kişileri taklid etmek dinin 

tahrifine sebeptir.”17 Yegâne meşk odağının ko-
numuna layık görülecek, günah işlemekten ko-
runmuş olmayan kişilere, -sıfat, ünvan, görev, 
cinsiyet, şekil-şemâil ve saygınlık bakımından ne 
durumda olurlarsa olsunlar- onların hayatı dinin 
kendisiymiş gibi yönelmek, bir başka ifade ile 
onları dini hayat için meşk kaynağı kabullenmek 
dini tahrif etmek/bozmak demektir. Böyle yanlış 
bir tavrın temelinde cahillik ve idrak kıtlığı kadar 
Sünnet karşıtlığı ve hadis düşmanlığı girişimleri-
nin etkisi de büyüktür. Bu ise, dinin tahrifine se-
bep olduğu için hem ilkesel olarak hem de dinin, 
aslına uygun yaşanmasına engel olmak bakımın-
dan büyük bir cinayettir.

Netice olarak bütün açıklığı ve kesinliği ile bir 
kez daha ifade edelim ki Ümmet-i Muhammed, İs-
lâm’ı yaşama sanatını Sünnet’ten meşk etmiştir. 
Bu sebeple de ümmet ile sünnetin arasını açma 
anlamına gelecek sınırları belirlenmemiş “gün-
celleme” düşünce, teklif ve girişimleri, bu iki de-
ğere yabancı ve hatta hasmâne yaklaşımları tem-
sil etmektedir. İş bu noktaya gelince artık isimler, 
sıfatlar, makamlar ve ünvanlar söz konusu yaban 



KÜLTÜR

www.yerelgercek.com 49twitter.com/S_Bolukbasi

ve düşman yaklaşımları mazur göstermeye ve 
örtmeye kesinlikle yetmeyecektir.
Dipnotlar: 1) Al-i İmran (3), 19 2) Bk. el-Min-
hac, XIII, 107 Beyrut, 1392 3) Müslim, Sayd 57; 
Ebû Dâvûd, Edâhî 11; Tirmîzî, Diyât 14; Nesaî, 
Dahâyâ 22,26, 27; ibn Mâce, Zebâih 3 4) el-Mülk 
(67), 2 5) Tirmizî, Edeb 54; Ebû Dâvûd, Libas 
14 6) Bk. en-Nahl (16), 18 7) el-Ahzab (33), 21 8) 
Buhari, Ezan 18, Edep 27, Âhâd 11; Dârimî, Sa-
lat 42 9) Buhari, Fedailü’s-sahabe 8; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, V, 364 10) el-Ahzab (33), 21 11) 
el-Mümtehine (60), 4 12) el-Hac (22),78 13) Elma-
lılı, Hak dini Kur’an Dili, V, 3424 14) Bk. el-Ahzab 

(33), 45 15) Bk. el-Bakara (2), 143 16) Allah Teâlâ 
Peygamber Efendimize ve onun ümmetine, diğer 
peygamberlerin tebliğ vazifesini yapıp yapma-
dıklarına şâhitlik etme görevi de vermiştir. Konu 
ile ilgili hadis-i şerif (Buhârî, Enbiyâ 3, Tefsîr 
2/13, İ’tisâm 19; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 
32) yer almaktadır. 17)  Huccetullahi’l-bâliğa, I, 
352 (trc. I, 444), Ayrıca bk. Çakan, Dindarlık Din-
de Olanı Yaşamaktır, s. 37-38
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DERNEKLER

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma der-
nek yetkilileri kurslarla ilgili şu açıklamayı 
yaptı:

"Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
olarak her yıl düzenli olarak düzenlediğimiz kurs-
larımıza devam ediyoruz. Bu dönemki ilk kursla-
rımız Yeni Başlayanlara Boşnakça, Boşnaklara 
Türkçe ve Satranç kurslarımız olacak. Yakın za-
manda kültür ve sanat kurslarımıza yenilerini ek-
leyip sizlere duyuracağız.

Yeni başlayanlara Boşnakça kurslarımız da he-
defimiz Boşnakça temel gramer bilgilerinin öğ-
retilmesi, günlük konuşma ve yazma becerisinin 
kazandırılmasıdır. Kurslarımız 3 ay boyunca haf-
ta içi 2 gün 19:15 - 21:15 arasında Envera Salpat 
tarafından dernek binamızda yapılacaktır. 3 ay 

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği'nde yeni dönem kursları 
başlıyor.

BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE EĞİTİMLER BAŞLIYORBOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE EĞİTİMLER BAŞLIYORBOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE EĞİTİMLER BAŞLIYOR

Bosna Sancak Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği sosyal 
medya hesabından aşağı-

daki açıklamayı yaptı:

“Burs basvurusu yapacak og-
rencilerimizin Dikkatine! 5 -12 
Ekim tarihleri arasinda basvuru 
formu ve istenen belgeleri ta-
mamladiktan sonra Dernegimize 
teslim ederek burs basvurusunda 
bulunabilirsiniz. Belirtilen tarih-
lerden sonra yapilan basvurular 
sebep gozetmeksizin kabul edil-
meyecektir.

Başvuru formlarına aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz.
  https://mylifebox.com/sh-
r/19d97333-b77d-4886-bcda-6e-
b7efa72cd9&language=tr”

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği vereceği burslar için açık-
lamada bulundu.

BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     BOSNA SANCAK DERNEĞİ'NDE 'BURS GÜNLERİ'     
BELLİ OLDU!BELLİ OLDU!BELLİ OLDU!

sürecek olan kurslarımız üçreti aylık 150 tl dir.
Bosnakça bilen fakat Türkçe bilmeyen yada 

Türkçesini iyileştirmek isteyenler için Türkçe 
kurslarımız düzenlenecektir. Kurslarımız Hafta-
sonu 2 gün 2 şer saat olacaktır. "
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FATİH

14’üncü Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivali başladı14’üncü Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivali başladı14’üncü Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivali başladı
Fatih Belediyesi ve KUMDER tarafından her yıl geleneksel olarak düzenle-

nen Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivalinin bu yıl 14’üncüsü başladı.
 Festivalin ilk gününde 17 bin kişilik balık vatandaşlara ikram edilirken, 

vatandaşlar balık ekmek alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Her sene balık sezonunun başlamasıyla 
birlikte balıkçılığın gelişimine katkı sağla-
mak ve tüketimini arttırmak amacıyla Fatih 

Belediyesi ve KUMDER (Kumkapı Turistik Res-
toranları ve Esnafl arı Dayanışma Derneği)’nin 
işbirliğiyle bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Tarihi 
Yarımada Festivali başladı. Kumkapı Meydanı’n-
da düzenlenen festivale İstanbul Valisi Vasip Şa-
hin, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Başkan 
Yardımcıları, meclis üyeleri, KUMDER üyeleri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

Festivalde, İstanbul'un kurtuluşunun 95’inci yıl 
dönümü de kutlanırken, Batman’da şehit edilen 8 
asker için baş sağlığı dilendi ve bazı programlar 
iptal edildi. Sonrasında festivalde emeği geçen-
lere plâket takdim edildi.

Vali Şahin ve Başkan Suver balık 
tezgâhının başında

Ardından balıkların pişirildiği mangalların ba-
şına geçen Vali Vasip Şahin ve Başkan Hasan 

Suver, balık ekmek alabilmek için dakikalar ön-
cesinden metrelerce kuyruk oluşturan vatandaş-
lara balık ikramında bulundu. Festivalde bazı va-
tandaşlar uzun kuyruklar sonucu aldığı balık için 
tekrar sıraya girdi. Uskumru, palamut, çupra, lev-
rek, istavrit ve hamsi tava gibi 17 bin kişilik deniz 
ürününün ikram edildiği festivale vatandaşlar yo-
ğun ilgi gösterdi. 

“Denizden hak ettiğimiz ölçüde isti-
fade edemiyoruz”

Festivalin balık tüketimi ve balıkçıların destek-
lenmesi noktasında İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
“Fatih Belediyesi’ni tebrik ediyorum burada tabi 
önemli olan balık bilincinin oluşturulması. Balık 
hem gençlerimizin hem çocuklarımızın yetişme 
çağında çok önemli bir besin. Olabildiğince do-
ğal olan bir besin. 3 tarafı denizlerle çevrili bir 
ülkede yaşadığımızı hep iddia ediyoruz ama de-
nizden hak ettiğimiz ölçüde istifade edemiyoruz, 
etmiyoruz” dedi.




