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Selahattin BölükbaşıSelahattin BölükbaşıSelahattin Bölükbaşı

EDİTÖR’DEN

Allah’a emanet olun.

Ak Parti ile MHP arasında ilk önce ye-
rel seçim için sağlanamayan ittifak, Millet 
İttifak’ının devam etmesi ile olsa gerek; 
yeniden kuruldu. Son yazımızda bu du-
rumu belirtmiş, Cumhur İttifakı’nın yerel 
seçimde de devam edeceğini, kendi dü-
şüncemiz olarak söylemiştik. Bir kaç gün 
sonrasında da Ak Parti ile MHP arasında 
görüşmeler yeniden başladı.

Bu ittifakların devam etmesine sebep 
olan Millet İttifakı’nın bireyleri Cumhur İt-
tifakı sağlandıktan sonra; önce kendi ara-
larında belediyeleri pay edemediler, sonra 
da Cumhur İttifakı’nı adeta kıskanırcasına 
“bu yapılan ittifak değil, koalisyondur” 
demeye başladılar. 

AK Parti’de büyükşehir adaylarının çoğu 
açıklandı. En önemlisi olan İstanbul, ilçe-
leri ile birlikte bir kaç gün içersinde açık-
lanacak. 

İlçelerdeki heyecan da günden güne ar-
tıyor. Başkan adaylarının yanı sıra bele-

diye meclis üyeliği için de aday adaylığı 
başvuruları hızla devam ediyor. 

Bu süreçte özellikle ilçe bazında aday 
adaylığı haberi yapmamaya çalıştık. Ta 
ki önceki dönem ilçe yönetim kurulun-
dan arkadaşlarımız da başvuru yapınca-
ya dek.  Bu da bizim arkadaşlarımıza olan 
saygımızdan kaynaklandı.

Arkadaşlarıma ve başvuruda bulunan 
herkese başarılar diliyorum. İnşallah Bay-
rampaşa’mıza en iyi hizmeti verebilecek 
adaylar seçilir. Belediye başkanlığı için 
de beklentimiz aynı. 

Başlığımızı “Bayrampaşa’ya ‘canla baş-
la’ hizmet edecek kadro kurulacak” diye 
yazarken sadece partili birisi olarak de-
ğil; Bayrampaşa’da doğmuş, büyümüş ve 
Bayrampaşa’mızın daha da gelişmesini 
isteyen bir Bayrampaşalı olduğumuz için 
seçtik.

Aday adaylığı sürecindeki heye-
canlı bekleyiş günbegün artarak 
devam ediyor. 

BAYRAMPAŞA’YA ‘CANLA 
BAŞLA’ HİZMET EDECEK 

KADRO KURULACAK



www.yerelgercek.com4 Yerel Gerçek ‘Haber ve Kültür Gazetesi’

BAYRAMPAŞA

ÖLDÜREN SEVGİ İSTEMİYORUZÖLDÜREN SEVGİ İSTEMİYORUZÖLDÜREN SEVGİ İSTEMİYORUZ
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 

Bayrampaşa Kızılay Şubesi Kadın Kolları tarafından düzenlenen farkında-
lık yürüyüşüne katılan Başkan Atila Aydıner, “Kadın anadır, kadın eştir, 
kadın kardeştir… Vefakâr ve cefakâr analarımız, eşlerimiz ve hanım kar-
deşlerimiz şiddeti değil sevgiyi ve saygıyı hak ediyor” dedi.

Türk Kızılayı Bayrampaşa Şubesi Ka-
dın Kolları, 25 Kasım Kadına Yöne-

lik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü kapsamında, farkındalık yürüyüşü 
düzenledi. ‘Kadına şiddete hayır’, ‘öldü-
ren sevgi istemiyoruz’ ve ‘sevebildiğin 
kadar kazanırsın’ yazılı pankartlar taşıyan 
grup, Demirkapı Caddesi boyunca Bay-
rampaşa Hoca Hayri Efendi Merkez Camii 
önüne kadar yürüdü. Burada özgürlüğün 
simgesi beyaz güvercinler uçuran grup 
adına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila 
Aydıner bir açıklama yaptı.

Başkan Aydıner açıklamasında, “Kadın 
anadır, kadın eştir, kadın kardeştir… Ve-

fakâr ve cefakâr analarımız, eşlerimiz ve 
hanım kardeşlerimiz şiddeti değil sevgiyi 
ve saygıyı hak ediyor. Yaşamın her anın-
da bizleri onurlandıran, sabırla kutsal an-
nelik görevini omuzlayan; merhametini, 
sevgisini ve emeğini bizlerden hiçbir za-
man esirgemeyen başımızın tacı tüm ha-
nım kardeşlerimize saygılı olalım. 

Onlarla şiddetin değil, sevginin diliyle 
konuşalım. Kadınlarımıza yönelik şidde-
tin her türlüsünü lanetliyorum. Huzurlu 
ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olan 
kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir” 
dedi.
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BAYRAMPAŞA

‘HAYIREVİ’ YİNE YÜ-‘HAYIREVİ’ YİNE YÜ-‘HAYIREVİ’ YİNE YÜ-
REKLERİ ISITTIREKLERİ ISITTIREKLERİ ISITTI

Türkiye’deki sosyal belediyeciliğin 
en güzel örneği olan Bayrampaşa 
Belediyesi’nin Hayırevi, havaların 
soğumaya başlamasıyla birlikte il-
çedeki ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaş-
lara kışlık kıyafet yardımı yaptı. 

Türkiye’deki sosyal belediyeciliğin en 
güzel örneği olan Bayrampaşa Bele-

diyesi’nin Hayırevi, havaların soğumaya 
başlamasıyla birlikte ilçedeki ihtiyaç sahi-
bi yaşlı vatandaşlara kışlık kıyafet yardımı 
yaptı. Hayırevi’nin yeni yerinde, kıyafetle-
ri yaşlılara hediye eden Başkan Atila Ay-
dıner, “7’den 70’e tüm Bayrampaşalı’ların 
gönüllerinde var olabilmenin mücadelesi-
ni veriyoruz” dedi.

Belediyenin alt katındaki yeni yerinde, 
yeni görünümüyle hizmet vermek için gün 
sayan Bayrampaşa Belediyesi Hayırevi, 
havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 

ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlılara kışlık kı-
yafet yardımı yaptı. Eşi Melahat Aydıner 
ile birlikte kışlık kıyafetleri vatandaşlara 
hediye eden Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Atila Aydıner, “Proje ve hizmetlerimiz 
ile 7’den 70’e tüm Bayrampaşalı’ların gö-
nüllerinde var olabilmenin mücadelesini 
veriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı 
çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Hayırevi-
miz eliyle yılda yaklaşık 7 bin ailenin tüm 
ihtiyacını karşılıyoruz” ifadelerini kullan-
dı.
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G.OSMANPAŞA

Gaziosmanpaşalı Ev Hanımları Tiyatro Oyunuyla Gaziosmanpaşalı Ev Hanımları Tiyatro Oyunuyla Gaziosmanpaşalı Ev Hanımları Tiyatro Oyunuyla 
Kadına Şiddete Dikkat ÇektiKadına Şiddete Dikkat ÇektiKadına Şiddete Dikkat Çekti

Kadına şiddete yönelik farkındalık oluşturmak için Gaziosmanpaşalı ev 
hanımları tarafından sahnelenen “Gölgeden Surete Kadınlar” isimli tiyatro 
oyunu izleyicilerle buluştu. 25 Kasım Kadına Şiddete Yönelik Uluslararası 
Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda ev hanımları sergile-
dikleri performansla usta oyunculara taş çıkardı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın 
Koordinasyon Merkezi drama sını-

fı öğrencileri, 25 Kasım Kadına Şiddete 
Yönelik Uluslararası Mücadele Günü do-
layısıyla kadına şiddete karşı farkındalık 
oluşturmak için “Gölgeden Surete Kadın-
lar” adlı tiyatro oyununu sergiledi. 

Hazırlanan oyun, kadına yönelik şiddeti 
her boyutuyla gözler önüne sererken, Ga-
ziosmanpaşalı ev hanımları, tiyatro sah-
nesinden tüm Türkiye’ye ‘Kadına Şiddete 
Hayır’ mesajı verdi.

Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sah-
nesi’nde düzenlenen programa Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta da katıldı. Program kapsamında her 
türlü şiddeti kınadıklarını ifade eden Baş-
kan Usta, “Bir kere her şeyden önce şid-
deti kınıyoruz. 

Sadece kadına değil insana olmasını kı-
nıyoruz. Kadına şiddeti özellikle defalar-

ca kınıyoruz. Çünkü kadınlar toplumun 
mihenk taşları. Bizim hayatımızı şekillen-
diren, yönlendiren en önemli varlıkları-
mız. Bugün de dünya kadınlarına şiddete 
yönelik bir eylem programı kapsamında, 
farkındalık oluşturmak kapsamında kendi 
kültür merkezimizde eğitim gören kursi-
yerlerimiz tiyatrolarını sergilediler. Bu-
rada amaç kadına şiddete karşı direnişi, 
dayanışmayı anlatmaktı. En azından şid-
detsiz bir topluma dikkat çekmekti. 

Biz de tüm kadınlarımızın bu anlamda 
şiddete maruz kalmamalarını, şiddetsiz 
bir toplumda şiddetsiz bir hayat yaşama-
larını diliyoruz. 

Her türlü şiddeti de kınıyoruz. Şiddete 
karşı dayanışma ve direniş çerçevesinde 
de toplum olarak birlikte olmamız gerekti-
ğini ifade ediyoruz” dedi.
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EYÜPSULTAN

Gönül sultanlarının ağırlandığı Tekke: Gönül sultanlarının ağırlandığı Tekke: Gönül sultanlarının ağırlandığı Tekke: 
Kaşgari DergahıKaşgari DergahıKaşgari Dergahı

Geçtiğimiz günlerde tadilatı tamamlanan Kaşgari Murtaza Efendi Camii'n-
de, Gönül Sultanlarının Ağırlandığı Tekke Kaşgari Dergahı adlı kitabın tanı-
tım toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite-
si Öğretim üyesi olan Dr. Nuran Çe-

tin'in kaleme aldığı ''Gönül Sultanlarının 
Ağırlandığı Tekke Kaşgari Dergahı'' adlı 
kitabın tanıtım toplantısına, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın, Dr. Nuran 
Çetin, İstanbul İl Türbeler ve Müzeler Mü-
dürü Ekrem Aytar, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Mü-
dürü Ramazan Minder, Kaşgari Murtaza 
Efendi Dernek Başkanı Ömer Erdoğan, 
sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda va-
tandaş katılım sağladı.

Eyüpsultan Belediyesinin katkıları ile 
hazırlanan kitabın tanıtım toplantısı, Kaş-
gari Murtaza Efendi Camii avlusunda ya-
pıldı.

Kokteyl ile başlayan programda Dr. Nu-
ran Çetin Eyüpsultan Belediyesi'nin kita-
bın baskı aşamalarında verdiği destekten 
dolayı teşekkür ederek kitabın ne zorluk-
larla kaleme alındığı ve içeriği hakkında 
toplantıya gelen katılımcılara bilgiler ver-
di.Kaşgari Dergahı'nın önemine de vurgu 
yapan Nuran Çetin, sözlerine şöyle de-
vam etti:

"Bize bu günleri gösteren Rabbime son-
suz hamd ediyorum. Ve yine aynı şekilde 
bizim bu eserimizi iki kapak arasına alıp 
yayınlanmasına öncülük eden saygıdeğer 
Eyüpsultan Belediye Başkanımız Remzi 
Aydın'a, Eyüpsultan Belediyesi çalışanla-
rına teşekkür ediyorum.

Rabbim her birinizden razı osun. Ve yine 
herbirinize bu soğuk günde katılımınız-
dan dolayı siz değerli misafirlerimize tek 
tek teşekkür ediyorum." 

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Ay-

dın, yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Çok bereketli bir gün yaşıyoruz. Hoca-

mızın tezini kitaplaştırdığımız bu eser bir 
çok gönüllülere bir çok araştırmacıların 
gönüllerine girerek onları ilimle, hikmetle, 
irfanla karşılayacaktır. Bu günün bir baş-
ka bereketi ise hocamızın doğduğu büyü-
düğü yerler hakkında bir ilim eseri ortaya 
koymuş olmasıdır.

Bir başka bereket ise Eyüpsultan'ın he-
men hemen bütün mahallelerinde bir ha-
tırası olan bir fakirin bir Belediye Başkanı 
olarak yıllar sonra bu kitabın bastırılma-
sına aracılık etmesidir. Bu toprakların ço-
cukları topraklarına ve medeniyetlerine 
sahip çıkıyorlar.

Elhamdülillah bu toprakların Nihan'la-
rı vefa gösteriyorlar, medeniyetlerine, 
inançlarına, kültürlerine dolayısı ile gele-
ceklerine sahip çıkıyorlar. Başta hocamız 
olmak üzere belediyede çalışan arkadaş-
larımıza teşekkür ediyorum.”

İbadete açılan caminin avlusunda Ab-
dullah Kaşgari Hz.'lerinin, Ubeydullah 
Kaşgari Hz'lerinin ve Osmanlı Sultanı 3. 
Selim'in hocası İsa Geylani Hz.'lerinin tür-
beleri bulunuyor.
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FATİH

Cundi'nin Çehresi DeğiştiCundi'nin Çehresi DeğiştiCundi'nin Çehresi Değişti
Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği cephe sağ-

lıklaştırma projesi ile Küçük Ayasofya Mahallesi’nde yer alan sivil mimar-
lık örneği ahşap binalar ile betonarme binalar bölgenin tarihi dokusuna 
uygun bir şekilde onarılarak, dış cepheleri boyandı. Renk uyumu gözetile-
rek tarihi Osmanlı ahşap evleri yeniden canlandırılırken, turistlerin yoğun 
olarak ziyaret ettiği bölge yeni haliyle cazibe merkezi haline geldi.

Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdür-
lüğü tarafından yürütülen KUDEP 

izinli proje kapsamında Küçük Ayasofya 
Mahallesi’ndeki; Kadırga Limanı Caddesi, 
Dönüş, Şehsuvarbey, Yusuf Aşkın, Cinci 
Meydanı, Ödev, Küçük Ayasofya Medrese-
si, Pideci ve Fırın sokaklarında   yer alan 
55’i tescilli 35’i betonerme olmak üzere 
toplam 90 yapı dış cephelerinde gerçek-
leştirilen basit bakım ve onarım işlemle-
rinin ardından, bölgenin tarihi dokusu ve 
renk uyumu gözetilerek boyandı.

Yakın zamanda hizmete açılan Fatih Be-
lediyesi Cundi Sosyal Tesisleri’yle ivme 
kazanan bölge, 3 ay gibi kısa bir süre içe-
risinde tamamlanan cephe sağlıklaştırma 
çalışmalarının da etkisiyle tarihi ve turis-

tik bir cazibe merkezi oldu. 
Görsel güzelliklerinin yanı sıra bakım-

sızlıktan yok olmaya yüz tutmuş Osman-
lı ahşap mimarisine sahip sivil mimarlık 
örneği yapılar; bakım, onarım ve boya iş-
lemleriyle yeniden can buldu  ve kullanım 
ömürleri de uzamış oldu. 
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BAYRAMPAŞA

‘VATANDAŞLA POZİTİF İLETİŞİM’ EĞİTİMİ‘VATANDAŞLA POZİTİF İLETİŞİM’ EĞİTİMİ‘VATANDAŞLA POZİTİF İLETİŞİM’ EĞİTİMİ
Birbirinden başarılı eğitim kurumları ile isminden sıkça söz ettiren Bay-

rampaşa Belediyesi, bir yandan da personeline çeşitli eğitimler veriyor. 
Son olarak personeline ‘vatandaşla pozitif iletişim teknikleri' konulu eği-
tim veren Bayrampaşa Belediyesi, bu eğitimlerle hizmet kalitesini arttırma-
yı hedefl iyor.

Bayrampaşa Belediyesi İnsan Kay-
nakları Müdürlüğü tarafından or-

ganize edilen belediye hizmet içi eğitim 
çalışmaları kapsamında, belediye perso-

neline ‘vatandaşla pozitif iletişim teknik-
leri’ eğitimi verildi. 

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salo-
nu’nda Sosyolog İsmail Karasu tarafın-
dan verilen eğitimlerde bireysel unsurlar, 
yaşam alanlarımız, farkındalık, adaptas-
yon ve motivasyon konuları ile gündelik 
streslerle baş etme kabiliyetinin arttırıl-
ması, sosyal işlevselliğin geliştirilmesi, 
vatandaş ile pozitif iletişim ve problem 
çözümü uygulamalı olarak anlatıldı.

İki gün süren ve çok sayıda personelin 
katıldığı eğitim programı katılımcıların so-
rularının cevaplanmasıyla sona erdi. 

Hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamın-
da, bu ve benzeri etkinliklerin devam ede-
ceği belirtildi.
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BAYRAMPAŞA

Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                Yıldırım Bosnaspor Kulübü'nün 'Birlik ve                
Dayınışma Gecesi'Dayınışma Gecesi'Dayınışma Gecesi'

Yıldırım Bosnaspor Kulübü 'Birlik ve Dayanışma Gecesi' düzenledi.

Düzenlenen geceye özellikle Yıldırım 
Mahallesi'ndeki Boşnaklar yoğun ilgi 

gösterdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner, Yardımcısı Naser Şimşek, 
Meclis Üyesi Münir Dinler, Muhtar Adnan 
Liçina ile eski Milletvekili Bahri Sipahi ve 
Emekli Albay Remzi Albayrak da katıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Ay-
dıner gece ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 

"Yıldırım Bosna Spor Kulübü'nün Birlik 
ve Dayanışma Gecesi’ne katıldık. Genç-
lerimizi destekleyerek yeni sporcuların 
yetişmesine katkıda bulunan İlçemizdeki 
tüm spor kulüplerimize teşekkür ederim. 
Yaptığımız yatırımlar ile Bayrampaşa'yı 
hep birlikte sporun merkezi haline getir-
dik."
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BAYRAMPAŞA

Başkan Aydıner'den İlim Yayma Cemiyeti'ne ZiyaretBaşkan Aydıner'den İlim Yayma Cemiyeti'ne ZiyaretBaşkan Aydıner'den İlim Yayma Cemiyeti'ne Ziyaret
Bayrampaşa Belediye Başkanı Ati-

la Aydıner, İlim Yayma Cemiyeti'nin 
Bayrampaşa şubesini ziyaret etti.

Başkan Atila Aydıner ziyaret hakkında 
şu açıklamayı yaptı: 

"Belediyemizin destekleri dolayısıyla 
teşekkür davetinde bulunan İlim Yayma 
Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi’ni ziyaret 
ettik. Derneğimizin yönetim kurulu ile 
sohbet ettik, çalışmalar hakkında istişa-
rede bulunduk. Kıymetli davetleri için te-
şekkür ediyorum."

İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şube 
Başkanı Mustafa Hoşoğlu toplantı sonun-
da Atila Başkan’a bir plaket takdim etti.



www.yerelgercek.com 17twitt er.com/Yerel_Gercek

BAYRAMPAŞA

Yozgat Tanıtım GünleriYozgat Tanıtım GünleriYozgat Tanıtım Günleri
Yenikapı etkinlik alanında "Yozgat Tanıtım Günleri" düzenlendi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila ka-

tıldığı Yozgat Tanıtım Günleri'nde Cum-
hurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile 
görüştüğü etkinlik sonrası yaptığı açıkla-
mada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın 

Fuat Oktay’ın katılımlarıyla, Yenikapı et-
kinlik alanında düzenlenen “Yozgat Tanı-
tım Günleri”nde kıymetli hemşehrilerimiz 
ile bir araya geldik, selamlaştık, sohbet 
ettik."
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BAYRAMPAŞA

ŞAMPİYONLARDAN BAŞKAN AYDINER'E ZİYARETŞAMPİYONLARDAN BAŞKAN AYDINER'E ZİYARETŞAMPİYONLARDAN BAŞKAN AYDINER'E ZİYARET
Hafif Sıklet Dünya Boks Şampiyonları Şerif Gurdijelac ve Saida Bukvic ile 

antrenörleri ve Balkan Haber Gazetesi imtiyaz sahibi, gazeteci İrfan San-
caklı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret et-
tiler.

Başkan Aydıner bu ziyaret hakkında 
şu paylaşımı gerçekleştirdi: 

"Hafif Sıklet Dünya Boks Şampiyonları 
Şerif Gurdijelac ve Saida Bukvic ile antre-
nörlerini ve Balkan Haber Gazetesi’nden 

İrfan Sancaklı’yı belediyemizde ağırladık. 
Şampiyon sporcularımızı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum."
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BAYRAMPAŞA

SPORA VE SPORCUYA DESTEKSPORA VE SPORCUYA DESTEKSPORA VE SPORCUYA DESTEK
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi'nin düzenlediği Amatör Spor Kulüplerine Destek programına iştirak 
etti. Malzeme dağıtım programına katılan Ersin Başkan kulüp başkanlarına başarılar 
diledi. 

Camii cemaati ile namaz sonrası sohbetCamii cemaati ile namaz sonrası sohbetCamii cemaati ile namaz sonrası sohbet
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, teşkilat mensupları ve Be-

lediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte Mareşal Fevzi Çakmak Camii'nde 
kıldıkları öğle namazı sonrası camii cemaati ile sohbet etti.
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BAYRAMPAŞA

Tuzcuoğlu Ailesi’nin Acı Günü
AK Parti Bayrampaşa İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülsevin 

Tuzcuoğlu'nun anesi vefat etti.

Önceki dönem teşkilat komisyonu 
üyesi Yavuz Tuzcuoğlu'nun eşi Gül-

sevin Tuzcuoğlu'nun annesi merhume 
Fatma Poyraz'ın cenaze namazı Bayram-
paşa Merkez Camii'nde kılındı. İlçe Baş-
kanı Ersin Saçlı, Belediye Başkanı Atila 
Aydıner teşkilat mensupları ile birlikte ce-
naze namazına iştirak etti.

Başkan Atila Aydıner cenaze namazı 

sonrası şu açıklamayı yaptı: "AK Parti İlçe 
Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyemiz Gül-
sevin Tuzcuoğlu'nun vefat eden kıymetli 
annesi Merhume Fatma Poyraz'ı Bayram-
paşa Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'n 
Hakk'ın rahmetine uğurladık. Merhume-
ye, Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyorum."
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KÜLTÜR

Allah, kendine îman edenlerin dostu-
dur. Onları karanlıklardan kurtarıp 

aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin dostları 
ise şeytandır. O da onları aydınlıktan çı-
karıp karanlıklara sürükler. Onlar, Cehen-
nem arkadaşlarıdır. Bir daha çıkmamak 
üzere orada ebedi kalıcılardır.” (Bakara 
Sûresi, 255-257)

Sevgi denildiğinde ilk olarak Hâlik-ı zül-
celal velkemâl hazretleri hatıra gelir. Son-
ra Fahr-i Kâinat Efendimiz hatırlanmalıdır. 
Ondan sonra Cenâb-ı Hakk’ın has kulları 
diğer peygamberler, ashab ve diğer evli-
yaullah hazerâtı yer alır.

Allah Teâlâ ve Tekaddes hazretleri sev-
diği, aziz etmeyi murad ettiği bir kulu-
nun kalbine kendi sevgisini koyar. O kul, 
kulluk icâbı bunun kadr ü kıymetini bilip 
hüsnü istimal ederse yani tam ihlâs üze-
re teslimiyet yolunu tutarak kulluk icabı 
ne yapmak lâzım gelirse onu îfâ ettiğin-
de perdeler açılır. Kolaylıkla Allah Teâlâ 
ile ünsiyet hâli tecelli eder. O, bu sûretle 
aradığını kolaylıkla bulmuş olur. Bu, Rab-
bimizin iltifat-ı ilâhîyesidir.Bu hâle bazen 
Allah’ın has bir kulunun yani bir mürşid-i 
kâmilin nazarıyla erilir. Bu, pek az bir kim-
seye nasip olur. Mürşid-i kâmilin nazarı 
her müracaat edene tesir etmez, ancak 
Allah’ın murad ettiği, her hususta ciddi, 
samimi, kemâle ermiş yüksek ahlâk sahi-
bi kişilerin dahi pek azına nasip olur.

O, bazılarının aylarca hatta senelerce 
elde edemediğini pek kısa bir zamanda 
elde eder. Bu iltifat-ı ilâhîyedir. Sevgiye 
nâil olan, Allah Teâlâ’ya karşı bütün vazî-
felerini seve seve ve büyük bir rahatlıkla 
ve gönül huzuru içinde îfâ eder.

Mü’min, kader kendisine ne getirirse 
onu hemen alır, ona razı olur. Aynı za-
manda Allah Teâlâ’nın emirlerine uyar, 
yasaklarından sakınır ve bunu gönül hoş-
luğu ile îfâ eder. Çünkü Allah’tan gelen 
her şey onun için hoştur, sevgilidir. Hatta 
hastalıklar, fakir düşmeler, her türlü musi-

betlerde bile, Allah Teâlâ bir kula yakınlık 
nasip ettiği zaman kula en ufak abes ve 
çekişme duygusu gelmez. Onun için her 
iş yerli yerindedir. Allah Teâlâ’yı seven 
O’ndan başkasını sevemez, tâkati kalmaz. 
Diğer sevgileri meselâ; anasını, babasını, 
ailesini ve çocuğunu, malını, mülkünü se-
ver. Fakat bu sevgi, Allah Teâlâ’nın sev-
gisinden neş’et eden, yerli yerinde ölçü-
lü bir sevgidir. Böyle ölçülü muhabbetler 
makbuldür. Çünkü kulun hemcinsine sev-
gi göstermesi insanlık icabıdır. İnsan ana-
sını, babasını sever; çünkü onun dünya-
ya gelmesine ve dîni bilgi sahibi olmasına 
onlar vesîle olmuşlardır. İff etli, yüce ahlâk 
sahibi, mânevî akîde sahibi olan şerefl i 
fazîlet sahibi ailesini sever. Bu sevgi de 
Allah için sevilir ise makbuldür. Mala mül-
ke gelince, onlar İslâmiyet ve insaniyetin 
yararına kullanılırsa o da memdûhdur.

Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sel-
lem buyurmuşlardır ki: “İnsanın bedenin-
de bir çiğnem et vardır ki bu bir çiğnem 
et iyileşirse bütün beden iyileşmiş olur ve 
bozulacak olursa bütün beden bozulur.”

Gönlün iyileşmesi ise bütün çirkin sı-
fatlardan temizlenmesiyle olur. Hakk’ın 
yoluna sâlik olan kimse böylece temizlen-
dikten sonra riyâzatlar ve mücahedelerle 
nefsini kendi hükmüne alarak ezkârın nur-
larıyla daima ilerlemesini gözetmelidir.

Her masiyet (günah) gafl et ve şehvetin 
kökü, nefisten razı olmaktır. Ve her tâatın 
ve uyanıklığın ve iff etin kökü, senin on-
dan razı olmayışındandır.

Nefisten razı olmak, bütün çirkin sıfatla-
rın kökü olduğu gibi, nefisten razı olma-
mak dahi ne kadar iyi ve övülmüş güzel 
sıfatlar varsa hepsinin aslıdır. Bunun üze-
rinde bütün arifl er ittifak etmişlerdir. Sâlik 
nefsinden razı olmayınca daima onun ku-
surlarını araştırır. Fakat nefsini hoş göre-
cek olursa gafl et etmeye başlar.

Nefsinden razı olmayan bir cahil ile ar-
kadaşlığın, nefsinden razı olan bir alimle 
arkadaşlığından senin için daha hayırlıdır.

Allah SevgisiAllah SevgisiAllah Sevgisi










