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EDİTÖR’DEN

Selahatt�n Bölükbaşı
Aday Adayları Bel�rlenmeye Başladı
Bugün Bosna’dak� cam��lerde ezan ses� duyuluyorsa bunun müsebb�pler�n�n başında Al�ya
İzetbegov�ç ve onun yolunda g�den s�lah arkadaşları gel�r.
Onlar Balkanlar’ın göbeğ�nde Osmanlı m�rası
Boşnaklar’ın b�r ülkes� olsun d�ye savaştılar, gaz�
oldular ve gerekt�ğ�nde de şeh�t oldular. Gayeler�
tekt�. Fat�h Sultan Mehmed’�n Bosna’ya get�rd�ğ� İslam Sancağı’nın Balkanlar’da dalgalanması.
Zor ve karmaşık da olsa b�r ülkeye, b�r vatana sah�p olundu.
Boşnak L�der, B�lge Kral Al�ya İzetbegov�ç ölüm
döşeğ�nde kend�s�n� z�yarete gelen o dönem�n
Türk�ye Başbakanı Recep Tayy�p Erdoğan’a Bosna’yı emanet ett�.
Bosna Savaşı sırsında gerek münfer�t ve gerekse ülke olarak Bosna’nın yanında durmaya çalışan Türk�ye o dönemde güçlü olmadığı �ç�n Bosna’ya fazla b�r yardımda bulunamamış, asrın en
büyük soykırımlarının yapılmasına tepk�s�n� yeter�nce gösteremem�şt�. Özell�kle Srebren�ca’da
yapılan ve 8372 Boşnak kardeş�m�z�n can�ce
katlet�ld�ğ� ve her türlü zülme maruz bırakıldığı
katl�ama tüm dünya sey�rc� kalmıştı. Türk�ye’n�n
güçlenmes� demek Balkanlar’dak� soydaşlarımızın güçlenmes� anlamına geld�ğ�n� yaşadığımız
tar�h b�ze �spatlıyor. Ülkem�z gerek T�ka aracılığı �le gerekse uluslararası yapılan anlaşmalarla
kend�s�ne emanet ed�len Bosna’ya her türlü destek vermey� sürdürüyor.
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n “Kardeşl�k sınır tanımaz” sloganı �le Balkanlar’da gerçekleşt�rd�ğ�
Ramazan programları oralardak� hemşehr�ler�m�z�n kend�ler�n� yalnız h�ssetmemes�n� sağladı.
D�ğer bazı beled�yeler de son yıllarda Bayrampaşa Beled�yes�’n� örnek alıp Balkanlar’da çeş�tl�
etk�nl�kler düzenlemeye başlayadı. 15. Ölüm yıldönümde merhum Al�ya İzetbeov�ç başta olmak
üzere gerek Bosna’da ve gerekse ülkem�zde şeh�t olan vatan evlatlarımızı m�nnetle anıyor onlara Allah’tan rahmet d�l�yoruz.

tam b�r halk kahramanı olduğunu gösterd�. Halka rağmen b�r �şlemde bulunmaması ona puan
kazandırdı.
Atatürk’ün CHP’ye emanet ett�ğ� İş Bankası h�sseler� geçm�ş dönemlerde CHP’den b�r kaç kez
alınıp daha sonra tekrar �ade ed�lm�şt�. Tek part�l�
rej�m�n hak�m olduğu, CHP �l başkanlarının aynı
zamanda o �ller�n val�ler� de olduğu dönemlerde
Atatürk’ün h�sseler�n� devlet� yöneten tek part�ye emanet etmes� kadar doğal b�r durum olamaz.
Ancak bu durum zaman �çer�s�nde değ�şt�. CHP
çok part�l� rej�me geç�ld�kten sonra tek başına
h�çb�r zaman �kt�dar olamadı ve hep muhalefette kaldı. Başkan Recep Tayy�p Erdoğan ülkey� 16
yıldır yöneten b�r l�der olarak Atatürk’ün h�sseler�n� haz�neye devretmek �stemes� oldukça doğru
düşünülmüş b�r karar. Egemenl�k kayıtsız şartsız
ulusundur d�yen b�r l�der�n m�rası da b�r part�n�n
değ�l ulusun olmalıdır.
Brunson’ın gerçekleşt�r�len son mahkemede
aldığı ceza, yattığı süre �le örtüşünce o kr�z de
sona erd�. Dolardak� düşüşün p�yasalara olumlu yansıması ekonom�n�n canlanmasına sebep
oldu.
Son olarak yerel seç�m, �tt�faklar ve adaylar
hakkında b�r kaç söz edel�m. Son yapılan genel
seç�mlerdek� �tt�faklar b�raz karmaşalı g�b� görünse de y�ne aynen devam edeceğe benz�yor. Son
söz part� l�derler�n�n olacak.

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı
yerel basın toplantısında “genel merkezden yen�
b�r aday �sm� gelmed�kçe b�z�m başkanımız da
adayımız da At�la Aydıner’d�r”dem�şt�. CHP’de
aday adaylığı sürec� başladı. İlçe başkanlığı �ç�n
yarışan �s�mler, ş�md� de beled�ye başkan aday
Haftalık gündemden Mck�nsey olayı, Başkan adaylığı �ç�n başvuru yaptı.
Erdoğan’ın tal�matı �le düştü. Suud� gazetec� ve
Yerel seç�mler daha hararetl� geçer. Z�ra Başİş Bankası h�sseler�, papaz veya ajan k�ml�ğ� he- kanın yanı sıra �lçe ve büyükşeh�r beled�ye mecnüz tam b�r resm�yet kazanmamış Brunson en l�s üyeler� de seç�leceğ� �ç�n saha daha kalabalık
çok konuşulan konular oldu.
olur. Taraﬂarın b�rb�rler�ne saygı göstermeler�
Başkan Erdoğan McK�nsey’� pas�f�ze ederek tans�yonun yükselmes�n� engeller.

Allah’a emanet olun.

BOŞNAK LİDER ALİYA İZETBEGOVİÇ’İ VEFATININ 15.
YILDÖNÜMÜNDE RAHMET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Bosna Sancak Kültür ve Yard. Derneğ� Yönet�m Kurulu
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ALİYA İZZETBEGOVİÇ BAYRAMPAŞA’DA ANILDI
Bosna’nın efsane l�der� ‘B�lge Kral’ Al�ya İzzetbegov�ç, vefatının 15. yıl dönümünde Bayrampaşa’da özel b�r programla anıldı. Anma programında konuşan Başkan At�la Aydıner, “Dünyanın İslam�, s�yas� ve �nsan� konularda
Al�ya İzzetbegov�ç’ten öğreneceğ� çok şey” ded�.
“ALİYA İZZETBEGOVİÇ’TEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR”
Dünyanın İslam�, s�yas� ve �nsan� konularda Al�ya İzzetbegov�ç’ten öğreneceğ� çok şey olduğunu
�fade eden Başkan Aydıner, “Al�ya İzzetbegov�ç
her şeyden önce b�r düşünürdü. Onun �nsanlığın
evrensel sorunları üzer�nde düşünen, Müslüman
b�r mütefekk�r olduğunu asla unutmayacağız. İzzetbegov�ç’�n hayatını çok �y� anlamak ve çok da
�y� anlatmak zorundayız. Baskılara boyun eğmeyen Al�ya İzzetbegov�ç, hayatının her dönem�nde
toplumun önünde olmuş, halkının bağımsızlık
savaşına öncülük etm�ş b�r l�derd�r.

B

ayrampaşa Beled�yes�, Bosna-Hersek’�n
kurucu Cumhurbaşkanı Al�ya İzzetbegov�ç’�n vefatının 15. yıl dönümü münasebet�yle, Al�ya İzzetbegov�ç Kız Anadolu İmam Hat�p
L�ses� Konferans Salonu’nda anma programı düzenled�.

O, asker� ve d�plomat�k alandak� başarılarıyla
da kurucu b�r cumhurbaşkanıydı. Bosna trajed�s�, �nsanlığın yapab�lecekler� hakkında en �y�
ve en kötüyü gösteren eşs�z b�r b�lg� kaynağıdır.
Bosna, 2. dünya savaşından sonra sözde meden�
Avrupa’nın göbeğ�nde, dünyanın gözler� önünde en büyük katl�amlara maruz kalmıştır. O gün
Bosna’da kardeşler�m�z�n yaşadığı sıkıntıların
aynısını burada Türk�ye’de, Bayrampaşa’da b�zler de yüreğ�m�zde h�ssett�k” şekl�nde konuştu.

İst�klal Marşı �le başlayan program Bayrampaşa’da eğ�t�m gören Tanzanyalı öğrenc�n�n Kur’an-ı
Hayatı boyunca Bosna Müslümanları �ç�n müKer�m t�lavet� ve açılış konuşmaları �le sürdü. Ko- cadele veren Al�ya İzzetbegov�ç, 19 Ek�m 2003'te
nuşmaların ardından Al�ya İzzetbegov�ç Kız Ana- Saraybosna'da vefat etm�şt�.
dolu İmam Hat�p L�ses� öğrenc�ler�, Al�ya
İzzetbegov�ç �le �lg�l�
ş��rler okudu.
Al�ya İzzetbegov�ç’�n
hayatını anlatan belgesel f�lm göster�m�
�le sona eren programa Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la
Aydıner’�n yanı sıra
Bayrampaşa İlçe M�ll�
Eğ�t�m Müdürü Abdülaz�z Yen�yol, AK Part�
Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı �le öğretmen ve öğrenc�ler
katıldı.
tw�tter.com/Yerel_Gercek
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“MUHTARLAR BİZİM EN BÜYÜK YARDIMCILARIMIZ”

Başkan At�la Aydıner, 19 Ek�m Muhtarlar Günü münasebet�yle Bayrampaşa’dak� mahalle muhtarları �le b�r araya geld�. Muhtarların gününü kutlayan
Başkan Aydıner, “Halkımıza h�zmet ederken, muhtarlarımız b�z�m en büyük
yardımcımız. Onların sayes�nde mahalleler�m�zdek� eks�kl�kler� daha detaylı öğren�yoruz” ded�.

B

ayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 19 Ek�m Muhtarlar Günü dolayısıyla
�lçedek� mahalle muhtarları �le W�sh More
Hotel’de yemekte b�r araya geld�. Yemeğe muhtarların yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa İlçe Emn�yet
Müdürü Necat� Aktuğ Şah�n �le Beled�ye Başkan
Yardımcısı Gökhan Balekoğlu da katıldı.

“HALKIMIZIN MUTLULUĞUNU
HEDEFLİYORUZ”
Yemekte muhtarların gününü kutlayan Başkan
At�la Aydıner, “Halkımıza h�zmet ederken, muhtarlarımız b�z�m en büyük yardımcımız. Onların
sayes�nde mahalleler�m�zdek� eks�kl�kler� daha
detaylı öğren�yoruz. O nedenle tüm mahalle
muhtarlarımız �le düzenl� olarak b�r araya gelmey�
gelenek hal�ne get�rd�k. Çünkü b�zler ek�p olarak
halkımızın huzurunu ve mutluluğunu hedeﬂ�yoruz” �fadeler�n� kullandı.

12
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BAYRAMPAŞALI ÖĞRENCİLER SINAV STRESİNİ
BOĞAZ TURUYLA ATIYOR
Ün�vers�te sınavına hazırlanan Bayrampaşa’dak� l�se öğrenc�ler�, beled�yen�n düzenled�ğ� boğaz turuyla mot�ve oluyor. Val�de Sultan Vapuru �le çıktıkları boğaz turunda gönüller�nce eğlenen öğrenc�ler�n bu mutluluğuna AK
Part� Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya �le Başkan At�la
Aydıner ortak oldu.

B

ayrampaşa Beled�yes�, �lçedek� l�se son sıGez�ye katılarak öğrenc�ler�n boğaz turu heyenıf öğrenc�ler�ne yönel�k boğaz turu düzen- canına ortak olan ve onlarla sohbet ederek sıkınl�yor.
tılarını d�nleyen Başkan At�la Aydıner, “Geleceğ�Val�de Sultan Vapuru �le çıktıkları boğaz turun- m�z�n tem�natı sevg�l� öğrenc�ler�m�z �ç�n Gençl�k
da gönüller�nce eğlenerek, sınav stres� atan öğ- Mecl�s�m�z �le b�rl�kte güzel b�r gez� organ�ze etrenc�ler� AK Part� Genel Başkan Yardımcısı Dr. t�k. L�se son sınıfta okuyan öğrenc�ler�m�z� okulFatma Betül Sayan Kaya ve Bayrampaşa Beled�- larından alıyor, boğazı gezd�r�yor, gez�n�n ardınye Başkanı At�la Aydıner �le AK Part� Bayrampa- dan y�ne okullarına bırakıyoruz.
şa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı da yalnız bırakmadı.

Sayan Kaya, Saçlı ve Başkan Aydıner, öğrenc�ler�n boğazdak� mutluluğuna ortak oldu. Bol bol
self�e çeken öğrenc�ler de gez�n�n tadını çıkardı.
10 Ek�m’de başlayan gez�n�n, bel�rl� günlerde, 13
Kasım’a kadar devam ett�r�lmes� planlanıyor.

tw�tter.com/Yerel_Gercek

Genç kardeşler�m�z bu gez�m�z sayes�nde b�r
nebze de olsa sınav stres�nden uzaklaşarak mot�ve oluyorlar. Bu ves�le �le bu kardeşler�me eğ�t�m hayatlarında ve g�recekler� tüm sınavlarda
başarılar d�l�yorum” ded�.

www.yerelgercek.com
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DERNEKLER

DERNEKLER

SEN DE YERİNİ ALMAK İÇİN ACELE ETMELİSİN
02125454543 - 05074901180 SANCAKGEM

NEREDE KALDINIZ, GEÇ KALIYORUZ...

Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ�
Başkanı Ömer Den�z, Başkan Recep Tayy�p Erdoğan �le görüştü.

3.4.5.6.7.8.9. ve 10. Sınıf Kayıtlarımız Devam Ed�yor
Dünya �le yarışab�l�r b�r gençl�k �ç�n çalışmalarımız devam ed�yor...

Ömer Den�z, Başkan Erdoğan’a
dernek çalışmaları hakkında b�lg�
verd�.
SancakGem Başkanı Ömer Den�z,
Başkan Erdoğan �le yaptığı görüşme hakkında sosyal medyadan aşağıdak� açıklamayı yaptı:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p Erdoğan'a Sancak Eğ�t�m Merkez�
Derneğ�’m�z�n çalışmaları hakkında kısada olsa b�lg� verme fırsatı bulduk.
Sayın Cumhurbaşkanımızın verm�ş olduğu cevap çok man�dardı: "Nerede kaldınız? Geç kalıyoruz."
B�zler de Sancakgem olarak gençler�m�z�, b�l�msel anlamda dünya �le yarışır b�r
düzeye er�şt�rmek gerekl�l�ğ� konusunda
farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarımıza devam ed�yoruz. Akıl, b�l�m, v�cdan ve ahlâkın rehberl�ğ� �le gençler�m�z�
gelecek yüzyıla hazırlıyoruz.”

18
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OKUL KANTİNLERİNE SIKI DENETİM

Toplum sağlığına büyük önem veren Bayrampaşa Beled�yes�, �lçedek� okulların kant�nler� �le yemekhaneler�nde de detaylı h�jyen kontrolü yapıyor. Şu
ana kadar denetlenen 20 kant�nden 5’�ne kurallara uymadıkları gerekçes�yle �dar� yaptırım uygulandı. Denet�mler�n tüm kant�nlerde �k� hafta �çer�s�nde tamamlanacağı bel�rt�ld�.

A

ldığı önlemlerle öğrenc�ler�n okul �ç�nde
sağlıklı beslenmeler�n� sağlayan Bayrampaşa Beled�yes� Sağlık İşler� Müdürlüğü, yen� eğ�t�m ve öğret�m yılının başlaması �le
Bayrampaşa’dak� okulların kant�nler�nde, zabıta
ek�pler�yle b�rl�kte, denet�m yapıyor.
Denet�mlerde; kant�nlerde kullanılan gıdaların
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onaylı
olması ve belgelenmes�, gıdaların uygun koşullarda ve kaplarda saklanması, kullanılan mutfak
gereçler�n�n çel�k ve paslanmaz olması, personel
g�ys�ler�, kant�n �laçlamasının yaptırılıp yaptırılmadığı, gazlı �çecek bulundurulup bulundurulmadığı, çalışan �şç�ler�n sağlık muayene kartları, kant�nler�n çalışma ruhsatları ve �şletme kayıt
belgeler�, tem�zl�k ve h�jyen koşulları, havalandırma s�stemler� ve bulundurulması gereken et�ketler tek tek kontrol ed�l�yor.
Şu ana kadar �lçe genel�ndek� okullarda yer alan
42 kant�nden 20’s� denetlenerek, 5’�ne kurallara
uymadıkları gerekçes�yle �dar� yaptırım uygulandı. Kalan 22 kant�nde de denet�mler�n �k� hafta
�çer�s�nde tamamlanacağı öğren�ld�.

tw�tter.com/Yerel_Gercek

www.yerelgercek.com

21

BAYRAMPAŞA

BİNLERCE BAYRAMPAŞALI HAMSİ FESTİVALİ’NDE
BİRARAYA GELDİ

Bayrampaşa Beled�yes� tarafından düzenlenen geleneksel Hams� Fest�val�’nde Başkan At�la Aydıner, vatandaşlara ekmek arası hams� �kram ett�.
Fest�vale yoğun �lg� gösteren vatandaşlar, konser, horon, kemençe ve tulum
göster�ler� eşl�ğ�nde eğlenerek �kram ed�len hams�ler�n tadına baktı.

B

ayrampaşa Beled�yes�, Muratpaşa Mahalles� Pazartes� Pazarı alanında Hams� Fest�val� düzenled�.

Dev tavalarda özenle p�ş�r�len tonlarca hams�
uzun kuyruklar oluşturan 10 b�n k�ş�ye dağıtıldı.
Karaden�zl� sanatçılar C�m�ll� İbo, Receb�m, Erol
Şah�n, Bed�rhan �le Ramazan Yanık’ın sahne aldığı fest�vale yoğun �lg� gösteren vatandaşlar; horon, kemençe ve tulum göster�ler� eşl�ğ�nde eğlenerek �kram ed�len hams�ler�n tadına baktı.
Fest�vale katılan Bayrampaşa Beled�ye Başkanı
At�la Aydıner de vatandaşlara balık-ekmek �kram
ett�.

“BAYRAMPAŞA’DA BİRLİK, BÜTÜNLÜK VE KARDEŞLİK RUHU VAR”
B�rl�k, bütünlük ve kardeşl�k ruhu �ç�nde güzel
b�r fest�val düzenled�kler�n� bel�rten ve hams� p�ş�rme tar�f� veren Başkan At�la Aydıner, “Balık
sezonunun açılmasıyla b�rl�kte �sted�k k� Bayrampaşa’da hams� fest�val� düzenleyel�m.

Bayrampaşalı bütün hemşehr�ler�m�z burada.
Fest�val�m�zde Karaden�z ezg�ler�, horon, kemençe ve tulum göster�ler� var. Ve en öneml�s� b�rl�k,
bütünlük ve kardeşl�k var. Ben bu güzel atmosfer�n oluşmasına katkı sunan herkese gönül dolusu teşekkürler�m� sunuyorum” şekl�nde konuştu.

Beled�yen�n düzenled�ğ� fest�valde oldukça
eğlenen
ve pazar gününü fest�valle geç�rmen�n
Bugün 10 b�n k�ş�l�k hams� hazırlayarak, vatandaşlarımıza �kram ett�k. R�zel� b�r başkan olarak mutluluğunu yaşayan vatandaşlar da Başkan Ayböyle güzel b�r fest�valde bulunmaktan büyük dıner’e teşekkür ederek, fest�valden duydukları
memnun�yet� d�le get�rd�ler
mutluluk duyuyorum.

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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GAZİOSMANPAŞA

Özel öğrenc�ler Karagöz ve Hac�vat �le eğlend�

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, “M�ll� Kültür Seferberl�ğ�” kapsamında 2. İstanbul Karagöz Fest�val�’n� engell� öğrenc�lerle b�rl�kte gerçekleşt�rd�. Engell�
öğrenc�ler etk�nl�k kapsamında Karagöz ve Hac�vat tasv�rler� yaptı.

M

�ll� Kültür Seferberl�ğ�” kapsamında 2. İstanbul Karagöz Fest�val�n� engell� öğrenc�lerle b�rl�kte gerçekleşt�ren Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, öğrenc�ler� gölge oyunu ‘Karagöz
ve Hac�vat’ �le buluşturdu.
Kültürel m�rasa sah�p çıkmak ve geleneksel
değerler� gelecek kuşaklara aktarmak �ç�n gerçekleşt�r�len etk�nl�kte engell� öğrenc�ler hem el
becer�ler�n� gel�şt�rd� hem de eğlencel� vak�t geç�rd�. Etk�nl�kte Karagöz gölge oyunuyla engell�
öğrenc�ler�n sosyal yaşamı tanıma ve adapte olmasına katkı sağlandı. Karagöz tasv�r� yapan engell� öğrenc�ler�n mutluluğu gözler�nden okundu.

“ÇOCUKLARIMIZLA BİZ DE VARIZ
DİYORUZ”

“MUTLULUKLARINI GÖZLERİNDEN
OKUYORUZ”

Etk�nl�ğ�n amacının engell� öğrenc�lerle b�rl�kte
güzel zaman geç�rmek olduğunu söyleyen Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Engels�z Yaşam Merkez�
Eğ�t�m Koord�natörü N�hal Kayhan, “B�z�m amacımız engell� çocuklarımızla burada b�rl�kte güzel
zaman geç�rmek, el becer�ler�n� gel�şt�rmek, m�ll�
kültür ve değerler�m�z� onlara da aşılamak. Burada 15 tane engell� öğrenc�yle bu atölyey� gerçekleşt�r�yoruz. B�z�m �ç�n en öneml�s� onların mutlu
olması. Bunu severek yapıyorlar zaten. Gözler�nden de anlıyoruz severek yaptıklarını. Çok mutlu oluyorlar çocuklarımız. Bu tür etk�nl�klerde
engell�ler�n mutlaka olması gerek�yor. Katılması
gerek�yor. Hayatın �ç�ne g�rmes� gerek�yor. Bu şek�lde çocuklarımızla b�z de varız d�yoruz” ded�.

Farklı engeller� olan öğrenc�ler�n kurslara katıldığı �fade eden Kayhan, “B�z�m çocuklarımızın
�ç�nde konuşamayanlar var, ot�zml�ler var, çok
güzel konuşan duyamayanlar var. Bu tür etk�nl�klerde zaten hep�m�z b�r arada oluyoruz. Mutluluklarını gözler�nden okuyoruz zaten. Kend�ler� d�le
de get�r�yorlar. D�le get�remeyenler gözler�ndek�
parıltıyla b�ze h�ssett�r�yor. Çok mutlular çocuklar. Beled�ye başkanımıza b�ze böyle b�r fırsat
verd�ğ� �ç�n çok teşekkür ed�yoruz. Her zaman
destekl�yorlar. Sağ olsunlar. Engels�z Yaşam’da
b�z�m d�ğer kurslarımız da var. Onlara da Gaz�osmanpaşa’da yaşayan bütün engell�ler� bekl�yoruz” d�ye konuştu.

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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GAZİOSMANPAŞA

Gönüllü Tem�zl�k Elç�ler�
İşbaşında
Tem�z b�r çevre konusunda duyarlılık oluşturmak �steyen Gaz�osmanpaşalı M�n�k Tem�zl�k Elç�ler�, eller�ne
aldıkları süpürge ve faraşla �lçen�n
sokaklarında tem�zl�k yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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

G

az�osmanpaşa Beled�yes�, hayata geç�rd�ğ� ‘Tem�zl�kte Farkındalık Çocuklukta Başlar’ projes�n� sürdürmeye devam ed�yor.
Bu kapsamda �lçe genel�ndek� tüm okullarda,
tem�z ve güzel b�r çevren�n oluşmasında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenc�lerle b�rl�kte
etk�nl�kler düzenlen�yor.

t�rmek amacıyla düzenlenen etk�nl�ğ�n 5.s� Barbaros Hayrett�n Paşa İlkokulu ve Ortaokulu’nda
gerçekleşt�r�ld�. Öğrenc�ler ve vel�lerle gerçekleşt�r�len etk�nl�kte çocuklar, kend�ler�ne tahs�s ed�len kıyafetlerle cadde ve sokakları tem�zleyerek
vatandaşlara uyarılarda bulundu. Davranışlarıyla
yet�şk�nlere örnek olan m�n�k öğrenc�lere Gaz�Düzenlenen programda ‘Çevre Sağlığı’ konulu osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta
sem�nerler gerçekleşt�r�l�yor, ardından çocuklar da eşl�k ett�.
eller�ne aldıkları süpürge ve faraşla tem�zl�k yaEsnaﬂara ve vatandaşlara çevre tem�zl�ğ� temalı
broşürler de dağıtan M�n�k Tem�zl�k Elç�ler� ‘’Daha
parak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
7-12 Yaş arasındak� öğrenc�lerde çevre b�l�nc�n� tem�z b�r Gaz�osmanpaşa �ç�n b�z de varız’’ ded�.
oluşturmak ve çevreye duyarlı b�r toplum yet�ştw�tter.com/Yerel_Gercek
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DERNEKLER

DERNEKLER

KASTAMONU GÜNLERİ

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Başkan Yardımcılarından
İbrah�m Akın ve Önder Akarsu �le b�rl�kte Kastomonulular �le buluştu.
Kas-Der Genel Başkanları tarafından ağırlanan Ers�n Başkan onlarla memleketler� hakkında sohbet ederek özell�kle Kurtuluş Savaşı’nda gösterd�kler� kahramanlık h�kayeler�n� d�nled�.

M�lletvek�l� Sn. Kalsın �le İsmeyder Z�yaret�

İstanbul 2. Bölge M�lletvek�l� Canan Kalsın, Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı ve yönet�m kurulu üyeler� �le b�rl�kte İSMEYDER'� z�yaret
ett�.

İ

stanbul Yaş Meyve Sebze Bostan Kom�syoncu- sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
ları ve Tüccarları �le İBB Hal yetk�l�ler� �le ya"Koord�natör olduğum Bayrampaşa İlçem�zde
pılan toplantı hakkında M�lletvek�l� Sn. Kalsın İlçe Başkanımız Sn. @Sacl�Ers�n �le b�rl�kte İstanbul Yaş Meyve Sebze Bostan Kom�syoncuları
ve Tüccarları Derneğ� �le İBB Meyve Sebze hal�nde b�r araya geld�k. Sorunlarını d�nled�k, yapab�lecekler�m�z� anlattık."
Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı da sosyal medyadan bu z�yaret hakkında b�r
açıklama yaptı:
"İstanbul M�lletvek�l�m�z Sn. @canankals�n �le
b�rl�kte (İSMEYDER)İstanbul Yaş Meyve Sebze
Bostan Kom�syoncuları ve Tüccarları Derneğ� �le
İBB Hal Yetk�l�ler�m�z �le Sektör Sorunları ve Yapılab�lecekler Hakkında İst�şarelerde Bulunduk."
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EYÜPSULTAN

Ücrets�z Kanser Tarama Tırı S�zler� Bekl�yor

Eyüpsultan Beled�yes� ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışması �le
KETEM Kanser tarama tırı Eyüpsultan meydanında h�zmet vermeye başladı.

P

Bunun yanında hayatını kaybeden her 5 k�ş�den
rograma İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammet
Atak, �lçe protokolü ve muhtarlar katıldı. 1'�n�n ölüm neden� ne yazık k� çeş�tl� kanser hasYapılacak çalışmalar hakkında b�lg� veren talığı.
sağlık müdürü Atak, şöyle konuştu;
Bu sebeple Beled�yem�z�n İlçe Sağlık Müdürlü"Ülkem�zde her gün 450 k�ş�ye kanser hastalığı ğü �le b�rl�kte başlatmış olduğu bu sağlık çalışteşh�s� konuluyor. Bu çok c�dd� b�r rakam ve b�z ması büyük önem taşıyor.
de bu sebeple erken teşh�s�n önem�n� her fırsatta
Erkeklerde en sık akc�ğer, prostat ve kolon kanvurguluyoruz. Sağlık müdürlüğü olarak beled�- ser� görülürken kadınlarda �se meme ve rah�m
yem�z �le b�rl�kte ülkem�zde kanser hastalığının ağzı kanser� vakalarına rastlanıyor.
teşh�s� tarama sürec� ve eğ�t�mler� �ç�n h�zmet
19 Kasım tar�h� �t�bar� �le Eyüpsultan Cam�� meyveren KETEM'�n tarama tırı çalışmasını başlattık.
danının
g�r�ş�nde KETEM tırlarında h�zmete başVatandaşlarımızı bekl�yoruz"
layan sağlık ek�pler� 16 Kasım'a kadar rah�m ağzı
16 KASIM'A KADAR HİZMETTE
kanser�, meme kanser� ve bağırsak kanser� taraTürk�ye'de her yıl 163.500 k�ş�ye koyulan kanser maları yapacak.
hastalığında erken teşh�s hayat kurtarıyor.

tw�tter.com/Yerel_Gercek

www.yerelgercek.com

31

ESENLER

BAYRAMPAŞA

ŞEYH EDEBÂLİ KÜLTÜR SEZONU BAŞLADI

Esenler Beled�yes�'n�n "2018-2019 Şeyh Edebal� Kültür Sanat Sezonu", İBB
Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı Mehter ve Bando takımlarının verd�ğ� konserle başladı.

E

senler'dek� kültürel faal�yetler� vatandaşlarla buluşturan Esenler Beled�yes� Kültür
İşler� Müdürlüğü'nün 2018-2019 yılı "Şeyh
Edebal� Kültür Sanat Sezonu", İBB Orkestralar
Müdürlüğü’ne bağlı Mehter ve Bando takımının
verd�ğ� konserle açılış yaptı.

MARŞLAR COŞTURDU
Bando Takımı'nın Türk Sanat Müz�ğ�’nden Klas�k Batı Müz�ğ�'ne kadar çeş�tl� parçaları �cra ett�ğ� konser, Dr. Kad�r Topbaş Kültür Sanat Merkez�'nde gerçekleşt�. Gecede sahne alan Mehter
Takımı �se, "Neş�de-� Zafer Marşı", "Saday-ı Va-
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tan", "Bu Bayrak", "Cedd�n Deden" �s�ml� marşları okudu. Gecen�n sonunda bando ve mehter
takımının b�rl�kte �cra ett�ğ� eserler Esenlerl�lere
coşku dolu anlar yaşattı.

KÜLTÜR SANAT DOLU YENİ SEZON
Esenler Beled�yes�'n�n s�nemadan t�yatroya,
konserden serg�ye, sem�nerlerden panellere kadar çok sayıda etk�nl�k gerçekleşt�receğ� kültür
sanat sezonunda, Osmanlı'nın f�k�r babası Şeyh
Edebâl�'n�n hayatı, değerler� ve öğütler� de ele
alınacak.

Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetes�”

DERNEKLER

ADIYAMAN GÜNLERİ YENİKAPI ETKİNLİK ALANINDA
Adıyaman Günler� Yen�kapı etk�nl�k alanında gerçekleşt�. Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Adıyaman Günler�’ne �şt�rak ederek Adıyamanlı hemşehr�ler�m�zle b�rl�kte oldu.

tw�tter.com/Yerel_Gercek
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BAYRAMPAŞA

Ak Part� Genel Başkan
Yardımcısı Dr. Sayan
Kaya Bayrampaşa'da
Ak Part� Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Part�
Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı
ve Bayrampaşa Teşk�latı �le b�rl�kte
Muhtarlar Günü'nde Bayrampaşa Yıldırım Mahalles� Muhtarı Adnan L�ç�na'yı z�yaret ett�.

S

n. Sayan Kaya z�yaret hakkında sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Bayrampaşa
Yıldırım Mahalles� Muhtarı Adnan L�ç�na’yı
z�yaret ed�p çalışmalarını, �ht�yaçları konuştuk.
Adnan Bey'�n şahsında, özell�kle sosyal çalışmalarımızda en büyük destekç�m�z olan tüm muhtarlarımızın #MuhtarlarGünü'nü kutluyorum."
sebet�yle muhtarlığımızı z�yaret ed�p günümüzü
Yıldırım Mahalles� Muhtarı Adnan L�ç�na da z�- kutlamıştır. Kend�ler�ne bu naz�k z�yaretler�nden
yaret �le �lg�l� b�r paylaşım yaptı: "Ak Part� Ge- dolayı mahallem adına teşekkürler�m� sunuyonel Başkan Yardımcısı ve esk� bakanımız Sayın rum."
Fatma Betül Sayan Kaya; Muhtarlar Günü müna-
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BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

Şeh�t Onur Ayaydın'ın A�les�ne Z�yaret
Ak Part� Genel Başkan Yardımcısı
İstanbul M�lletvek�l� Dr. Fatma Betül
Sayan Kaya, Ak Part� Bayrampaşa
İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, İl Koord�natörü Fat�h Selman ve İlçe Bşk. Yard.
Fatma Karcıoğlu �le b�rl�kte 2010 yılında şeh�t olan Onur Ayaydın'ın a�les�n� z�yaret ett�.

D

r. Sayan Kaya z�yaret �le �lg�l� sosyal medyadan b�r açıklama yaptı:

"2010 yılında Hakkar�'de vatan� görev�n�
yaparken şeh�t olan, Kahraman Mehmetc�ğ�m�z
Onur Ayaydın'ın Bayrampaşa'dak� a�les�n� z�yaret
ett�k.

BAYRAMPAŞA'DA ESNAF ZİYARETLERİ
ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Beled�ye Başkanı At�la Aydıner ve teşk�lat mensupları �le b�rl�kte hemen hemen her gün farklı b�r mahallede esnaf z�yaret� gerçekleşt�r�yor.

A

k Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n
Saçlı, Beled�ye Başkanı At�la Aydıner ve
teşk�lat mensupları �le b�rl�kte hemen hemen her gün farklı b�r mahallede esnaf z�yaret�
gerçekleşt�r�yor.

dan olsa gerek k� Ak Part� oyları her seç�mde
Bayrampaşa'da artmaya devam ed�yor.

En son Tuna Caddes�'nde yapılan esnaf z�yaretten sonra İlçe Başkanı Ers�n Saçlı sosyal medyadan paylaşımda bulundu: "Beled�ye Başkanımız
Ers�n Başkan, At�la Başkan �le b�rl�kte esnaﬂar- @at�laayd�ner �le Muratpaşa Mahallem�z�n,Tuna
la sohbet ederek onlara ülke gündem� ve beled�- Caddes�'nde k�, esnaﬂarımızı ve hemşehr�ler�m�ye çalışmaları hakkında b�lg� ver�yorlar.
z� z�yaret ett�k."
İk� başkan da sürekl� halk �le �ç �çe oldukların-

Rabb�m, dualarla yâd ett�ğ�m�z Az�z Şeh�d�m�z�n
kıymetl� a�les�nden razı olsun, da�ma yanlarında
olacağız."
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BAYRAMPAŞA

'B�ld�ğ�n�z her şey� unutun'

İçer� g�renler�n farklı b�r dünyayla
karşılaştığı ev�n kapısından Bayrampaşa Beled�yes� F�z�k Tedav� ve Engell�ler Rehab�l�tasyon Merkez�’nden
h�zmet alan özel çocuklar ve a�leler�
g�rd�.

med�. Sultanbeyl�ğ� Atlas Park AVM �çer�s�ndek�
açık otoparkta bulunan “Tepetaklak Ev”de salon,
çocuk odası, yatak odası, mutfak, banyo ve antre
g�b� farklı alanlar bulunmaktadır.

Bayrampaşa Beled�yes� F�z�k Tedav� ve Engell�ler Rehab�l�tasyon Merkez�’n�n katılımcılarından
oluşan z�yaretç�ler unutamayacakları b�r gün gevdek� tüm eşyaların tavanda bulunması nede- ç�rd�ler.
n�yle özel çocuklarımız şaşkınlıklarını g�zleye-

E
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BAYRAMPAŞA
TARİHTE BU HAFTA

Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın el�nden alınması �ç�n planlanan büyük
Topkapı Sarayı müze olarak z�yare- harekat başladı. 30 b�n asker� güç
bölgede. 17 Ek�m 2016
te açıldı. 16 Ek�m 1924

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya karşı
Türk�ye İlk şeker �hracatını gerçek- düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 20 b�n
leşt�rd�. 17 Ek�m 1956
k�ş� katıldı. 18 Ek�m 2008

Türk�ye'de özel sektörün tek nok- Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�
taya yaptığı en büyük yatırımı olan açıldı. tar�hte bugün Ankara Ün. Tıp
STAR Raf�ner�s� açıldı. 19 Ek�m 2018 Fakültes� açıldı. 19 Ek�m 1945

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Z�ya Ergenekon operasyonları kapsaÖzcan, ÖSYM tarafından yapılacak mında açılan ve 46’sı tutuklu 86
sınavlara başörtüsü �le g�r�leb�lece- sanıklı Ergenekon davası başladı.
ğ�n� b�ld�rd�. 20 Ek�m 2010
20 Ek�m 2008
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BAYRAMPAŞASPOR
UMUDUNU KAYBETMEDİ
‘1-1’

BAYRAMPAŞA

Kastamonu maçı �le üm�tlend�k.
Puan durumunda orta sıralarda kend�ne yer arayan Bayrampaşaspor,
Kastamonu �le 1-1 berabere kalarak
gelecek günler �ç�n üm�t verd�.
Deplasmanda Kastamonu karşısında Hamza Küçükköylü’nün 49. dak�kada attığı golle öne geçen Bayrampaşaspor, 79’da Oğuzhan Öztürk’ün
golüne engel olamadı.

BAYRAMPAŞASPOR İLE NİĞDE BELEDİYE
PUANLARI PAYLAŞTI: ‘1-1’
Bayrampaşaspor oynadığı 9 maçta topladığı 8 puanla 2. L�g Beyaz Grup'ta
13. sırada yer aldı.

2

. L�g Beyaz Grup'ta yer alan Bayrampa- öne geçt�. 56. dak�kada N�ğde Beled�yespor'dan
şaspor 21. 10. 2018 Pazar günü karşılaştığı Musa Caner Aktaş'ın attığı golle müsabaka '1-1'
N�ğde Beled�ye �le puanları paylaştı.
sona erd�.

Maça hızlı başlayan Bayrampaşaspor 6. dak�Her �k� takım da haftayı b�rer puanla kapatmış
kada Hamza Küçükköylü'nün kaydett�ğ� golle oldu.
tw�tter.com/Yerel_Gercek
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KÜLTÜR

KÜLTÜR

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER
Gönül Bahçes�nden

paramparça olur.”

Osman Nur� Topbaş

“Aklı, Hazret-� Mustafâ huzûrunda kurban et ve;
«Allâh’ım bana yeter!» de!”

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER

[Îman; Allâh’ın varlığını, b�rl�ğ�n� ve haber verd�evlânâ Hazretler� buyurur: “Hazret-� Ah- ğ� hakîkatler� kalp �le tasd�k, d�l �le �krardan meymed’�n, akıl ve �rfânın z�rves�nde olduğu- dana gel�r. Îman, akıl �le �drak değ�l, kalben b�r ön
nu herkes b�l�yordu. Fakat kend�s�ne vah- kabuldür.
yed�len �lâhî b�lg�ler�, her �drak telâkkî edemed�.”
Mü’m�n�n alâmet-� fâr�kası; gözler�n görmed�ğ�,

M

“Vah�y rûhuna ve ledünnî �lme uygun zuhuratlar, akılların �drakten âc�z kaldığı gaybî hakîkatler�
pek üstündür, pek yücelerded�r. Akıl onları kavra- de, şeks�z-şüphes�z, tam b�r teslîm�yetle, kalben
yamaz. Çünkü o üstün hakîkatler, mânâ âlem�n�n tasd�k etmes�d�r.
öteler�nded�r; akıl ve mantık, oralara ulaşmaktan
Akıl, dînen mükellef sayılmanın b�r�nc� şartıdır.
âc�z kalır.”

kulağın b�r �ş�tme hududu varsa, aklın da b�r sınırı vardır. Sınırlı olanın, sonsuz olanı bütünüyle kavrayab�lmes� �se �mkânsızdır. B�r bardağa
koca b�r okyanusu sığdırmak mümkün değ�ld�r.
Bu yüzden gerçek b�r mü’m�n, b�lhassa “gayb”
ded�ğ�m�z, aklın �drak sınırlarını aşan âleme dâ�r
haberler hususunda, Allâh’a ve Rasûl’üne kalben
teslîm olmanın huzuruna ereb�lm�ş k�msed�r. Şu
hâd�se, bu hakîkat�n z�rve b�r m�sâl�d�r:

ğ� ve ş�ddetl� sarsıntıların yer�nden oynatamadığı
ulu b�r dağ g�b�yd�n!” buyurmuştur. 1

Dîne hücumların çoğaldığı âh�r zaman hengâmında da mü’m�nler olarak buna benzer sadâkat
�mt�hanlarıyla zaman zaman karşılaşmaktayız.
Kâfî derecede �lmî ve �rfânî b�r�k�m� olmayan bazı
müslümanların z�h�nler�n� bulandırmak �ç�n, müslümanları �çten yıkmayı hedeﬂeyen müsteşr�kler�n hastalıklı f�k�rler�n� ben�msey�p bunları d�l�ne
Fahr-� Kâ�nât Efend�m�z (s.a.), İsrâ ve Mîrac hâ- dolayan, sözde “�l�m adamı”(!) et�ketl� sapkınlara
d�ses�n� Kureyş müşr�kler�ne haber vereceğ� za- bugün sıkça rastlamaktayız.
man: “–Ey Cebrâîl! Kavm�m ben� tasdîk etmez!”
Bunların bazıları, b�rkaç felsefî f�k�r veya manded�.
tık kâ�des� öğren�nce, Kur’ân ve Sünnet’� küçümCebrâîl (a.s.): “–Ebû Bek�r Sen’� tasdîk eder. O semeye kalkışan bedbahtlardır. Bazıları, servet,
şehvet ve şöhret tuzaklarıyla nef�sler�ne mağlup
sıddîktır.” buyurdu. (İbn-� Sa‘d, I, 215)
Gerçekten de müşr�kler, Mîrac hâd�ses�n� duy- olup dînî hakîkatler�, dünyevî menfaatler�ne göre
duklarında, akıl teraz�ler�n�n �st�âb hadd�n� aşan anlayıp anlatan �dlâl ehl�d�r. Bazıları da kend� �dbu mûc�ze sebeb�yle, müslümanları d�nler�nden rak zaaﬂarının veya kalpler�ndek� hastalıkların
döndürmek �ç�n eller�ne büyük b�r koz geçt�ğ�n� faturasını dîn�m�z İslâm’a kesmeye çalışan nazanned�p derhâl Hazret-� Ebû Bek�r’e koştular. s�ps�zlerd�r. Bu nevî gaf�llere Hazret-� Mevlânâ
Alaycı b�r tavırla: “–Arkadaşın, b�r gece �ç�nde asırlar önces�nden şöyle seslenmekted�r:
“Eğer burnun koku alamıyorsa, bâr� güle kabaMesc�d-� Aksâ’ya g�tt�ğ�n�, oradan da göklere
çıkıp sabah olmadan tekrar Mekke’ye geld�ğ�n� hat bulma!” Yan� Hazret, âdeta şöyle nas�hat etsöylüyor. Bakalım buna ne d�yeceks�n?” ded�ler. mekted�r: “Kur’ân ve onun hayata tatbîk� demek
Hazret-� Ebû Bek�r (r.a.) �se gayet tab�î b�r şek�l- olan Sünnet’�n sonsuz h�kmet ve hakîkatlerle
de: “–O ne söylüyorsa doğrudur! Çünkü O’nun dolu tefekkür �klîm�ne g�rem�yorsan, h�ç olmazyalan söylemes�ne �mkân ve �ht�mal yoktur! Ben, sa b�r de onlara kusur bulma hamâkat�ne düşme,
hatâyı kalb�nde ara!”
O’nun her get�rd�ğ�ne peş�nen �nanırım...” ded�.

“Hattâ �nsanın aklı, vah�y rûhuna uygun hareketler� b�le, bazen mecnunluk g�b� görür. Bazen
de onlara hayran olur, şaşırır kalır. Çünkü bu yüksek hakîkatler�n anlaşılması �ç�n aklın da o dereceye yükselmes�, daha doğrusu, aklın kalp �le b�r
âhenk teşk�l etmes� gerek�r.”

Cenâb-ı Hak, pek çok âyet-� kerîmede kullarına,
akıllarını kullanmayı em�r buyurmaktadır. Bu yönüyle akıl, son derece kıymetl� b�r �hsân-ı �lâhîd�r.
Lâk�n pek çok nîmet g�b� akıl da, �k� uçlu b�r bıçak
g�b�d�r. Hayra da kullanılab�l�r, şerre de. N�tek�m
�bl�s de Rabb�n�n emr�ne karşı nefsânî b�r akıl
“Hızır’da tecellî eden ledünnî hakîkatler karşı- yürütme net�ces�nde âsî olup ebedî lânete dûçâr
sında Kelîmullah olan Hazret-� Mûsâ’nın b�le aklı olmuştur. Bu yüzden aklın, k�ş�y� hakka ve hayzorlanmıştı. Hâl böyleyken ey akıllı-f�k�rl� geç�nen ra sevk eden b�r rehber vaz�fes� göreb�lmes� �ç�n,
vah�yle terb�ye ed�lmes� şarttır.
k�ş�; söyle bakalım, faren�n aklı ne �şe yarar?”
Akıl, hakîkate ulaşmada sınırsız b�r kudrete sa“Şunu unutma k� eğer b�r zerre, kalkar da b�r
dağı tartmaya g�r�ş�rse, o dağ yüzünden teraz�s� h�p değ�ld�r. Nasıl k� gözün b�r görme mesafes�,
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Şu b�r hakîkatt�r k�, cehâlet�n�n farkında olanı
Müşr�kler şaşkınlık �ç�nde: “–Yan� sen O’nu tasdîk m� ed�yorsun, O’nun b�r gecede Beytü’l-Mak- yola get�rmek kolaydır. Zor olansa, kend�n� çok
akıllı yahut âl�m zanneden, “en doğrusunu ben
d�s’e g�d�p geld�ğ�ne �nanıyor musun?” ded�ler.
b�l�r�m” havasındak� mağrur b�lg�çler� ve �natçı
Hazret-� Ebû Bek�r (r.a.): “–Evet! Bunda şaşıla- ahmakları yola get�rmekt�r. Mevlânâ Hazretler�
cak ne var? Vallâh� O bana, gece veya gündüzün der k�:
herhang� b�r vakt�nde kend�s�ne Allah’tan haber
“Belâlardan çoğu peygamberlere gel�r. Çüngeld�ğ�n� söylüyor da ben y�ne O’nu tereddütsüz
tasdîk ed�yorum. (O’na ötelerden haber gönde- kü ham adamları yola get�rmek, başlı başına b�r
ren, d�led�ğ�nde kulunu o mekânlara götüremez belâdır.” Rasûlullah (s.a.) Efend�m�z kıyâmete yakın meydana gelecek bazı f�tneler� haber verd�km�?)” ded�.
ler� b�r hadîs-� şerîﬂer�nde:
Daha sonra Ebû Bek�r (r.a.), o sırada Kâbe’de
“…Öyle b�r zaman gelecek k� münâfık, kâf�r ve
bulunan Peygamber Efend�m�z’�n yanına g�tt�.
müşr�k, Allah hakkında mü’m�n�n söyled�ğ� sözOlanları b�zzat Efend�m�z’den d�nled� ve:
ler g�b�s�n� söyleyerek îmân ehl�yle tartışacak!”
“–Sadakte (doğru söyled�n) yâ Rasûlâllah!..” buyurmuşlardır. (Hâk�m, Müstedrek, IV, 504/8412.
ded�. Allah Rasûlü (s.a.) de, O’nun bu tasdîk�n- Krş. Buhârî, İl�m, 24)
den son derece memnun kalarak: “–Ey Ebû BeN�tek�m günümüzde de takvâdan uzak yaşadığı
k�r! Sen Sıddîk’sın!..” buyurdular. (İbn-� H�şâm, II,
hâlde Kur’ân ve Sünnet’� kend� nâkıs aklıyla dün5)
yevî menfaat�ne göre yorumlayıp �st�kâmetten
Hazret-� Sıddîk’ın bu kalbî sarsılmazlığı ve te- sapan, d�nde tâd�lâta yeltenen, Allah Teâlâ hakreddütsüz b�r şek�lde Allah Rasûlü’nü tasdîk ed�- kında ît�kâdî hatâlara sürüklen�p �st�kâmet ehl�
ş�, şüphes�z k� sah�p olduğu îman kuvvet�n�n b�r mü’m�nlere akıl vermeye kalkışan b�rtakım tar�htezâhürüydü. N�tek�m Hazret-� Al� (r.a.) onun hak- selc� ve reform�st �lâh�yatçıların; güyâ İslâm adıkında: “Sen, kasırgaların b�le hareket ett�remed�- na müslümanlarla mücadeleye g�r�şen tekf�rc�letw�tter.com/Yerel_Gercek
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r�n ve y�ne dîn�n dosdoğru yolunu zaafa uğratan kanın farklı dünya görüşler�nde dolaşmasının b�r
câh�l sofuların b�r hayl� çoğalmış olması da, bu mahzuru yoktur. Mahzurlu olan; yüzme b�lmeyen
k�msen�n der�n sulara dalmasıdır. Yan� Kur’ân ve
nebevî �fâdeler� te’y�d etmekted�r.
Müslümanın vaz�fes�, bu nevî şarlatanlara ît�bar Sünnet kültürünü lâyıkıyla hazmedemem�ş b�r�etmek yer�ne, bunların zuhûr edeceğ�n� on dört n�n; müsteşr�kler�n güçlü d�yalekt�k tekn�kler�yle
asır evvel�nden haber veren Peygamber Efend�- (mantık oyunlarıyla) süslenm�ş bâtıl f�k�rler�ne
m�z’e îmânını tazelemek, O’na olan şükran ve sa- muhâtap olduğunda, onları hakîkat zannetmes�
veya en azından bâtıla hayranlık duyması, son
dâkat�n� daha da artırmaktır.
derece tehl�kel�d�r.
Hakîkaten günümüzde, Cenâb-ı Hakk’a ve O’nun
N�tek�m zamanımızda, müsteşr�kler�n �ç�m�zdeAzîz Elç�s�’ne teslîm�yet hususunda kalb�nde
k�
sözcüler� de İslâm hakkında görüş b�ld�r�rken,
hastalık bulunan bazı k�mseler, akıllarının almadığı veya nef�sler�n�n kabullenemed�ğ� bazı �lâhî bâtıl f�k�rler�n� kabul ett�reb�lmek �ç�n, b�r yanlışı
hakîkatler sebeb�yle şek ve şüphe bataklığında on doğru �le ambalajlayarak sunmaktadırlar. Bu
çırpınmaktan kurtulamıyorlar. Bu şek ve şüphe, takt�k sayes�nde, İslâmî b�lg�s� zayıf veya takvâ
şeytânî vesveselerle de b�rleş�nce, bu sefer onla- der�nl�ğ�nden mahrum k�mseler�n akîdeler�yle
rı; İslâm’ın temel kaynaklarını o nâkıs akıllarıyla oynamaktadırlar.
Dolayısıyla herhang� b�r mü’m�n, şayet �l�m ve
sorgulamaya sevk ed�yor.
Hâlbuk� İslâm, aklımızın beğend�ğ� tarafını alıp �rfan noksanlığı sebeb�yle gönlüne b�r şüphe dübeğenmed�ğ� tarafını atab�leceğ�m�z b�r şey de- şerse, derhâl takvâ ehl� �l�m erbâbına danışmalı,
ğ�ld�r. İslâm b�r bütündür. Onu bütünüyle kabul meselen�n doğrusunu onlardan öğrenmel�, şüpve tasd�k etmeyen h�ç k�mse mü’m�n olamaz. he v�rüsünü �ç�nde büyütmeden bertaraf etmeÎman tecezzî kabul etmez, yan� cüzlere/parçalara l�d�r. Sâl�h ve sâdık mü’m�nlerle üns�yet kurarak
bölünemez; o ancak b�r bütün olarak geçerl�d�r. mânev�yâtını dâ�mâ takv�ye etmel�d�r.
Kur’ân’ın tamamını �nkâr etmekle b�r hükmünü
�nkâr etmek arasında, k�ş�n�n düşeceğ� âkıbet
bakımından h�çb�r fark yoktur. Her �k� durum da,
k�ş�y� îmânından eder. Bu bakımdan müslüman;
İslâm’ı bütün esaslarıyla kabul ed�p Allâh’ın ve
Rasûl’ünün em�rler�ne, gönlünde h�çb�r sıkıntı
duymadan, b�lâk�s canına m�nnet b�lerek teslîm
olup �taat eden k�msed�r.
Dolayısıyla günümüzde İslâm büyükler�n�, mezhepler� ve b�lhassa da Sünnet’� d�ller�ne dolayan,
böylece İslâm’ı gözden düşürüp îmanlara kasteden mukaddesat hırsızlarına ver�lecek en güzel
cevap; Hazret-� Ebû Bek�r Efend�m�z’de âb�deleşen o “sıdk”ı, yan� Allah ve Rasûl’üne karşı sarsılmaz sadâkat, bağlılık ve teslîm�yet� serg�lemekt�r.
Îmâna, Kur’ân’a, Sünnet’e, İslâm meden�yet�n�n
müesseseler�ne ve yet�şt�rd�ğ� âb�de şahs�yetlere
sımsıkı sarılıp sah�p çıkmaktır.
İslâm’ın değerler�ne karşı kıyâmete kadar devam edecek olan bu nevî saldırılar, aslında b�rer
“îman �mt�hanı”dır. Bu �mt�hanları, Hakk’a teslîm�yet zırhına bürünerek ve îmânı aşkla yaşayarak bertaraf etmek gerek�r. Böylece her �mt�handan daha da güçlenerek çıkmak îcâb eder.
Ayrıca bu nevî bâtıl f�k�rlerle karşı karşıya kalan
mü’m�nler�n son derece d�kkatl� olmaları da lâzım
gel�r. Z�ra mâh�r b�r dalgıç, der�n sularda korkusuzca yüzerek muhteşem manzaralar seyredeb�l�r. Sev�yel� b�r mü’m�n�n, pergel�n sâb�t ayağı
şerîatte olduğu müddetçe, d�ğer ayağıyla 72 fır48 www.yerelgercek.com

hayran olmuşlardı. Bu yüzden O’nun gönlünde
ufacık b�r yer ed�neb�lmey�, c�han saâdet�ne terc�h ed�yorlar ve bu uğurda her türlü fedakârlığı
canlarına m�nnet b�l�yorlardı. Bu îman heyecanıyla da; “Canım, malım, her şey�m Sana fedâ olsun
yâ Rasûlâllah, yeter k� Sen emret!” d�yorlardı.

gelenm�ş; y�ne Efend�m�z’�n mübârek sırtını b�r
kayaya yaslayıp b�raz oturduğunu görmüş, o da
bazen uğrayıp o kayaya sırtını vererek b�r müddet oturmuştur. Y�ne o mübârek sahâbî, Peygamber Efend�m�z’e �tt�bâ heyecanını �fade saded�nde şöyle buyurmuştur:

Hazret-� Ömer’�n oğlu Abdullah (r.anhümâ), çocukluğundan �t�baren bütün ömrünü Rasûlullah
(s.a.) Efend�m�z’� adım adım tâk�be adamış, -h�kmet�n� b�ls�n veya b�lmes�n- Efend�m�z’�n yaptığı
her şey� yapma �şt�yâkıyla yaşamış b�r Peygamber âşığıydı.

“B�z h�çb�r şey b�lmezken Allah Teâlâ b�ze Hazret-� Muhammed (s.a.)’� gönderd�. B�z Rasûlullâh’ı
ne yaparken gördüysek aynen O’nun g�b� yaparız.” 3

Meselâ; Efend�m�z’�n b�r kuyudan su �çt�ğ�n�
görmüş, o da zaman zaman o kuyuya g�derek su
�çm�ş; Efend�m�z’�n b�r ağacın altında gölgelend�ğ�n� görmüş, o da ara sıra o ağacın altında göl-

Sahâbe-� güzîn efend�ler�m�z, Rasûlullah (s.a.)’�n
d�le get�rd�ğ� em�rler kadar, O’nun îmâ ve �şaretler�ne b�le büyük b�r hassâs�yetle d�kkat ederlerd�.
Öyle k�, Efend�m�z’� b�r sâl�h amel üzere b�r defa
görmeler� kâfî �d�. Bunun ayrıca emred�lmes�ne
gerek kalmaz, o güzel sünnet� ömür boyu tatb�k

Şunu da h�çb�r zaman unutmayalım k�, sakat felsefelerle mâlûl akılların hezeyanları; kulu
son nefeste, kab�rde, kıyamette, Mahşer’de, Mîzan’da, Sırat’ta kurtaramayacaktır. Fakat Allâh’a
ve O’nun Habîb�’ne olan der�n muhabbet, candan
teslîm�yet ve hâl�sâne �taat �se, ebedî saâdet�n
yegâne gönül sermâyes� olacaktır.
Öte yandan şu da b�r hakîkatt�r k�, dâ�mâ “meyvel� ağaç taşlanır”. Hırsız; esk�c� dükkânını değ�l,
kuyumcu dükkânını soymaya çalışır. Dolayısıyla
bâtıl ve muharref d�nler�n �nsanlığa vereb�leceğ�
b�r şey�n kalmadığı günümüz dünyasında, Allah
katında yegâne hak dîn olan İslâm’a saldırıların
artmış olmasını, gar�p karşılamamak gerek�r. Fakat bu saldırılar, İslâm’la �rt�bâtımızı zayıﬂatmak
yer�ne, b�lâk�s onun kıymet�n� daha �y� takd�r etmem�ze ve daha büyük b�r aşk ve teslîm�yetle
yüce dîn�m�ze sarılmamıza vesîle olmalıdır.
N�tek�m b�zlere örnek nes�l olarak takd�m ed�len
ashâb-ı k�râm, Allah ve Rasûl’üne öyle b�r aşk �le
bağlıydılar k�, �lâhî ve nebevî em�rler�; kınayanın
kınamasına aldırmadan, müşr�k ve münâfıkların
lâkırdılarına kulak asmadan, hattâ çoğu zaman
h�kmet�nden suâl etmeye b�le lüzum görmeden,
der�n b�r vecd ve �st�ğrak �ç�nde; “İş�tt�k ve �taat
ett�k!”2 d�yerek derhâl hayatlarına tatb�k ed�yorlardı. Z�ra onlar, bütün rûhî �ht�lâçlarını ve nefsânî
�st�fhamlarını Allah ve Rasûl’üne teslîm�yet potasında er�terek gönül huzuruna erm�şlerd�. Y�ne
onlar, Allah Rasûlü’nü yakından tanımış ve O’na
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Z�ra o mübârek sahâbîler çok �y� b�l�yorlardı k�,
Allah Rasûlü’nün yaptıkları, Allâh’ın yapılmasını
�sted�kler�nden �bârett�. O’nun muall�m� ve mürebbîs� Allah Teâlâ �d�. O hevâsından konuşmaz,
ancak Allah’tan gelen� tebl�ğ ederd�. N�tek�m
bunu Cenâb-ı Hak da pek çok âyet-� kerîme �le
te’y�d etmekted�r:

N�tek�m Enes (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Rasûlullah (s.a.) Efend�m�z’� b�r gün Duhâ namazını
kılarken gördüm. O günden sonra bu namazı h�ç
terk etmed�m.” Bu r�vâyet� nakleden Hasan-ı Basrî Hazretler� de aynı hassâs�yet �ç�nde şöyle dem�şt�r: “Hazret-� Enes’�n bu �fâdeler�nden sonra,
ben de o namazı h�ç terk etmed�m.” (Taberânî,
“K�m Rasûl’e �taat ederse, Allâh’a �taat etm�ş
Evsat, II, 68/1276)
olur...” (en-N�sâ, 80) “(Rasûlüm!) De k�: Eğer AlY�ne Allah Rasûlü’ne aşk �le bağlılıkta z�rve şah- lâh’ı sev�yorsanız bana uyunuz k� Allah da s�z�
s�yetlerden olan Hazret-� Al� (r.a.)’ın şu sözler� ne sevs�n ve günahlarınızı bağışlasın…” (Âl-� İmrân,
kadar �bretl�d�r: “Rasûlullah (s.a.) Efend�m�z’�n 31) “…Peygamber s�ze ne verd�yse onu alın; ney�
ayağa kalktığını gördük, b�z de kalktık; oturduğu- de yasakladıysa ondan sakının…” (el-Haşr, 7)
nu gördük, b�z de oturduk.” (Ahmed, I, 83)

Bu yüzden ashâb-ı k�râm, Peygamber Efend�-

m�z’�n em�rler�n�, aklın dar hudutları �ç�nde sorgulamaya lüzum duymadan, h�kmet�n� b�lseler de
b�lmeseler de derhal tatb�k ederlerd�. Z�ra Efend�m�z (s.a.), zâten bütün akılları yaratan Cenâb-ı
Hak’tan tâl�mat alıyordu. Dolayısıyla beşer�n en
akl-ı selîm’� olan Allah Rasûlü’ne tâbî olmak, aklı
pek çok veh�m ve hayallerle mâlûl bulunan �nsanoğlu �ç�n en akıllıca yoldu.

Sünnet’�ne tâbî olmadan, Kur’ân’ı anlamak da yaşamak da mümkün değ�ld�r.

Rasûlullah (s.a.) Efend�m�z şöyle buyurmuşlardır: “S�zden b�r�, (rahat) koltuğuna kurulup
Allâh’ın, Kur’ân’dak�ler�n hâr�c�nde haramlarının
bulunmadığını mı zanned�yor? Haber�n�z olsun,
vallâh� ben nas�hatte bulundum, emrett�m, b�rçok
şey� de yasakladım. Bunlar, Kur’ân’ın b�r m�sl� kaDolayısıyla b�zler de b�lhassa günümüzde sû- dar, belk� de daha fazladır...” (Ebû Dâvûd, Harâc,
ret-� haktan görünerek “Kur’ân b�ze yeter!” d�- 31-33/3050)
yen, böylece Kur’ân’ın canlı b�r tefsîr� demek olan
“Şunu �y� b�l�n�z k� bana Kur’ân-ı Kerîm �le b�rl�kSünnet-� Sen�yye’y� gözden düşürmeye çalışan te (onun b�r) benzer� de ver�lm�şt�r. D�kkatl� olun;
gürûha karşı son derece uyanık olmalıyız.
koltuğuna kurulan karnı tok b�r adamın: «S�z saN�tek�m tâb�în nesl�n�n fıkıh ve had�s âl�mler�n- dece şu Kur’ân’a sarılın! Onda bulduğunuz helâl�
den Eyyûb es-Saht�yânî (r. aleyh) şöyle buyurur: helâl, haramı da haram kabul ed�n�z yeter!» d�ye“B�r k�ş�ye Sünnet’ten bahsed�ld�ğ�nde o; «Bı- ceğ� (günler) yakındır...” (Ebû Dâvûd, Sünnet,
rak bunları, sen b�ze Kur’ân’dan haber ver!» der- 5/4604; Ahmed, IV, 131)

Velhâsıl b�zler, Peygamber Efend�m�z’�n hase, b�l k� o k�ş� kend�s� sapıtmış olduğu g�b� �nber verd�ğ� o günlere, yan� Sünnet-� Sen�yye’n�n
sanları da saptırmaktadır.”4
Tebe-� tâb�în nesl�n�n fıkıh ve had�s âl�mler�nden gözden düşürülmek �stend�ğ� zamana ulaşmış
olan İmâm Evzâî (r. aleyh) de: “Bunun sebeb�, bulunuyoruz. Bu zamanın f�tneler�nden kend�Sünnet’�n Kur’ân üzer�nde hüküm koyucu olarak m�z� ve nesl�m�z� muhâfaza �ç�n, dîn�m�z� doğru
öğrenmeye gayret etmel�y�z. Unutmamalıyız k�
gelmes�d�r.” buyurmuştur.
Peygamber Efend�m�z’�n Sünnet’�, Kur’ân �le naHakîkaten, Kur’ân’ın hayata nasıl tatb�k ed�lece- sıl amel ed�leceğ�n� gösteren yegâne rehberd�r.
ğ�, Sünnet’e bakılmadan b�l�nemez. Meselâ, ölü Dolayısıyla Sünnet’e yapılan ît�razların ucunun,
et� yemek haramdır. Fakat yakalandıktan son- Kur’ân-ı Kerîm’e ve net�ce �t�bar�yle de İslâm’a ve
ra kend� kend�ne ölen balığın yen�leb�leceğ�n�, Cenâb-ı Hakk’a varacağını aslâ hatırımızdan çıSünnet’ten öğren�yoruz. Cuma namazı Kur’ân-ı karmamalıyız.
Kerîm’de emred�l�yor. Fakat onun ne vak�t ve naN�tek�m tâb�în nesl�n�n büyük âl�mler�nden Absıl kılınacağını Sünnet’ten öğren�yoruz.
dullah b�n Deylemî (r. aleyh) der k�: “Bana ulaştığıHazret-� Osman (r.a.)’ın hal�fel�ğ�nde Basra ka- na göre dîn�n yok olup g�tmes�, Sünnet’�n terk�yle
dılığı yapan İmrân b�n Husayn (r.a.)’a b�r adam başlayacaktır. Halatın tel tel çözülüp n�hayet�nde
gelerek: “–S�z b�ze b�rtakım had�sler r�vâyet ed�- tamamen kopması g�b�, d�n de sünnetler�n b�r b�r
yorsunuz ama b�z Kur’ân’da onların kaynağını terk ed�lmes�yle elden g�decekt�r.” (Dâr�mî, Mubulamıyoruz?” der.
kadd�me, 16/98)]
Bunun üzer�ne İmrân (r.a.): “–Her kırk d�rhemde
Cenâb-ı Hak cümlem�z�, Rasûl’ünün �k� büyük
b�r d�rhem, şu kadar koyunda bu kadar koyun, şu emânet� olan Kur’ân ve Sünnet’e sam�m�yetle sakadar devede bu kadar deve zekât vermek gerek- h�p çıkarak dâ�mâ rızâ-yı �lâhî �st�kâmet�nde yat�ğ�n� Kur’ân’da buluyor musunuz?” der. Adam:
şayan sâl�h kulları arasına lûtf u kerem�yle �lhâk
“–Hayır.” dey�nce, İmrân (r.a.): “–Pek�, k�mden eyles�n.
öğrend�n�z bunları? B�zden öğrend�n�z. B�z de Allâh’ın Nebîs� (s.a.) Efend�m�z’den öğrend�k.” d�yeD�pnotlar:
rek buna benzer başka m�saller de z�kreder.5
Âyet-� kerîmelerde buyrulur: “(Rasûlüm!) Onu
Rûhu’l-Emîn (Cebrâîl) uyarıcılardan olasın d�ye,
apaçık Arap d�l�yle, Sen’�n kalb�ne �nd�rm�şt�r.”
(eş-Şuarâ, 193-195)
Kur’ân-ı Kerîm, Rasûlullah (s.a.) Efend�m�z’�n
23 senel�k nebevî hayatıyla tefs�r ed�ld�. Dolayısıyla Allah Rasûlü’nün gönül dokusundan h�sse
almadan, O’nun ahlâkıyla ahlâklanmadan, O’nun
tw�tter.com/Yerel_Gercek
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