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DUSİAD; Balıkesir Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Şentaş
Madencilik Yön. Kur. Bşk. Erhan Ortaköylü’yü ziyaret etti.
Erhan
Ortaköylü
artık emekli
olduğunu
ama Maden
çantam tüm
malzemeleriyle hazır...

ŞENTAŞ MADENCİLİK temelini, Balıkesir Dursunbey Kavacık Neojen Bölgesinde yer alan
Odaköy Linyit Kömürü Sahasının ilk Ruhsat sahibi olan Hasan ŞEN`in, 1960 yılı Haziran ayında
başlayan çalışmaları teşkil etmektedir.1960 yılından 1979 yılına kadar geçen 19 yıl boyunca,açık
ve kapalı işletme tekniği ile, linyit kömürü istihracı çalışmalarına Hasan ŞEN tarafından devam edilmiştir. Bu çalışmalar, 1964 yılına kadar
hemen hiç makine park kullanılmadan;ulaşım ve

yerleşim imkansızlıklarına katlanılarak ve fevkalade güç koşullar altında sürdürülmüş,1965 yılından itibaren ise; işletme bünyesine kamyon ve
iş makinaları dahil edilmeye başlanmıştır. Hasan
ŞEN`in 1979 yılında vefatından sonra varislerine
intikal eden saha, 1980 yılında, kamulaştırılarak
Garp Linyitleri Bölge Müdürlüğüne (G.L.İ) bağlanmış ve 1983 yılına kadar açık işletme tekniği
ile ve devlet tarafından çalıştırılmıştır. Daha sonra tekrar Şentaş Madenciliğe devredilmiştir.

AK PARTİ BALIKESİR İL KONGRE TARİHİ 10 ŞUBAT

AK PARTİ BALIKESİR İL KONGRE
TARİHİ 10 ŞUBAT

Dursunbey Dusiad Başkanı Orhan
Turhan Balıkesir Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Şentaş Madencilik
Yön. Kur. Bşk. Erhan Ortaköylü’yü
yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte
ziyaret ettik.
Maden sahaları ve Madencilik adına
verimli bir toplantı gerçekleştirdik..
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörü Nevzat GÖKSU’yu yönetim
kurulu üyelerimiz ile birlikte ziyaret
ettik.dedi

Dursunbey Kaymakamlığı tarafından Selimağa
Kayaoğlu İlkokulu öğrencileriyle biraraya gelerek
sağlık çantası dağıtımı yapıldı

AK Parti İlçe kongrelerini ve ardından
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları
Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın katılımlarıyla İl Kadın Kolları kongresini tamamlayan AK Parti Balıkesir teşkilatında il kongresi için tarih netleşti. AK
Parti İl kongresi 10 Şubat Çarşamba
günü yapılacaktır. AK Parti Balıkesir
İl Kongresinde Cumhurbaşkanı ve
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan da video konferans yoluyla
katılacaktır.
Halkın Sesine Kulak Vereceğimiz Bir
Ekip Oluşturmak Hedefimiz AK Parti İl Teşkilatında 7. Olağan Kongre
heyecanının yaşandığı bugünlerde İl Başkanı Ekrem Başaran yazılı
bir basın açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre süreci ile ilgili en önemli
talimatlarından biri olan halkın sesine kulak verilmesi, hissiyatlarının
dinlenmesi ile bir ekip oluşturulması düsturuna uyacaklarını dile getiren Başaran; “19 yıllık tecrübemizi yansıtacağımız, 19 yıl boyunca AK
Partimize emek vermiş, gayret etmiş arkadaşlarımızı bu çatının altınDursunbey Kaymakamımız Rahmi BULUT pandemi tedbirleri
da, siyasal yapım sürecinin içinde tutacağımız aynı zamanda kadın ve
kapsamında
Selimağa Kayaoğlu İlkokulu öğrencileriyle biraraya
gençlerimize daha fazla alan açacağımız bir süreç yürüteceğiz.dedi
gelerek sağlık çantası dağıtımı gerçekleştirdi.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı
ve MÜSİAD İl Başkanı kıymetli hemşehrimiz
Erdem Özer ile birlikte Dursunbey Belediye
Başkanını ziyaret ettiler

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan
Bahçavan ;Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mustafa Sarı ve MÜSİAD İl Başkanı kıymetli hemşehrimiz Erdem Özer ile birlikte ziyaretimize geldiler. Üniversite yıllarımızdan
ortak hocalarımız ve dostlarımız bulunan
kıymetli hocamızla hoş bir sohbet oldu.
Hocamız Edincik’te yapılacak olan labaratuvar ve atölyelerde kullanılacak olan emprenyeli pergoleler için ağacın başkentine
geldiğini belirtti. Bizlerde bu konuda hocamıza destek olduk. Ziyaretinden oldukça
memnun kaldığımız hocamızın İnci kefali
balığı ile ilgili çalışmaları ve araştırmalarının yer aldığı videoyu izlemenizi tavsiye
ediyorum.dedi
Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü
görevine atanan Hasan Kilivar Dursunbey
Belediye Başkanını ziyaret ettiler
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Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürümüz Ömer Güzel DursunbeyBalıkesir yol yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan
Bahçavan; Karayolları Bursa 14. Bölge
Müdürümüz Ömer Güzel ile yol yapım
çalışmaları Baş Mühendisi Alican Birincioğlu ziyaretimize geldiler. Hızla devam
eden Kepsut-Dursunbey-Harmancık
arası duble yol çalışmaları hakkında
görüş alışverişinde bulunduğumuz müdürümüze, kavşak ve üst geçit talepleri-

mizi ilettik. Haziran ayına kadar tamamlanması planlanan Dursunbey-Kepsut
arası yolumuz çift yön olarak trafiğe
açılmış olacak.
Kepsut-Balıkesir arasında da çalışmalara bu yıl içerisinde başlayacaklarını
ifade eden Bölge Müdürümüzden, bölgedeki istimlak çalışmaları hakkında
bilgi aldık...dedi.

Dursunbey Belediyesi Yolları açıyor

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan
Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü görevine getirilen Hasan Kilivar ziyaretimize geldi.
İlçemiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz müdürümüze yeni görevinde başarılar
diliyorum...dedi.
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Balıkesir-Dursunbey Yolunda Karla Mücadele Çalışması
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemiz ekipleri sabahın erken saatlerinden buyana İlçemizin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda
trafiğin aksamaması için ekiplerimiz Kepsut ile Dursunbey arasında bulunan D-230 karayolunda kar küreme çalışması gerçekleştiriyor Dursunbey Belediyesi Yolları açıyor, Gönüllere ulaşıyoruz
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İlçemiz genelinde 32 mahallemizde; tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Büyükşehir Belediyemiz, Orman Müdürlüğümüz ve Belediyemiz ile birlikte 61 kritik noktada 40 personel ve 12 araçla yolları açıyor gönüllere ulaşıyoruz. Haber:H:Öztürk
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Dursunbey Belediyesi Sevgi evi personeli ve
ikamet eden yaşlıları (Cocvid 19)aşısı oldular

Sayfa 3

EVDE ENERJİ TASARRUFUNUN PÜF NOKTALARI
BASİT ADIMLARLARLA ELEKTRİK FATURALARINI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN! ·EVDE ENERJİ
TASARRUFUNUN PÜF NOKTALARI

LİMAK ENERJİ’DEN ENERJİ TASARRUFU
YÖNTEMLERİ
5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji,
pandemi süreci ve soğuk havaların da etkisiyle
beraber evlerde artan enerji kullanımına yönelik tasarruf ve verimlilik tüyoları veriyor. Şirket,
Enerji Tasarrufu Haftası’nda enerji tüketimi ile
ilgili tüketicilere tasarruf sağlatacak adımlarla
ilgili püf noktalarını açıkladı.

Dursunbey Belediyesi Sevgi evi personeli
ve yaşlıları aşı oldular
Koronavirüs salgını(Covid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık
Bakanlığımız tarafından başlatılan aşılama süreci kapsamında
Dursunbey Belediye Sevgi Evi Misafirhanesinde ikamet eden
yaşlılarımız ve personellerimiz aşılandı #Sağlıkİçin

Dursunbey
Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi
BULUT ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan
BAHÇAVAN ile birlikte
Cebeci Mahallesinde bulunan gece meydana gelen iki
işyerinin yanması nedeniyle
işyerlerine giderek incelemelerde bulundu.

AYVALIK’A DOĞALGAZ
CANBEY’İN TAKİBİNDE

DURSUNBEY’E DOĞALGAZINDA TAKİBE
GİRMESİNİ CANBEY’DEN BEKLİYORUZ
Ayvalık 2022 sonunda doğalgaz meşalesi
yakmaya hazırlanıyor.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa
Canbey, Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynak-

lar Bakanı Başdanışmanı Yüksel Coşkunyürek ile Ayvalık doğalgazını görüştü.
Doğalgaz kararı alındıktan sonra konuyu
takip eden ve Ayvalık’ın doğalgaz yatırım
çalışmalarının zamanında tamamlanması
için büyük gayret sarfeden Canbey, dün
yine enerji bakanlığındaydı.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan
Canbey, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda her ilçemizi doğalgazla buluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam
ediyoruz. 2022 yılında Ayvalık ilçemizi
doğalgazla buluşturacağız inşallah.
Ayvalık Doğalgazı ile ilgili Mühendislik
Sözleşmesinin yürürlüğü devam etmektedir. 2021 yılının 3. çeyreğinde yapım işi
ihalesine çıkılacak olup, inşaat işlerine
başlanacaktır.
2022 yılının sonunda da ilçemize gaz arzının verilmesi planlanmaktadır” ifadelerini
kullandı.

Pandemi dönemi ve kış ayları nedeniyle evde
geçirilen sürenin artmasıyla birlikte elektrikli
cihaz kullanım süreleri de arttı. Evden çalışma
uygulamaları, karantina süreçleri, soğuk havaların da etkisi ile beraber günlük elektrikli eşya
kullanımlarının artması faturalara fark edilir şekilde yansımaya başladı. Limak Enerji Uludağ
Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Enerji
Tasarrufu Haftası’nda yaşam konforunu düşürmeden enerji tüketimi konusunda alınabilecek
önlemleri tüketicilerle paylaştı.
Limak Enerji, ev ve iş yerlerine özel tasarruf ve
verimlilik tüyoları veriyor
Faaliyete geçirdikleri pek çok proje ile enerji
verimliliği ve tasarrufu üzerinde durduklarının
altını çizen Aytac, “Yakın zamanda tüketicilerimize enerji tasarrufu konusunda ipuçları
verdiğimiz Enerji Danışmanım Projesini hayata
geçirdik. Projemizle enerjinin tasarruflu ve verimli kullanılması konusunda vatandaşlarımızı
bilinçlendiriyoruz. Projemiz kapsamında ziyaret
ettiğimiz ev ve iş yerlerinde hem genel tasarruf
çalışmaları hem de ziyaret ettiğimiz ev veya iş
yerinin özel durumlarına göre verimlilik sağlama önerilerini aktarıyoruz. Özellikle pandemi
sürecinde evlerde uzun zaman geçirilen bu
dönemde, tasarruf tavsiyelerimizi yinelemek istiyorum. Tüketiciler, eğer A(+++) enerji sınıfı bir
buzdolabı tercih ederlerse yüzde 50’ye kadar
daha az bir enerji tüketimi gerçekleştirebilirler.
Aydınlatmada ise LED lamba akkor lambaya
göre yüzde 90’a kadar verimlilik sağladığı için
tercihler LED lamba yönünde yapılabilir. Televizyon, bilgisayar gibi elektrikli ev aletlerinin
uyku konumunda normal tüketimin yüzde 10 ile
yüzde 20’si oranında enerji harcamaya devam
etmesi sebebiyle bu cihazları uyku konumunda
bırakmayıp güç tuşundan kapatarak, tasarruf
edebilirler.” dedi.
Kombilerin yalnızca doğal gaz değil, elektrik de
kullandığı unutulmamalı
Kış aylarında ısınma amaçlı elektrikli cihazların tercih edilmesi elektrik sarfiyatını artırarak
faturaların yükselmesinde büyük rol oynuyor.
Kombi ve elektrikli ısıtıcıların ortalama bir ısı
seviyesinde sabit tutulması, tasarruf sağlıyor.
Her yıl kış aylarında yaşanan elektrik faturalarındaki artışın bir nedeni de kombiler. Kombilerin sadece doğal gaz değil, elektrik de kullandığı unutulmadan tasarruflu kombi seçilmesi
gerekiyor.
Haber H.Öztürk.
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FENER RUM PATRİKHANESİ
FENER RUM
PATRİKHANESİ
Hıristiyanlığın resmi
devlet dini haline
gelişi İmparator
Konstantin’le başlar. Konstantin 330
yılında İstanbul’da
FARUK BALCIbugün patrikhane denilen dini kurumu kurar. Başlangıçta
ruhani bir kurum olarak kurulan
Patrikhane M.S. 451 yılında Kadıköy
semtinde toplanmış olan konseyinde aldığı karar çerçevesinde, statüsü
Roma’ya eşit sayılmış ve konseyin
kabul ettiği 20 numaralı kanun ile
Patrikhane sadece ruhani önderlik
değil, aynı zamanda hükümet etme
yetkisini de almıştır.

6) Türk halkı arasında sürekli olarak anlaşmazlık tohumları ekilecek.
Ayaklanmalar düzenlenip zamanında
aradan çekilerek Türkler arasında
kardeşkanı akıtılacak. Komiteler kurulup Türk köyleri basılacak.
7) Savaşlarda Türk halkını sefalete
götürecek her yola başvurulacak.
Türk topraklarındaki en önemli gıda
maddeleri, halkın elinden hızla ve
gizlice toplanıp adalara gönderilecek.
Buradan komşu ülkelere satılacak.
Rum tüccarların uğradığı zarar milli
bankalar tarafından para olarak
ödenecek.
8) Doktor ve eczacı Rumlar, hastaları
özellikle kimsesiz hastaları gizlice
zehirleyip öldürecek. Kör, sağır, sakat
edecek. Saf dışı bırakmaya çalışacak.

19. yüzyılın başında birer Türk düşmanlığı müessesi olan Rum okullarında gençlere eski Yunan medeniyeti, hayat ve kültürü öğretilirdi.
Denetimden uzak bu okullarda Rumlar ve diğer Hıristiyanlar özgürlük ve
istiklal için bilenirlerdi.

9) Tarım politikasında Türk çiftçisi
ağır faizlerle toprağından mahrum
edilecek. Borçların kolayca çoğalması sağlanacak. Böylece Türkler
ellerindeki toprakları Rum tüccarlara
satmak zorunda kalacaklar.
10) Yüksek rütbeli devlet memurları
rüşvet, ziyafet ve hatta kadın ikramları ile Etniki Eterya’nın emrine
alınacak.
Ancak bu işler tamamen okuldan
yetişmiş papazların talimatına ve
okulun tayin edeceği kişilerle bunların vereceği direktiflere göre uygulanacak.

Fener Rum Patrikhanesi’nin açtığı
okullardan birisi olan İkonomos
akademisinin 1884 yılı ders müfredatında şunlar yer alıyordu;
1) Türkler ezeli bir düşman olarak
Rumlara tanıtılacak.
2) Türklerin en küçük hataları büyütülerek Avrupa’ya duyurulacak ve
Türklere düşman edilecek.
3) Türkler ekonomik bakımdan çökertilecek. Bu amaçla zengin Türkler
sakat ticaret yollarına götürülecek,
bol faizli krediler açılacak, ağır şartlarla rehin kabul edilecek.
4) Türklerin ahlak, milliyet, din ve
gelenekleri dejenere edilecek. Bu
amaçla küfürler öğretilecek ve bu küfürlerin Türkler arasında yayılmasına
çalışılacak.
Türkler ziyana ve diğer ahlaksızlıklara teşvik edilecek. Türk gençleri
arasında kabadayılık ruhu aşılanarak
sevgi ve saygı bağlılıkları kırılacak.
Aralarına ikilik sokulacak.
Argoya benzer bir küfür dili Türkler
arasında yayılarak milli dil ve duyguları bozulacak.
Her türlü uydurma inanışlarla dini
inançları saptırılacak. Onlara yalan
yanlış olaylar anlatılıp, Türk halkı ile
hocaların arası açılacak.
5) Türk hükümranlığı baltalanacak.
Bu iş yavaş yavaş geliştirilip, Bizans
yeniden kurulacak.

11) Fırsat çıktıkça özellikle resmi
binalarda yangın çıkarılacak. Ölümlü
kazalar yaratılacak, savaş gemilerine
yangın ve yaralar açılacak.
12) Bir ileri karakol ve gözetleme yeri
olan manastırlardaki istekleri hemen
yapılacak, verecekleri mektuplar kendi işlerinden önce yerine götürülüp
teslim edilecek.
13) Bütün Rum ustaları kesinlikle
Türk çırakları kullanmayacaktır.
Politik düşüncelerle bir Türk çırak almak gerekirse Rum usta, Türk çırağı
bir hizmetçi gibi kullanacaktır.
14) Bütün bu kurallar gizli olarak yapılacak, kurallara uymayanlar hemen
aforoz edilecek, kredileri kesilecek ve
Rum toplumu arasından kovulacaktır.
Günümüzde Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu iyi analiz edersek,
Rumların yukarıdaki maddeleri ne
kadar başarılı bir şekilde uyguladıkları ortaya çıkmaktadır. Dikkatli
olalım ve oynanan oyunların farkına
varalım. İslâmiyet hoşgörü dinidir.
Farklı inanışlara da saygı gösteririz.
Fakat Fener Rum Patrikhanesinin isteklerini dinlerken, lütfen geçmişten
ders alalım.
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İstiklal Konulu Şiir Yarışması başladı

. İstiklal Şiir Yarışması başladı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılında; Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve
Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından ‘İstiklal Şiir
Yarışması’ düzenleniyor.
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, Türk Ocakları
Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği tarafından yapılan açıklamada “Milletimizin ve devletimizin bağımsızlığının destanı, moral değerlerinin inşası ve bu değerler
sisteminin sembolü olan İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde, Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yılını
anmak; İstiklal Marşında dile getirilen değerlerimizi canlı tutmak amacıyla İstiklal Şiir Yarışmasını düzenliyoruz.
Kuvayi Milliye Şehri ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un
İstiklal Marşı’nı yazmasındaki en büyük destekçisi Hasan Basri
Çantay’ın şehri olan Balıkesir’in bu günü anlamlı bir etkinlikle
kutlayacak olmasından mutluyuz.
İstiklal mücadelemizin şahidi Mehmet Akif Ersoy’un satırlara işlediği Milli Şuur ve ruhu yaşatabilmek, gelecek nesillere
taşımak en büyük görevimizdir. Bu manada, bu ruhu ve şuuru
işlemiş istiklal konulu şiirleri bekliyoruz.” dendi.
Balıkesir Kent Konseyi resmi sayfasından 1 Ocak 2021 tarihinde
yapılan duyuru ile başlayan yarışmaya Türk Cumhuriyetleri de
dahil olmak üzere 18 yaşından gün almış herkes katılabilecek.
Seçici kurulunda ünlü şair Nurullah Genç’in de bulunduğu
İstiklal Şiir Yarışması’na Türk Cumhuriyetleri’nden katılmak
isteyen şairler şiirlerini kendi dillerinde yazabilecek.
Başvuruları 1 Ocak’ta başlayan ve 1 Mart tarihinde son bulacak
olan yarışmada birinci olan şiir 4 bin, ikinci şiir 3 bin, üçüncü
şiir 2 bin ve mansiyon alan şiir de bin lira olarak ödüllendirilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen şairler ayrıntılı şartnameye ulaşmak
ve başvuru yapmak için www.balikesirkentkonseyi.orghttps://
balikesirkentkonseyi.org/form/istiklal-siirleri-ulusal-siiryarismasi-yarismaci-tanitim-karti.html adresini ziyaret edebilir.
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Sayfa 5

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

-

DİNİMİZ
İSLAM

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki,
Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

Günün Ayeti

Muhammed, sizden hiç
kimsenin babası değildir.
Fakat o, Allah’ın Resûlü
ve peygamberlerin
sonuncusudur. Allah, her
şeyi hakkıyla bilendir.
(Ahzâb, 33/40)

Günün Hadisi

(Din) kardeşinle (gereksiz) tartışmaya girme, onunla (incitici

Bismillahirrahmanirrahim.

“Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
Errahmânir’rahim.
Mâliki yevmiddin.
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,
İhdinessırâtel müstâkim.
Sırâtellezîne en’amte aleyhim
ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Fatiha Suresi, Müddesir suresinden sonra
Mekke’de inmiştir. 7 ayetten oluşmaktadır.
Tam olarak inen ilk suredir. Resmi sıralama
da birinci, nüzul sırası itibarıyla beşinci sûre
dir. Kur’an’ın ilk sûresi olduğu için açış yapan
açan manasına “Fâtiha” denilmiştir.
Halk arasında yaygın olarak ‘El-Hamdülillah”
suresi olarak da bilinir.
Bu sureye “ana kitap” manasında “Ümmü’lKitâp”, “dinin esaslarını ihtiva eden” manasında “el-Esâs” isimleri verildiği gibi, ana
hatlarıyla İslâm’ı anlattığı için “el-Vâfiye” ve
“el-Seb’u’l-Mesânî”, birçok sırrı taşıdığı için
“el-Kenz” gibi isimler de verilmiştir.
Peygamberimiz “Fâtiha’yı okumayanın namazı olmaz” buyurmuştur.
Bundan dolayı beş vakit namazın her
rek’atında bu sûreyi okumak vâciptir. Namaz
kılan her Müslüman, bu sureyi günde kırk
kere okumaktadır.
Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve
münâcâttır. Kur’an’ın ihtiva ettiği esaslar ana
hatlarıyla Fâtiha’da vardır. Fâtiha’da, övgüye
ve ibadete lâyık tek Allah’ın varlığı, O’nun
hakimiyeti, kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı, yardımın yalnızca Allah’tan geldiği, doğru
yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da
Allah’ın iradesine dayandığı, hayrı ve şerri
yaratanın Allah olduğu hususları ifade edilmiştir.
Ayrıca bu surede Allah’ın “rabb”, “rahman” ve
“rahim” gibi yüce sıfatlarından da bahsedilmektedir.
Rab; terbiye eden, besleyip büyüten, istediği
şekle sokan, kullarına “yap, yapma!” diye
tekliflerde bulunan, bazen sevindiren, bazen
korkutan ve yavaş yavaş yetiştirip kemâle
erdiren demektir.
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“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

Günün Duası

Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat
ki o benim güvencemdir.
Dünyamı düzelt ki o benim
geçim kaynağımdır. Ahiretimi
hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü
hayrı ziyadesiyle ihsan eyle.
Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.
(Müslim, “Zikir”, 71)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Bismillahirrahmânirrahîm
Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm,
hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki
Allah’a mahsustur.
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız
senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin
yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Rahmân, bu surede Allâh’ın ikinci sıfatı olup
pek merhametli, sonsuz ve umûmî rahmet
sahibi demektir.
Başka bir deyişle Rahmân; her varlığa yaradılışının gerektirdiği gayeye göre bir takım kabiliyetler veren, şahsının ve türünün
yaşaması için gereken her şeyi hepsine birden, bunların isteyip istemediğine, çalışıp
çalışmadığına, îmanlı veya îmansız olduğuna
bakmayarak vermiş olan ezelî, geniş, sonsuz
rahmet sahibi demektir. Rahîm; çok merhamet edici demektir. Bu da, Allah’ın üçüncü
sıfatıdır.
Allah’ın Rahîm sıfatını taşımasının anlamı
şudur: Akıl ve iradeye, iyiyi kötüden seçme kudretine sahip olarak yaratmış olduğu
insanlara Allah, rahman sıfatının gerektirdiğinden fazla olarak, çalışmalarının karşılığı
artı nimetler verir.
Allah’ın bu nimetlerine kavuşmak için her
şeyden evvel, insanın iradesini kullanarak
çalışması, Allah’ın gösterdiği yoldan yürümesi gerekir.
Allah isterse onun bir amelini bin bir
mükâfat ile de karşılar. Bu rahîm sıfatının
gereğidir.
“Mâliki yevmi’d-dîn” (Din Günü’nün Sahibi),
Yüce Allah’ın surede geçen diğer sıfatıdır. Bu
sıfatı gereğince Allah, insanın yaptığı her iyi
ve kötü işin karşılığını mutlaka ahirette verir.
Fâtiha’da Allâh’ın yüce sıfatları böylece belirtildikten sonra, bu sıfatlara sahip Allah’a
karşı kulun tutum ve davranışlarının nasıl
olması gerektiği ifade edilir.
Kul, yalnızca bu yüce sıfatlara sahip Allah’a
ibadet etmeli ve ona sığınmalı, ondan kendisini hidayete erdirmesini dilemelidir.
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biçimde) şakalaşma ve ona
yerine getiremeyeceğin sözü
verme.(Al-Tirmidhi, “Birr and Sıla”,58)
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“Allahümme

salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed
‘’ Şüphesiz, Allah ve melekleri
Peygambere salat ederler. Ey iman
edenler, siz de ona salat edin ve
tam bir teslimiyetle ona selam
verin. ‘’
( Ahzâb - 56 )

Peygamberimize Salavat
Getirmek
Ey Allah’ın Resûlü
Elfü elfi salatin ve elfü elfi
selamün aleyke Ya Habiballah
Binlerce salat ü selam
Sana ey Allah’ın Sevgilisi
Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin
aleyke ya Emîne vahyillah
Sana binlerce salat ü selam
olsun ey Allah’ın vahyinin
emîn temsilcisi

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

MUHABİR :Hüseyin HAZAR
MUHABİR: Süleyman MERCAN

ADRES:ADNAN MENDERES BULVARI
ECZALI SK. No. 9 DURSUNBEY

RAHMİ KİREÇ
0542 204 91 55
BASIM YERİ
BALAT GAZETESİ VE
MATBAASI

www.balatgazetesi.com

22.01. 2021

Hemşerilerimizin “Balıkesir Dursunbeyliler Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği”mizi ziyaretleri

Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma derneği
başkanı Rahmi Kireç; Dursunbeyli hemşehrilerimiz Mustafa Avcı,
Abdullah Balaban ve İbrahim Güven Balikesir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ettiler. Arkadaşlarımızla istişare yaptık. Bu nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ ve
Karesi Belediye Başkanı Dincer Orkan’dan faaliyetlerine ara verilen esnafımıza 1000 TL nakit desteği

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI; İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında COVİD-19 ile mücadelede iş yerleri kapalı olan esnafımıza Karesi ve
Altıeylül Belediyeleri olarak 1000 TL nakdi destek vereceğiz.
Bir nebze can suyu olacağına inandığımız bu desteğin hayırlı
olmasını diliyoruz.

Ormanlarımızın Asıl Sahiplerini Unutmadık

ORMANLARIMIZIN ASIL SAHİPLERİNİ UNUTMADIK

BALİKESİR GÜGÜ köyü dernek Başkanı Halil Özcan dernegimizi
ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesaji vererek merkezde 30
bin Dursunbeyli hemserilerimizi bir çatı altında toplamak hedefimiz bütün Dursunbey derneklerini bir çatı altında birleştirmek.

Dursunbey İlçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan ormanın asıl sahipleri olan yaban
hayvanları yalnız bırakmadı.
Yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında aç kalma tehlikesiyle karşı
karşıya olduğu bu günlerde Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü
yaban hayatının beslenmelerini takviye etmek amacıyla kar yağışının olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde yemleme çalışmaları yapıyor.

Hemşehrilerimiz Coşkun Konakbay ,mevlut Yaren ve eşi ,Kadir
Gürlek Muzaffer Avcı ve Yusuf Alfat Balıkesir Dursunbeyliler derneğimizi ziyaret ettilet.Kendilerine verdikleri destekten ve bu nazik
ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz.

Yaban hayvanlarının geçiş güzergâhlarına hayvanların beslenme
ihtiyaçları soğuk ve kar yağışının devam ettiği bu dönemde bir nebze de olsa giderilmeye çalışıldı.
Kar yağışının olduğu ve yiyecek bulmada hayvanların sıkıntı çektiği
dönemlerde, kış şartlarının yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmalarına devam edilecektir.

