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BALDOK’TA ANAHTAR TESLİM SEVİNCİ

Büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz

BALTOK, sahiplerine kavuştu
---BALTOK’ta anahtar teslim sevinci
---Birlik beraberliğin sonucu BALTOK
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, söz verdiği gibi 505 dairelik Yeni Karesi Konutlarının ilk etabını tamamlayarak mülk
sahiplerine düzenlenen Anahtar Teslim Töreni’yle
anahtarlarını teslim etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı
olduktan sonra Yeni Karesi Bölgesi’nde inşaatına
başlanılan Balıkesir Toplu Konutlarını (BALTOK)
tamamlamak için attığı adımlar sonuç verdi.

BİRLİK BERABERLİĞİN SONUCU
BALTOK

Yeni Karesi Bölgesi’ndeki 505 dairelik Balıkesir
Toplu Konutları’nın teslim törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti
İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti ilçe başkanları,
ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve konut
sahipleri katıldı.
Törene temsili olarak çağırılan 30 aileye anahtarları teslim edildi. Dualar eşliğinde kurdele kesimi
yapılarak, daireler incelendi.

Anahtar teslim töreninde konuklara hitap eden
Başkan Yılmaz, büyükşehrin bir medeniyet projesi
olduğunu ve projenin ilk tohumlarının BALTOK
gibi büyük bütçeli, büyük işlerle artık görülmeye
başlandığını söyledi.
Balıkesir’in 2014 yılında Büyükşehir olduğunu ha- Altıeylül belediye başkanı Hasan Avcı
tırlatan Başkan Yılmaz, “Balıkesir’de bayrak yarışı
değişiyor.
Bayrak teslim edilyor ama devralınan projelerin hiç
birisi yarım veya yarı yolda kalmıyor.
Ben başta il başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanı arkadaşlarımıza ve Büyükşehir meclis
üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ç34 DAİRE SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Toplamda 10 Blok 505 daire ve ticaret merkezinden
oluşan Yeni Karesi Konutları projesinde A 1,2,3,4
bloklardaki dairelerin tamamı satıldı, B bloklarda kalan son 34 daire sahiplerini bekliyor. Kalan
daireler; brüt 96 m 2 2+1 F tipi daireler 320.000 TL,
brüt 117 m 2 3+1 C tipi daireler 370.000 TL ile brüt
143 m 2 3+1 E tipi daireler 470.000 TL liste fiyatları
ile BALTOK satış ofislerinde sürpriz indirimlerle
alıcılarını bekliyor.

Karesi belediye başkanı Dincer Orkan

Dursunbey’in 2. Dünya Savaşındaki Tarihi Önemi 4 şubat
1944’de Reisicumhur İsmet İnönü’nün Dursunbey’i ziyareti
BALAT ÖZEL HABER

Dursunbey’in 2. Dünya Savaşındaki Tarihi Önemi 4 şubat 1944’de
Reisicumhur İsmet İnönü’nün
Dursunbey’i ziyareti
DURSUNBEY’DE GEÇEN 4 GÜN
TÜRKİYEYİ 2. DÜNYA SAVAŞINA GİRMEKTEN GERİ TUTTU.
12 Aralık 1943’te İngiltere’ye,
üsler konusunda alınan kararın
uygulamaya konulabilmesi için
Türk ordusunun acilen takviyeye
ihtiyaç duyduğunu belirten bir
nota gönderilmiştir.
İngiltere de, konunun değerlendirilmesi için Ocak 1944’te
Türkiye’ye Genelkurmay ile
görüşmesi için bir askeri heyet

göndermiş, incelemeler ve görüşmelerden bir sonuç alamayan
heyet 3 Şubat 1944’te Türkiye’yi
terk etmiştir.
Dursunbey’in 2. Dünya Savaşındaki Tarihi Önemi 1-4 şubat
1944’de Reisicumhur İsmet İnönü
Dursunbey’i ziyaret edip 4 gün
ilçede kalarak Türkiye’yi 2. dünya
savaşına sokmamak için İngiliz
heyeti ile görüşmemiş
İngiltere Başbakanı Winston
Churchill’in Baskılarına karşı
direndiğini ve ilçede Almanya’nın
Ankara büyükelçisi Von Papen’in
hitlerden getirdiği mesajı görüştüğünü ve tarafsız kaldığımızı
biliyor musunuz?

Kepsut belediye başkanı İsmail Cankul

Dursunbey belediye başkanı Ramazan Bahçavan

Balat

05 ŞUBAT 2021

Balıkesir Ticaret İl Müdürü
İlhan Pehlivan Dursunbey
Belediye Başkanı Ramazan
Bahçavan’ı ziyaret etti

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan
Bahçavan Balıkesir Ticaret İl Müdürümüz
İlhan Pehlivan ziyaretimize geldiler. Gıda
ürünlerine yapılan fahiş zamlarla ilgili özellikle ulusal marketlerde ki denetimleri ele
aldığımız görüşmede, İl Ticaret Müdürlüğü
ile birlikte koordineli bir çalışma yürütme
kararı aldık. Önümüzdeki günlerde Zabıtamızın ve Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin ilçemiz genelinde denetimleri artarak devam
edecek...

Dursunbey Belediyesi
Ramazan Dikmen Adına Öykü Yarışmasında Başvurular Başladı

Sayfa 2

DEVA PARTİSİ DURSUNBEY İLÇE KONGRESİ

DURSUNBEY İLÇE KONGRESİ
Deva Partisi Balıkesir Dursunbey’de 1.
Olağan İlçe Kongresi’ni, 29 Ocak Cuma
günü gerçekleştirdi.
Kongre öncesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan, İl Başkanı Av. Kemal Aydemir, Deva
Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kadircan
Köşdere, Dursunbey İlçe Koordinatörü
Volkan Kör İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe
Başkanlarından oluşan heyetin ilk adresi
Dursunbey Belediye Başkanlığı oldu.

çözüm politikalarını sıralayan heyet, nazik
karşılamalarından ve misafirperverliklerinden ötürü Oda Başkanı Çakırcalı’ya teşekkür ederek, Dursunbey programına devam
etti.
İlçe Kongresine geçmeden hemen önce
Dursunbey İlçe Teşkilat Binası’nın açılışını
da hep birlikte alkışlar eşliğinde gerçekleştirilmesinin ardından söz alarak bir konuşma
yapan Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi
Kadircan Köşdere şunları söyledi;
‘’Partimizin Balıkesir’de hızla teşkilatlanmasına hep beraber tanık olmaktayız. Başta İl
Başkanımız Kemal Bey olmak üzere, emeği
olan herkese, bütün partili yol arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. DEVA çatısı
altında bizlerle olmak isteyen Dursunbey’li
bütün vatandaşlarımızı aramıza katılmaya,
teşkilat binamıza bir çayımızı içmeye davet
ediyorum. İlçe Teşkilat Binamızın vatanımıza, milletimize, partimize hayırlı olmasını
diliyorum.’’
İLÇE BAŞKANI MESUT ÇETİN OLDU

Dursunbey Belediyesi
Ramazan Dikmen Adına Öykü Yarışmasında
Başvurular Başladı
Dursunbey Belediyesi 1997 yılında hayatını
kaybeden yazar Ramazan Dikmen anısına
ödüllü öykü yarışması düzenledi. Ülkenin önde
gelen edebiyatçıların jüri olacağı yarışmanın
başvuruları 31 Mart tarihinde son bulacak.

Saat 15.00’da Dursunbey Öğretmen Evi’nde
başlayan Deva Partisi Dursunbey 1. Olağan
İlçe Kongresinde, yapılan açılış ve selamlaşma konuşmalarından sonra oylamaya
geçildi. Oylamanın sonucunda Deva Partisi
Dursunbey İlçe Başkanı olarak belirlenen
isim Mesut Çetin oldu.
Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ı makamında ziyaret eden ve hediye takdiminde
bulunan Deva Partililer, Başkan Bahçavan’a
çalışmalarında başarılar dileyerek makamından ayrıldılar.
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Sonrasında Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na geçerek Oda Başkanı Oğuz
Çakırcalı ve oda üyeleriyle buluşan ve
Dursunbey’in ekonomik anlamda gelişmesi,
esnafın daha fazla mağdur edilmemesi adına açıklamalarda bulunarak Deva Partisi’nin

Kongre sonrasında bir teşekkür konuşması
yapan Deva Partisi İl Başkanı Av. Kemal Aydemir; Balıkesir İl Teşkilatı olarak çalışmalarımız hız kesmeden sürecektir…
Mesut Çetin Başkanımızı kutluyor, bütün
yol arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimi
sunuyorum…
DEVA çözümdür, DEVA hep yanınızda
olacaktır. Söz veriyoruz diyerek sözlerini
tamamladı… Haber:H.Öztürk
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Dursunbey’in 2. Dünya Savaşındaki Tarihi Önemi 4 şubat 1944’de Reisicumhur
İsmet İnönü’nün Dursunbey’i ziyareti
BALAT ÖZEL HABER
Dursunbey’in 2. Dünya Savaşındaki Tarihi
Önemi 4 şubat 1944’de Reisicumhur İsmet
İnönü’nün Dursunbey’i ziyareti
Milli şef Devlet Orman işletmesi tarafından
işletilen ALAÇAM Ormanında tetkiklerde
bulunmuş ve geceyi Dursunbey istasyonundaki husisi vagonlarında geçirmişlerdir.

Alaçam hacıkerim bölgesinde adına bir
kamelya yapılmış ve ona hizmet eden Dursunbeyli hemşerimiz Churchille benzettiği
için adı Churchil olarak kalmıştır.
ÖZCAN KİREÇ ÖZEL HABER :

DURSUNBEY’DE GEÇEN 4 GÜN
TÜRKİYEYİ 2. DÜNYA SAVAŞINA
GİRMEKTEN GERİ TUTTU.

İsmet Paşa Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na
sokmamak için verdiği büyük mücadelenin
içinde Dursunbey’in de büyük etkisi oldu.
İsmet İnönü 4 Şubat 1944’de Dursunbey’e
gelerek 4 gün ilçede misafir olmuş ve
İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in
baskılarına karşın onunla görüşmeyerek, Türkiye’nin savaşa girmemesinde
büyük etkisi olmuştu. İnönü, Churchill’in
baskısından kurtulmak için eşi Mevhibe
hanım’la Türkiye gezisine çıkmış, dört gün
boyunca Dursunbey’de Alaçam dağlarında
kalmıştı.
Bu süre zarfında o dönemde iletişim araçlarının kısıtlılığı sebebi ile İsmet Paşa ile
iletişim kurulamamış 2. Dünya savaşı için
görüşmeye gelen Churchill Reisi Cumhur
ile görüşememişti. Dursunbey’de kaldığı
süre zarfında Alaçam Hacı Kerim yaylasında adına kamelya yapılan İnönü, kendisine
hizmet eden bir Dursunbeylinin Churchill’e
benzemesi sebebi ile o şahsa Churchill
diye seslenmiş ve o şahsın lakabı Churchill olarak kalmıştır.
—— Bu yazı 4 şubat 1944 Pazartesi günü
yayınlanan Türkdili gazetesinden alınmıştır. Milli Şefimiz Alaçamda Tetkiklerde
Bulundu Dursunbey’i de şereflendiren Reisicumhurumuz Binlerce halkın heyecanlı
bir surette saygı ve sevgi tezahürler ile
karşılandı. Dursunbey, her yıl mutlu günü

bir bayram sevinci içinde kutlayacak.
Dursunbey 5 hususi muhabirimizden Aziz
Milli Şefimiz ve Reisi Cumhurumuz İsmet
İnönü ve sayın bayanları Perşembe günü
saat 15’de Kütahya yoluyla kazamızı şereflendirmişlerdir. Aziz milli şefimiz istasyonda burada bulunmakta olan mebuslarımızdan Hulusi Küçükler, Kaymakam Belediye
ve Parti Reisleri ve kalabalık halk tarafından karşılaşmışlardır.
Milli şefimiz kendilerini karşılayanlara
iltifatta bulunmuşlardır ve doğruca hazırlanan de dekovil ile devlet orman işletmesi tarafından işletilen Alaçam ormanına
hareket buyurmuştur. O gün akşama kadar
orman işletmesi faaliyetini mahallinden
tetkik eden reisi cumhurumuz geceyi
Dursunbey istasyonundaki hususi vagonlarından geçirmişlerdir. Milli şefimiz ertesi
yani dördüncü cuma günü sabah saat 9
da tekrar Alaçam ormanında tetkiklerini
devam etmişlerdir.
Daha sonra sayın refikaları ile ve bütün
maiyetinle ile birlikte kaza merkezine
inmişlerdir. Milli Şeflerinin kasabalarını şereflendireceklerini haber alan büyük küçük
kadın, erkek binlerce Dursunbeyli kasabanın dışarısında yer almışlar ve büyük aziz
misafirlerini saygı, sevgi tebrikleri arasında karşılamışlar ve alkışlamışlardır. Reisicumhurumuz ve sayın eşleri bu sırada
otomobillerinden inerek halkın arasından
geçmişler ve coşkun tezahürlere mukabele
de bulunmuşlardır. Dursunbeylileri selamlamışlardır.
Doğruca kasabaya giren büyük misafir,
Partiye şereflendirmiş ve bir müddet istirahat buyurmuşlardır burada mebuslarımızdan Hulusi Küçükler’den ve parti reisinden
kaza işleri etrafında izahat almışlardır.
Daha sonra Kaymakamlığı ve Belediye
dairesine teşrif etmişlerdir. Burada Kaymakamdan ve Belediyede reisi Ramazan
Kılıçtan kasabanın muhtelif işleri ihtiyaçları ve çalışmaları üzerinde verilen izahatı
dikkatle takip buyurmuşlar ve alâkalarını
göstermişler.
Tabiatın güzelliklerini toplayan
Dursunbey’den memnunluklarını bildirmişlerdir. Bundan sonra
kasabanın içinden
geçen suların membasını görmeyi arzu
buyuran milli şefimiz
bu membaı görerek
saat 18.00 istasyona
hareket etmişlerdir.
İstasyonda devlet orman işletmesi kereste
fabrikasını tetkik eden
milli şefimiz saat 22
yi 10 geçe buradan ayrılmış lardır. Reisicumhurumuza mebuslarımızdan General
Kazım Özalp, Orman umum müdürü Fahri
Güç de refakat etmektedirler.
Dursunbey bu münasebetle en sevinçli
günlerin den birini heyecanla yaşamıştır.
Halk neşe ve sevinç içinde büyük misafirlerini görmenin bu sonsuz bahtiyarlığını
yaşamaktadır.
Bunun ifadesi olarak Dursunbeyliler aziz
milli şeflerini ilk defa aralarında görmenin
bu sonsuz sevincini yaşatmak üzere 4
Şubat tarihini bir yıl dönümü olarak kutlamaya karar vermişlerdir.
Türkdili Gazetesi 4 Şubat 1944 özel Haber
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İvrindi ve Balya Kaymakamları
Dursunbey Kaymakamımız Rahmi
BULUT ziyaret ettiler

Dursunbey Kaymakamlığı; İvrindi Kaymakamı Sayın Fatma TURHAN KESER ile
Balya Kaymakamı Sayın Burak KESER,
Kaymakamımız Sayın Rahmi BULUT ‘u
makamında ziyaret ettiler.

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı·
Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası
Başkanı Ayhan BAYDAN ve Balıkesir Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsa EROL, Kaymakamımız
Rahmi BULUT ‘u makamında ziyaret etti.

Dursunbey Kaymakamlığı
Virüs rehaveti kabul etmiyor !!!

Son günlerde ilçemiz kırsal mahallelerinde
vaka artışlarına karşı azami dikkat edilmesi
gerekiyor. Lütfen ilk günkü sabırla kurallara
dikkat edelim. #maske #mesafe #hijyen #SağlıkİçinHepimiz İçin
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ÜLKÜCÜLÜK NEDİR?
ÜLKÜCÜLÜK
NEDİR

Burada açıklayacağımız fikir ve düşünceler belirli bir siyasi
partinin propagandasını yapmak için
FARUK BALCI değildir.
Toplumlara yön veren,
insanları bir arada tutan bazı yüce
ilkeler vardır.
Burada bir fikrin açıklamasını yapmaya çalışacağız.
Ülkücülük “Allah’ın adını yüceltmek
için Allah’ı inkâr edenlere karşı savaşmak” davasının, sancaktarlığının
adıdır. Allâh’ın adını, dünyaya yaymak ülküsün tüttüğü ocağın ismidir.
Ülkücülük; Nizam-ı Alem ülküsüyle
yanan, yürektir.
Aleme nizam verme davasının adıdır.
Hz. Allâh’ın adaletini dünyaya yaymak, alem-i cihana Allâh’ın adaletiyle hükmetmek, yolumuz Allâh yolu,
rehberimiz iki cihan güneşi sevgili
peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.v), diyerek, peygamberimizin
yolunun, yolcusu olmaya çalışmaktır.
Ülkücülük; ırkçılığı reddeden, kavmiyetçiliği kabul etmeyen, İslâm ile
yoğrulmuş İslâm ahlakı ile donanmış
ve İslâmiyet’e hizmet için, Allâh’ın rızasına erişmek gayesiyle, tarih oyunca mücadele etmiş, tevhid sancağına
sıkı sıkı sarışmış, her cephede “cihad”
aşkıyla kılıç sallamış fakat asla zulüm ile payitaht olmamış, zulüm ile
hüküm sürmemiş, her daim Allâh’ın
şaşmaz adaletiyle, fethettiği toprakları yönetmiş, hiçbir mazlumun burnunu dahi kanatmamış, haksızlığa siper
olmuş, adaletin timsali, hoşgörünün
kaynağı olarak tarif edilmiş, Allâh’ın
müjdesine mazhar olmuş, peygamber
efendimizin övgüne nail olmuş, necip
Türk milletine duyulan sevginin, aşkın ve duyulan kara sevdanın adıdır.
Ülkücülük; sadece Edirne’den,
Kars’a misak-î milli sınırları içerisinde kalan vatandaşlarımızı değil,
Adriyatik’ten, Çin Seddi’ne, bir
olmuş, bütünleşmiş, kaynaşmış,
Türk-İslâm coğrafyasının hayali ile
yaşamanın ve bu Türk-İslâm birliğinin bir gün gerçekleşecek hedefimizin, dillerdeki, gönüllerdeki duasıdır,
niyazıdır.
Ülkücülük; Alparslan TÜRKEŞ’in
Türk Milleti’ne ithafen; “Ben sizi
sokaklarda ıspanak fiyatına satılan
demokrasiye değil, ben sizi haksızlıkla savaşa, adalet ile yarışa, kısacası
hak yolu, hakikat yolu, Allâh yoluna
çağırıyorum” çağrısının özüdür.

Ülkücülük; Necip Fazıl Kısakürek’in
tabiriyle, “içi dışına hakim, dışı içine
mahkum” olmanın, 21.yy. daki ruh
kapısıdır.

Sayfa 4

BALIKESİR’İN NÜFUSU ARTTI
DURSUNBEY 2020 NÜFUS 34.840

Ülkücülük; partiler üzeri bir davanın, siyaset üzeri bir ülkünün adıdır.
Ülkücülük, yazmak ile bitmeyecek,
tariflere sığmayacak, bir olgudur.
Ülkücülük; kuruluşundan bugüne,
Allâh davası için mücadele etmiş
erlerin, yiğitlerin ocağının adıdır.
Komünizme, Siyonizm’e, Faşizme,
Kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı duruşun, savaşın, mücadelenin tarih sayfasındaki, silinmez
mürekkebidir Ülkücülük! Ülkücülük;
kızıl devrim sloganlarının atıldığı,
ay-yıldızlı bayrağın yerine oraklı
çekiçli bezlerinin sallandığı yıllarda,
sağ ellerini yumruk yapmış, dillerinde “tekbir”, ellerinde “Kanımız Aksa
da zafer İslâm’ın” pankartları taşıyan,
gönüllerde vatan, millet ve iman
aşkıyla yanan ve Rusya ile Çin’in
komünizmini ithal etme gafletine
düşmüş zevata karşı “ne Amerika
ne Rusya, ne de Çin! her şey Türk’e,
Türk tarafından, Türk için.” diyerek,
Hz. İbrahim’in baltası ile Kâbe’deki
putları kırması misali, İslâm’ın ve
Türklüğün düşmanlarını, önündeki
bentlerini yıkışının tarihteki adıdır.
Ülkücülük; İslâm davası için, Türkİslâm ülküsü için, Allâh yolunda
5000 den fazla şehidin verildiği mücadelenin ve o mücadelenin şehadet
şerbeti için kahramanların, ayrı ayrı
destanlaştığı gerçeğin adıdır.
Ülkücülük; darağacına yürürken,
yanındaki cellatlara kolundan çıkarıp
“bugün benim düğün günüm, darağacına düğünüme gider gibi gideceğim” diyen haykırışın adıdır.
“Ülkücülük”, oldum demek ile olunmayacak, iki bozkurt yapınca ülkücüyüm havası ile gezilmeyecek, bir
iki kitap okuyup, birkaç klasik slogan
ezberlemek ile ulaşılamayacak yüce
bir makamdır.
Öyle hemen ulaşılacak bir şey olsaydı, ortalık ülkücüden geçilmezdi.
Ülkücü olanlar 80 ihtilalini yaşayarak, şehit olanlardır.
Darağacına çıkarak, rablerine vuslata erenlerdir. Onların yanında,
“Ülkücüyüm” demekten haya ederim.
Böyle bir davaya nefer olduğumuz
için Cenab-ı Allâh’a şükürler olsun.
Allâh; bu yolu hakkı ile yürüyenlerden eylesi
FARUK BALCI

BALIKESİR’İN NÜFUSU ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK’in
açıklamasına göre Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614
kişi olurken, Balıkesir’in nüfusu 1 milyon 240 bin 285
kişi oldu.
TÜİK’ten alınan verilere göre, Türkiye’de ikamet eden
nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla
nazaran 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362
kişiye ulaştı.
Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın
nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde
49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.
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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

Resûlüm de ki: Allah’a ve
Peygamber’e itaat edin. Eğer
yüz çevirirlerse şüphe yok
ki Allah kâfirleri sevmez. (Âl-i
İmrân, 3/32)

Günün Hadisi

Allahım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir
(Ahmad ibn Hanbal, Müsned, I, 403)

1416. Ebû Eyyûb el-Ensârî’den (ra) rivayet
edildiğine göre
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Bir kimse on defa “Lâ ilâhe illallâhu
vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve
lehü’lhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.
(Allah’tan başka ilah yoktur,

Bismillahirrahmânirrahîm.
- Kul hüvellâhü ehad
- Allâhüssamed
- Lem yelid ve lem yûled
- Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
------------------------------------------------Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın
ismiyle.
- De ki; O Allah bir tektir.
- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün
varlıklar O’na muhtaç, fakat O,
hiç bir şeye muhtaç değildir).
- Doğurmadı ve doğurulmadı
- O ‘na bir denk de olmadı.
-------------------------------------------------------1014. Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet
edildiğine göre
Resûlullah şöyle demiştir:
Bu canı bu tende tutan Allah’a yemin
ederim ki, İhlâs sûresi, Kur’ân’ın üçte
birine bedeldir.
(B7374 Buhârî, Tevhîd, 1)
Diğer bir rivayete göre Resûlullah
ashâbına:
–Kur’an’ın üçte birini bir gecede okumaktan acze düşer misiniz, sorusuna
cevaben sahâbîler:
–Yâ Resûlallah, buna hangimizin gücü
yeter, dediler.
Bunun üzerine Peygamber :
–“Kul, hüvallâhü ehad. Allâhü’s-samed”
diye başlayan İhlâs sûresi, Kur’an’ın
üçte birine denktir, buyurdu.
(B5015 Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13)
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CUMA Günü Çıkan
Siyasi Gazete

Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana
sığınırım; zulmetmekten ve
zulme uğramaktan da sana
sığınırım.

“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“Allahümme

salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

(Buhârî, “Deâvât”, 40; Ebu Dâvûd, “Vitr”,
32;Nesâî, “İstiâze”, 7, 8, 25)

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

sadece tek bir
Allah vardır. O’nun ortağı da yoktur, mülk
O’nundur. Hamd O’na mahsustur.
O her şeye kadirdir.)”
derse İsmail (as) evladından dört kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.
(B6404 Buhârî, Deavât, 64; M6844 Müslim, Zikir, 30)

Sübhaneke Duası/ Sübhaneke Okunuşu

-

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârakesmük
ve teâlâ ceddük
(vecelle senâük)*
ve lâ ilâhe ğayrük
(vecelle senâük)* bölümü sadece cenaze namazlarında (ve teâlâ
ceddük’ten sonra) eklenerek
okunmaktadır.
------------------------------------------------Sübhaneke Anlamı:
Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan
pak ve uzaksın.
Seni daima böyle tenzih eder ve
överim.
Senin adın mübarektir.
Varlığın her şeyden üstündür.
Senden başka ilah yoktur.
-----------------------------------------------Namazlarda Sübhaneke okumak farz mı?
Namazlarda sübhaneke duası okumak
farz değil sünnettir. Hanefi ve Hanbeli
mezheplerine göre namazların başında
Sübhaneke duası okumak sünnettir.

Hz. Peygamber (Sav) namaza başladığı
zaman;
“Sübhanekellahümme ve bihamdike ve
tebarekesmüke ve teala ceddüke vela
ilahe gayruk” derdi. (Ebu Davud)
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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
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Dostlarımızın “Balıkesir Dursunbeyliler Dayanışma ve Yardımlaşma
Derneği”mizi ziyaretleri

Balıkesir Dursunbeyliler yardımlaşma ve dayanışma derneği
başkanı Rahmi Kireç; Metropol Ada inşaat sahibi Tamer Arslan ve
Komutanımız emekli albay Murat Yıldız dernegimizi ziyaret ettiler.
Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

Balıkesir’in doğal şehir unvanı
ile tanınan ilçesi Sındırgı’da iyi
tarım uygulamalarına devam
ediliyor. Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın çiftçilere
örnek olması için başlattığı örnek tarım uygulamalarında ata
tohumu kullanılmaya başlandı..

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’
Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu

Belediyemizce tadilatı yapılan Balıkesir Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulunduk. Küçük
dostlarımızın tedavilerinin son derece steril ve modern bir ortamda yapılacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Üniversitemiz ve
Dekanlığımız başta olmak üzere bu güzel çalışmada emeği geçen
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını
diliyoruz. #AltıeylülHepYanında

Prof. Dr. Abdullah Soykan ve Öğretim üyesi Dr.Erdal Gümüş Balıkesir Dursunbeyliler dernegimizi ziyaret ettiler. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz

Dursunbey Belediyesi’nin Fahiş fiyatları
Denetimleri sürüyor

Dursunbey Belediyesi Denetimlerimiz Sürüyor
Gıda ürünlerinde ortaya çıkan fahiş fiyatları denetlemek
amacı ile Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde başlattığımız
denetimlerimiz devam ediyor..

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Pazarcı esnafımıza bir nebze can suyu

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Karesi Belediyesi Şubat ayı meclisimizi gerçekleştirdik.
Pazarcı esnafımıza bir nebze can suyu olabilmek adına belediyemizce alınan pazaryeri devir ücretlerini pandemi nedeniyle 3 ay
süreyle almama ve, COVİD-19 ile mücadelede iş yerleri kapalı olan
esnafımıza Şubat ayında 500, Mart ayında 500 TL olmak üzere 1.000
TL nakdi destek verilmesi kararları meclisimizin oybirliğiyle geçti.
Daha güzel bir Karesi için katkı sunan tüm Meclis üyelerimize teşekkür ediyor alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum.dedi.

