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Balıkesir Zağnos Paşa Meydanı ve Çamlık açılıyor

 ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI HASAN AVCI; AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Milletimize, Ülkemize ve Ak Parti’mize ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyoruz.  Türkiye ve Balıkesir 2023 Hedefine hazır. 
Her zaman ve her daim Cumhurbaşkanımızın yanında, gösterdiği hedefe yürüyoruz. Türkiye için, Balıkesir için inandığımız yol-
da yürüyoruz. Durmak yok, yola devam.   #Güvenveİstikrar#İnandığınYoldaYürü

 AK PARTİ 7.OLAGAN BÜYÜK KONGRESİ YAPILDI

Zağnos Paşa Meydanı 
ve Çamlık açılıyor.
Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, kentin sosyal, 
kültürel yaşamına de-
ğer, tarihi atmosferine 
ayrı bir manevi hava 
katacak projeleri ara-
sındaki Zağnos Paşa 

Camii ve Kent Meydanı ile Çamlık Rekreas-
yon Alanının açılış tarihlerini açıkladı.
Zağnos Paşa Meydanı ve Çamlık ne zaman 
açılacak       
Başkan Yücel Yılmaz, görevdeki 2 yılını 4 

saat süren toplantıyla değerlendirdiği med-
ya buluşmasında şehre değer katacak iki 
önemli projenin açılış tarihlerini de açıkladı.
 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-
cel Yılmaz,  “Basın ve Medya Temsilcileriyle 
Buluşma” adı altında iki yıllık görev süresini 
değerlendirdi.
Avlu Kongre ve Kültür Merkezindeki buluş-
mada “A Takımı” tam kadro hazır bulunan 
Yücel Yılmaz, ilk iki yılında 40 yıllık sorun-
ları çözdüklerini söyledi. Buna örnek olarak 
imara açılmalarının önündeki engellerin 
kaldırıldığı Üçpınar ve Karatepe arazilerini 
gösterdi. 
AÇILIŞ MÜJDELERİ
Avlu 2. etap çalışmalarının devam ettiğini 

hatırlatan Başkan Yücel Yılmaz, Çamlık 
Rekreasyon Alanı ve Zağnos Paşa Camii ve 
Kent Meydanı Projesiyle ilgili şu açıklamayı 
yaptı:
ÇAMLIK KADİR GECESİNDE
“Çamlık Rekreasyon alanının yapımı ta-
mamlandı. Müteahhitten teslim aldık. Ya-
kında vatandaşların kullanımına açacağız. 
Kadir Gecesinde da  Hilal Minareli Camiinde 
namazımızı kılabileceğiz.  
PAŞA CAMİİ 9 NİSANDA
Zağnos Paşa Camisi çevre düzenleme işin-
de de sona gelindi. Hava koşullarını dikkate 
alarak açılışını 9 Nisan’da yapacağız. Cuma 
Namazımızı yeni meydanda kılacağız.”
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 Bir Dileğim Var Derneği’’ Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Alper TÜREDİ İlçemiz Neziha 
Bal İlkokulunda 3 adet özel eğitim sınıfının 

yapımını üslendi
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, basın mensuplarına hizmette geçen

 iki yılın değerlendirmesini yaptı
 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yücel Yılmaz, basın mensuplarına hizmet-
te geçen iki yılın değerlendirmesini yaptı. 
Kendisi hakkında ortaya atılan belediye 
başkanlığını bırakıp milletvekili veya bakan 
olacağı yönündeki iddialara cevap veren 
Başkan Yılmaz, böyle bir isteğinin olmadı-
ğının partisinin ve cumhurbaşkanının onay 
vermesi durumunda 2024 yılında yeniden 
aday olmak istediğini söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yü-

cel Yılmaz,  hizmette geçen ikinci yılını Avlu 
Kongre Merkezi’nde düzenlediği basın top-
lantısıyla değerlendirdi.  Basın mensupları-
nın sorularını da yanıtlayan Başkan Yılmaz, 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi ve 
2024 yılındaki yerel seçimlerle ilgili önemli 
açıklamada bulundu. 
Partisinin de uygun görmesi durumunda 
2024 yılındaki yerel seçimlerde aday olmayı 
düşündüğünü belirten Yılmaz, “Biz bu işi 
öğrendik, sorumluluklarımızın farkındayız 
partim de aday gösterirse devam edeceğim. 
Kimse heveslenmesin ve böyle yıpratmaya 
çalışmasın” dedi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 
muhalefet partilerinin asılsız iddiaları ve 
yalanlarını zamanı geldiğinde halka anla-
tacaklarını belirten Yılmaz, “Zağnos Paşa 
Cami’nin avlusunu satıyor konusundan 
başlayıp, 18 uygulamasını imara açıyor-
lardan devam eden hiç gerçekle alakası 
olmayan konuları şehrin gündemine getiri-
yorlar. Ondan sonra bize cevap ver diyorlar. 
İftira olan bir şeye biz nasıl cevap verelim. 
Zağnos Paşa Cami’nin avlusunu satıyorlar 
dediler. O gün meclis toplantısındaki gö-
rüntüleri ortaya koyalım koca koca belediye 
başkanları çıkıp konuşuyor. Rezilliğin biri 
bin para. Ama seçim zamanı bu görüntüleri 
de ortaya koyacağız.” dedi.“

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
İlçemizde salgın hastalığın ciddi boyut-
lara ulaştığı bu günlerde denetimlerimiz 
devam ediyor. Lütfen Devletimizin koydu-
ğu kurallara uyalım. 
✅Denetliyoruz. ✅Uyarıyoruz.
✅Bilgilendiriyoruz. 
#HedefTuruncuKategori#DinamikDenetim
Modeli #sağlıkicinhepimizicin

 Dursunbey Kaymakamlığı
Ünlü oyuncu Alper TÜREDİ ilçemize 
gelerek Kaymakamımız Rahmi BULUT’u 
makamında ziyaret etti. ‘’Bir Dileğim Var 
Derneği’’ Yönetim Kurulu Başkanı olan 
Alper TÜREDİ İlçemiz Neziha Bal İlkoku-
lunda 3 adet özel eğitim sınıfının yapımı-
na vesile olmaktadir. İlçemiz adına ver-
miş olduğu hizmetlerden dolayı  teşekkür 
ediyoruz.

DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran:- ÖZNESİ BALIKESİR 
OLAN HER KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ…

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Ba-
şaran:
- ÖZNESİ BALIKESİR OLAN HER KONUNUN 
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ…
- Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başa-
ran, Balıkesir’de çözüm bekleyen sorunlarla 
ilgili Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. 
Başkan Başaran, yapılan görüşmeler ne-
ticesinde Balıkesir OSB’de yaşanan genel 

elektrik sistemi ve entegrasyonu ile ma-
hallelerimizin doğalgaz talepleri konusun-
da gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi. 
EPDK ve BOTAŞ ziyaretinde Ak Parti Balı-
kesir İl Başkanı Ekrem Başaran’a; Ak Parti 
MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Av. Bel-
gin Uygur, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri 
Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı, Gönen 
İlçe Başkanı Merve Üncük İşgüden ve OSB 
Müdürü Mesut Eray eşlik etti.
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“18-24 MART YAŞLILARA SAYGI HAFTASI BAŞ-
LADI. AK PARTİ İL BAŞKANI EKREM; “YAŞLILA-

RIMIZA HÜRMET, ÖMRÜMÜZE BEREKETTİR.

 KARESİ’DE AKILLI ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞI GELİŞİYOR

Balıkesir, Gastronomi Şehri Olma Yolunda 
Güçlü Adımlar Atmaya Devam Ediyor

Balıkesir, turizm ve termal potansiyelinin, 
birçok ulusa ev sahipliği yapmış tarihinin ve 
kültürünün yanı sıra, zengin mutfağı ile de 
gastronomi şehri olma yolunda güçlü adım-
lar atmaya devam ediyor.

Başarılı ve sürdürülebilir bir gastronomi 
şehri hedefi ile yürütülen “Balıkesir Gast-
ronomi Şehir Olma Yolunda” projesinin 
ilerleme ve değerlendirme toplantısı Balıke-
sir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında ger-
çekleştirildi.

Toplantıda Balıkesir’in UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağında yer alması için yapılan ve 
yapılacak çalışmalar; Balıkesir’in tarımsal 
çeşitliliği; hikayesi olan lezzetleri, coğrafi 
işaretli ürünleri ve kayıtlı somut olmayan 
kültürel mirasları gibi konular görüşülürken 
tanıtım faaliyetleri ve kurumların taahhüt 
önerileri ile izlenecek yol haritası belirlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığın-
da gerçekleştirilen toplantıya, Balıkesir 
Milletvekilleri; Adil Çelik, Belgin Uygur, 
Yavuz Subaşı, P. Mutlu Aydemir; Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektö-
rü Süleyman Özdemir; Balıkesir Üniversi-
tesi Rektör V. Prof. Dr. İbrahim Türkmen; 
Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran; Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Hasan İskender; Tarım ve Orman İl Müdürü 

Erhan Alkan; İl Kültür ve Turizm Müdür 
V. İlkay Karaağaç; İl Milli Eğitim Müdü-
rü Yakup Yıldız; Balıkesir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş, 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan V. 
Emrah Bilcanlı ve Balıkesir Valiliği AB Proje 
Koordinatörü Tülin Akgül katılım gösterdi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizmde 
Destinasyon Yönetimi Birim Başkanı Can-
dan Şahin, toplantıda katılımcılara kurum-
ların arasında daha önce yapılan Gastro-
nomi İşbirliği Protokolü ile başlayan süreç 
sonrasındaki gelişmeleri, izlenecek yol hari-
tası için yapılacak çalışmaları ve Balıkesir’in 
gastronomisinin güçlü yönlerini tanıttığı bir 
sunum gerçekleştirdi.

“Gastronomi Turizmi Balıkesir’in Destinas-
yon Kimliğine Katkı Sağlayacak”

Sunumunda Balıkesir’in gastronomiyi ne-
den önemsediğine değinen Şahin, gastrono-
mi turizminin yılın her mevsiminde kırsal 
kalkınma ile birlikte turizmi birleştirecek ve 
tüm hizmetler sektöründe güçlü destinasyon 
kimliğine katkı sağlayacak bir turizm çeşidi 
olduğunun altını çizdi. 
Şahin, sunumunda ayrıca UNECO Yaratıcı 
Ağında yer alınması için Balıkesir’in daha 
önce “Sağlık ve Esenlik” temasında (EDEN) 
Avrupa’nın seçkin destinasyonu olmasının 
yanı sıra UNESCO Öğrenen Şehirler Ağına 
üyeliğinin tescil edilmesi ve Balıkesir’in Ae-
neas kültür rotasında yer almasının destek-
leyici olacağından bahsetti.

BAŞSAĞLIĞI
1977-1980 yılları arası Dursunbey Belediye Başkanlığı görevini yapan, uzun yıllar 
THK  ve Türk Kızılayı Dursunbey Şube başkanlığı  yapan Bahattin Şat Vefat etmiştir.

1977-1980 yılları arası Dursunbey Belediye Başkanlığı görevini yapan, uzun yıllar 
THK Dursunbey Şube Başkanlığı, Türk Kızılayı Dursunbey Şube başkanlığı  ya-
pan Bahattin Şat Vefat etmiştir. Merhuma  Allah’tan rahmet diler, yakınlarına ve 
dostlarına sabırlar dileriz...                               Balat Gazetesi

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara 
Saygı Haftası’nın önemine dair açıklama yapan 
Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, 
toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlılarımı-
zın saygınlıklarının korunması, karşılaştıkları 
sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarının 
belirlenmesi, çözüm yollarının aranması, kamu-
oyunun konuya ilgi, duyarlılık ve katılımlarının 
sağlanması açısından çok önemli olduğunu 
söyledi. Hayatın mevsimlere benzediğini be-
lirten Başkan Başaran, “Mevsimlerin; Baharı, 
yazı, sonbaharı, kışı vardır. Hayatın her dönemi, 
ayrı özelliklere ve güzelliklere sahiptir. Kul 
olarak iyi işler yapmak, ibadet ve taat ile hayata 
anlam katmak için bu dönemlerin her biri birer 
fırsattır. “YAŞLILARIMIZA HÜRMET, ÖMRÜMÜ-
ZE BEREKET KATACAKTIR.”
Unutmayalım ki, yaşlılarımıza hürmet, ömrümü-
ze bereket katacaktır. Peygamberimiz (s.a.v)’in 
şu hadis-i şerifini hatırlarsak, “Bir genç, ihtiyar 
bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, 
Allah da onayaşlılığında kendisine hürmet ede-
cek birisini hazırlar” buyuruyor. Toplumumuzu 
bugünlere ulaştıran yaşlılarımızın ekonomiye, 
kültürümüze ve yeni nesillere katkılarının bilin-
cinde olarak, tüm büyüklerimizin Yaşlılara Say-
gı Haftasını kutluyor, ömürlerinin her gününü, 
her dakikasını sağlıkla, mutlulukla yaşamalarını 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor ve tüm yaşlıları-
mızın ellerinden öpüyorum” dedi.

AK Parti 7. Olağan kongresinde  
MKYK üyeliğine getirilen Balıke-
sir Milletvekilimiz Belgin Gökçe 

Uygur’a hayırlı olsun 



Sayfa 426   MART   2021                                                                               BalatBalatBalat Balat 

 

 ÇETE EMİR AYŞE CANBEY: “TÜRK DÜNYASI OLARAK 
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ 

GÜÇLENDİRMELİYİZ”

CANBEY: “TÜRK DÜNYASI 
OLARAK BİRLİK VE
 BERABERLİĞİMİZİ 

GÜÇLENDİRMELİYİZ”
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa 
Canbey, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 
düzenlenen, Türk dünyası halkları ve dev-
letleri arasında birlik ve beraberliğin güç-
lendirilmesini, gelecek kuşakların eğitim 
ve terbiyesine ışık tutulmasını hedefleyen 
“Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Ge-
leceği” konulu sempozyuma konuşmacı 
olarak katıldı.

Sempozyum, TBMM’nin Kuruluşunun 
100. yılı, Türk cumhuriyetlerinin bağım-
sızlıklarını kazanmalarının 30. yılı ve 
“2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” 
dolayısıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve 
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi 
(KTMÜ) organizasyonunda gerçekleştiril-
di.
“Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: 
Beklentiler ve Fırsatlar” konulu son 
oturumda konuşma yapan AK Parti Balı-
kesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Türk 
Dünyası”nın tüm Türk halkları için kulla-
nılan bir kavram olduğunu ifade ederek, 
“Türkiye olarak ortak dil, inanç, kültür, 
tarih bağların bulunduğu Türk cumhuri-
yetleriyle ilişkilere özel önem atfediyoruz.

 Türk dünyası olarak birlik ve beraberliği-
mizi güçlendirmeliyiz.” dedi.

Türk dünyası olarak tarihimizi, kültürü-
müzü, medeniyetimizi ve ortak mirasımızı 
korumanın ve bu değerleri gelecek nesil-
lere aktarmanın büyük önem arzettiğini 
vurgulayan Milletvekili Canbey, Türk dün-
yasının geçen 30 yılda elde ettiği başarı-
ları ve hedeflerine ulaşmalarını görmenin 
Türkiye için mutluluk kaynağı olduğunu 
kaydederek, bu noktadaki çalışmaları için 
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi 
(KTMÜ) yönetimine ve TÜRKPA’ya teşek-
kür etti.

ÇETE EMİR AYŞE
İstiklal savaşı sırasında 
pek çok vatansever bir 
araya gelip düşmanı top-
raklarımızdan atabilmek 
için silaha sarılmıştır. 
Bu zor günlerde teşkilat 

kurup savaşan bu kahra-
man gruplara “Çete”, teşkilatı kuran ki-
şilere de “Çeteci” denmiştir. Çete Ayşe 
de bu kahramanlardan birisidir. 
Kuva-yı Milliye tarihinde efe elbisesi gi-
yerek, ilk defa “Efe” unvanı almış müca-
hit bir kadındır. 

Kastamonu’da Halime Çavuşu, 
Erzurum’da Kara Fatma (Seher), 
Adana’da Melek Hanım, Erzurum’da 
Nene Hatun neyse; dağlarından yağ, 
ovalarından bal akan, efeler diyarı Aydın 
İl’inde de Çete Ayşe odur.

Çete Emir Ayşe,1894 yılında 
İmamköy’de doğmuş, 1910 yılında Ka-
yacık köyünden Mustafa ile evlenmiş 
bu evliliğinden iki kızı olmuştur. Eşi I. 
Dünya Savaşı sırasında şehit olmuştur. 
Eşinin şehit olması üzerine İmamköy’e 
yerleşmiştir.

Umurlu’ya bağlı İmamköy’den bir şehit 
eşi olan Çete Ayşe, kadınlardan ve genç 
kızlardan oluşan çetesiyle Anadolu 
kadınına öncülük etmiş, unutulmaz bir 
halk kahramanıdır.
 Gözü pekliği, liderliği ve hitabet ye-
teneğiyle kısa sürede halkın sevgi ve 
takdirini kazanır, Milli Mücadele’nin Ege 
Bölgesi’ndeki en büyük sembollerinden 
biri haline gelir.
Çete Emir Ayşe, Yunanlıların İzmir’i 
işgal ettiği 15 Mayıs 1919’da henüz 23 
yaşındadır. 
Yunanlıların Aydını da işgal etmeleri 
üzerine gelin olurken kendine takılan 
altını Aydın da satarak onun parasıyla 
bir mavzer alıp, İmamköy’e geri döner. 
Ayşe Efe Konuyu şöyle aktarır.
 “Yunanlılar Aydın’a geldiğinde 
İmamköy’de idim. Yunanlılar, Aydın’a 
gelmezden altın paramı boynumdan atıp 
martini aldım ben. On beş gün evvel 
düşman Nazilli’ye geçti. 
Bu tarafa geçer iken yakmağa başladı. 
Dayanamadım, köylü, “Büyük adamlar 
silahı olanlar alsın çıksın” dedi. Aldım 
Martiniyi çıktım.”
Aydın’ın Yunanlılar tarafından işga-
li üzerine silahını alıp, çocuklarını da 
komşusuna emanet eden Emire Ayşe 
dağa çıkar. 
Burada Halil İbrahim Efe ve Sancaktarın 
Ali Efenin çetesine katılır. Çiftlikli Kübra 
ve Ayşe Çavuş da Yunan işgaline karşı 
direnmek için dağa çıkmıştır. 
Ayşe Efe Bu Olayı bu şekilde aktarmak-

tadır. “Andon Ağanın çiftliğine geldik. 
Yunanlılara Kepezde bastık. Orada harp 
olur iken biz Kepezden saptık.
 İçimizde bir ihtiyat zabiti vardı. 
Şehit verdik. Daha ertesi günü 
Nazilli’den Takazan Mehmet Efe geldi. 
Onlardan Zindan Deresinin ordan bas-
tık. 
Üç gün oradan bastık. Aydının aşağı ba-
şından çıktık.” dedi. Ayşe Efe kendisine 
verilen ceket, pantolon ve postalı giye-
rek tarihte “Aydın Muharebeleri” diye 
anılan savaşa katılır. 
28 Haziran 1919’da başlayıp, 30 Haziran 
1919’da sona eren ve Aydın’ın birinci 
kez Yunan işgalinden kurtarıldığı savaş-
tan sonra, Aydın 3 Temmuz 1919’da tek-
rar işgal edilir ve işgal 07 Eylül 1922’ye 
kadar sürer. “Yunan Bir Daha Aydın’a 
geldi. Kaçtım. 

Koçarlı tarafına geldim. Yörük Alinin 
maiyetine. Onun ilende Üçyola gittim. 
İki gün orada çakmak çaldım. 
Ondan sonra «Eğri kavakda» izinli 
geldim. Bitti. Dalmadayım şimdi. Efem 
gitme yetişir gari dedi”

Bu kahraman Türk Kadını uzun süren 
mücadele döneminde birçok defa ölüm-
le karşı karşıya kalmış, fakat korkma-
mıştır. Yörük Ali Efe ile Mendegüme 
baskınına katılır. Teğmen Zekai, Daniş-
mentli İsmail Efe de bu baskına katıl-
mışlardır. 
Danişmentli İsmail Efe’nin kendisine 
geri dönmesini, savaşın erkek için ol-
duğunu söylemesi üzerine “Ben imam 
nasihati istemem” demiştir.

Birinci Bölüğün dördüncü mangasında 
avcı neferi olan Ayşe Efe Mendegüme 
Muharebeleri sırasında sıtma nöbetine 
yakalanmış, köylü kadınlar kendisini 
götürerek tedavi etmişlerdir.
 Ayşe Efe iyileştikten sonra Eğrikavak’a 
doğru hareket etmiş, daha sonra Kur-
ban Bayramı nedeniyle Dalama’ya 
gelmiştir. 
Bu sırada düzenli orduların kurulması-
nın ardından Ayşe Efe Yörük, Ali Efenin 
önerisi üzerine tekrar cepheye dönme-
miştir
Çete Emir Ayşe, Türkiye Cumhuriyetinin 
ilanından sonra da köyünde yaşamını 
sürdürür. Mustafa Kemal Atatürk 1933 
yılında Aydın’a geldiğinde, kendi elle-
riyle Ayşe Efe’ye Kırmızı Şeritli İstiklal 
Madalyasını takar.

 O, Milli Mücadele’nin İstiklal Madalyası 
sahibi tek kadın efesidir. 1967 yılında 
ölümüne kadar İmamköy’de yaşamıştır. 
Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bu vatan için canlarını ve-
ren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, 
şükranla, özlemle anıyoruz.

FARUK BALCI

AK Parti 7. Ola-
ğan kongremiz ile 
MKYK üyeliğine 
getirilen Balıkesir 
Milletvekilimiz Bel-
gin Gökçe Uygur’a 
hayırlı olsun
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DİNİMİZDİNİMİZ
İSLAMİSLAM

“Allahümme salli ala seyyidina 
Muhammedin ve ala seyyidina Mu-

“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

-
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve 

eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. 
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
Allah şöyle buyurur: 

“Bugün doğrulara doğru-
luklarının fayda vereceği 
gündür. Onlar için, ebedî 
kalacakları ve altından 

ırmaklar akan cennetler ...
(Mâide, 5/119)

Günün Hadisi

Salih ameli eksik olan kişiyi, 
nesebi öne geçirmez.
(Müslim, “Zikir”, 38)

    Günün Duası
Allahım! Önümden, 
arkamdan, sağımdan, 
solumdan ve üstümden 
gelecek tehlikelere karşı 
beni koru. Ansızın altım-
dan gelecek tehlikelerden 
de sana sığınırım

Cuma Hutbesi: “Af, Arınma Ve Kurtu-
luş Vesilesi: Berat Gecesi”

 

 

“De ki: ‘Ey kendi aleyhlerine günahta haddi 
aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidi-
nizi kesmeyin. Şüphesiz Allah dilerse bütün 
günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayan-
dır, çok merhamet edendir.” Zümer, 39/53.

Cumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!
Rahmeti sonsuz, affı sınırsız olan Yüce Rab-
bimiz, okuduğum ayet-i kerimede bizlere şu 
müjdeyi vermektedir: “De ki: ‘Ey kendi aleyh-
lerine günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın 
rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz 
Allah dilerse bütün günahları affeder. Çünkü 
O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 
[1]
Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan 
Berat gecesine yaklaşmanın sevincini yaşıyo-
ruz.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir kutsî hadiste 
şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının on beşinci 
gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete 
kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah 
Teala keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en 
yakın semaya tecelli ederek fecir doğunca-
ya kadar: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu 
bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık 
vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afi-
yet vereyim…’ buyurur.” [2] 

Ömür, bizim en kıymetli sermayemizdir. Her 
saatimiz hazine, her dakikamız servet değe-
rindedir. Berat gecesi de hayat yolculuğumu-

zun en bereketli duraklarından biridir. Berat 
bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, 
muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran bir 
fırsat gecesidir. Berat,  mağfirettir. İlahî rah-
metin tecelli ettiği gündür. Berat, nedamet ve 
umut zamanıdır. 
Berat gecesi ellerin duaya, gönüllerin semaya 
açıldığı gecedir. Rabbimize yönelip mağfiret 
iklimine girmenin adıdır Berat.
Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık du-
varlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duy-
gularını aşma günüdür. Berat, arzularımızın, 
hevâ ve heveslerimizin, bencilliklerimizin 
etkisinden, nefsimizin esaretinden kurtulma 
gecesidir. Nefis ve şeytanın hile ve tuzakları-
na karşı teyakkuzda olma bilincini diri tutma 
vaktidir.
Kıymetli Müminler!
Her yıl gelen Berat gecesi, bizlere, her türlü 
kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten 
uzak kalmayı öğretir. Berat gecesi bize sadece 
Allah’ın affına mazhar olmayı değil, affedici 
olmayı da hatırlatır. Zira Allah’tan af bek-
leyen affedici olur. Kendisine, ailesine, din 
kardeşlerine, çevresine ve tüm kâinata karşı 
affedici ve hoşgörülü olur. Allah’ın hoşnut-
luğunu isteyen, hiç kimseyi hor ve hakir 
görmez. Allah’ın sevgisine ulaşmak isteyen, 
daima yüreğinde sevgi ve merhamet taşır.

Gmal ettiğimiz kulluğumuzu gözden geçire-
lim
Hutbemi, Efendimizin şu duasıyla bitirmek 
istiyorum: “Allah’ım! Gazabından rızana, 
cezandan affına, Sen’den yine Sana sığınıyo-
rum. Sana övgüleri saymakla bitiremem. Sen 
kendini nasıl övdüysen öylesin.”[3]

“Allah’ım, Seni anıp zikretmek, nimetine şük-
retmek, sana en güzel şekilde ibadet etmek 
için bize yardım eyle.” [4]

98. İbn Ömer’in (ra) Resûlullah’tan şöyle 
işittiği nakledilmiştir:
Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz göze-
timinizde bulunanlardan mesulsünüz. 
Yönetici sorumludur, memurlarından 
mesuldür. Evin erkeği, aile efradından 
sorumludur ve onlardan mesuldür.

 Evin kadını da kocasının evinden so-
rumludur; ondan mesuldür. 
Hizmetçi efendisinin malından sorumlu-
dur ve ondan mesuldür.
Hülâsa, hepiniz sorumlusunuz ve hepi-
niz gözetiminizde bulunanlardan mesul-
sünüz. (B893 Buhârî, Cum’a, 11; M4724 Müslim, İmâre, 20) 
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İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve personeli
 Kaymakamımız Rahmi BULUT’u makamında ziyaret etti

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
Gölgesinde hayat bulduğumuz çınarlarımı-
zın 18-24 Mart Yaşlılar Haftası Kutlu Olsun.

#YaşlılaraSaygıHaftası      

            

Altıeylül Belediye Başkanı Özel ğitim 
Gereksimi duyan çocukları ve ailelerini 

ziyaret etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Başımızın tacısınız.. Gölgesinde hayat 

bulduğumuz koca çınarlarımızın 
#YaşlılarHaftası kutlu olsun. İyi ki varsınız.

“Af, Arınma Ve Kurtuluş 
Vesilesi: Berat Gecesi”
“De ki: ‘Ey kendi aleyhlerine 
günahta haddi aşan kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümidi-
nizi kesmeyin. 
Şüphesiz Allah dilerse bütün 
günahları affeder. Çünkü O, 
çok bağışlayandır, çok merha-
met edendir.”    Zümer, 39/53..

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan AVCI
Sevecen, güler yüzlü ve pozitif enerjileriyle bizlere mutluluk 
aşılayan Balcı ve Çırak ailelerinin kıymetli evlatlarını ziyaret 
ettik. Özel eğitim gereksinimi duyan yavrularımızı, hayatı-
mızın bir parçası haline getirmek ve topluma kazandırmak 
için elimizden gelen tüm katkıyı sağlayacak, bu konuda 
üstümüze düşenin fazlasını yapacağız inşallah.

 Dursunbey Kaymakamlığı · 
İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Muhammet KARATAŞ, Müdür Yardım-
cıları Hasan Hüseyin KARACAOĞLU 
ve Mehmet KAYA, Kaymakamımız 
Rahmi BULUT’u makamında ziyaret 
edip kurum çalışmaları hakkında 
bilgilendirme yaparak hediyelerini 
takdim ettiler.


