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Siyaset hiç bu Siyaset hiç bu Siyaset hiç bu 
kadar alçalmadıkadar alçalmadıkadar alçalmadı
K�m�ler� “seç�m� kazanab�lmek �ç�n her-

şey mübahdır” desdurunu �lke ed�nm�ş 
durumda.

S�yas�ler hedefl er� doğrultusunda za-
man zaman sert �fadeler kullandılar, ancak 
h�çb�r zaman  halkın �ç�ndeyken üstel�k 
haksız yere hakaret d�l�ne başvurmamış-
tılar.

Tekrarlanan İstanbul seç�mler� bazı s�-
yas�ler�n s�n�rler�n� �y�ce gerd�. Geçt�ğ�m�z 
günlerde z�yaret ett�ğ� b�r esnafı aşağıla-
yarak tokatlayan b�r İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkan Adayı ş�md� de yetk�s� 
olmadığı halde VİP salonuna g�r�ş yap-
mak �sterken Ordu Val�’s�n�n emr� �le sa-
lona alınmaması sonucu y�ne s�n�rler�ne 
hak�m olamadı. 

Sadece Fox Tv’n�n haber çek�m� yaptı-
ğı olayda  İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkan Adayı olan b�r k�ş� VİP salonun-
dan �çer� alınmadığı �ç�n; b�r �lde devlet� 
tems�l eden en yetk�l� yönet�m görevl�-
s� olan Val�’ye hakaret ett�. Kend�s�n� en 
çok beğenen hatta öven telev�zyon haber 
sunucusu olan Fat�h Portakal tarafından 
dah� �k�nc� kez eleşt�r�lmes�ne sebep olan 
olayda Başkan Adayı, Val�’ye “İT” ded�.

Fox Haber’�n el�ndek� hakaret görüntü-
ler�n� yayınlamaması, ancak haber� detayı 
�le b�rl�kte vermes� ayrı b�r d�kkat çeken 
konu oldu. “Acaba Cumhur İtt�fakı’nın 
İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkan 
Adayı olan Sn. B�nal� Yıldırım böyle b�r 
hakarette bulunmuş olsaydı, aynı kanal 
görüntüyü y�ne g�zlerm�yd�” d�ye düşün-
meden edem�yoruz.

23 Haz�ran seç�m� yaklaştıkça özell�kle 
adaylardan b�r�n�n s�n�r katsayısının b�r 
�lde devlet� tems�l eden en yetk�l� k�ş�ye 
hakaret edecek boyutlara ulaşmasının al-
tında acaba anket sonuçlarında kend�s�-
n�n bu seç�m� farklı b�r şek�lde kaybede-
ceğ�n� görmes� m� var...

M�llet İtt�fakı’nın küçük ortağının b�r yet-
k�l�s� de kalkmış hayal�n� b�le kuramaya-
cağı Marmaray’a laf ed�yor. Neym�ş, alı-
nan yedek vagonların rayları Marmaray’ın 
ray hattına uymamış da dopalarda bekle-
t�lmek zorunda kalınmış. 

‘Büyük projelere �mza atan k�ş�ler, bu 
kadar bas�t b�r hata yapab�l�rler m�’ d�ye 
önce daha d�kkatl� b�r şek�lde düşünmes� 
gerek�r. Bu saçma sapan eleşt�r�ye Ulaş-
tırma Bakanlığı hemen cevap verd�: “Alı-
nan 54 set�n 43’ü hergün h�zmet ver�yor. 
D�ğerler� de h�zmet vermek �ç�n taleb�n 
artmasını bekl�yor. Asla uyuşmazlık g�b� 
b�r durum sözkonusu değ�ld�r.” 

Yapılan h�zmetler� anlamakta dah� zor-
luk çekenler, eleşt�r�de bulunab�lmey� b�le 
becerem�yorlar...

İş� ehl�ne tesl�m etmek en doğrusu ola-
cak...

Selahatt in Bölükbaşı
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BAYRAMPAŞA

İSTANBUL’UN FETHİ BAYRAMPAŞA’DA İSTANBUL’UN FETHİ BAYRAMPAŞA’DA İSTANBUL’UN FETHİ BAYRAMPAŞA’DA İSTANBUL’UN FETHİ BAYRAMPAŞA’DA İSTANBUL’UN FETHİ BAYRAMPAŞA’DA İSTANBUL’UN FETHİ BAYRAMPAŞA’DA 
COŞKUYLA KUTLANDICOŞKUYLA KUTLANDICOŞKUYLA KUTLANDI

İstanbul’un Feth�’n�n 566. yılı, 
c�han pad�şahı Fat�h Sultan 
Mehmet Han’ın asırlar önce ota-
ğını kurduğu Bayrampaşa’da 
coşkuyla kutlandı.

“Kutlu feth�n” 566. yılı c�han pad�şahı 
Fat�h Sultan Mehmet Han’ın asırlar önce 
otağını kurduğu Bayrampaşa’da coşkuy-
la kutlandı. Fat�h Parkı’nda düzenlenen 
kutlama programına Bayrampaşa Beled�-
ye Başkanı At�la Aydıner’�n yanı sıra Bay-
rampaşa Kaymakamı Osman Aslan Can-
baba, Bayrampaşa İlçe Emn�yet Müdürü 
Necat� Aktuğ Şah�n, Bayrampaşa İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürü Abdülaz�z Yen�yol �le okul 
müdürler�, öğretmen ve öğrenc�ler katıldı.

İst�klal Marşı ve saygı duruşu �le başla-
yan program öğrenc�ler�n halk oyunları 
göster�ler� �le sürdü. Programında sonun-
da öğrenc�ler, Başkan At�la Aydıner �le ha-
tıra fotoğrafı çekt�rd�.
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10 BİNLERCE KOMŞU 10 BİNLERCE KOMŞU 10 BİNLERCE KOMŞU 
BAYRAMPAŞA’DA İFTARDA BULUŞTUBAYRAMPAŞA’DA İFTARDA BULUŞTUBAYRAMPAŞA’DA İFTARDA BULUŞTU
Ramazan ayı boyunca on b�nlerce komşuyu �ftar sofralarında b�r 

araya get�ren Bayrampaşa Beled�yes�, son �ftar programını Yıldı-
rım Mahalles�’nde düzenled�. B�nlerce komşunun aynı duygularla 
aynı sofraları paylaştığı programa Başkan At�la Aydıner de katı-
larak vatandaşların �ftar sev�nc�ne ortak oldu.

Bayrampaşa Beled�yes�, Ramazan ayı 
boyunca �lçedek� 11 mahallede dü-

zenled�ğ� toplam 11 �ftar programında on 
b�nlerce komşuyu aynı sofrada buluştur-
du. Bu yılk� ‘komşuluk �ftarları’ son olarak 
Yıldırım Mahalles� Kınalı Ada Sokak’ta dü-
zenlenerek tamamlandı. Ramazan ayında 
mahalle sak�nler�n�n tanışmasını, b�rl�k 
ve beraberl�k duygularının pek�şmes�n� 
sağlayan Bayrampaşa Beled�yes�’n�n �f-
tar programları büyük �lg� gördü. On b�n-
lerce komşu aynı duygularla aynı sofra-
ları paylaştı. Çocukların da unutulmadığı 
programlarda onlar �ç�n de b�rb�r�nden 
eğlencel� etk�nl�kler düzenlend�. Yıldırım 
Mahalles�’ndek� programa Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner’�n yanı 
sıra AK Part� Genel Başkan Yardımcısı 
Fatma Betül Sayan Kaya �le AK Part� Bay-
rampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı da ka-
tılarak çocukların ve vatandaşların �ftar 
sev�nc�ne ortak oldu.

“RAMAZAN’IN BEREKETİNİ KOMŞULA-
RIMIZLA PAYLAŞTIK”

Komşularla b�rl�kte �ftar yapmaktan bü-
yük mutluluk ve onur duyduğunu  bel�r-
ten Başkan Aydıner, “İftar programlarımız 
sayes�nde Bayrampaşa’mızın kıymetl� 
sak�nler�yle b�r araya geld�k. On b�r ayın 
sultanı Ramazan-ı Şer�f’� sokak �ftarları-
mız �le hep b�rl�kte doyasıya yaşadık. İf-
tar ve gönül sofralarımızda değerl� kom-
şularımızla ekmeğ�m�z�, suyumuzu ve en 
öneml�s� de dostluğumuzu paylaştık. İftar 
sofralarımıza teşr�f ederek b�zler� onur-
landıran ve Ramazan ayının bereket�n� 
paylaşan hemşehr�ler�m�n her b�r�ne gö-
nülden teşekkür ed�yorum. Bu ves�leyle 
başta Bayrampaşalı’lar olmak üzere tüm 
İslam âlem�n�n mübarek Ramazan Bayra-
mı’nı tebr�k ed�yorum.” ded�.
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BAYRAMPAŞA, MURATPAŞA BAYRAMPAŞA, MURATPAŞA BAYRAMPAŞA, MURATPAŞA BAYRAMPAŞA, MURATPAŞA BAYRAMPAŞA, MURATPAŞA BAYRAMPAŞA, MURATPAŞA 
İFTARINDA BULUŞTUİFTARINDA BULUŞTUİFTARINDA BULUŞTU

Ramazan ayı boyunca on b�nlerce komşuyu �ftar sofralarında 
b�r araya get�ren Bayrampaşa Beled�yes�, onuncu �ftar programı-
nı Muratpaşa Mahalles�'nde düzenled�. B�nlerce komşunun aynı 
duygularla aynı sofraları paylaştığı programa Başkan At�la Aydı-
ner de katılarak vatandaşların �ftar sev�nc�ne ortak oldu.

Bayrampaşa Beled�yes�’n�n Ramazan 
ayı boyunca �lçen�n dört b�r yanın-

da düzenled�ğ� �ftar programları aralıksız 
devam ed�yor. Bayrampaşalı’ları aynı sof-
rada buluşturarak mahalle sak�nler�n�n 
tanışmasını, b�rl�k ve beraberl�k duygula-
rının pek�şmes�n� sağlayan Bayrampaşa 
Beled�yes�’n�n �ftar programları büyük �lg� 
görüyor. 

B�nlerce komşu aynı duygularla aynı 
sofraları paylaşıyor. Son olarak Murat-
paşa Mahalles� Ahmet Sarıoğlu Parkı’nın 
yanında kurulan �ftar ve gönül sofraların-
da buluşan komşular, Başkan At�la Aydı-
ner’e ve ek�b�ne teşekkür ederek b�rl�kte 
�ftar etmen�n mutluluğunu yaşadı. 

Çocukların da unutulmadığı program-
da onlar �ç�n de b�rb�r�nden eğlencel� et-
k�nl�kler düzenlend�. Programa katılarak 
vatandaşlarla b�rl�kte �ftar yapan Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 
“Mübarek Ramazan ayının manev�yatını 

değerl� komşularımız �ç�n kurduğumuz �f-
tar sofralarımızda hep b�rl�kte huzur �ç�n-
de yaşıyoruz. Sofralarımızı onurlandıran 
Bayrampaşalı tüm hemşehr�ler�me teşek-
kür ed�yorum.” ded�.

Bayrampaşa Beled�yes�, 28 Mayıs Salı 
günü de Yıldırım Mahalles� Kınalı Ada So-
kak’ta düzenleyeceğ� program �le bu yılk� 
sokak �ftarlarını tamamlayacak.
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Öğrenc� Dünya Çevre Günü KutlandıÖğrenc� Dünya Çevre Günü KutlandıÖğrenc� Dünya Çevre Günü Kutlandı
Çocuklara küçük yaştan �t�baren çevre b�l�nc� ve doğa sevg�s� 

kazandırarak “Çevre Dostu Nes�ller” yet�şt�rmey� amaçlayan Ga-
z�osmanpaşa Beled�yes�, okullarda eğ�t�m verd�ğ� b�n 200 Çevre 
Elç�s� öğrenc�y� Dünya Çevre Günü etk�nl�kler�nde b�r araya ge-
t�rd�.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gaz�os-
manpaşa’da b�n 200 Çevre Elç�s� öğrenc� 
farkındalık etk�nl�ğ� düzenled�. Bağlarbaşı 
Caddes�'nden Gaz�osmanpaşa Meydan'a 
kadar Çevre Elç�ler�n�n yürüyüşüyle baş-
layan etk�nl�kler, öğrenc�ler�n r�t�m şovla-
rı, t�yatro ve ş��r göster�ler�yle devam ett�. 
Çevre Elç�s� çocuklar eller�nde "Her atık 
çöp değ�ld�r", "Evrene zarar ver�rsen sen 
zarar görürsün", "Doğanın p�l� b�tmes�n" 
pankartlarıyla yürüdüler. Göster�ler�n ar-
dından Çevre Elç�s� Sınavı'ndan 100 puan 
alan öğrenc�lere b�s�kletler� ve Okullar 
Arası Ger� Dönüşeb�l�r Atık Toplama Ya-
rışması'nda dereceye g�ren okullara tab-
let, ağaç k�taplık, potalı kaydırak, h�jyen 
set� ödüller� takd�m ed�ld�.

Çocuklarla b�rl�kte davul çalan Gaz�os-
manpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n 
Usta, "Öncel�kle Dünya Çevre Günü ve-
s�les�yle çevreye duyarlı k�tleler�, çevrey� 
sah�plenen herkes� kutluyorum. B�ze ec-

dadımızdan m�ras kaldığı şekl�yle koru-
mak ve yavrularımızla b�rl�kte geleceğe 
m�ras b�r çevre bırakmak zorundayız. B�l-
d�ğ�n�z g�b� Sayın Cumhurbaşkanımızın 
eş� Em�ne Hanım'ın başlatmış olduğu sıfır 
atık projeler� kapsamında M�ll� Eğ�t�m Mü-
dürlüğümüzle b�rl�kte yoğun b�r çalışma 
yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında ödül 
alan, dereceye g�ren öğrenc�ler�m�ze bu-
rada ödüller�n� takd�m ed�yoruz" ded�.

T�yatro göster�s�ne katılan Ecrenur Ta-
nır, "Bence çok güzel b�r etk�nl�kt�. T�yat-
romuzu da herkes seyrett�. Bence çok 
güzel oldu. Halk oyunları da d�ğer etk�n-
l�kler de bence çok güzeld� bugün" d�ye 
konuştu. T�yatro göster�s� �ç�n öğretmen�-
ne teşekkür eden Mel�sa Yılmaz �se "Ben 
uğurböceğ� rolündeyd�m. Bu t�yatrodan 
çok memnun oldum. Öğretmen�m�ze de 
bu t�yatroyu yaptığı �ç�n teşekkür eder�m" 
şekl�nde konuştu.
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Kentsel Dönüşüm HızlanıyorKentsel Dönüşüm HızlanıyorKentsel Dönüşüm Hızlanıyor
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı Murat Kurum, Gaz�osmanpaşa'da, 

yaklaşık 4 b�n 400 hak sah�b�n�n bulunduğu alanda, yıl sonuna 
kadar tüm �haleler� yapmak suret�yle, kentsel dönüşümü hızlan-
dıracaklarını bel�rterek, "En kısa zamanda da hak sah�b� vatan-
daşlarımıza sağlam, güvenl� konutlarını ver�yor olacağız." ded�. 

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı Murat Ku-
rum, Gaz�osmanpaşa'da TOKİ tara-

fından �nşası devam eden kentsel dönü-
şüm alanındak� konutları �nceled�. 

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakan Yardımcısı 
Fatma Varank, Gaz�osmanpaşa Beled�ye 
Başkanı Hasan Tahs�n Usta, TOKİ Başka-
nı Ömer Bulut ve bakanlık bürokratları da 
Bakan Kurum'a eşl�k ett�.

Sahadak� f��l� çalışmaları yer�nde �ncele-
d�kler�n� bel�rten Kurum, 31 Mart seç�mle-
r� önces�nde vatandaşlara Gaz�osmanpa-
şa'da kentsel dönüşüm sözü verd�kler�n� 
hatırlattı. 

19 Mayıs’ta süres� dolan genelge kapsa-
mında bazı �lçelerdek� r�skl� alanların da 
�ncelemeler�n� yaptıklarını �fade eden Ku-
rum, en ac�l ve öncel�kl� r�sk taşıyan alan-
larda kentsel dönüşümü başlatacaklarını 
söyled�. Bakan Kurum, kentsel dönüşü-
mü 5 yıllık süreçte hazırlanacak master 
plan çerçeves�nde yürütecekler�n� söyle-

d�. Kurum, "Bugün de Gaz�osmanpaşa'da 
yaptığımız �st�şareler net�ces�nde, yak-
laşık 4 b�n 400 hak sah�b�n�n bulunduğu 
alanda, yıl sonuna kadar tüm �haleler�m�z� 
yapmak suret�yle, kentsel dönüşümü hız-
landırıyoruz ve en kısa zamanda da hak 
sah�b� vatandaşlarımıza sağlam, güvenl� 
konutlarını ver�yor olacağız." d�ye konuş-
tu.

Kentsel dönüşümün bundan sonrak� sü-
reçte bakanlığın yapacağı en öneml� �şler 
arasında olduğunu bel�rten Kurum, bu ya-
pıların yatay m�mar� esaslı, az katlı �nşa 
ed�leceğ�n� söyled�. 

Türk kültürünü yansıtan projeler yap-
mak �sted�kler�n� d�le get�ren Kurum, şun-
ları anlattı: 

"Bakanlık olarak h�çb�r gel�r beklemek-
s�z�n vatandaşlarımızla el b�rl�ğ� �çer�s�n-
de, onların rızası çerçeves�nde kentsel 
dönüşüm projes�n� yürüteceğ�z.”
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EYÜPSULTAN

Eyüpsultan’da muhteşem Eyüpsultan’da muhteşem Eyüpsultan’da muhteşem 
"Fet�h Yürüyüşü" düzenlend�"Fet�h Yürüyüşü" düzenlend�"Fet�h Yürüyüşü" düzenlend�

İstanbul'un Feth�n�n 566. yıl dönümü neden�yle Eyüpsultan’da 
muhteşem b�r “Fet�h Yürüyüşü” düzenlend�.

Yeş�lpınar Begonya Sokak’ta ver�len 
�ftar sonrası Eyüpsultan Beled�yes� 

Mehter Takımı eşl�ğ�nde başlayan Fet�h 
Yürüyüşü, Özlem Çarşısı’nda son buldu.

Ellerde taşınan meşalelerle cadde ve so-
kakların aydınlandığı yürüyüşe Eyüpsul-
tan Beled�ye Başkanı Den�z Köken’�n yanı 
sıra AK Part� İlçe Başkanı Adem Koçy�ğ�t, 
AK Part� İstanbul İl Yönet�m Kurulu Üyes� 
Mün�re Ayvacı, AK Part� Kadın ve Gençl�k 
Kolları başkan ve üyeler� �le çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Yürüyüşe büyük �lg� gösteren vatandaş-
lar aynı zamanda evler�n�n balkonlarından 
da konfet�, bayraklar ve alkışlarla destek 
verd�ler.

Yürüyüşün son bulduğu Özlem Çarşı-
sı’nda vatandaşların sevg� göster�ler� ara-
sında konuşma yapan Eyüpsultan Beled�-
ye Başkanı Den�z Köken, şunları söyled�:

“İstanbul’un Feth�n�n 566. yıl dönümü 
bütün İslam alem� �ç�n hayırlara ves�le ol-
sun d�yorum. Kutlu feth�n yıl dönümün-
de, fener alayımızla b�rl�kte yürüyüşümü-
zü gerçekleşt�rd�k. İstanbul’u fethederek 
Peygamber övgüsüne na�l olmuş, büyük 
komutan Fat�h Sultan Mehmet ve şanlı 
ordusunu b�r kez daha m�nnet, rahmet ve 
hayır dualarıyla yad ed�yoruz.”
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ESENLER

MUZAFFER OZAK MUZAFFER OZAK MUZAFFER OZAK 
MÜŞRİKLERE DİNİ TEBLİĞ ETTİMÜŞRİKLERE DİNİ TEBLİĞ ETTİMÜŞRİKLERE DİNİ TEBLİĞ ETTİ

'Sahafl ar Şeyh�' ve yazar Muzaffer Ozak Efend�'y� anlatan Ömer 
Tuğrul İnançer, "Nasıl Rasulullah müşr�klere, putperestlere, Hı-
r�st�yanlara ve Yahud�lere d�n� tebl�ğ ett�yse, Muzaffer Efend� 
Hazretler� de d�n� öyle tebl�ğ ett�" ded�.

Esenler Beled�yes� tarafından Rama-
zan etk�nl�kler� kapsamında Dörtyol 

Meydanı'nda düzenlenen Anadolu'yu Ma-
yalayanlar programında 'Sahafl ar Şeyh�' 
ve yazar Muzaff er Ozak anıldı. Kur'an-ı 
Ker�m t�lavet�yle başlayan gecede Muzaf-
fer Ozak Efend�'y� Ömer Tuğrul İnançer 
anlattı.

İSLÂM İLE MÜŞERREF OLDULAR

Muzaff er Ozak Efend�'n�n h�zmetler�n� 

yalnızca muh�t�ne değ�l bütün aleme ya-
yan b�r �nsan olduğunu söyleyen Ömer 
Tuğrul İnançer, "Bu h�zmetler b�rtakım ya-
saklardan dolayı ne yazık k� yurtdışında 
daha serbest ortamlarda oluştu, bunların 
başında da Amer�ka gel�yordu. Nasıl Ra-
sulullah müşr�klere, putperestlere, Hır�s-
t�yanlara ve Yahud�lere d�n� tebl�ğ ett�yse, 
Muzaff er Efend� Hazretler� de öyle tebl�ğ 
ett�. O tebl�gatın net�ces�nde bugün dün-
yanın pek çok yer�nde Kanada'da, Ame-
r�ka'da, Meks�ka, Brez�lya, Ş�l�, Hollanda, 
İspanya, Almanya'da dergahlar oluştu. 
Buralarda İslâm'ın güzell�ğ�yle tanışıyor 
ve n�ce batıl yolunda olanlar İslâm �le mü-
şerref oluyorlar" d�ye konuştu.

Esenler Beled�ye Başkanı Mehmet Tev-
f�k Göksu da, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayy�p Erdoğan'ın da katılımıyla, Kad�r 
Geces�'nde gerçekleşecek “10 B�n Hat�m 
100 B�n Dua Bulaşması”na Esenlerl�ler� 
davet ett�. Gecen�n sonunda Grup Sazen-
deler, tasavvuf müz�kler�yle ve okudukları 
�lah�lerle gönüllere dokundu.
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ESENLER

Esenler Kad�r Geces�'nde y�ne tek yürek oldu. Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayy�p Erdoğan'ın da katılımıyla "10 B�n Hat�m 100 
B�n Dua Buluşması"nda 100 b�n Esenlerl�, dualarını İslâm coğ-
rafyasında zulüm gören mazlumlar �le tüm şeh�t ve gaz�ler�m�ze 
gönderd�.

BAŞKAN 'DUA BULUŞMASI'NDABAŞKAN 'DUA BULUŞMASI'NDABAŞKAN 'DUA BULUŞMASI'NDABAŞKAN 'DUA BULUŞMASI'NDABAŞKAN 'DUA BULUŞMASI'NDABAŞKAN 'DUA BULUŞMASI'NDA

Esenler Beled�yes�'n�n Kad�r Gece-
s�’nde düzenled�ğ� "10 B�n Hat�m 100 

B�n Dua" özel programında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayy�p Erdoğan, geçt�ğ�m�z yıl 
olduğu g�b� bu yıl da Dörtyol Meydanı'nda 
100 b�n Esenlerl� �le b�r araya geld�. B�n 
aydan hayırlı Kad�r Geces�’ne özel “Dua 
Buluşması"nda 100 b�n Esenlerl�, duaları-
nı İslâm coğrafyasında zulüm gören maz-
lumlar �le tüm şeh�t ve gaz�ler�m�ze gön-
derd�. Kur'an-ı Ker�m t�lavet�yle başlayan 
gecede, Prof. Dr. N�hat Hat�poğlu ve Ömer 
Döngeloğlu Kad�r Geces�'n�n Müslüman-
lar �ç�n önem�n� anlattılar.

Esenler Beled�yes� Kadın ve A�le H�z-
metler� Müdürü Cemal Bolat, beraber�n-
dek� hocalarla b�rl�kte, �lçedek� d�n görev-
l�ler�, Kur’an Kursu öğrenc�ler� ve gönüllü 
vatandaşlar tarafından Ramazan ayı bo-
yunca okunan 10 b�n�n üzer�ndek� Hatm-� 
Şer�f’�n duasını yaptırdı. Salâvat-ı şer�fe, 
tevh�t ve tekb�rler �le duaların okunduğu 

gecede Esenlerl�ler, tek yürek olarak el-
ler�n� ve gönüller�n� semâya açtılar. Mey-
danı dolduran on b�nler ayağa kalkarak, 
hep b�rl�kte F�l�st�n, Gazze, Sur�ye, Mısır, 
Arakan, Doğu Türk�stan başta olmak üze-
re İslam coğrafyasındak� mazlumların hu-
zura kavuşması, tüm dünyadak� zulmün 
sona ermes� ve şeh�tler�m�z �ç�n dualar 
ett�ler.

Gecede protokol üyeler�, Esenlerl� ha-
yırseverler tarafından Umre’ye gönder�le-
cek 10 k�ş� �ç�n kura çek�m�n� yaptı. Umre 
çek�l�ş�n� kazananlar gözyaşları �ç�nde bu 
anı sevd�kler�yle paylaştı.

Esenler'de her Kad�r Geces�'nde '10 B�n 
Hat�m 100 B�n Dua' programının b�r ge-
lenek hal�ne geld�ğ�n� söyleyen Esenler 
Beled�ye Başkanı Mehmet Tevf�k Göksu, 
okunan dualarla mazlumların ses� olduk-
larını bel�rtt�.
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ZEYTİNBURNU

Başkan Davet� Ger� Çev�rmed� Başkan Davet� Ger� Çev�rmed� Başkan Davet� Ger� Çev�rmed� 
İftarını Zeyt�nburnu Sah�l�nde Yaptıİftarını Zeyt�nburnu Sah�l�nde Yaptıİftarını Zeyt�nburnu Sah�l�nde Yaptı

Zeyt�nburnu sah�l�nde �ftarı bekleyen b�r a�len�n davet� üzer�ne 
onları kırmayan Başkan Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan, �ftarını Zeyt�nburnu sah�l�nde 

b�r a�len�n yer sofrasına konuk olarak 
yapmasının ardından, burada bulunan d�-
ğer vatandaşların yanına da uğradı. Oru-
cunu açtıktan sonra onlarla fotoğraf çek-
t�ren Erdoğan, onları d�nled�, korumaları 
da çocuklara oyuncak dağıttı. 

Daha sonra parktak� Cemal Ece �s�ml� 
vatandaşın çay davet�n� kabul eden Erdo-
ğan, onlarla çay �ç�p sohbet ederek hatıra 
fotoğrafı çekt�rd�. Erdoğan'a Cumhurbaş-
kanlığı İlet�ş�m Başkanı Fahrett�n Altun, 
İstanbul Val�s� Al� Yerl�kaya, AK Part� Söz-
cüsü Ömer Çel�k, AK Part� İstanbul İl Baş-
kanı Bayram Şenocak, Zeyt�nburnu Bele-
d�ye Başkanı Ömer Arısoy eşl�k ett�.
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FATİH

Fat�h Cam��’nde Fat�h Cam��’nde Fat�h Cam��’nde 
Bayram Sabahı CoşkusuBayram Sabahı CoşkusuBayram Sabahı Coşkusu

Fat�h Beled�yes� geleneksel 
hale get�rd�ğ� Bayram Namazı 
sonrası çorba �kramına bu bay-
ram da devam ett�.

Fat�h, Süleyman�ye, Yavuz Sel�m, Süm-
bülefend� ve Sultanahmet Cam�ler�n-

de bayram namazı sonrası toplam 10 b�n 
k�ş�ye çorba �kramı yapıldı. Ramazan ayı 
boyunca Fat�h’te �ftar sofralarında b�nler-
ce vatandaşa �ftar veren Fat�h Beled�yes�, 
bayram sabahı da �lçen�n 5 büyük cam�n-

de vatandaşlara çorba �kramında bulun-
du.

Ramazan ayının sona ermes� �le beraber 
bayram sabahı namazlarını kılmak �ste-
yen vatandaşlar cam�lere akın ett�. Rama-
zan’ın en güzel yaşandığı �lçelerden b�r� 
olan Fat�h’te bayram namazı �ç�n vatan-
daşlar Fat�h Cam�’n� doldururken, cam�-
ye sığamayan cemaat avluda namazları-
nı kıldı. Bayram namazı sonrası Fat�hl�ler 
b�rb�rler�n�n Ramazan Bayramı’nı kutladı. 
Fat�h Beled�ye Başkanı M. Ergün Turan da 
vatandaşlarla bayramlaşıp onlarla sohbet 
ett�.

Başkan M. Ergün Turan, vatandaşların 
Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlık, 
mutluluk ve huzur �çer�s�nde geç�rmes� 
temenn�s�nde bulundu. Başkan Turan, ge-
leneksel hale gelen bayram namazı son-
rası çorba �kramı programıyla vatandaş-
ların b�r araya gelerek b�rl�k ve beraberl�k 
�çer�s�nde bayramlaşmalarını sağlamaya 
çalıştıklarını �fade ett�.
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Metroda İftara Geç Kalanlara Su ve Kek Metroda İftara Geç Kalanlara Su ve Kek Metroda İftara Geç Kalanlara Su ve Kek Metroda İftara Geç Kalanlara Su ve Kek Metroda İftara Geç Kalanlara Su ve Kek Metroda İftara Geç Kalanlara Su ve Kek 
İy� Kalpler Yardımlaşma ve 

Kültür Derneğ� yönet�m kurulu 
üyeler� ve gönüllüler� �le b�rl�k-
te �ftar saat�nde yolda olan ve 
�ftara yet�şemeyen vatandaşla-
ra su ve kek dağıttı. 

İftara 15 dak�ka kala Sağmalcılar met-
ro durağına g�den ek�p, �ftara yet�şe-

meyen vatandaşlara kek ve su dağıt-
tı. Yaklaşık olarak ev�ne geç kalan 250 
kadar vatandaşa �ftarlık dağıtan ek�p 
halk tarafından teşekkürlerle karşılandı.

Dernek Başkanı Adem D�şç� yaptığı açık-
lamada ; öncel�kle �çer�s�nde bulundu-
ğumuz şu mübarek ayların en hayırlı 
günler�nden olan Kad�r Gecem�z tüm İs-
lam alem�ne mübarek olsun. B�zler İy� 
Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneğ� 
olarak bugün burada �ftara yet�şeme-
yen vatandaşlarımıza kek ve su dağıttık. 

Orucumuzu onlarla açarken yardımlaş-
manın ne kadar güzel olduğunu b�r kez 
daha görmüş olduk. Bu tür akt�v�teler 
gerçekten manev�yat yüklü ve mutluluk 
ver�c�. Şahsım ve derneğ�m adına eme-
ğ� geçen herkese teşekkür ed�yorum. İy� 
Kalpler kısa b�r süre �çer�s�nde tüm Tür-
k�ye’n�n �y�l�k �ç�n atan kalb� olacaktır. 




