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‘‘ALTIEYLÜL’DE BAYRAM BİR BAŞKA GÜZEL’’

ALTIEYLÜL’DE GÖNÜLLER BİR
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tam kapanma sürecinde
evlerinden çıkamayan vatandaşların Ramazan Bayramı’nı yine
Altıeylül’de ramazan boyunca hizmet veren davulcular ile birlikte
mahalle mahalle dolaşarak kutladı.
BİZLERE BAYRAM RUHUNU YENİDEN YAŞATTILAR
Yaşadığımız Covid-19 salgını başladığı günden bu yana hayatımızı
büyük oranda kısıtlamamıza sebep oldu. Özellikle tüm bayramları
birlikte ve büyük bir coşkuyla kutlayan bizleri her şeyden mahrum

bırakarak buruk bayramlar geçirmemize sebep oldu. Altıeylül Belediyesi pandemi sürecinin başından beri vatandaşın her anlamda yanında olmaya çalışan bir belediye olarak herkesin takdirini toplamayı başarmıştı. Dualar ile uğurladığımız bu mübarek Ramazan Ayı’nı
yine dualar ve neşe ile karşıladığımız Ramazan Bayramı takip etti.
Fakat tam kapanma sürecinde olan ülkemizde buruk geçen bayramı
bir nebze de olsa eski günlerimizdeki gibi neşe içinde kutlamak isteyen Başkan Avcı, Ramazan Davulcularıyla birlikte mahalle mahalle dolaşarak Bayram ruhunu tüm vatandaşlara yaşattı

RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
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T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT
İlçemizde kurulan pazaryeri
denetimlere katıldı.

Sayfa 2

Büyükşehir OSB Yolu’nda sona geldi

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı

Kaymakamımız Rahmi BULUT bugün ilçemize
kurulan pazaryeri denetimlerine katıldı.

Denetliyoruz. Uyarıyoruz.
#TamKapanmaModeli
#sağlıkicinhepimizicin

Büyükşehir OSB Yolu’nda sona geldi
---OSB Yolu gün sayıyor
Büyükşehir Belediyesi OSB’de yıllardır süregelen trafik sorununu, kendi iş
gücü ve öz kaynaklarıyla yaptığı alternatif yol ile çözüyor. 100 bin kişi kapasiteli
ve 4 şeritli yolda asfaltlama çalışmaları
başladı, kısa zamanda hizmete açılacak.
Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır süregelen trafik sorununu çözüme
kavuşturmak için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 100 bin

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Ekiplerimiz, sağlığımızı korumak amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
Denetliyoruz. Uyarıyoruz.
#TamKapanmaModeli #sağlıkicinhepimizicin

kişinin rahat ve konforlu bir şekilde
ulaşımını sağlayacak 4 şeritli alternatif
yolda çalışmalarını tamamlamak üzere.
Büyükşehir Belediyesi, kendi iş gücü ve
öz kaynaklarıyla yaptığı 3 bin 100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde
çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli alternatif yolda asfalt çalışmalarına başladı.
Yol tamamlandığında Gaziosmanpaşa
Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi ve
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Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın yanındaki tren makasında yaşanan trafik
sıkışıklığı sona erecek.
YILLARIN HAYALİ GERÇEK OLUYOR
2015 yılında yaklaşık 5 bin olan çalışan
sayısının 2021’de yaklaşık 15 bine ulaştığı Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 ve 2.
etapların dolmasıyla birlikte 10 yıl içerisinde 3. ve 4. etabın genişleme sahaları
da tamamlanacak. 4 etapta tamamlandığında OSB’de yaklaşık 100 binin çalışanın olacağı öngörülüyor. Projelendirme
ve planlama çalışmalarını bu öngörüden
yola çıkarak yapan Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi, alternatif yolu 100 bin kişi
kapasiteli olarak inşa etti.
TRAFİĞİ ÇOK RAHATLATACAK
Dokuma Kavşağı’ndan başlayan 3 bin
100 metrelik yol; 20 metre genişliğinde
çift gidiş-gelişli toplam 4 şerit olarak
Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi
Komutanlığı arka kısmından geçerek
Kesirven yolundan OSB’ye bağlanıyor.
Asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Balıkesir Ulaşım
Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni
yolu servis yolu ilan ederek Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa
Caddesi’ndeki hususi araç trafiğini de
rahatlatmış olacak. Kamyon ve TIR’ların
da batı çevre yolunu kullanması üzerine
OSB’de yoğunlaşan trafik minimuma
indirilmiş olacak.

Dursunbey Kaymakamımız Rahmi BULUT Şehit
yakınları ve gazilerimizi ziyaret ederek Mübarek
Ramazan Bayramlarını kutladıl

T.C. Dursunbey Kaymakamlığı
Kaymakamımız Rahmi BULUT,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut
GÜLTEKİN, Emniyet Müdürü
Cansal KANLIKAYA ve İlçe
Jandarma Komutanlığı personeli İlçe merkezi ve kırsal mahallerimizde ikamet eden Şehit
yakınları ve gazilerimizi ziyaret
ederek Mübarek Ramazan Bayramlarını kutladılar. Akabinde
de Şehitlerimizin kabirlerini
ziyaret ettiler.
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CANBEY HEMŞİRELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Sayfa 3

Sağlıklı yaşam için
NanoClearAG
Sağlıklı yaşam için NanoClearAG
İnsan sağlığına, hayvanlara, bitkilere
( çok hücreli canlı lara ) zarar vermediği Dünya Sağlık Örgütü
( WHO ) ta rafından kabul edilmektedir.

CANBEY HEMŞİRELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile birlikte Burhaniye
Devlet Hastanesi’nde hemşireleri ziyaret etti ve karanfil hediye etti. Canbey hemşirelerin
hem özel günlerini, hem de bayramlarını kutladı.

EKREM BAŞARAN AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANIN
Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı:
Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı:
SEVDİKLERİMİZDEN
UZAK,
MESCİD-İ
AKSA’DA
YAŞANAN
ZULMÜN
ACISIYLA
BURUK BİR
BAYRAM
YAŞIYORUZ.

“Aziz Balıkesirliler; rahmet,
mağfiret ve
ilahi affın zirveye ulaştığı, mübarek Ramazan Bayramı
münasebetiyle, hepinizi sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum.

Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin
yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride
bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, toplum
olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan
bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini hep
birlikte yaşamaktayız.
Bayramlar, sosyal hayatımıza büyük katkı
sağlayan çok önemli günlerdir. Zira akrabalar arasında ziyaretleşme ve kaynaşmalar
zirveye ulaşır. Gönüller huzur ve sevinçle
dolar. Ancak, bu bayram ailemiz, yakınlarımız ve toplumumuzun sağlığı için sosyal
mesafeye uymamız ve kurallara özen göstermemiz gerekmektedir.
Bu yüzden, bayram kutlamalarımızı salgın
hastalık sebebiyle, EVDE KAL çağrısına
uyarak, tam kapanma kurallarına riayet
ederek, düşmeye başlayan vaka sayılarını
arttırmadan normalleşme sürecine geçmek
adına iletişim cihazlarımızı kullanmak suretiyle yapmalıyız.
Bayramlar, her yıl gelip geçen ve sıradan
günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin
dalga dalga toplumun bütün kesimlerine
yayıldığı, bireysel benlikten adeta toplumsal benliğe geçildiği, yüce dinimizin rahmet
kaynaklı çağrısına kulak verip, hakkı, hakikati ve adaleti yüceltmek, ahlak ve fazilete

çağırmak, sevgi, barış ve huzurun yayıldığı
müstesna günlerdir.
İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda
açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik
ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip ve geliştiği çok özel ve kutsal zaman
dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram,
İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan
kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek
için Allah’ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. En içten temennimiz odur ki Ramazan
ayı ve bayramının taşıdığı bu güzel iklimin
bütün yeryüzüne yayılmasıdır.

TİP2 Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi
Sağlık Bakanlığı’ndan alınan « TİP2
Biyosidal ÜrünRuhsatnamesi» olan,
uzun süreli etki sağlayan antimi
krobiyal&antiviral koku giderici solüsyondur.
Sterilizasyon
Uzun süreli ve çok etkin sterilizasyon için 80 ppm nano gümüş yoğunluğunda üretilmektedir

Saygıdeğer Balıkesirliler;
Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına
alan ve nice ölümlere neden olan COVID19’la mücadelede ülkemizin büyük başarısı, uluslararası alanda gurur verici bir
takdir kazanmıştır. Ancak, bu başarımızın
devam edebilmesi bütün vatandaşlarımızın
virüsle mücadelede belirlenen kurallara
azami dikkat ve titizlik göstermelerine
bağlıdır.
Bu bağlamda; mübarek Ramazan Bayramında virüsün bulaşma riski gözetilerek,
sosyal mesafenin korunması ve belirttiğimiz gibi her türlü önlemin alınması hepimiz
için büyük önem arz etmektedir.
Bu süreci çok başarılı bir biçimde yönetmekte olan bir ülkenin vatandaşları olarak,
yine aynı duyarlılığın devam edeceğine
gönülden inanıyorum.
Kadir Gecemizden bugüne, Kudüs’te
Mescid-i Aksa’da, zalim terör devleti İsrail
polisleri tarafından yaşatılan insanlık dramı
bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Yapılan saldırıları şiddetle kınıyor ve Filistinli Kardeşlerimizin acısını paylaşarak yanlarında
olduğumuzu bilmelerini istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerimle, Ramazan
Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, başta ilimiz ve ülkemiz
olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına,
sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini
diliyor, bütün hemşehrilerimi sevgi, saygı
ve muhabbetle selamlıyorum.”

EKREM BAŞARAN
AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANI

Uzun süreli koruma
Nano Gümüş Teknolojisi ile yapılan testlerde gram pozitif, gram
negatif, zarflı, zarfsız bakterileri
yok ettiği, etkinliğinin uzun süre
aktivasyon sağladığı raporlanmıştır
Özel FormülÖzel formülü sayesinde adeta bir mikro organizma
mıknatısı etkisi yaratarak civardaki ve havada asılıkalan mikro
organizmaları, küf sporlarını da
kendine çekip yok eder.
Sağlıklı yaşam için NanoGümüşİyonTeknolojisi

Bilgi ve Randevu İçin
İrtibat
0542 204 91 55
0 531 317 69 69
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EROL GÜNGÖR
EROL GÜNGÖR

“Milliyetçilik, milli kültürü
bizzat bir medeniyet kaynağı haline getirmek ve
cemiyeti soysuz değişmelerin açık Pazar yeri halinden kurtarmak hareketidir.
Binaenaleyh, milliyetçilik
FARUK BALCI
aynı zamanda bir medeniyet
davasıdır”
Düşünce dünyamızı aydınlatmış isimlerin
ve onların eserlerinin, bugün yeterince
tanınmadığı bir gerçektir. Özellikle günümüz gençleri, düşünce dünyamızın
önemli isimlerini ve savundukları fikirleri
yeterince bilmemektedirler.
Bu durum gençlerin, Türk kültürüne,
Türk düşüncesine, Türk edebiyatına
yabancı kalmasına sebep olmaktadır.
Türk milletine hizmet etmiş, yön vermiş
şahsiyetler, aramızdan ayrılmış olsalar
da, aradan geçen zaman onların değerini
azaltmamış, aksine daha da arttırmıştır.
Bugün de, onlar yolumuza ışık tutmaktadırlar.
Fikirleri ile sembol olmuş kişilerden birisi
olan Erol Güngör, 25 Kasım 1938’de
Kırşehir’de dünyaya gelmiştir. İlk ve orta
tahsilini Kırşehir´de tamamladıktan sonra
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü´nü bitirdi.
1961 yılında aynı fakültenin Tecrübî
Psikoloji Kürsüsü’ne asistan oldu. 1965
senesinde Psikoloji doktoru olan Güngör; 1971 yılında doçent, 1978 yılında
profesör oldu.
1982 yılına kadar aynı fakültede Sosyal
Psikoloji dersleri veren Erol Güngör
1982 Temmuz ayında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü´ne tayin edildi. 24 Nisan
1983´de vefat etmiştir.
Erol Güngör’ün sosyal ilimlerdeki bilgisi, tarih şuuru ve ilim zihniyeti onu Türk
tarihinin ve bugünkü Türkiye’nin sosyal meselelerinin yorumlanmasında en
iyi mütefekkir mertebesine çıkarmıştır.
Bunun en önemli sebebi de Güngör’ün
yorumlarının, başta diğer sosyal ilimciler
tarafından olmak üzere yerli ve orijinal
bulunmasıdır.
Türk milletinin son yüzyılda yetiştirdiği
ilim ve fikir adamlarının en seçkin simalarından biri olan Erol Güngör felsefe
akımları ve Türk tarihi başta olmak üzere
sosyal ilimlerin her sahasında geniş bir
kültür birikime sahip düşünürlerimizdendir.
Güngör, ailesinden gelen Türk kültürü
sevgisiyle yetişmiştir.
Bu sağlam milli kültür ona milliliği ilme
ve ilmi de milliğe feda ettirmeyecek bir
hüviyet kazandırmıştı.

Başkalarının söylediklerini değiştirerek
veya tercüme ederek tekrarlayan bir
insan değildi. O, problemleri göstermekle
kalmaz aynı zamanda çözüm yolları da
önerirdi.
Erol Güngör, çeşitli yönleriyle uzun uzun
üzerinde durulması ve tahlil edilmesi
gereken bir yazar, âlim ve düşünürdür.
Toplumumuzun bugünkü meselelerini
tahsil edişi, milli kültürümüz ve tarihimiz
üzerindeki yazıları, bugünün şartlarında İslamiyet ve tasavvufun meseleleri
hakkındaki görüşleri, Marksizm’i tahlil
ve tenkit eden makaleleri, sosyal psikoloji alanında yaptığı mesleki çalışmaları,
tercümeleri ve nihayet üslubu, ayrı ayrı
üzerinde durulması gereken konulardır.
Güngör’ü çalışma arkadaşları daima
takdir etmişler ve onu insanları ve barışı
seven, bütün anlaşmazlıklara rasyonel
çözüm yolları getiren, örnek bir insan
olarak değerlendirmişlerdir.
Güngör, birçok ilim adamında görülebilen kararsızlık ve fikir değiştirmelerden
korunabilmiştir.
O, olanı tasvir ettikten sonra mensup
olduğu cemiyeti seven bir insan sıfatıyla olması gerekene yönelen bir aksiyon
adamıydı da. O, sağlam kültürü, ilmi
araştırma zihniyeti kuvvetli sentez kabiliyeti ile her zaman meseleleri büyük bir
açıklıkla ve tarafsızlıkla tahlil etmiş ve ne
yapmamız gerektiğine cevap vermiştir.
O, insanların cephelere ayrıldığı bir
dönemde yaşamış olmasına ve bu cephelerden birine mensup olarak gösterilmesine rağmen bütün çabalarında Türk
milliyetçiliğine yeni bir muhteva kazandırmaya çalışmıştır.
Güngör, milliyetçiliği; milli kültürü bizzat
bir medeniyet kaynağı haline getirmek
ve cemiyeti soysuz değişmelerin açık
pazaryeri halinden kurtarma yeridir diye
tanımlar.
Güngör hakikatte milliyetçiliğin bir kültür
hareketi olmak dolayısıyla ırkçılığı, halka dayanan bir siyasi hareket olarak da
otoriter idare sistemlerini reddeden bir
anlayışı olduğunu belirtir.
Güngör’ün milliyetçiliği sömürgecilik ve
emperyalizm karşıtı bir milliyetçiliktir.
Güngör’ün milliyetçiliği hoşgörülü ve
diğer milletlere de saygılı bir milliyetçilik
idi.
Temeline psikolojik bir katılığın mevcut
olmadığı komplekslerden ileri gelmeyen,
sakin, aynı zamanda coşkulu, neşeli,
sevdalı bir milliyetçilik idi.
Güngör, bütün çalışmalarında çağdaş
bir Türk Milli Kültürü kurmanın gereği
ve bunun yolları üzerine yoğunlaştığını
söylemektedir.

Sayfa 4

DURSUNBEY BELEDİYESİ’
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Dursunbey Belediyesi
En büyük dileğimiz virüsün son bulduğu,
parklarımızda çocukların koştuğu sağlıklı
günlere kavuşmak.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerimiz,
parklarda ve yeşil alanlarda bakım-onarım-temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tam kapanma sürecinde aralıksız
sürdürüyor..

Dursunbey Belediyesi
Üst yapı çalışmalarımıza mola
vermiyoruz

Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, altyapıda oluşan arızaların giderilmesinin ardından, vatandaşlarımızın
rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlaması
için yol, asfalt, kaldırım, bakım-onarım ve
yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...
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Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve
eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Sayfa 5
-

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 Hadisi
Günün Ayeti
Ölülerinizin iyiliklerini
Sizde bulunanlar tükenip
anın, kötülüklerini angider, ama Allah’ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuş- maktan ise imtina edin.
(Ebû Dâvud, “Edeb”, 50)
kunuz olmasın ki, güçlüklere göğüs gerenlerin
Günün Duası
ecirlerini, yapmış olduk- Allah’ım! Her şeyin rabbi
larının daha da güzeliyle ve hükümdarı! Her şeyin
vereceğiz.
ilahı! Cehennemden Sana
(Nahl, 16/96)

BESMELE

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın
adıyla.” [Fatiha, 1/1]
Her güzel ve önemli çalışmaya
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)
Cuma Hutbesi; Bayramınız Mübarek Olsun,
Rahmet ve mağfiretiyle gönüllerimizi kuşatan,

kul olmanın şuurunu ve ibadetin huzurunu
bizlere bir kez daha yaşatan Ramazan-ı Şerifi
geride bırakmanın hüznü içindeyiz. Ama aynı
zamanda üç ayları, mübarek geceleri ve on bir
ayın sultanını ihya ederek böyle kutlu bir bayram sabahına uyanmanın sevincini yaşıyoruz.
Bizleri bayrama ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramımız mübarek
olsun.
Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Hep birlikte Allah’ın ipine,
Kur’an’a sımsıkı sarılın.
Parçalanıp bölünmeyin.
Allah’ın size olan nimetini hatırlayın.
Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o,
kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti
sayesinde kardeşler olmuştunuz.
Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size
ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki sırat-ı müstakime, doğru yola eresiniz” İslam şairi Mehmet
Akif Ersoy, bu ayetten aldığı ilhamla konuyu ne
güzel dile getirmektedir; “Girmeden tefrika bir
millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez”
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) bizleri, müminleri şöyle tarif
etmektedir: “Bir mümin, diğer bir mümin için
âdeta birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları
gibidir.”
İslam’ın insanlığa rahmet olan değer ve ilkelerini, Müslüman olmanın şeref ve sorumluluğunu
bayramlarda bir kere daha derinden hissederiz.
İmsakla nefsinin zaaflarına uzak duran müminler için bu bayram iftarla gelen armağandır. Bayram, maddi ve manevi bir arınmanın ardından
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sığınıyorum. (Ebû Dâvud, “Edeb”, 107)

besmele ile yani Allah’ın adını
anarak başlamamızı tavsiye etmektedir.Besmele çekmek bir anlamda, çalışmalarımızda Allah’ın
yardımını istemektir.

-

fıtrata dönüş, öze yöneliştir. Bayram ibadettir, selâmdır, duadır, sıla-i rahimdir, ülfettir, kardeşliktir.
Bayram, dünya telaşından kimi zaman ihmal
etiğimiz büyüklerimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı ve komşularımızı hatırlamaktır. Bayram,
yetimlerin başını okşama, kimsesizlerin kapısını
çalma, muhtaçların yüzünü güldürme, hastalarla hemhal olma zamanıdır. Bayrama sevinçle
ulaşan her mümine, bu sevinci elinden geldiğince yaymak ve yaralı gönüllere merhem olmak
yaraşır.
Müminler!
Ramazan’ı fırsat, bayramı mükâfat bilelim.
Birbirimize soframızı açtığımız gibi gönlümüzü
de açalım. Küskünlüklere ve dargınlıklara son
vererek güven ve samimiyet köprüleri kuralım.
Önce biz adım atalım, gelmeyene gidelim, aramayanı arayalım. Kine, öfkeye, hasede, fesada
sırtımızı dönerek birbirimize sarılalım.
Gelin, bu bayram anne babalarımızın duasını
alarak cennete açılan kapılardan geçelim. Acısıyla tatlısıyla hayat imtihanını birlikte yüklendiğimiz eşlerimizin gönlünü yapalım. Yavrularımızı sevindirip ailemiz için emek vererek Allah’ın
rızasına erişelim.

‘’ 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

Gelin bu bayram, “Bütün müminler kardeştir”
ilahî tavsiyesine uyarak birlik ve beraberliğimizi
pekiştirelim. Kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için de isteyerek kâmil mümin olma
yolunda yürüyelim. Aynı Rabbe, aynı Kitaba,
aynı Peygamber’e iman ettiğimizi, aynı kıbleye
yöneldiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Hakiki
anlamda bayramın, barışın, esenliğin ve adaletin bizim elimizle yeryüzünde kaim olacağını
hiçbir zaman unutmayalım.
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et”
buyuran Cenab-ı Hakkın emrine uyarak, Ramazan süresince elde ettiğimiz manevi kazanımları
hayatımız boyunca devam ettirelim.
Tıpkı oruçluyken olduğu gibi, her daim Allah’ın
koyduğu helal haram sınırlarına riayet edeceğimiz, kendimizi Kur’an’ın yoluna, İslam’ın ve
insanlığın faydasına adayacağımız nice bayramlara erişelim. Bayramımız birlik, beraberlik
ve kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve
selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine
vesile olsun.

Sana binlerce salat ü selam
olsun ey Allah’ın vahyinin
emîn temsilcisi
“Allahümme salli ala seyyidina
Muhammedin ve ala ali seyyidina
Muhammed

Ramazan Bayramınız
Mübarek olsun.

www.balatgazetesi.com

Balıkesir Dursunbeyliler Dayanışma ve yardımlaşma derneği

14 MAYIS 2021

Dursunbey’li Hemşehrimiz Sayın Muhammed İsmail Demirel hocamız
TRT 1 de Kur’an’ı Kerim yarışmasında gün birinciliği, sonrası yarı
finali geçerek FİNAL’de birinci oldu.
Balıkesir Dursunbeyliler Derneği Başkanı
Rahmi KİREÇ; TRT
1 ‘de düzenlenen
Kuran-ı Kerim Okuma
Yarışması finalinde
1. Olan Dursunbeyli
Hemşehrimiz , Tekirdağ Ergene İlçesinde
Görev Yapan Hafız
Muhammed İsmail
DEMİREL kardeşimizi
tüm Dursunbeyliler
adına tebrik ediyoruz.
Allah Razı Olsun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “Yarışmaya katılan ve dereceye
giren tüm hafızları, tüm kârilerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, hepimizi
Kur’an-ı Kerim’in nuruyla aydınlanan, onun ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Rabbim, bu ramazanı İslam dünyasının buruk geçirdiği son
ramazan kılsın” diyerek tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim’i Güzel
Okuma Yarışması’nda bu yıl birinci olan Muhammed İsmail Demirel, ikinci
Serkan Yıldız ve üçüncü Mesut Topçuoğlu’na ödüllerini takdim ederek
ödül alan yarışmacılar ve yarışma jürisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dursunbey Kaymakamı Rahmi BULUT Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan
Ramazan’ın bereketiyle kalplerimizi dolRamazan Bayramı Mesajı
duran ve bizleri bayram sabahına eriştiren Rabbimize hamd olsun.
Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun.

Kıymetli Dursunbeyli hemşerilerim,
Öncelikle bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştıran Allah’a sonsuz şükürler olsun.
Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan
mübarek Ramazan ayını idrak etmenin sevinciyle birlikte ondan ayrılmanın da hüznü hepimizde vardır. Cenab-ı Hak tekrarını nasip eylesin
İnşaAllah.
Değerli vatandaşlarım, Ramazan ayının yarısından fazlasını Korona
virüsten dolayı tam kapanma süreciyle geçirdik. Bu süreçte kurallara
uyarak Dursunbey’in geleceğine katkı sağlayan tüm hemşerilerime
teşekkürü bir borç biliyorum. En kısa zamanda bu virüs illetinden
kurtulmak duasıyla.
Önce sabır sonra bayram dedik. Hamdolsun bayrama kavuştuk.
Bu vesile ile tekrar Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Selam ve
saygılarımla.

