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BELDEMİZ MERKEZ CAMİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI.

&quot;Bizim milletimiz engin erdemlere sahiptir. Bu erdemlerin en başında geleni ve en
önemlilerinden biride yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze
alabilmektir. Türk milletinin bu yüksek karakterini destanlarla dolu tarihimizde örneklerini her
zaman görmüşüz ve ebediyete kadar da bu böyle devam edecektir. İşte bunların sonuncusu da,
15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz Demokrasi Zaferimizdir. Ve 15
Temmuz gecesi. İşte o gece, demokrasimizi asla hainlerin eline bırakamazdık. Milletimizin
bağımsızlığını darbeyle başa geçip elimizden almayı düşünenlere terk etmedik, etmeyiz de.
İman gücümüzle, millet olmanın verdiği inanç ve devlet büyüklerimizin verdiği güvenle sokakları
darbecilere dar ederek, Türk milletinin gücünü tüm dünyaya gösterdik.Vatanımız üzerinde hain
emelleri olan batılı devletlerin maşası olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı
çıkarmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine, şerefine ve namusuna göz
diktiler. Fakat biz, millet olarak el ele vererek köprülere, hava alanlarına, açık meydanlara
koşarak, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıktık.Bütün dünya bilmelidir ki; Türk milleti asil
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kanlarıyla suladığı bu vatan toprağının bir karışını bile bu hainlere teslim etmez. ve yine
bilmelidirler ki bu millet, demokrasiye göz diken kanlı ellerin asla hakimiyetine girmez. Aramızda
ayrılıklar çıkarmak isteyen tüm güçler bilmelidirler ki, Türk milleti büyük ve asil bir
millettir.Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla, milletiyle bölünmez bir bütündür.
Bu hassaiyet ile;
Beldemiz Camilerinde Kuran Kursu öğrencilerinin katılımı ile 15 Temmuz şehitleri için anma
etkinliği düzenlendi. Esenköy Belediye Başkanımız Mehmet Temel'inde katıldığı anma programı
kurs öğrencilerinin Kur'an tilaveti ile başladı. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunan
merkez caminde özellikle 15 Temmuz gecesi şehit edilen Ömer Halisdemir'in şehit edilişinin
canlandırığı an izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Kurs öğrencilerinin dua ve ilahileri ile son bulan
etkinlikte toplu fotoğraf çekiminden sonra, merkez cami imamı İlker Eygün tarafından kurs
öğrencilerine meyve suyu ve kek ikram edildi.
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