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Osmanlı Döneminde Ramazanın birinci gününe bü-
yük önem verilirdi. Ayı gözle seçilmeyecek derecede 
bir hilal halinde iken mutlaka görmek şarttı. Rama-
zan hilalinin görülmesinden İstanbul Kadılığı sorum-
lu tutulmuştu. Hilalin görüleceği ilk akşam İstanbul 
Kadısı ile mahiyetindeki memurlar Şeyhülislâm dai-
resinde toplanırlardı.

İstanbul’da güçlük çekmeden hilâlin görülmesi müm-
kün olan yerler Bayezid yangın kulesi, Süleymaniye, 
Fatih, Cerrahpaşa, Sultan Selim Camii minareleridir. 
Ramazan hilalini görenler orada bulunan heyete arzo-
lununca Fetva Emini’nin emriyle iki kişi içeri alınır ve 
bunun için de bir dava tasviri ile davacı ve davalı ta-
raflar da teşekkül eder. Biri diğerinden Şaban Ayı’nın 
son gününde yeni hilal görününce ödeme taahhü-
dünde bulunduğu vaktiyle aldığı teşbihin bedelinden 
kalan yüz kuruş borcunu ister. Kadı da “Bunun isbatı 
için şahit gösterin” der. Ramazan ayını görenler huzu-
ra alınır, bunlar:
          
“Bu akşam ezandan üç dakika sonra minareden mü-
barek hilali re’ye’l-avn gördük. 

Ramazan Hilali   
Bu gece Ramazan gecesi olduğuna şehadet ederiz” 
derler. Şahitlerin sorgusuna çok itina edilir. Hatta hi-
lalin vaziyetini iyice sorarlar.
           
Bu muhakeme esnasında Fetvahane’nin büyük kapısı 
usulen kapanır. Muhakeme bitip de ilâmı (karar) ha-
zır oluncaya kadar Ramazanın sübûtu hakkında hari-
ce hiçbir şey sızdırılmaz. Hattâ hilalin görüldüğü ha-
berine intizar eden Süleymaniye Camii baş mahyacısı 
da kapıda alıkonurdu.
            
Alınan mahkeme ilamı sicil defterine kaydolunur ve 
Şeyhülislamlık makamına diğer bir şer’î ilâm Kadı 
Efendi tarafından mühürlenirdi. Sonra kapının açıl-
masına müsade edilirdi.

Mahyacıbaşı da elinde tahta kutu içinde duran kandi-
liyle dairenin binek taşından Süleymaniye Camii mi-
naresinde intizarda olan kandilcilere işaret verir, bun-
dan da diğer minareler görerek kandilleri yakarlar ve 
Ramazan bu suretle ve mahalle aralarında çocukların 
peşine takıldığı davullarla bekçiler tarafından ertesi 
gün Ramazan olacağı halka ilan edilirdi.



Başkan’dan

Yüzyıllardan beri Atalarımızdan devraldığımız  
‘yardımlaşma’ geleneğimiz, tüm dünyada eşine az rast-
lanabilecek bir erdem. Bu medeniyetin husule getirdiği 
toplum, rahmetin ve şefkatin, damar damar en uç 
noktaları sardığı ve muhabbetin derinden yaşanan bir 
iklim haline geldiği bir toplumdur. Böylesine müstesna 
bir zaman diliminde Sultangazi Belediyesi dar gelirli aile 
ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyor. 

Her gün 2 bin yoksul aileye dağıtılan sıcak yemek, 
Ramazan dolayısıyla daha fazla aileye ulaştırılıyor. 

8 bin aileye yapılan gıda yardımı, Ramazan süresince 
artarak devam ediyor. Elden Ele Yardım Merkezi’nde de 
ayrıca ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı sunuluyor. 

Ramazan Paylaşmaktır

Değerli Hemşehrilerim; 
Bir kez daha oruç iklimine girdik. On bir ayın sultanı kutlu 
Ramazan ruhlarımızı yıkamak, ufkumuzu aydınlığa çıkar-
mak üzere teşrif etti. 

İstanbul sevdalısı, büyük şair Yahya Kemal, eski ramazanla-
rın sade bir İstanbul semtindeki mütevazı insanlar arasında 
nasıl yaşandığını çarpıcı bir gözlem gücüyle anlatıyor. Ba-
kın: 

“İftardan önce gittim Atikvalde semtine,
Kaç def ’a gittiğim bu sokaklar bugün yine,
Sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti
Bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, 
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları
Az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı”

Bu mısraların çizdiği atmosfer ne kadar tanıdık, hepimize 
ne kadar yakın değil mi? Demek ki, şartlar ne kadar değişse 
de milletimizin bu kutsal günlerde yaşadıkları, hissettikleri 
temel ruh olarak aynı, hiç değişmemiş ve değişmeyecek.

Saygıdeğer Sultangazililer! 
Sultangazi Belediyesi olarak unutulmuş bir geleneği yeni-
den gün yüzüne çıkardık. Ramazan çadırlarını bir öteye ta-
şımak, ferah, huzurlu ve estetik mekânlara öncülük etmek 
için Osmanlı yaşam kültürü ve iş dünyasında çok büyük 
öneme sahip Arasta projesini hayata geçirdik.

Arasta görkemli tarihimize sahip çıkma, Ramazan’da nezih 
ve halkımıza yakışan mekânlarda etkinlik yapabilme adına 
büyük önem taşıyor.  

Yüzlerce yıl önce inşa edilen eşsiz tarihi eserlerimizden 
esinlenerek, bu binalara modern mimari-
den katkılar sağlayarak oluşturacağımız 
yeni yaşam alanları, geçmiş ile gelecek 
arasında köprü oluşturabilir.

Bu düşüncelerle sizleri selamlıyor, mü-
barek Ramazan Bayramınızı şimdiden 
kutluyorum. 

Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı

Sultangazi Belediyesi tarafından ilçedeki tüm cami-
lerde, periyodik olarak temizlik çalışması yapılıyor. 
Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Müftülüğü işbirli-
ği ile başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki bütün 
camilerin belediye ekiplerince temizlik ve bakımları 
yapılıyor. İlçedeki 62 caminin periyodik temizliğini 
yapan ve halılarını yıkayan Sultangazi Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bütün camilerdeki 
avizeleri de temizliyor ve bakımdan geçiriyor.

İbadethanelerimiz
Pırıl Pırıl



Osmanlı döneminde büyük camilerin çevresine inşa edi-
len dükkân topluluğundan oluşan büyük çarşılara  “Arasta” 
ismi verilirdi. Arastalar genellikle medrese, darüşşifa, ima-
rethane gibi hayır kuruluşlarına gelir sağlardı. 
Günümüzde ise bir örneği Sultanahmet’de bulunan arasta-
nın en büyüğü  Sultangazi Merkez Camii önüne kuruldu.  
Böylece  Ramazan Arastası ile bu gelenek Sultangazi’de ye-
niden yaşatılmaya başlandı.  
4 bin metrekare alan üzerine kurulan Ramazan Arastası’nda 
55 dükkan yer alıyor. Bu dükkanlarda geleneksel el sanatları 
ürünlerinden yerel tatların sunulduğu stantlara, ev teksti-
linden hediyelik eşya satan dükkanlara kadar çeşitli ürünler 
yer alıyor.   

Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçiri-
len proje ile Ramazan  mekanlarına yeni bir ruh 
geliyor. Arasta geleneğimizi de canlandırmak 
amacıyla Sultançiftliği Merkez Cami önüne ya-
pılan “Ramazan Arastası” ile ramazan etkinlik 
alanları yeni bir model kazandı. 

Osmanlı Geleneği 
Sultangazi’de 
Hayat Buldu

Sultangazi’de

ama an



Osmanlı kentlerinde hayat damarları camilerin çevresinde 
atmaktaydı. Tüm sosyal grupların dil ve şivelerine burada 
rastlanır, alın teri ve el işi eserler burada görücüye çıkardı.  
Büyük camilerin çevresini oluşturan medrese, hamam, da-
rüşşifa, sübyan okulu gibi tesislerle birlikte, veya karşılıklı 
iki sıra halinde ahşap ya da kâgir olarak inşa edilen dükkân 
topluluğundan oluşan büyük çarşılara Arasta adı verilirdi. 
Arastalar genellikle medrese, darüşşifa, imaret, hamam gibi 
hayır kuruluşlarına gelir sağlardı.

Arastalar bulundukları yeri süslediklerinden dolayı 
Farsça’da süslemek anlamına gelen “Aresten” mastarından 
alınarak Arasta denilmiştir. Arastaların önünden geçen so-
kakların genellikle üzeri açıktı. Bazı yerlerde Direklerara-
sında olduğu gibi önlerinde kemerli bir revak bulundurula-
rak kısmen örtülürdü. Eğer, üzerleri tamamiyla kubbelerle 
kapatılırsa o türlere “Kapalıçarşı” denilirdi. 
Arasta; bir  çarşı, bir üretim ve ekonomik değerden daha 
fazla anlam yüklüydü. Arasta esnafın başkahraman olduğu, 
bir sentez potasında kültürel ifadesini bulan yerdi. 
 

Eski İstanbul Ekonomisinin 
Can Damarı: Arasta

Sultangazi Belediyesi Ramazan Etkinlik-
leri, Osmanlı’dan günümüze İstanbul’da 
yaşanan Ramazan gelenekleri ışığında 
zengin kültür ve medeniyet birikimin-
den ilhamla gerçekleşiyor. Bu amaçla 
Sultangazi’ye kurulan Ramazan Arasta-
sı ile bir Osmanlı geleneği ilçemizde ha-
yat buluyor. 



Sultangazi’de

ama an

Sultangazi Belediyesi tarafından her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarları bu ramazanda da devam ediyor. Ramazan boyu 
her gün ayrı bir mahallede  kurulan iftar sofralarında Sultangazililer oruçlarını birlikte 
açmanın mutluluğunu yaşarken, kalabalıklaşan şehirlerin yalnızlaştırdığı bireyler, bu 
sofralarda aynı inancın potasında eriyor.



Ramazan’ın 
bereketi sokak 
iftarları ile 
paylaşılıyor

Başkan Altunay: 
“Kardeşliği, daya-
nışmayı ve birliği 
amaçladığımız 
iftarlarımızda vatan-
daşlarımızla birlik-
te olmaya devam 
edeceğiz.” 

İftar sofrasını çadırdan ilçe genelinde cadde ve sokaklara 
taşıyan Sultangazi Belediyesi, bu yılda aynı geleneği sürdü-
rüyor. 15 ayrı mahallede tüm ilçeyi kapsayacak şekilde so-
kak iftarları düzenleniyor. 

Bu yıl 3. düzenlenen sokak iftarlarında on binlerce kişi aynı 
gönül ikliminin insanları olarak bir arada Ramazan sofra-
larının bereketini yaşıyor. 

İftar öncesinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Sultan-
gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, tek tek iftar sofralarını 
gezerek vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini dinliyor, 
belediye çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunuyor. 
Ezanın okunmasıyla birlikte tek yürek olmuş gönüller ise 
hepbirlikte oruçlarını açıyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altunay,  Ra-
mazan ayının Sultangazi’de dolu dolu yaşandığına işaret 
ediyor. Sokak iftarlarının komşuluk ilişkilerinin artmasına 
vesile olduğuna dikkat çeken Başkan Altunay, “Ramazan’ın 
bereketini, rahmetini ve muhabbetini paylaşarak toplumsal 
dayanışmanın en güçlü örneğini yaşıyoruz” dedi.



Sultangazi’de

ama an

On bir ayın sultanı Ramazan, bereketiyle geldi. Sultanga-
zililer ilk günden itibaren oruçlarını Sultangazi Belediyesi 
tarafından kurulan iftar çadırında açmak için Osmangazi 
Katlı Kavşağı’na koştu.

2 bin metrekarelik yarı kapalı alana kurulan iftar çadırı, 
Ramazan’ın manevi iklimini tüm Sultangazililere yaşatıyor. 
Hergün farklı bir hayırsever vatandaşın verdiği iftar sofra-
sında günde 2 bin 500 kişi orucunu açıyor. 

İftar çadırında oruçlarını açan Sultangazililerin büyük ço-
ğunluğu bu sofralarda buldukları lezzeti lüks restorantlar-
da bulamadıklarını belirtiyorlar. Bunun sebebini ise tek bir 
cümle ile özetliyorlar: “Burada kardeşlik, huzur ve dost sof-
rası kurulu. Bu sofranın lezzeti ve manevi iklimi başka bir 
yerde bulmak mümkün değil...”

Ramazan ayının manevi atmosferini hep 
birlikte yaşamak isteyen Sultangazililer 
iftar çadırına koşuyor. Özellikle çocukların 
büyük ilgi duyduğu iftar çadırında 7’den 70’e 
toplumun her kesimini görmek mümkün.

İftar Çadırlarında 
Birliktelik



İş yaşamındaki temponun yükselmesi ve trafik sorunu 
gibi nedenlerle ortaya çıkan iftara yetişememe kaygısı 
çorba çeşmeleri ile çözüme kavuştu. Sultangazi Belediye-
si  Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve çorba çeşmelerini 
halkın hizmetine sundu. 

2010 Yılından itibaren hizmet veren çorba çeşmeleri 
Sultangazi’nin vazgeçilmez sembolü haline geldi ve kısa 
sürede ülke geneline yayıldı. 

İlçe genelinde 7 Ayrı noktada hizmet veren Çorba Çeş-
meleri bazıları Osmanlı mimarisinden esintiler taşırken 
bazıları ise geleneksel bakır işleme sanatından örnekler 
sunuyor.

Sultançiftliği Merkez Camii önüne sabit kurulan çorba 
çeşmesi 2 metre eninde 3 metre yüksekliğinde bulunu-
yor çorba çeşmelerinden her gün 4 bin 500 kişiye sıcak 
çorba, ekmek ve su temini sağlanıyor.

Çorba çeşmeleri Kurban Bayramını süresince kurban sa-
tış ve kesim merkezlerinde kurban alıcı ve satıcılarınada 
hizmet veriyor 

Tüm Türkiye’ye 
Model Oldu

Çorba 
Çeşmeleri Projesi 

Öte yandan Sultangazi Belediyesi bir ilki daha gerçekleştir-
di. İftar vaktine kadar çorba çeşmesi olarak hizmet veren 
çeşmeler teravih namazı sonrasında ise limonata çeşmesi 
olarak düzenlendi. 

Limonata dağıtımı çorba çeşmeleri ile sınırlı kalmadı. İlçe 
genelindeki tüm camilerde teravih namazı sonrası münave-
beli olarak limonata dağıtımı yapılıyor. 

…ve Limonata Dağıtımı



Sultangazi Belediyesi’nin geleneksel 
Ramazan etkinlikleri Osmangazi Katlı 
Kavşağı üzerinde kurduğu kültür çadırında 
hız kesmeden devam ediyor. Geleneksel 
ramazan eğlencelerinden örneklerin 
sunulduğu gecelerde, şiir ziyafetleri, tiyatro 
gösterileri, skeç ve parodiler Sultangazililerle 
buluşmaya devam ediyor. Her gün binlerce 
kişiye ulaşan ve Ramazan Gecelerini 
renklendirilen etkinlikler kapsamında 
ülkenin sevilen isimleri de Sultangazi’de 
sahne alıyor. 

Renkli Ramazan Geceleri

Sultangazi’de

ama an



Etkinliklerde vatandaşları yalnız bırakmayan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Ramazan ayında birlik ve 
beraberlik duygularının pekiştiğine dikkat çekti. Başkan 
Altunay, “Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı kar-
deşlik, birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı, manevi 
hislerin en üst seviyeye çıktığı mübarek bir aydır. Ramazan 
berekettir ve bu bereketi hep birlikte mahalle ve çadır iftar-
larımızda paylaşmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın ruhuna yakışır etkin-
likleri Sultangazililerle buluşturmaya devam ediyor. Os-
mangazi Katlı Kavşağı üzerindeki alanda kurulan Kültür 
Çadırı’nda düzenlenen geleneksel ramazan gösterileri, 
ezgi, şiir ve tasavvuf müziği dinletileri ile sohbetlere katı-
lan  Sultangazililer Ramazan ayının manevi iklimine ortak 
oluyor. Her gün binlerce kişiye ulaşan ve Ramazan Gecele-
rini renklendirilen etkinlikler kapsamında ülkenin sevilen 
isimleri de Sultangazi’de sahne alıyor. 



444 23 32

Sultançiftliği Merkez Camii 
Önündeki 
Tüm Halkımız Davetlidir

Etkinliklerimize 

•
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• •

•
•

 
    
    

  
 

Kur’an-ı Kerim Tilaveti
Söyleşi Şiir
Ezgi Sohbet

Sema Gösterisi
Tiyatro Gösterimi

 


