
On binler aynı 
sofrada buluştu
Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Ereğli 
Belediyesi’nin or-
taklaşa düzenlediği 
şehir buluşmalarında 
konuşan Ereğli Bele-
diye Başkanı Özkan 
Özgüven, Ereğli’nin 
2023 hedefleri doğrultusunda daha da 
gelişeceğini söyledi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya duaya durdu
Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak 

edildi. Konya’da camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazını kıldı, ellerini semaya açarak dua etti. 
Mevlana Müzesi, yoğun ziyaretçi akınına uğradı, Gülbahçe’de sema icra edildi.  n HABERİ SAYFA 12’DE

İbradı’da 
üç mevsim

İsmail Atatoprak’ın 
Altınbeşik Mağarası ve 
Tarihi Düğmeli Evler 

gezisine dair önemli notlar. 
n SAYFA 11’DE

Karanlıklar 
içinde Nijer

Muğla Basın İlan Kurumu 
Şube Müdürü Mehmet 
Ali Köseoğlu Nijer’deki 

imkansızlıklara dikkat çekti. 
n SAYFA 13’TE
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Bayram hediyesi
Konya Büyükşehir 

Belediyesi tarafından, 
Bayramın 1. 

Gününe kadar kapalı 
otoparkların ücretsiz 

hale getirilmesi 
esnafları ve 

vatandaşları sevindirdi

BAYRAMIN İLK 
GÜNÜNE KADAR

Konya Büyükşehir Belediyesi vatan-
daşların bayram alışverişlerini rahat 
yapabilmeleri adına şehir merkezinde 
bulunan kapalı otoparklarla ilgili önem-
li bir karar aldı. Bu kapsamda Ramazan 
Bayramı’nın 1. gününe kadar Konevi, 
Zindankale, İplikçi, Mevlana ve Os-
manlı Buğday Pazarı kapalı otoparkları 
ücretsiz olacak.

ESNAFLARDAN 
ALTAY’A TEŞEKKÜR

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muhar-
rem Karabacak, “Esnafımız ve vatandaşı-
mız için sevindirici bir haber oldu. Vatanda-
şımızda bayram öncesi alışverişini rahatça 
yapabilecek.  Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a böylesine 
örnek bir uygulamadan dolayı çok teşek-
kür ederiz” dedi.  n SAYFA 15’TE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
GİBA ŞEKERLEME 

İLE İFTARLAR
 n SAYFA 2’DE

İLMİHAL 
SAYFASI 
n SAYFA 7’DE

ŞEHİT VE 
GAZİLER
n SAYFA 3’TE

MANEVİ 
ÖNDERLER

n SAYFA 16’DA

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER

n SAYFA 17’DE

İLK ÇEYREKTE 7.4 
BÜYÜME SEVİNDİRİCİ

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 7.4 büyümesinin son derece 
memnuniyet verici olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 6’DA

Restoran ve kafe konseptinde Türkiye’de ilk 
olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete 
kazandırılan Uçak Restoran ve Kafe, Konya’nın 

standartlarını yükselten önemli bir mekan haline 
geldi. Uçak Restoran ve Kafe şehrin girişinde Kon-
ya’yı en iyi şekilde tanıtarak şehre değer katıyor. 

n HABERİ SAYFA 18’DE

Havalandıran yatırım 

Uğur İbrahim Altay Muharrem Karabacak
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İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Şubesi 
tarafından Filistin dayanışma iftarı organize edil-
di. Gerçekleştiren iftar programına Filistin İslam 
Direniş Hareketi Hamas’ın Dış İlişkiler Sorumlu-
su Usame Hamdan, İnsan Ve Medeniyet Hareke-
ti Konya Başkanı Adem Ceylan, AK Parti Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, Girişimci İşadam-
ları Vakfı Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, Kon-
ya Müteahhitler Birliği(KOMÜT) Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Topal, Dünya Erdemli Sanayici ve 
İş Adamları Derneği Konya Şube Başkanı Musa 
Özkan, MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Fa-
ruk Okka ile çok sayıda STK temsilcisi ile davetli 
katıldı.

FİLİSTİN MESELESİ TÜM 
MÜSLÜMANLARIN MESELESİ 

Programın açılış konuşmasını yapan İnsan 
Ve Medeniyet Hareketi Konya Başkanı Adem 

Ceylan, “Filistin’i savunmak, Kudüs’ü savunmak 
insanlığı savunmaktır başlığı ile Ramazan’ın 
ikinci gününde gençlerimizin Konya’daki Müslü-
man gençlerin biraraya gelerek yapmış olduğu 
anlamlı eylemden sonra bizim için anlamlı ikinci 
organizasyonu ircaa etmiş oluyoruz. Filistin me-
selesinin sadece onlara ait olmadığını. Filistin 
meselesinin sadece Filistin’de yaşayan bir par-

tinin ve organizasyonun meselesi olmadığını, 
Filistin meselesinin Arapların meselesi olmadı-
ğını, bütün Müslümanların meselesi olduğunu 
ve bu coğrafyada yaşayan Müslümanların birinci 
meselesi olduğunu bizlere göstermiş oldu” ifa-
delerini kullandı.  AK Parti Konya Milletvekili Ley-
la Şahin Usta da, “ Bizim yiğit gençlerimiz olduğu 
sürece Mescid-i Aksayı kimseye bırakmayaca-
ğız. Allahın izni ile. Hafızalarımızda hep Mescid-i 
Aksâ var. İslam dünyasının her noktasında bir acı 
var içimizde. Türkiye olarak ümitlerin bağlandığı 
ülke olarak görev ve sorumluluklarımız çok fazla. 
Sadece kendi için değil bütün İslam coğrafyası 
için çalışmak zorundayız” dedi.  Filistin İslam Di-
reniş Hareketi Hamas’ın Dış İlişkiler Sorumlusu 
Usame Hamdan da katılımcılara Filistin’de yaşa-
nan olaylar ile ilgili bilgi verdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...
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İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Şubesi tarafından Filistin Dayanışma İftarı organize edildi. Gerçekleştiren iftar organizasyonu-
na ilgi yoğun oldu. Şube Başkanı Adem Ceylan, Filistin meselesinin bütün Müslümanların meselesi olduğunu ifade etti 

‘Filistin ortak meselemiz’

Özel Yalçın’dan öğretmenlerine iftar

Özel Türmak Okulları 07-08 Hazirantarih-
lerinde öğrenci ve velileriyle iftar sofrasında 
buluştu. Özel Türmak Okulları Genel Müdürü 
İlhan Yılmaz konuyla ilgili olarak şunları ifade 
etti: “Ramazan ayı bolluk ve bereket temsil 
etmektedir. Bizde bu vesileyle Özel Türmak 
Okulları olarak her yıl geleneksel olarak dü-
zenlediğimiz iftar yemeğimizin 07-08 Haziran 
tarihlerinde 3.’sünü gerçekleştirdik. Okulumuz 
bahçesinde gerçekleştirdiğimiz programa katı-
lım oldukça büyüktü. Özel Türmak Okulları Yö-
netim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ve  yak-
laşık 1600 kişinin katıldığı program sayesinde 

okul-veli kaynaşma  açısından önemli bir adım 
daha atmış olduk. Programa katılan öğrenci ve 
velilerimiz yapılan ikramlar eşliğinde birbirle-
riyle sohbet etme ve tanışma imkanı buldular. 
On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif ruhunu 
veli ve öğrencilerle dolu dolu yaşadık. Düzen-
lediğimiz bu programla öğrenci, velilerimizle 
aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduk. 
Bizleri böyle bir programda yalnız bırakmayan 
veli ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunar, 
Ramazan ayının tüm Müslümanlar için hayır-
lara vesile olmasını niyaz ederim” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Öğrenci  ve veliler iftar sofrasında buluştu

Yalçın Eğitim Kurumları ve Özel Yalçın öğ-
retim kursları ramazan ayı münasebetiyle bün-
yesinde bulunan öğretmenleri ve çalışanlarını 
biraraya getirerek iftar yemeği verdi.

Konya’da  üç ayrı merkezde ( Merkez, 
Zindakale ve Real (Ecdat ))Şubesinde görev 
yapan öğretmen ve çalışanlarını Selçuklu Böl-
gesinde bulunan ve yeni hizmete açılan Yazır 
(Ecdat) şubesinde biraraya  getiren ve iftar 
yemeği veren Yalçın Eğitim Kurumları ve Özel 
Yalçın Öğretim kursları Yönetim kurulu Başka-
nı Mehmet  Yalçın, “Kurum olarak bir başarılı 
eğitim-öğretim yılını daha geride bırakmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliği-
mizi pekiştirmek adına her yıl geleneksel ola-

rak Ramazan ayında iftar yemeğini organize 
ediyoruz. Bu yıl iftar yemeğimizi yeni hizmet 
binamızı olan Selçuklu Yazır(Ecdat ) şubemizin 
bahçesinde gerçekleştirdik. Tüm öğretmen ve 
çalışanlarımızın eksiksiz katılımı bizleri  mutlu 
etmiştir. Bu tür etkinliklere ara vermeden de-
vam edeceğiz. Hedefimiz öğrencilerimize iyi 
bir eğitim vermek, başarıyı yakalamaktır. Bu 
da bünyemizdeki dinamik, çalışkan ve özverili 
öğretmenlerimizle olacaktır” dedi. Yalçın’ın 
kısa bir konuşmasının ardından okunan ezan  
ile toplu bir şekilde iftarlar açıldı. Misafirlere 
Konya pilavı ikram edildi. Yemek sonrası öğ-
retmenler çay eşliğinde diğer arkadaşlarıyla 
sohbet etme imkanı buldu. n HABER MERKEZİ
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Jandarma Komando Er Hilmi Şahin, 1993 yılında Bingöl’de PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 33 askerimizden biri. Bu hain saldırıda ebedi şehadet şerbeti içen 
Şehidimizin üzerinden 80’in üzerinde mermi çıkmış. Anne Şükriye Şahin, rüyasında şehidimizin, “Anne ağlama ben ölmedim” seslenişini duygulanarak anlatıyor

‘Ben ölmedim; anne’

Ezilmekten çekinme ... Gerilemek-
ten sakın!

İradenle olmalı bütün uzaklar ya-
kın,

Dolu dizgin yaparken ülküne doğru 
akın,

Ateşe atılmalı, denize dalmalısın.
Ölümlerden sakınma, meyus ol-

maktan utan!
Bir kere düşün nedir seni dünyada 

tutan?
Mefkuresinden başka her varlığı 

unutan,
Kahramanlar gibi sen ebedi kalma-

lısın...
Bu gün hayatından bahsedeceği-

miz Kahramanımız Hilmi Şahin.

10 Haziran 1973 yılında Çumra 
İlçesinin Doğanlı Köyünde dünyaya 
gelmiş. Hasan Hüseyin-Şükriye Şahin 
çiftinin üçüncü çocuğuymuş. Dedenin 
ismi olduğu için Hilmi ismi verilmiş. 
Anne Şükriye Hanım, ilk çocuğu olan 
kızını küçük yaşta kaybetmiş. Ardın-
dan Mehmet Ali adındaki oğlu ondan 
sonra da Şehidimiz dünyaya gelmiş. 
Aralarında bir yaş olan iki kardeş ikiz 
gibi büyümüş. Ne alırlarsa paylaşmış-
lar. Her şeyi birlikte yapamışlar.

İlkokul yıllarında çok zeki bir öğ-
renci olan Şehidimizin öğretmenleri, 
biz bunlara soru sormaya korkuyoruz 
diye, onların başarılarını dile getirir-
miş her fırsatta.İlkokulu Doğanlı Kö-
yünde okuduktan sonra, köyde orta-
okul olmadığı, taşımalı eğitim henüz 
başlamadığı için eğitim hayatına de-
vam etmemiş. Aynı zamanda da adını 
aldığı dedesi torunlarını çok sevdiği ve 
yanından ayırmak istemediği için to-
runlarını, gözümün önünden ayrılma-
sınlar diye, okula göndermek isteme-
miş. İki kardeş okulu tamamladıktan 
sonra bir yıl da yatılı Kur’an Kursuna 
gitmiş. 

Şehidimiz, okulunu tamamladık-
tan sonra köyde çiftçi olan ailesine 
yardım etmeye başlamış. Aile, yapıla-
cak her işi imece usulü, severek yap-
mış. 1988 yılında Hasan Hüseyin Be-
yin babası vefat ettikten sonra ailesini 
yanına alarak 1989 yılında Konya’ya 
taşınmış. Tam 

Bu esnada acaba ve keşkeler gi-
riyor akılına şehit ailesinin. Aslında 
anne rahmine düştüğü anda kaderinin 
yazıldığını bile bile bazen, keşke köyde 
kalsaydık, gelmeseydik. Acaba köyde 
kalsak bunları yaşamaz mıydık? Diye 
düşünüyor anne Şükriye Hanım. Ama 
acısı ne kadar büyük olursa olsun oğ-
lunun şehadeti ona güç vermiş.

Evlatlarını okutmayı çok isteyen 
anne-baba buna muvaffak olamamış. 
Baba Hasan Hüseyin Beyi okutmak 
isteyen babaannesi, ilkokulu bitirdiği 
yaz tatilinde vefat edince okuyama-
mış. Annesi de onun çocuklarını okut-
mak istemiş. “Bana tek bir oda tutun 
ben bu çocukları okutacağım” demiş 
ama onun da ömrü yetmemiş. “Ço-
cuklarımız çok zekiydi, kabiliyetliydi 
ama bir türlü imkân olmadı, nasip ol-
madı okumak. Okumadı ama okumuş 
kadar akıllıydı. Çok girişimciydi.” Diye 

özetledi baba Hasan Hüseyin Şahin bu 
durumu. 

Hasan Hüseyin Bey, Konya’ya gel-
dikten sonra Set Turizm Hilal Ciğer-
cilerde çalışmaya başlayınca bir süre 
sonra da oğlu, Şehidimiz, burada pet-
rolde sorumlu olarak işe girmiş. Aske-
re de burada çalışırken gitmiş. 

Şubat 1993 yılında, Ramazan ayın-
da Manisa Kırkağaç’ta acemi birliği 
eğitimi almış. Terörle mücadele için 
yetiştirilmiş. Bu eğitim sırasında yedik-
leri bir yemekten dolayı zehirlenmiş. 
Ziyaretine giden babası jandarma ko-
mando olan oğlunun aldığı eğitimler-
den dolayı avuçlarının ortasından tır-
nak kalınlığında derinin kabuk halinde 
soyulduğunu görmüş.

Acemi birliği eğitiminden sonra 10 
günlük izne gelmiş. Bu izinde babası 
ve abisi çalışırken evde oturmak olmaz 
diye Şehidimiz de onlara yardıma git-
miş. Bu süre içerisinde tanıdık herkes-
le görüşüp helalleşmiş. 

Anne Şükriye Hanım, “Annem ve 
babam on gün arayla vefat etti. Erkek 
kardeşim kazada vefat etti. Beş karde-
şim küçük yaşlarda vefat etmiş. Bunla-
ra dayanıyorsun ama evlat acısı daha 
zor. Günlerce annen, baban aklına 
gelmiyor belki ama oğlum için acaba 
şunu sever miydi, şunu giyer miydi? 
Hepsini aklından geçiriyorsun. Benim 
dört çocuğumda bebekken vefat etti. 
Hepsi acı ama Hilmimin şehit olması 
hem hepsinden acı hem de çok onur 
verici. Çünkü şehit olmak herkese na-
sip olmaz. Şehit annesi olmak herkese 
nasip olmaz. Rabbim hiçbir kuluna ta-

şıyamayacağı yük vermezmiş. Demek 
ki bunu kaldırabilecek, taşıyabilecek 
kullarmışız elhamdülillah.” diyerek 
acısının ne kadar büyük olduğunu an-
latmaya çalışıyor.

Usta birliği için Van Merkeze git-
mek için çıktıkları yol, Şehidimiz ile 
birlikte 33 vatan evladının da son yol-
culuğu olmuş. 33 genç, daha birliğine 
bile teslim olamadan PKK’lı teröristler 
tarafından yapılan hain saldırıda şehit 
edilmiş.  

Yer: Elazığ-Bingöl Karayolu Bila-
loğlu Mevkii.

Tarih 23 Mayısı 24 Mayısa bağla-
yan gece 1993

Malatya’da toplama kampında iki 
minibüse bindirilen, sivil giysili, üni-
forma ve postalları çantalarında, elle-
rinde silah bile olmayan 33 vatan ev-
ladının şehit verildiği olay. Saat 18.00 
sularında Bingöl’e 10 km mesafede 
dar bir yolda, ilk virajı geçtikten sonra, 
başlarında Şemdin Sakık ile 50 PKK’lı 
terörist tarafından pusuya düşürülen, 
sivil erlerden oluşan 50 kişi esir alın-
mış. Gece boyunca dağda yürütülen 
askerler, teröristler tarafından, mola 
verdikleri bir yerde Doğulu-Batılı diye 
ayrılmış ve Batılı olan 34 askeri, eğitim 
kampına götürmüşler. Dağda koşar 
adım yürürlerken gece 03.00 sıraların-
da, yan yana dizdirdikleri ana kuzula-
rını, gencecik fidanları acımadan kur-
şuna dizmişler. Hepsinin öldüğünden 
emin olmak için bile yüzlerce kurşun 
yağdırmışlar. Toplamda sıkılan 1570 
mermi, 33 genci şehit etmiş, 33 eve 
ateş düşmüş, 33 ananın ciğeri yanmış. 

Neredeyse asker başına 50 mermi. Bu 
hain saldırıda ebedi şehadet şerbeti 
içen Şehidimizin üzerinden 80’in üze-
rinde mermi çıkmış.

Bu saldırıda yaralı kurtulan erler-
den birinin hayatta kalması ve yaralı 
olarak yakınlardaki karakola haber ver-
mesi sonucu gelen araçlarla şehitleri-
mizin cenazesi olay yerinden alınmış.

İşin en acı tarafı, bir gün önce gön-
derdikleri evlatlarının bir gün sonra 
şehadet haberini almak olmuş aile için. 
Gece gelen askeri ekipler Şehidimizin 
evini bulamadığı için o gün acı haberi 
verememiş. Ertesi gün alınan haber-
den sonra uçakla getirilen Şehidimizin 
cenazesi memleketi Doğanhisar’a def-
nedilmiş.

Rabbimize olan inancı aileyi ayak-
ta tutmuş. Şükriye Hanım, altı erkek 
evladından birini de Rabbimin zekât 
olarak aldığını düşünmüş. Evde sü-
rekli Kur’an okuyarak, namaz kılarak 
teselli bulmuş. “Rabbim verdi Rab-
bim aldı. Gerisinde bana Şehit Annesi 
olmayı nasip etti. Ben doğduğunda, 
arkası dönük toplu bir bebek olan be-
beğimin kız mı erkek mi olduğuna ba-
kayım derken sağ omuzunun altında 
kan ile Türk bayrağı resmi gördüm. 
Daha o zaman şehitliği bildirilmiş 
ama biz anlamamışız. Başka bir gün 
ise bana ‘Anne ağlama ben ölmedim’ 
dedi rüyamda. Saçlarının yüzüme 
değdiğini hissettim.”

Yakın tarihte yaşanmış ve bu ülke 
için haince katledilmiş vatan evlatları-
nın adına. Unutmayalım. 

Hepsinin ruhu şad olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

 Bingöl Elazığ karayolunun Bilaloğlu köyü mevkisinde, 24 Mayıs 1993’te terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen 33 eri anmak için her yıl Anıttepe’de tören düzenleniyor.
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HAZIRLAYAN
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ereğli Belediyesi Haziran ayı 
olağan Meclis toplantısını gerçek-
leştirdi. Önemli kararların alındı-
ğı toplantıya 27. Dönem Millet-
vekilliği Aday Adayı olmak için 
Meclis Üyeliklerinden istifa eden 
Erdinç Akça ve Ercüment Sarıka-
fa da katıldı. Her iki arkadaşımız 
da fedakarca bize destek oldular 
diyen Başkan Özgüven: “Haziran 
ayı Meclis toplantımızı gerçek-
leştirdik. Oy birliğiyle aldığımız 
kararlarımız hayırlara vesile olsun 
inşallah. Ayrıca Meclis toplantı-

mızda 27. Dönem Milletvekilli-
ği Aday Adaylığı için istifa eden 
Meclis Üyelerimiz Erdinç Akça 
ve Ercüment Sarıkafa’yı misafir 
ettik. Kendilerine bugüne kadar 
yaptıkları hizmetleri ve katkıları 
için şahsım ve meclisimiz adına 
teşekkür ediyoruz” dedi. Ardın-
dan duygularını ifade eden Erdinç 
Akça: “Öncelikle değerli Başkanı-
mıza bu ilgi ve ince düşüncesi için 
çok teşekkür ediyorum. İlk olarak 
2004 yılında Belediye çatısı al-
tında göreve başladım. 15 yılda 

dostluklar, çok özel anılar biriktir-
dim. Amacımız Ereğli’ye hizmet 
etmekti, umuyorum ki güzel hiz-
metlere katkıda bulunmuşuzdur. 
Belediye’nin alt kademesinden 
üst kademesine kadar tüm çalı-
şanlarına çok teşekkür ediyorum. 
Hakkınızı helal edin” şeklinde 
konuştu. Ercüment Sarıkafa ise: 
“Başkanımıza bu nazik davranı-
şından dolayı çok teşekkür ede-
rim. Benim Meclis Üyeliğinde ilk 
dönemimdi, hatalarımız ya da bil-
meden kırdığımız arkadaşlarımız 

olabilir bunlar için özür dilerim. 
AK Parti, MHP ve CHP beraber bu 
Mecliste birlik ve beraberlik sağ-
ladık ve ortak payda olan Ereğli’ye 
hizmet etmek için gayret göster-
dik. Bu duygularla hepinize teşek-
kür ediyorum. Allah(cc)’a emanet 
olun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akça 
ve Sarıkafa’ya bugüne kadar yap-
tıkları hizmetler için teşekkür 
eden Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven kendilerine çiçek ve plaket 
takdiminde bulundu.

24 Haziran seçimi 
için destek istediler

Özel Eğitim Alt 
Sınıfı´na destek

Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven ve AK Parti Ereğli 
İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu 
Üyeleri seçim çalışmaları kapsa-
mında ziyaretlerine devam ede-
rek destek istediler. Birlik, be-
reket ve bolluk için Vakit Ereğli 
Vakti, Vakit Türkiye Vakti diyen 
Başkan Özgüven: “Ziyaretleri-
mizde hemşehrilerimizden aldı-
ğımız olumlu dönüşlerle mutlu 
oluyoruz. Vatandaşlarımız her 
şeyin bilincinde çok şükür ve 24 
Haziran seçimlerinde doğru ka-

rarı vereceklerdir. Bu seçim ülke-
miz açısından çok önemli, o ne-
denle bu seçimde çıkacak sonuç 
2023, 2053, 2071 hedeflerimize 
daha emin adımlarla ilerleme-
mizi sağlayacaktır. Bu noktada 
hemşehrilerimizin desteğiyle 
sandıktan Recep Tayyip Erdoğan 
ve AK Parti doğrultusunda çıka-
cak sonuçla ülkemiz hızla büyü-
yecek. Güçlü Başkan ve güçlü 
Meclis ile içerde ve dışarıdaki 
düşmanlara fırsat vermeyeceğiz 
inşallah” şeklinde konuştu.

Ereğli Belediyesi eğitime 
destek olmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda TOKİ İlkokulu’n-
da bulunan Otizmli ve İşitme 
Engelli öğrencilerin eğitim gör-
düğü Özel Eğitim Alt Sınıfı’na 
tatami döşeme yapıldı ve bazı 
ihtiyaçlarını karşılandı. Öğrenci 
ve öğretmenler okullarına yapı-
lan hizmetlerden dolayı Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’e teşek-
kür etti. Ayrıca Okul Yönetimi de 
plaket takdiminde bulundu. Ya-
pılan hizmet hakkında duyguları-
nı dile getiren Başkan Özgüven: 
“TOKİ İlkokulumuz bünyesinde 
bulunan Otizimli ve işitme en-
gelli çocuklarımızın eğitim gör-
düğü Özel Eğitim Alt Sınıfı’na 
yaptığımız tatami döşemelerle 
ve ufak dokunuşlarla daha güzel 

bir ortam sağlamanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Onlar özel ço-
cuklarımız ve her zaman onların 
farkında olarak destek olmalıyız. 
Belediye olarak eğitime önemli 
yatırımlar yapıyoruz. Geleceği-
mizin teminatı olan çocukları-
mızın eğitimlerine destek olmak 
bizim en önemli görevlerimiz-
dendir. Özellikle engelli yavru-
larımızın topluma kazandırılması 
için birçok projeyi uygulamaya 
çalışıyoruz. Ayrıca okullarımızın 
ihtiyaçlarını karşılama noktasın-
da özveri ile hareket ediyoruz. 
Tüm bu çalışmalarımızda takdir 
görmek bizleri ayrıca mutlu edi-
yor. Bu anlamda bizlere teşek-
kürlerini ileten TOKİ İlkokulu öğ-
retmen ve öğrencilerine teşekkür 
ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ereğli Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği şehir buluşmalarında konuşan 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli’nin 2023 hedefleri doğrultusunda daha da gelişeceğini söyledi

‘Ereğli, 2023 hedefleriyle
daha da gelişecek’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Ereğli Belediyesi’nin ortakla-
şa düzenlediği şehir buluşmaları 
kapsamında Kervansaray önünde 
düzenlenen programa ilgi yoğun-
du.

Programa; AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, Halkapınar Belediye Baş-
kanı Fahri Vardar, AK Parti Konya 
Milletvekili Adayları, AK Parti İlçe 
Başkanı Abdulkadir Düzen ve İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti 
İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Belediye Mec-
lis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Açılış konuşmasını yap-
mak üzere kürsüye gelen Ereğli 
AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir 
Düzen: “Kıymetli vatandaşlarımız 
malumunuz seçim döneminde-
yiz, bu dönemde bazı ekonomik 

sıkıntılar yaşatılmaya çalışılıyor. 
Partimiz ve Cumhurbaşkanımız 
üzerine oynanan oyunlar devam 
ediyor. Ülkemizi, son 17 yılda 3,5 
kat büyüten, işsizliği büyük oran-
da azaltan, sayısız projeler ortaya 
koyan, dev yatırımlarla dünyaya 
gıpta ettiren, ülkesinin saygınlığı-
nı her geçen gün artıran bir lider 
ve bir parti var. Bu oyunlarla AK 
Parti ve Cumhurbaşkanımızı yıldı-
racaklarını sananlar yanılıyor. Her 
zaman olduğu gibi 24 Haziran’da 
da halkımız ferasetini ortaya koya-
cak ve inşallah tüm oyunları boza-
cak. Bu duygu ve düşüncelerle he-
pinizi selamlıyor, Ramazan ayının 
rahmeti ve bereketinin üzerinize 
olmasını temenni ediyorum” şek-
linde konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen 
sırasıyla; Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven: “Bu güzel günde 
misafirlerimizle ve siz değerli 
hemşehrilerimizle Ramazan ayı-
nı dolu dolu yaşıyoruz. Allah(cc) 

muhabbetimizi daim eylesin in-
şallah. Gerek Büyükşehir Bele-
diyemiz gerekse ilgili Bakanlık-
larımızla birlikte Ereğli’mize 4 
yılda önemli hizmetler yaptık. Bu 
anlamda Büyükşehir Belediyemi-
zin Ereğli’mize yaptığı yatırımlar 
150 Milyon Türk Lirasını buldu, 
özellikle Tahir Başkanımız başta 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. Bunun yanında 
24 Haziran seçimleri kapsamında 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Vatandaşlarımızın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan 
Bey’e, partimize ve hizmet siya-
setine olumlu teveccühleri bizleri 
mutlu ediyor. İnşallah 24 Hazi-
ran’dan sonra yeni Cumhurbaşka-
nı sistemi ile Ereğli’miz, bölgemiz 
ve ülkemiz hizmetler noktasında 
2023,2053,2071 hedefleri doğ-
rultusunda önemli mesafeler kat 
edecek. Bu duygu ve düşünceler-
le katılımlarından dolayı değerli 
misafirlerimize ve burada bizimle 

olan siz kıymetli hemşehrilerimi-
ze teşekkür ediyor, hayırlı Rama-
zanlar diliyorum” dedi. AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Tahir 
Akyürek: “Bir Ramazan gününde, 
iftar öncesinde bu buluşmayı ter-
tipleyen AK Parti İlçe Başkanımız 
ve Belediye Başkanımıza teşek-
kür ederek siz değerli hemşeh-
rilerimize hoşgeldiniz diyorum. 
Ereğli’mize Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımız döneminde önemli 
yatırımlar gerçekleştirdik. Bun-
dan sonraki dönemde de değerli 
Başkanımızla bu hizmetler devam 
edecek, Ereğli’ye muhabbetimiz 
ve müjdelerimiz bitmez. Malumu-
nuz önümüzde ülkemizin geleceği 
adına önemli bir seçim var. Bakı-
nız biz her zaman yaptıklarımızla 
konuşuyor, yaptıklarımızı yapa-
caklarımıza teminat gösteriyoruz. 
Ve diyoruz ki yaparsa yine AK Par-
ti yapar. Bu duygu ve düşünceler-
le sizleri selamlıyor ve Allah(cc)’a 
emanet ediyorum” dedi.

Başkan Özgüven’e hizmet teşekkürü

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılının sona ermesi ile ilgili yayımla-
dığı mesajında tüm öğrencilere “iyi 
tatiller” dileğinde bulundu. 

İyi tatiller
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Ramazan çalışmaları kapsamın-
da Sri Lanka’ya giden Konya İHH 
ekibi, burada ihtiyaç sahibi ailelere 
ramazan kumanyası dağıttı.  ‘Pay-
laşmanın Tam Vakti ’sloganıyla Ra-
mazan faaliyetlerini yürüten Konya 
İHH, rotasını bu kez Müslümanların 
Budistler tarafından sürekli hedef 
haline geldiği Sri Lanka’ya çevirdi. 
Türkiye’den gelen yardımlarla yüz-
leri gülen yoksul aileler ve yetimler, 
iftarlarla Ramazan sevincini yaşadı. 
İHH, kumanyalar dağıtıldığı, iftar 
sofralarının kurulduğu Sri Lanka’da-
ki çocukları da unutmadı. İhtiyaç 
tespit edilen durumlarda yetimler 

için nakdi yardımlarda da bulunan 
İHH ekibi, çocuklara çeşitli hediye-

ler, oyuncaklar ve şekerler dağıta-
rak gönülleri yeniden fethetti.İHH 

ekipleri ayrıca Ramazandan sonra 
ülkede gerçekleştirecekleri projeleri 
Sri Lankalı kuruluşlarla görüştüler. 
Müslümanların ihtiyaç duyduğu 
projeler hakkında raporlar hazırlan-
dı. Sri Lankalı Müslümanlar, Kurban 
bayramında da hayırsever Türkiye 
halkının desteğini beklediklerini ifa-
de ettiler.

Burada İHH adına bir konuşma 
yapan Konya İHH ekibinden Nus-
ret İlimler ve Muzaffer Büyükyüz-
başıgil, her zaman dini kardeşliğin 
yaşatıldığına vurgu yaparak her an 
Müslüman kardeşlerinin yanında 
olacaklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ

‘Baban hayatta olsaydı 
kendisinden ne isterdin’

Başkan Hançerli, sandık kurulu 
üyeleri ile iftarda bir araya geldi

 Çocukların mektupla bildir-
dikleri isteklerin tamamı yerine 
getirildi. Gençlik Meclisi ile bir-
likte yürütülen proje kapsamında 
ilçedeki yetim çocuklara Başkan 
Mehmet Kale imzalı birer mek-
tup gönderilerek “Baban hayatta 
olsaydı kendisinden ne isterdin” 
diye soruluyor. Çocuklar da bu 
mektuba cevap yazarak, istekle-
rini bildiriyor. Oldukça duygusal 
ifadelerin yer aldığı mektuplar-
daki bütün talepler Cihanbeyli 
Belediyesi tarafından yerine geti-
riliyor. 

Bu yıl mektup gönderilen 151 
çocuğun istekleri de yerine geti-
rildi 

Belediye Başkanı Mehmet 
Kale, belediye olarak kimsesiz, ye-
tim ve düşkünlere sahip çıktıkla-
rını belirterek, “Göreve geldiğimiz 
günden buyana ilçemizdeki kim-
sesiz, düşkün, yetim, dul ve maddi 
durumu iyi olmayan vatandaşları-
mızın hep yanında olduk. Çeşitli 
projelerle insanımızı kucakladık. 
Bugün de yetim yavrularımızla bir 
araya gelmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Yavrularımızın mektupla 
bize bildirdiği tüm isteklerini kar-
şıladık. Onların yüzünü bir neb-
ze de olsun güldürebiliyorsak ne 
mutlu bize” dedi. 

Cihanbeyli Belediyesinin sos-
yal belediyecilik anlamında ilkle-
re imza attığını ve birçok önemli 
projeyi hayata geçirdiğini ifade 
eden Kale “Belediye olarak do-

ğumdan ölüme kadar insanımızın 
yanındayız. ‘Hoş geldin bebek’ , 
‘askıda ekmek’ ve bugün yetim 
çocuklarımıza yönelik yaptığımız 
çalışma gibi birçok projemiz var” 
diye konuştu. Özellikle çocuklara 
ve gençlere yönelik çalışmaları 
hassasiyetle gerçekleştirdikleri-
ni belirten Kale “Çocuklarımız 
asla kimsesiz değildir. Liderimiz, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan yetimlerin baba-
sıdır. Onun Konya’daki vekili İl 
Başkanımız Sayın Hasan Angı da 
yetimlerimizin babasıdır” dedi. 

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı ise, belediyenin Rama-
zan ayında çok güzel bir çalışma-
nın altına imza attığını belirterek, 
Başkan Kale ve ekibine teşekkür 
etti. Ülkemizin güçlü yürüyüşü-
nün devam etmesi gerektiğini be-
lirten Angı, “Mazlumlara yapılan 
zulümlere ve haksızlıklara karşı 
dur diyen ortak vicdanın mer-
kezi Türkiye’dir. Dolayısıyla 24 
Haziran seçimlerinde hem Cum-
hurbaşkanımızın elinin çok güçlü 
olması hem de güçlü bir meclis 
yapısının teşekkül etmesi gerekli-
dir” ifadelerini kullandı. 

İftar yemeğinin ardından top-
lam 151 çocuğa talepleri doğrul-
tusunda alınan bisiklet, bilgisayar, 
cep telefonu, tablet ve televizyon 
gibi hediyeler verildi. İftar prog-
ramına AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı da katıldı. 
n İHA 

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kulu’da düzenlenen iftar programında 
çok sayıda ilçe sakini Büyükşehir’in kardeşlik sofralarında bir araya geldi

Başkan Altay, iftarda 
Kululularla buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Kulu’da düzenlenen iftar 
programında çok sayıda ilçe sakini 
Büyükşehir’in kardeşlik sofralarında 
bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlediği iftar programları 
kapsamında Kulu’da çok sayıda ilçe 
sakini birlikte iftar yaptı. 

Kulu Kapalı Pazar alanında dü-
zenlenen iftar programına katılan 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, mübarek bir 
günde Kulu’da olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “İn-
şallah hep birlikte daha güzel ve 
güçlü bir Türkiye için 24 Haziran 
seçimlerinde sizlerden destek isti-
yoruz. Birlik ve beraberliğimiz için 
tüm ümmetin sesinin daha yüksek 
çıkması ve hep birlikte huzur içinde 
nice Ramazanlar geçirmemiz için bu 

desteğe ihtiyacımız var” dedi. 
Önceki dönem Büyükşehir Bele-

diye Başkanı ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Tahir Akyürek, “Mübarek 
Kadir Gecesi’nin hürmetine Cenab-ı 
Hak mazlumlara, sıkıntı içinde olan-
lara kurtuluş nasip etsin. Bu gece 
çok dua edelim. Ailemiz, ülkemiz, 
milletimiz ve Müslüman din kar-
deşlerimiz için çok dua edelim” diye 
konuştu. 

AK Parti Konya Milletvekili Ab-
dullah Ağralı, Kulu’nun eksilerini 
gidermek için teşkilatlarıyla ve bele-
diyelerle hep beraber gayret göster-
diklerini ve AK Parti olarak Kulu’yu 
önemsediklerini söyledi. 

Kulu Belediye Başkanı Ahmet 
Yıldız da 24 Haziran’da yapılacak 
seçimlerin İslam alemine ve Türki-
ye’ye hayırlı olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

 Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanlığı tarafından düzenlenen 
1750 kişilik iftar programında sandık 
kurulu, okul-kat sorumluları ve mü-
şahitler ile bir araya geldi.

Programa, 26. Dönem AK Par-
ti Konya Milletvekili ve 27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
teşkilat üyeleri, Karatay Belediyesi 
Meclis Üyeleri, muhtarlar ve  sandık 
kurulu üyeleri,  okul-kat sorumluları 
ve müşahitler  katıldı.

İftar öncesinde protokole hitap 
eden Başkan Hançerli, 24 Haziran 
seçimlerinin ülkemizin geleceği ve 
hedefleri için çok büyük öneme sa-
hip olduğunu dile getirdi. Sandıkla-
ra sahip çıkmanın önemine değinen 
Başkan Hançerli, sandık kurullarına 
bu noktada çok büyük görevler düş-

tüğünü belirtti.
AK Parti Karatay İlçe Başkanı 

Mehmet Genç, Teşkilat olarak 24 
Haziran seçimleri için çok yoğun ça-
lışma içerisinde olduklarını söyleye-
rek; Karatay’ın rekor orandaki deste-
ğini daha da yukarılara taşımak için 
gayret gösterdiklerini belirtti. İftar 
öncesi sandık kurulu üyelerine  okul-
kat sorumlularına ve müşahitlere 
görevleri ve dikkat etmeleri gereken 
hususlarla ilgili eğitim verildiğini 
söyleyen Genç, üyelere görevlerinde 
başarılar diledi.

26. Dönem AK Parti Konya Mil-
letvekili ve 27. Dönem AK Parti Kon-
ya Milletvekili Adayı Leyla Şahin Usta 
Türkiye’nin bugünkü demokrasi se-
viyesine ulaşmak için çok zor yollar-
dan başarı ile geçtiğini hatırlatarak; 
24 Haziran seçimlerinin çok önemli 
olduğunu söyledi. Usta, “Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliği ve milletimizin dik duruşu 

sayesinde ülkemizin gelecek hedef-
lerini gerçekleştirmek üzere kutlu 
yürüyüşümüze Allah’ın izniyle de-
vam edeceğiz.”dedi. Konuşmalarının 
ardından protokol ve seçim sandık 
kurulu üyeleri, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanlığı’nın düzenlediği iftar ye-
meğine katıldılar.   n HABER MERKEZİ

Konya’dan Sri Lanka’ya Yardım Eli

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Kaşıkçı Ali Rıza Konevi 
Camii’nin temeli atıldı

Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Ca-
mii’nin temel atma töreni gerçek-
leştirildi. Törene Konya Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, Meram Beledi-
ye Başkan Yardımcısı İsmail Hak-
kı Gül, Meram İlçe Müftüsü Sabri 
Kütükçü, Kaşıkçı Ali Rıza Konevi 
Vakıf Başkanı Hacı Ali Demirlek, 
Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Vakıf Baş-
kan Yardımcısı Mimar İbrahim 
Nusret İlimler, Yönetim Kurulu 
Üyesi ve MDZ Makine Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Erden ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Müftü 
Ahmet Poçanoğlu, “Cami yapma-
nın, mescitleri imar etmenin öne-
mine vurgu yaparak, “Öncelikle 
camimizin ilimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Camiler mescitler ma-
hallelerimizin, şehirlerimizin en 
önemli noktası. Peygamber Efen-

dimiz bir Hadis-i Şerifte diyor ki; 
“Kim Allah için bir mescit yaparsa, 
Allah’ ta onun için cennette bir ev 
inşa eder.” Camiden daha güzel bir 
hayır olamaz” ifadelerinde bulun-
du.  Vakıf Başkanı Hacı Ali Demir-
lek de “Camiler mahallelerimizin 
en önemli binalarıdır. Mahallele-
rimize köylerimize, bize yakışan 
mescitler yapmamız lazım. Bu 
camimizde inşallah mahallemize 
yakışır bir cami olacaktır. Buraya 
katkı verecek, emek verecek arka-
daşlarımıza, çalışanlarımıza hayır 
sahiplerine teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.  Temel atma prog-
ramı, yapılan konuşmaların ardın-
dan Kur’an-ı Kerim okunması ve 
Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütük-
çü’nün yaptığı duayla son buldu.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 
Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyümesinin son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi

‘Yüzde 7.4 büyüme
memnuniyet verici’

Konya Sanayi Odası (KSO) ve 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku-
ruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Türkiye’nin yılın ilk çey-
reğinde yüzde 7.4 büyümesinin son 
derece memnuniyet verici oldu-
ğunu, ancak bu büyümelerin daha 
kalıcı hale gelebilmesi için imalat 
sanayinin rekabet gücünü artıran 
yeni reformlar yapılması gerektiğini 
söyledi. 

Kütükcü, Türkiye’nin tüm olum-
suz şartlara rağmen büyümeye de-
vam ettiğinin altını çizerek, “2017 
yılını yüzde 7.4 gibi yüksek bir bü-
yüme ile kapatmıştık. Bu yılın Ocak 
ayından bu yana sanayi üretim en-
deksleri, kapasite kullanım oranları 
ve ihracattaki artış, 2018 yılının ilk 
çeyreğinde de yine yüzde 7.4 gibi 
güçlü bir büyüme yakalamamızı 
sağladı. Bu büyüme rakamı ile bü-
yümede OECD ülkeleri arasında 
birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci 
sıradayız. Ayrıca bu yılın ilk çeyre-
ğinde sanayinin yüzde 8.8 büyü-
mesi Türkiye’nin artık bir üretim 
ekonomisi haline geldiğini ortaya 
koyuyor” şeklinde konuştu. 

“TÜRKİYE YATIRIM 
YAPAN BİR ÜLKE” 

Büyümeye katkı veren tüm ke-
simlere teşekkür eden Başkan Me-
miş Kütükcü, Türkiye’nin ilk çey-
rekte beklentilerin üzerinde yüzde 
7.4 büyüyerek özellikle kredi dere-
celendirme kuruluşlarına önemli bir 
mesaj verdiğinin altını çizdi. Kütük-
cü, “Bir kez daha gördük ki, Türkiye 
yatırım yapan ve yatırım yapılabilir 
bir ülke. Türkiye’ye yatırım yapan 

hiç kimse kaybetmez” dedi. 
“KONYA BÜYÜMEYE 

GÜÇLÜ KATKI VERİYOR” 
Başkan Kütükcü, Konya’nın da 

ülkenin büyümesine pozitif katkı 
veren şehirlerin başında yer aldığı-
na dikkat çekti. Kütükcü, Konya’nın 
yılın ilk çeyreğinde Türkiye ortala-
masının üzerinde ihracat artış per-
formansı gösterdiğini ifade ederek, 
“Konya her zaman olduğu gibi, bu 
yılın ilk çeyreğinde de ülkemizin 
büyümesine pozitif katkı verdi. Yılın 
ilk çeyreğini oluşturan Ocak-Şubat-
Mart aylarında ihracatını ortalama 
yüzde 17 artırarak, yüzde 13.9 olan 
Türkiye ortalamasının üzerinde per-
formans gösterdi. Yılın ilk beş aylık 
ihracatına bakacak olursak, Konya 
yüzde 15’in üzerindeki ihracat ar-
tışıyla pozitif katkı vermeye devam 
ediyor” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’dan 3. etap kültür turu
Selçuklu Belediyesi tarafından 

geçtiğimiz yıl Osmanlı’nın kuruldu-
ğu topraklar olan Bilecik ve Söğüt’e 
düzenlenen ve büyük ses getiren 
kültür turları kaldığı yerden de-
vam ediyor.  “Selçuklu Torunları 
Osmanlı’nın İzinde” ismi ile düzen-
lenen ve bugüne kadar ilk iki eta-
bından 2600 kişinin yararlandığı 
etkinlikte üçüncü etap için ön kayıt 
başvuruları başladı. 15 Haziran ta-
rihine kadar başvuruların devam 
edeceği organizasyondan fayda-
lanmak isteyen vatandaşlar www.
bununadiask.com adresinden onli-
ne olarak veya Selçuklu Belediye-
si hizmet binasından bizzat kayıt 
yaptırılabilecek. 1200 vatandaşın 
faydalanacağı etkinliğin üçüncü 
etabı için Selçuklu’da ikamet eden, 
kültür ve tarih turunun daha ön-

ceki etaplarından faydalanmamış 
olan, 28 yaş üstü herkes başvuru 
yapabilecek. Bilecik-Söğüt kültür 
gezisinde seferler 25 Haziran - 24 
Temmuz tarihleri arasında gerçek-
leştirilecek. 

“SELÇUKLU TORUNLARI TARİHİ VE 
DOĞAL GÜZELLİKLERE YERİNDE 

ŞAHİTLİK EDECEK” 
Selçuklu Belediyesi “Selçuklu 

Torunları Osmanlı’nın İzinde Pro-
jesi ile her gün yüksek hızlı tren ile 

Konya’dan Bilecik ve Söğüt’e günü 
birlik ziyaret düzenliyor. 40’ar ki-
şilik ekipler sabah 06.50’de YHT 
ile Konya Tren Garından Bilecik’e 
hareket ederken Bilecik ve Söğüt’te 
profesyonel rehber eşliğinde sür-

dürülen kültür turunun ardından 
yine aynı günün akşamında yüksek 
hızlı tren ile Konya’ya dönüş ger-
çekleştiriyor. 

Kültür gezisi kapsamında Bile-
cik’e giden vatandaşlar, Bilecik’in 

tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Os-
man Gazi’nin Osmanlı Beyliği’nin 
temellerini attığı ve bir dönem Os-
manlı Devleti’ne başkentlik yapan 
Söğüt ilçesini ve Söğüt’ü fetheden 
Ertuğrul Gazi’nin kabristanını da 
ziyaret ediyor. Selçuklu Torunları 
Bilecik’te Şeyh Edebali’nin de kab-
rini ziyaret ederek Şeyh Edebali’nin 
Osman Gazi’ye “Ey oğul” ile başla-
yan ve “Nereden geldiğini unutma 
ki; nereye gideceğini unutmayasın” 
tavsiyesi ile biten son cümlesini ha-
tırlatmış oluyor. Kültür ziyaretleri 
kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt 
Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit ve 
Pelitözü Göletini de ziyaret eden 
Selçuklu Torunları, buradaki tarihi 
ve doğal güzelliklere yerinde şahit-
lik ediyor.
n HABER MERKEZİ

Tartıştığı komşusunun eşini 
ve kardeşlerini yaraladı

16 yaşındaki genç, tartıştığı 
komşusunun eşini ve iki kardeşini 
pompalı tüfekle vurarak yaraladı. 
Olay, saat 13.00 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahal-
lesi Fahri Efendi Caddesi üzerinde 
bulunan 4 katlı apartmanda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 
yaşındaki İ.T.Z., dün apartmanda 
komşuları Esra K.’nin kocasıyla tar-
tıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 
Esra K.’nin kocası evden ayrıldı. 
Olayın ardından Esra K.’nin kardeş-
leri Sami S. (45) ve Şaban S. (36) 
Esra K.’yi almaya geldi. Üç kardeşin 
evden araçlarıyla ayrıldığı sırada 16 
yaşındaki İ.T.Z. elinde av tüfeğiyle 
gelerek, Sami S.’yi omzundan, Şa-
ban S.’yi alnından, Esra K.’yi ise sağ 
kolundan yaralayarak olay yerinden 
kaçtı. Bunun üzerine 3 kardeş ken-

di araçlarıyla yakınlarda bulunan 
özel bir hastaneye giderek tedavi 
altına alındı. Olayın ardından polis 
ekipleri apartmanda incelemelerde 
bulundu. Yaralıların sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenilirken, po-
lis kaçan şüpheliyi yakalamak için 
çalışma başlattı.
n İHA

Tekstil atölyesinde çıkan 
kavgada 6 kişi yaralandı
Bir tekstil atölyesinde iki grup 

arasında borç- alacak nedeniyle çı-
kan taşlı sopalı kavgada, 3’ü Suriye 
uyruklu, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 
2 kişi gözaltına alındı. Olay, bugün 
saat 11.15 sıralarında merkez Ka-
ratay ilçesi Fevçi Çakmak Mahallesi 
10735 Sokak üzerinde bulunan bir 
tekstil atölyesinde meydana geldi. 
İddiaya göre, 1 ay kadar iş yerin-
de çalışan ve parasını alamadığını 
ileri süren Suriye uyruklu Ahmet 
K.; babası Muhammed Sabit K., 
kardeşi Fattum Hatim K. ve kuze-
ni Muhammed K. ile birlikte atölye 
gitti. Burada Ahmet K. ve yakınla-
rı, atölye sahibi Ahmet Günay (39), 
ağabeyi Mehmet Günay (41) ve iş 
yeri çalışanı Sedat Yenice (33) ile 
tartıştı. Ahmet K. ve yakınları, tar-
tışmanın ardından taş ve sopalarla iş 

yerine ve iş yeri sahiplerine saldırdı. 
İki grup arasında çıkan kavgada Ah-
met Günay, Mehmet Günay, Sedat 
Yenice ile karşı taraftan Muhammed 
K., Muhammed Sabit K. ve Fattum 
Hatim K. aldıkları darbeler sonucu 
vücutlarının çeşitli yerlerinden yara-
landı. Olayla ilgili Ahmet K. ve Mu-
hammed K. gözaltına alındı. n İHA

Memiş Kütükcü
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AİLE VE AKRABALIK
Müslümanlar arasında bir din 

kardeşliği vardır. Bu, din bakımından 
genel bir yakınlık ve akrabalıktır, en 
kuvvetli bir bağdır. Bu yönden müs-
lümanlar, herhangi ırka, herhangi 
yurda bağlı olurlarsa olsunlar, birbi-
rine bağlıdırlar, birbirini sever, birbiri 
hakkında hayır isterler. Bir ayet-i ke-
rimede buyurulmuştur.“Mü’minler-
şübhe yok ki, kardeştirler.”

Bundan başka müslümanlar ara-
sında birbirinden farklı derecelerde 
bir soy, bir neseb, bir hısımlık ve ak-
rabalık vardır. Bu bakımdan da arala-
rında birtakım görevler haklar ve hü-
kümler bulunur. Bunların gözetilmesi 
dinimizce gereklidir.

Müslümanların çoğalmaları ve 
kuvvetlenmeleri, yurdlarını ve var-
lıklarını savunabilmeleri aralarında 
aile ocağının gelişmesine bağlıdır. 
Bu yönü ile aile kurmak ve bu ailenin 
devamına çalışmak İslam’da önemli 
bir görevdir. Şöyle ki: Aile yuvası kur-
maya gücü yeten ve kendisinde kuv-
vetli bir meyil bulunan müslüman için 
evlenip aile sahibi olmak vacib veya 
farzdır. Nefsi taşkın olmayan bir müs-
lüman için de bir müekked sünnettir.

Bir hadis-i şerifde buyurulmuştur:  
“Evleniniz, çoğalınız; çünkü ben, kı-
yamet günü ümmetlere karşı sizinle 
öğünürüm.”Fakat kadına zulüm ve 
eziyet edileceği bilinerek zevce hak-
larını çiğneyecek olan kimsenin ev-
lenmesi haramdır. Çünkü bu durum-
da aile hayatından beklenen yararlar 
elde edilemez.

Talak (boşama) işine gelince: 
Bu bir yönden meşru ise de, diğer 
bir yönden yasaktır ve sakıncalıdır. 
Şöyle ki: Aile hayatından beklenen 
şeyler elde edilmeyince veya iffet 
ve geçim bakımından bir fenalık yüz 
gösterirse, boşama meşrudur, müs-
tahsendir. Fakat böyle bir gerek ve 

zaruret bulunmadıkça boşama kötü-
dür, müstahsen değildir. Bir hadis-i 
şerifdebuyurulmuştur:“Allah katında 
helal olan şeylerin en sevimsizi bo-
şanmaktır.”Onun için aile hayatını 
yaşatmaya çalışmalı, gereksiz olarak 
ayrılma ve boşama olaylarına mey-
dan vermemelidir. Bunun sorumlulu-
ğundan çekinmelidir.

Her müslüman için aile hayatı ile 
ilgili din meselelerini yeteri kadar bi-
lip onları uygulamak da bir görevdir. 
Kimlerin birbiri ile evlenemeyeceği-
ni, kimlerin evlenebileceğini ve kim-
ler arasında mahremiyet bulunduğu-
nu bilmek gerekir.

 Nikah denilen evlenme akdi 
(sözleşmesi) karı-koca olacak müs-
lümanlar veya bunların velileri veya 
vekilleri arasında iki mü’min erkeğin 
veya bir erkekle iki mü’min kadının 
şahidlikleri ile gerçekleşir. Çiftlerden 
biri tarafından teklif ve diğeri tarafın-
dan kabul olur. Şöyle ki: “Ben seni 

zevce edindim” diye yapılan teklife, 
karşı taraf da “Kabul ettim” der. Çift-
lerin veli veya vekilleri de şöyle der: 
“Ben falanın kızı falanı, velisi veya 
vekili olduğum falan için zevce ka-
bul ettim,” diye yapılan teklife karşı: 
“Ben de falan kimseyi, velisi veya ve-
kili bulunduğum falancaya veli veya 
vekil olarak evlendirdim.” der. Buna 
da şahitler şehadet ederler. Böylece 
icab ve kabul tamamlanıp akid yapıl-
mış olur. Ayrıca kadına “Mehir” adı 
ile emsaline kıyasla bir mal verilmesi 
veya anılması gerekir. Bu “mehir” 
her iki tarafın rızası ile daha önce de 
tayin edilebilir. Kadın bu mehrini son-
ra kocasına bağışlayabilir.

Babalar, dedeler, anneler, nine-
ler, erkek ve kız kardeşler, amcalar, 
dayılar, halalar ve teyzeler arasında 
bir soy yakınlığı ve ebedî bir mahrem-
lik vardır. Bunlar arasında nikah asla 
caiz değildir. Bir kimse, hiç bir zaman 
bunlardan herhangi birini nikahlaya-

maz. Yine, bir kimse, kendi karde-
şinin kızını ve bunun torunlarını da 
alamaz. Fakat bir kimse, amcasının, 
halasının veya teyzesinin kızını alabi-
lir. İki kardeş çocukları birbirleriyle 
evlenebilirler. Bunlar arasında akra-
balık varsa da mahremiyet yoktur.

Süt emme ile meydana gelen 
mahremiyet de, soyla sabit olan 
mahremiyet gibidir. Onun için bir 
kimse ile süt babası, süt anası, süt 
dedesi, süt ninesi, süt kardeş evladı, 
süt halası, süt teyzesi arasında ebedî 
bir mahremiyet vardır. Bunlar birbir-
leri ile evlenemezler.Süt mahremi-
yetinin gerçekleşmesi için, süt emen 
çocuğun iki buçuk yaşından küçük 
olması ve emdiği sütün boğazından 
geçmiş olması şarttır. Bu iki buçuk 
yıldan sonra emilen veya içilen süt ile 
süt evladlığı veya kardeşliği olmaz. 
Bu müddet İmam Azam’a göredir. İki 
İmama göre süt emme müddeti iki 
senedir.

Kur’an’dan Mesaj
Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim 
bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. 

Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız 
başkadır. Allah, kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. 

Dönüş yalnız Allah’adır. (Ali İmran 28)

Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde  ̧beş vakit 
namaz ile cuma  ̧bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan 
diğer Ramazan’a kadar  ̧aralarında işlenen günahların 

bağışlanmasına vesiledir. (Hadis-i Şerif)

Son yatacağı yer bir iki avuç topraktan 
ibaret olan kişiye de ki: Sarayını çardağını 
göklere kadar yüceltmeye ne hacet var? 

(Hafız-ı Şîrâzî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe Sad bin Muaz

Dua

Sad bin Muaz hayatının sadece 6 yılını Müslü-
man olarak geçirmesine rağmen, büyük hizmetlere 
vesile olan bir sahabedir. Sad  ̧Evs kabilesinin Eş-
hel kolunun reisiydi. Musab önce Hz. Sad’ın teyze 
oğlu olan Esad bin Zürare’nin hanesine inmişti 
ve orasını faaliyet merkezi yaparak, Medine’de 
İslam’la tanışanların sayısını günden güne artırı-
yordu. O sıralarda henüz Müslüman olmayan Sad 
bu durumdan çok rahatsızlık duyuyor ancak işin 
içinde teyze oğlu bulunduğu için bir türlü engel 
olamıyordu. Bir akrabasının evinde olup bitenlere 
müdahale etmeyi mertliğiyle bağdaştıramıyordu. 
Nihayet bir gün Üseyd bin Hudayr ile görüşmüş ve 
Musab’ın faaliyetlerine son verme işini ona hava-
le etmişti. Ne var ki Musab’ın yanına giden Üseyd 
onu dinledikten sonra hemen Müslüman olmuş ve 
şöyle demişti: “Ben size öyle bir kimse gönderece-
ğim ki, o size tabi olursa, kavmi içinde herkes ona 
uyarak İslamiyet’e girer.” Müslüman olduktan son-
ra Üseyd, Sad’ın yanına döndü. Sad değişikliği he-
men fark etmiş ve sormuştu: “Üseyd, ne yaptın?” 
“Onlarla görüştüm ve bir fenalıklarını görmedim.” 
Bu cevap Sad’ın kızgınlığını tahrik etmeye yetmişti. 
Doğruca Esad’ın ve Musab’ın bulunduğu yere git-
ti. Musab, Sad’ı oturttu, ona İslamiyet’i anlattı ve 
Kuran okudu. Kelime-i Şahadet getirdi ve iki rekât 
namaz kıldıktan sonra yanına, kendisinden hemen 
önce Müslüman olan Üseyd bin Hudayr’ı da alarak 
kavmini çağırdı. Reisi olduğu Abdüleşheloğulları-
nın toplandığını gören Sad, onlara şöyle hitap etti: 
“Ey Eşheloğulları! Beni nasıl tanırsınız?” “Sen bi-
zim efendimiz, en ileri görüşlümüz ve en güvenilir 
adamımızsın.” dediler. Sad bu sözler üzerine şöyle 
dedi: “Ben de size söylüyorum ki, sizler de benim 
gibi Allah’a ve Resulüne iman edinceye kadar, 
ben içinizden hiçbir kimseyle konuşmayacağım!” 
Sad’ın bu konuşması, kabile üzerinde hemen etki-
sini göstermiş ve o gün Eşheloğullarından Müslü-
man olmayan kimse kalmamıştı.

Hz. Sad, Uhud Savaşı’na da katılarak büyük 
başarılar gösterdi. Bu savaşta Peygamberimizin 
(s.a.v.) etrafında etten bir duvar teşkil ederek ko-
ruyanlar arasında Hz. Sad da vardı. Oğlu Amr da 
bu savaşta şehit oldu. Hicret’in 5. yılında Kureyş 
müşrikleri Medine’yi kuşatmışlardı. Müminler çile 
ve mahrumiyetler içerisinde, kazdıkları bir hendek-

le kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Çarpışmalar 
sırasında “İbnü’l-Araka” denilen bir müşrik, elinde 
yayı ile devamlı olarak Sad’ı gözlüyordu. Neticede 
onun attığı bir okla Sad’ın kol damarlarından biri 
parçalandı. Sad, yarasının ağır olduğunu anlayın-
ca hemen ellerini açıp dua etti: “Ya Rabbi! Eğer 
Kureyş’le aramızdaki savaş devam edecekse ben 
hayatta kalayım. Senin Peygamberine eziyet eden, 
onu yalanlayan bu adamlarla savaşmaktan hoş-
landığım kadar başka bir şeyden hoşlanmıyorum. 
Eğer aramızdaki savaş sona eriyorsa beni şehadet 
mertebesine yükselt. Ya Rabbi! Bir de Benî Kurey-
za’nın akıbetini bana göstermeden canımı alma.”

Resûlullah (s.a.v.), hemen mescidin içine 
bir çadır kurulmasını emretmiş ve Sad’ı oraya 
getirtmişti. Eşlem kabilesinden Refide’yi de onun 
tedavisi için görevlendirmişti. Sad’ın yarası ağırdı. 
Benî Kureyzâ Yahudileri daha önce Müslümanlarla 
sözleşme yaptıkları hâlde, Hendek Savaşı sırasın-
da müşriklerle işbirliği yapmışlar ve sözleşmeyi 
bozmuşlardı. İslam’a girmeden önce Sad ile Benî 
Kureyzalılar arasında iyi ilişkiler vardı. Onun için 
Yahudiler sözleşmeyi bozmalarıyla ilgili hüküm 
vermek üzere Sad’ın hakem olmasını teklif ettiler. 
Resulullah, Sad’ı hakem yapmak üzere davet etti. 
Sad, mühim bir hizmeti ifa etmek üzere yola çıktı. 
Kureyza mevkiine yaklaştığında Resulullah şöyle 
buyurdu: “Büyüğünüz, efendiniz geliyor. Ayağa 
kalkın, onu indirin.” Daha sonra da Sad’a dönüp 
“Onlar hakkında hükmünü ver.” dedi. Sad eli silah 
tutanların kılıçtan geçirilmesine, çoluk-çocukla-
rının esir edilmesine ve malların Müslümanlara 
dağıtılmasına hükmetti. Bu hüküm Tevrat’ta da 
vardı. Peygamberimiz (s.a.v.) bu hükümden çok 
memnun olarak şöyle buyurdu: “Onlar hakkında 
Allah ve Resulünün vereceği hükmün aynını ver-
din.” Sad tekrar çadırına döndü. Resulullah, Hz. 
Ebû Bekir ve Hz. Ömer de orada idi. Sad artık yara-
sına aldırmıyordu çünkü Allah, müşriklerin Hendek 
Savaşı’nda hezimetini ve Benî Kureyza’nın peri-
şanlığını ona göstermişti. Sad bin Muaz şehadeti 
üzerine Peygamberimiz (s.a.v.), “Sad’ın cenazesi 
üzerine Rahman’ın Arş’ı titremiştir  ̧onun için daha 
önce yeryüzüne ayak basmamış yetmiş bin melek 
inmiştir.” buyurdu.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Eşyada yenip içilme bakımından asıl olan mubah olmaktır. Bütün eşya, as-
lında insanların yararlanmaları için yaratılmıştır. Onun için aslında temiz olan, 
akla ve sağlığa zararlı olmayan bir kısım hayvan elleri ve buğday, arpa, pirinç gibi 
ürünler, sebzeler, meyveler ve sıvılar helaldir. Bunlar yenip içilebilir.

Fakat bazı şeyleri yiyip içmek, insanlara zararlı, hikmet ve ihtiyaca aykırı ol-
duğu için İslam dininde haramdır.

Hayvanlardan yaratılış gereği iğrenç olanların, dişleri veya tırnakları ile ken-
dilerini savunup başkalarına saldıranların etleri haramdır. (Eti Yenen ve Yenme-
yen Hayvanlar bölümüne bakılsın.)

Bitkilerden insanı öldüren veya aklını gideren, vücudu zehirleyen veya her-
hangi bir şekilde sağlığa zararlı olan şeyleri yemek haramdır.

Misal: Afyon, haşhaş, penç gibi sarhoşluk veren ve aklı bozan şeyleri yemek 
caiz değildir. Bunlardan sarhoş olanlar için, İslam ahkamına göre, tazir cezası 
gerekir. Tazir ise, yetkili hakim tarafından uygulanacak hapis, döğme, azarlama 
ve uyarı gibi cezalardır.

Sıvılardan bedene zararlı olan, insana sarhoşluk veren şeyleri içmek haram-
dır. Çünkü sarhoşluk veren bir sıvının azı da, çoğu da müctehidlerin çoğunluğuna 
göre haramdır. Bir hadis-i şerifde buyurulmuşlur: “Çoğu sarhoşluk veren şeyin 
azı da haramdır.”

Bu gibi sıvıların içilmesindeki zararlar, herkes tarafından bilinmektedir. Bu 
içkilerin cemiyet bünyesinde açtığı yaralar çok acıdır. Bunların ahiretteki sorum-
lulukları ise çok daha büyüktür. Hele hamr (şarab) denilen içkinin bir damlasını 
bile içmek ittifakla haram olup dinde had denilen cezayı gerektirir.

Sonuç; Bu pek zararlı olan şeylerden kaçınmalıdır. Bunlardan kaçınmak, ge-
rek ferdler, gerekse cemiyet için selamettir.

Temiz olan içilecek bir sıvı, bedene zarar verecek bir hale gelmedikçe bozul-
ması ile haram olmaz. Fakat etler kokunca yenmesi haram olur. Süt, tereyağı, 
zeytinyağı kokmakla haram olmaz. Yiyeceklere gelince, bunlar bozulurda keskin-
leşirse temizliklerini yitirir. Onun için yenmeleri haram olur.

Hamamların ve benzeri yerlerin pis sularını sebze bahçelerine akıtmak mek-
ruhtur. Fakat bu gibi pis sularla sulanan bostanların sebzelerini yemek haram 
değildir. Birçok alimlere göre, mekruh da değildir.

İnsan pisliğini satmak mekruhtur; fakat başka maddelerle karıştırılmış olan 
pislikleri ve herhangi bir hayvan gübresini satmak mekruh değildir.

Pâk olmayan, kokmuş et gibi şeyleri yiyebilecek olan hayvanlara yedirmek 
caiz değildir.

İçine temiz olmayan bir şey düşen veya akıtılan belli bir ölçüdeki sıvı temiz-
liğini kaybederek içilmesi haram olur. Belli bir ölçünün üstünde bulunan geniş 
havuzlarda da, içine düşen pisliğin tad, koku ve renginden biri kendini gösterirse 
yine temiz olmaktan çıkar. Artık içilmesi haram olur. 

Yukarda haram oldukları yazılan şeyler zatları bakımından haram (haram 
liaynihi) dir. Bir de başka bir sebeple haram olan (haram ligayrihi) şeyler vardır 
ki, onlar da başkalarına ait olan mallardır. Şöyle ki: Başkasının malını rızası ol-
maksızın haksız yere almak haramdır. Aksi halde mal hürriyeti kalmaz, insanların 
mülkiyet ve tasarruf haklarına sahib olarak cemiyetle yaşanmaz.

Bir baba, muhtaç olmadıkça, yaratılışta kötü davranışlı olan evladının malını 
kendi kendine yiyemez. Fakat bir ihtiyaç bulunmasa bile, iyi olan evladının malını 
alıp yiyebilir.

Bir hadis-i şerifte buyrulmuştur: “Sen de, senin malın da babanındır.”
Tedavi için temiz olan ilaçları yiyip içmek ve kullanmak caizdir. Çünkü Pey-

gamber Efendimiz buyurmuştur:  “Ey Allah’ın kulları! Tedavi olunuz; çünkü Yüce 
Allah yarattığı her hastalık için bir deva (ilaç) yaratmıştır. Yalnız bir tane müstes-
nadır ki, o da ihtiyarlıktır.”

Onun için birçok hastalıklar tedavi sebebiyle giderilir. Allah’ın düzeni böyle 
devam edegelmiştir. Bununla beraber şifayı ilaçtan değil, yüce Allah’dan bilme-
lidir.

Helal ve temiz olmayan şeylerle tedavide bulunmak esas olarak caiz değil-
dir. Ancak bazı fıkıh alimlerine göre, başka bir ilaç bulunmayınca müslüman ve 
ehliyet sahibi bir doktorun göstereceği lüzum üzerine caiz olabilir. Şöyle ki:

Bir hastalığın veya bir hastalığa sürükleyecek bir halsizliğin tedavisi için 
mubah (helal) bir ilaç bulunmazsa böyle bir doktorun “şifa ümidi vardır” diye 
tavsiyesi üzerine, aslında haram olan bir şeyle zaruret mikdarı tedavi caiz olur.

Fakat yalnız görünüşle yararı olan semizleme gibi bir şey için böyle bir ilacı 
kullanmak caiz değildir. Bunda tedavi mahiyeti yoktur. Onun için bunun haram 
olduğunda ittifak vardır.

Görülen lüzum üzerine, bir organında ameliyat yapılacak olan bir kimseye, 
aklını giderecek temiz bir ilaç içirilmesinde bir sakınca görülmemekledir. 

Yenilmesi haram olan 
ve olmayan şeyler

Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine 
döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyet-
tir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elFurkân” kelimesinden al-
maktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran”demek 
olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûre de temel konular 
olarak Hz.Peygamber’in tüm insanlığa gönderildiği, onun 
tebliğ sırasında karşılaştığı zorluklar ve şirkin kökünün kazı-
nacağı, geçmiş ümmetlerin hayatlarından bazı örnekler de 
verilerek ele alınmaktadır. 

Mushaftaki sıralamada yirmi beşinci, iniş sırasına göre 
kırk ikinci sûredir. Yâsîn sûresinden sonra, Fâtır sûresinden 
önce Mekke’de inmiştir. Abdullah b. Abbas’tan nakledilen 
bir rivayette 68-70. âyetlerin Medine’de indiği belirtilirse de 
Buhârî’nin kaydettiği bir rivayette (“Tefsîr”, 25), 68. âye-
tin Mekke’de indiğini belirten bir bilginin yer alması, bu üç 
âyetin de Mekke’de indiği ihtimalini güçlendirmektedir. Sû-
renin ilk üç âyetinin Medine’de indiği yolunda da bir rivayet 
vardır (İbn Âşûr, XVIII, 313). 

Furkan sûresi, Allah Teâlâ’nın yüceliğini, evrendeki 
hükümranlığının mutlaklığını vurgulayan ve O’nu ulûhiyye-
tine yakışmayan niteliklerden tenzih eden âyetlerle başlar; 
Kur’an’ın ilâhî kaynaklı ve Hz. Muhammed’in hak peygam-
ber olduğu hususundaki kuşkuları reddeden açıklamalarla 
devam eder. Ortaya konan delillere rağmen bu gerçekleri 
inkâr edenlerin, inat ve inkârları yüzünden âhirette uğraya-
cakları âkıbet hakkında bilgi verilerek uyarılarda bulunulur. 
Özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğini inkâr eden-
lerin, onun beşerî sıfatlara sahip olduğunu ileri sürerek bu 
durumu kendisi için bir kusurmuş gibi değerlendirmeleri 
eleştirilir. Daha sonra Hz. Peygamber için bir teselli olma-
sı maksadıyla geçmiş peygamberlerin de bu tür düşmanca 
davranışlara mâruz kaldıklarına dair örnekler verilir. Al-
lah’ın yaratıcılığı ve evren üzerindeki hükümranlığını konu 
alan âyetlerin ardından Allah’ın has kullarının iman, ibadet 
ve ahlâka dair güzel hasletlerinden örnekler verilir ve bun-
ların âhirette elde edecekleri mutluluktan söz edilir.

SURELER
Furkân Suresi 

Gerçek hamd, Allah’a mahsustur. O’na hamd eder ve O’ndan 
yardım dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu saptıramaz, 
kimi de saptırırsa, ona kimse hidayet edemez. Şahitlik ederim ki, 
Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Muhammed O’nun 
kulu ve resulüdür.

Altın ve gümüş 
kullanımı

ve ilgili hadisler
Altın ve gümüş kullanımıyla ilgili yaygın olarak bilinen hadislerden başlıcaları 

şöyle sıralanabilir:
1. İslâm âlimleri tarafından birçok fıkhî hükme mesnet olarak kullanılan bir hadiste 

Hz. Peygamber, “Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir” bu-
yurmuştur (Ebû Dâvûd, “Hâtem”, 3; Tirmizî, “Libâs”, 1).

2. “Altın ve gümüş kaplardan bir şey içmeyiniz ve bu ikisinden yapılan tabaklarda 
bir şey yemeyiniz. Çünkü bu tabaklar (sıhâf) dünyada müşrikler için, âhirette ise sizin 
içindir.” (Müslim, “Libâs”, 2) Başka bir hadislerinde ise Hz. Peygamber, “Gümüş 
kaptan içen, karnına

cehennem ateşini akıtmaktadır” (Müslim, “Libâs”, 1) buyurmuştur.
3. “Hz. Peygamber, altın ve gümüş kaplardan yiyip içmemizi, ipek ve dîbâc giy-

memezi ve ipek üzerine oturmamızı yasakladı” (Buhârî, “Libâs”, 27). “Hz. Peygam-
ber altın yüzük kullanmayı yasakladı” (Buhârî, “Libâs”, 45).

4. Buhârî’nin rivayetine göre, Resûlullah altından bir yüzük takıyordu. İnsanların 
da altın yüzük edindiklerini görünce altın yüzüğü atmış ve bunu artık hiç takmayacağını 
söylemişti. İnsanlar da bunun üzerine yüzüklerini çıkarıp atmışlardır (Buhârî, “Libâs”, 
46).

5. Yine Buhârî’de yer alan bir hadise göre, Hz. Peygamber altından bir yüzük 
edinmiş ve kaşını da avuç içine getirmişti. İnsanların bu şekilde yüzük edindiklerini 
görünce, bu yüzüğü atmış ve gümüş bir yüzük edinmiştir (Buhârî, “Libâs”, 45).

6. Enes b. Mâlik diyor ki: “Hz. Peygamber bir gün gümüş bir yüzük takmıştı. İn-
sanlar da gümüş yüzük yapıp taktılar. Resûlullah yüzüğü çıkarıp atınca insanlar da 
çıkarıp attılar” (Buhârî, “Libâs”, 47).
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HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

3 LABORATUAR TEKNİKERİ
3  ÜNİVERSAL TORNA 
  OPERATÖRÜ
3  FORKLİFT OPERATÖRÜ
3 VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE
* PAKETLEMEDE 

ÇALIŞACAK 35 YAŞINI 
AŞMAMIŞ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76
 CNC İşleme Merkezlerinde ve 

CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0543 228 34 84

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ADRES: FevziÇakmak Mahallesi
Kottim Sanayi Sitesi
10576.Sokak No:8

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

35 yaşını geçmemiş

BAYAN AŞÇI
alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
TUNÇLAR GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Fetih Mah. Mahir Sokak 
No: 10/A Karatay/KONYA

TEL: 0332 345 47 10

ZAYi 
VE 

ELEMAN 

İLANLARINIZ

 İÇİN BİR

TELEFON 
KADAR 

YAKINIZ

444 5 
158Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

 

İsmil Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası Yapımı yapım işi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2018/291855
1-İdarenin
a) Adresi : Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
   Horozluhan Mah.Yeni İstanbul Cad.No:72 42209
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322480111 - 3322490113
c) Elektronik Posta Adresi : konya.yikob@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Betonarme Karkas, Z Katlı, 1 Adet Hizmet Binası Yapımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İsmil Karatay/Konya 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Valiliği Ek Hizmet Binası Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul 
   Caddesi No:72 Selçuklu/Konya 
b) Tarihi ve saati : 28.06.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11 Haziran 2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer 
İş  Grupları Tebliğinde yer alan B-III Grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Basın 821852 - www.bik.gov.tr

İSMİL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 ACİL SAĞLIK
HİZMETLERİ İSTASYONU HİZMET BİNASI YAPIMI

KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kerimdedeçeşme, Hamzaoğlu ve Mengene Mahalleleri M29A11D1C 
– 2D imar paftalarına isabet eden 32414 ada 1 ve 2 nolu parseller, 32415 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu 
parseller, 32420 ada 1 nolu parsel, 32430 ada 1 nolu parsel, 32772 ada 1 ve 2 nolu parseller, 32779 
ada 1, 2 ve 9 nolu parseller, 32780 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 32782 ada 1 nolu parsel, 32854 
ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 32855 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 32863 ada 1 nolu parselin tamamını 
kapsayan alanda 705 nolu düzenleme sahası olarak seçilen bölgede, 3194 sayılı İmar Kanununun 
18’inci maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup, Encümenimizin 23/05/2018 tarih 
ve 2018/585 sayılı kararı ile onanmıştır.
Parselasyon planı ile özet, ada, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemiz binasının Emlak ve İstimlâk 
Müdürlüğünde 12/06/2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.  
 Keyfiyet ilan olunur.

Basın 821676 - www.bik.gov.tr

İLAN
Karatay Belediye Başkanlığından

Gece, kara gözlerinin içine alıp sım-
sıkı sarınca, melek gibi oluyorum. Uysal, 
uyumlu, olumlu bir benî Âdem. Demek 
ki gece uyanmasa, uyandırmasa gecenin 
çığlığı, zararsız bir âdemim. Oysa geceyle 
benim melekler gibi kucak kucağa yatışı-
mızdan ne onun haberi var ne de benim. 
Gecenin de günahı yok aslında. Bazen 
bir okşayış, bazen de bir şamar gibi 
yüzüme inen rüzgârın uyarma girişim-
lerine engel olamıyor besbelli. Bundan 
başka, bir ilkbahar mevsiminde, önce bir 
merhamet perisi gibi sağanak ve sıcak 

okşamasıyla yanaklarımı okşarcasına 
uykumdan uyandırmak isteyen yağmur, 
amacına ulaşamayınca hıncıyla kar’a, 
sonra da doluya dönüşmese, rahatımı 
ve huzurumu bozmaya hiç mi hiç niyeti 
yok. Gecemin bu münasebetsiz, tedirgin 
edişte de hiç bir günahı yok. Tüm bu giri-
şimlere bazen bozulan, bazen diş bileyen 
gecemi, en fazla bozan ve sinirlendiren, 
üzerimizdeki örtüyü destursuzca alıp ka-
çan güneştir.

Rahatımızı en sonunda kaçıran gü-
neş, gecemi öylesine sinirlendirmiş ola-

cak ki, daha önceki sevecen ve müsama-
hakâr tavrını bir tarafa bırakıp, yakalayıp 
örtümüzü almak için peşine düşmekten 
başka seçenek bırakmamıştı. Gecem, 
önce güneşi yakalayıp bu pervasız hare-
ketinin hesabını soracak, sonra da örtü-
müzü alıp muhabbetimizin geriye kalan 
kısmını tamamlamamız için eski halimize 
tekrar kavuşturacaktı...   

Ağaçların yaprak döktüklerinden 

haberleri var mı bilmi-
yorum?!.. Ya da birileri 
ona bunu sorabilir mi? 
Bir başka ifadeyle ağaçla 
dertleşip fikrini ve zikrini 
bize ifade edecek birileri 
çıkar mı merak etmi-
şimdir?!.. Geceyle ben, 
ağaçla meyve gibiyiz. Her 
şeyden habersiz binam ve 

figansız öylece... 
Uyandırmasalar, öylece geçi-
ririz ömrümüzü sonsuza dek 
zararsız. Rüzgâr rahat durup 
sallamasa yapraklarını ağacın, 
belki o da yeniden yapraklarını 
döküp, daha sonra tekrar yap-
rak, tekrar meyve sevdasına 
düşmeyecek.

Bu düzeni biz kurmadık. 
Ne gecenin bu devrandan ha-
beri olduğunu sanıyorum ne de 
ağacın. Bizim günah işlememize 
tek sebep o elma ağacıdır. Diğer 
ağaçlarda onun suç ortakları. 
Ama ona o emri verenin işine 
karışmak ne ağacın yetkisin-
dedir ne de benim gibi âdemo-
ğullarının. Düzenin kuruluşunda 
hiçbir dahlimiz yok. Toprak 
Âdem’i çıkarıp atmasa yer-yü-
züne ben ve ağaç olmayacaktık. 
Toprağa o emri verenin işine 
karışmak da bizim kudretimiz 
dışındadır.

Belki Atamın, ağacın dalın-
daki elmayı almak için kalkacak 
kadar dizlerinde takat olma¬-
saydı ben ve gecem uyanma-
yacaktık. Uyanışımız onun aya-
ğa kalkışının çıkarmış olduğu 
küçük çatırtılarındandır. Bu sesi 
çıkarmadan kalkabilir miydi bil-
miyorum. Gecem ve ben bir de 
suç ortağımız elma, tüm bu olup 
bitenlerden bîhaberiz. Atamın 
dizlerindeki dermanın kaynağı 
ise düşünme ufkumuzun mesa-
felerce uzağında. Oysa bir ses, 
Atama, “alma, demişti, alma o 
elmayı!  Seni cezalandırırım.” 
Ama o söz dinlemedi. Ya da 
söz dinletemedi kendine. Acaba 
diyorum dinlemedi mi? Yoksa 
kendinde dinleme istidadı bula-
madı mı?!.. Kendi kendine söz 
geçiremedi mi?!.. Sağ eliyle 
elmayı alırken sol eliyle mani ol-

malı mıydı?!.. Sağ ayağıyla kalmak için 
yeltenirken sol ayağı kalkmamak için di-

renmeli miydi?!.. Onu yere 
mıhlamalımıydı?!..Yapmalı 
mıydı?!.. Yapabilir miydi? 
O da benim düşünme hav-
salamın bir hayli yukarıla-
rında.

Belki bir kaçıştı bu. 
Toprağın, kendisini fırlatıp 
elma ağacının dibine atma-
sından rahatsız oluşunun 
kaçışı... Ama ne kaçış!.. Ne-
reye ve ne kadar kaçacak-

tı?!...Toprağın üzerinde bir başka yere 
kaçması mümkün müydü?!... Bu kaçışın 
sonunda bir gün yorulup tekrar kucağına 
düştüğü toprak, yine onu alıp hayalimiz-
den öte, geldiği yere alıp götürmeyecek 
miydi?!..

Ben ve gecem, bu gidişatın seyrinde 
hiç mi hiç dahlimiz yoktu. Ağacın, yıllarca 
yapraklarını yeşertip meyvelerini verme 
eylemini yaptıran toprak ve suyun, bir 
gün onu da kendisine alacağından haberi 
olmadığı gibi, gecem ve benim de hiçbir 
şeyden haberim yoktu.

Gecem de aslında pek masum sa-
yılmazdı. Beni tam kollarına alıp bir ana 
şefkatiyle sararken birden kollarından 
atmasaydı, uyanmazdım masum uy-
kumdan. O da ben de rahat ve günahsız 
bir hayat sürerdik. Vazgeçseydi güneşi 
kovalama sevdasından, abansaydı üze-
rime, ben yine üstüm örtülü zannıyla 
davam ederdim daldığım rüyalarıma 
kaldığım yerden. Güneşi kovalamak için 
yerinden hırçın bir şekilde sıçrayıp, Ata-
mı bir ok gibi üstüne atan toprağa nispet 
yaparcasına, beni hedefe kilitlenmiş bir 
mermi misali atmasaydı kollarından, bel-
ki de hâla kollarında olduğumu düşünür, 
uyurken beklerdim onu yıllarca... 

 Gözlerimi açtığımda attığım figa-
nım, sahipli olduğumu anlamak içindi. 
Korkuyordum... Hem de ta iliklerime 
kadar titreyerek. Elerimi tutacak bir el, 
üstümü örtecek bir örtü, sıcağını hisse-
decek bir kucak arıyordum. Bağırmam, 
avaz atmam, yardım dilemem bundandı. 
Ben sahipsizliğe alışkın değilim. Kimse-
sizlik, sahipsizlik ürkütür, korkutur beni. 
Çırılçıplak ve sahipsiz kaldığım bir anda 
ne yaptığımın farkında değilim. Şu gü-
nah denilen şeyleri işlemiş olduğumun 
farkında değilim. Ne yaptığımı bilmeden 
şuursuzca, bilinçsizce davranmış olabili-
rim. Masumum... Berîyim... Günahsızım, 
suçsuzum.

Çıplak ve gecemsiz kaldığımda, ne 
yapmam gerektiğini düşünememişim. 

İşimin sadece gecemle kucak kucağa 
yatmak ve vakit geçirmekten ibaret ol-
duğunu sanmışım. Belki benim bu ser-
semliğim, bu gafilliğim, Atamın kendine 
hâkim olamayışının bir uzantısıdır. Gözle-
rimi açtığımda feryat ü figanıma dayana-
madığı için beni alan kucağın hiç farkına 
varmamışım... Ben hâlâ eski kucağın 
sıcaklığıyla sersem, kaybolan örtümün 
tekrar üzerime örtülmesini beklemekle 
meşgulüm. Bu bekleyişte, zaman denen 
mefhumun farkında bile değilim. Ayağa 
kalktığımdan, başımda saçların çıkıp 
sonra dökülmesinden, boyumun uza-
ması sonra da belimin bükülmesinden 
hiç mi hiç haberim yok...

Sonra, çıkan saçlarım tekrar niçin 
döküldü?!.. Tüm bu olup bitenler neyin 
nesi?!.. Bunlar bir tuzak mı?!.. Yaşam 
denilen şey de ne?!.. Gecemle rüzgâr, 
gecemle yağmur ve kar, Atamla elma ve 
suç ortakları bana bunu neden yaptılar?!.. 
Onlarla benim aramda ne gibi bir ilişki var 
ki beni böyle yeryüzüne çırılçıplak attılar. 
Gecem ne zaman geri gelecek. Aydınlık 
dedikleri şey ne zamana kadar beni, önce 
günah işletip sonra günahımdan so-
rumlu tutacak? Ben, ben miyim?!.. Beni 
bana kim bıraktı? Neden Atamın yanlış 
başladığı oyun da ben sorgulanıyorum? 
Beni bu dipsiz kuyuya kim bıraktı? Dipsiz 
kuyunun sahibi yok mu?!...

 Atamı yeryüzüne fırlatan toprak, 
bağrından bir elma ağacı çıkarmasaydı, 
Atam günah işler miydi?!.. Atamı yeryü-
züne fırlatan toprağa o elma ağacını göğ-
sünden çıkarmayı kim emretti?!.. Peki, 
Atamın gaipten gelen ‘bu elma ağacın-
dan elma almayacaksın” – “bak üstünde 
duran şu elmalar ne kadar güzel, bir tane 
alsan ne olur?”  ikileminde, ikinci söze 
aldanışının sırrı  neydi?!.. Aslında tüm 
bu olup bitenlerde benim hiçbir katkım 
yok. Belki benim katkım, Atam gibi ikinin 
ikincisini tercih etmem. Gecemin tekrar 
gelip beni koynuna almasını beklemeden 
başımın çaresine bakabilsem, bunca ya-
pılmaması gerekenleri yapmaz, günaha 
girmezdim. Peki benim yanılgım, yanlış 
söylemi tercih etmem, Atamdan kalan 
irsi bir yanılgının devamı mıdır?!.. Öyley-
se bunun bedelini Atamın ödemesi ge-
rekmez mi?!.. Hani cezanın şahsiliği?!.. 
Yoksa herkes ektiğini biçer kuralına isti-
naden, ben de yanılgılarımın hesabını mı 
veriyorum?!.. Beynimin içini kemiren bu 
suallerde, neye, nasıl cevap vereceğimin 
bilincine ne zaman varacağım? Hâsılı, 
günahta günahım yok ama galiba hesabı 
ben ödeyeceğim... 

GÜNAHTA GÜNAHIM YOK

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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İbradı’da bir günde üç mevsim
Bankamız; her yılın Mayıs ayında,mensup ve mensup ailelerini, iş yeri ve yaşam motivasyonunu arttırmak amacıyla, doğa yürüyüşlerinde 
bir araya getiriyor. Bu yıl Konya Şubesi olarak, Batı Toroslar’ın gizli kalmış hazinelerini keşfe, Altınbeşik Mağarası ve Tarihi Düğmeli Evler 

gezisine çıkıyoruz.Haftalar öncesinden yapılmaya başlanan hazırlıklar ve yeni yerler görecek olmanın heyecanı gezi günü yaklaştıkça 
kendisini belli ediyordu. Ki sabah erken kalkacak olmama rağmen son gece pek de uyuyamamış olmamın nedeni bu olmalıydı.

06:15’tealarm çaldığında acaba 
uyuya mı kaldım, beni mi arıyorlar 
diye düşünürken, aklıma bir gün ön-
cesinden sözleştiğimiz üzere,sitemizin 
yazarı Şener Abi’yi tren garına bıraka-
cak olduğum geldi. Derin bir nefes 
alıp yatağımda doğrulurken zihnim-
den nasıl bir günün beni beklediğini 
geçiriyordum. Bu,yeni iş yerimdeki 
arkadaşlarımla gideceğim ilk doğa yü-
rüyüşü ve piknik olacaktı. 

Haftalar öncesinden başlanan 
hazırlıklar, malzeme temin etmelerle 
geçen süreçte,yürüyüş yapmayı çok 
istesek de, son zamanlardaki olum-
suz hava koşulları nedeniyle, beyhude 
bir çabayla dağda doğa yürüyüşünün 
iptal edilmesi için uğraş veriyorduk. 
Evet, o günün yağmurlu olacağı haf-
talar öncesinde yapılan hava tahmin-
lerinden belli olmuştu. Her ne kadar 
yağmur altında yürüyüş yapma fikri 
biraz romantik gelse de, çamurda 
ve soğuk havada yürümenin pek de 
eğlenceli olmayacağını içten içe his-
sediyor, bu endişemizi her türlü plat-
formda dile getirmekten geri durmu-
yorduk. Bu çabalarımız, bir defasında 
şubemiz WhatsApp grubunda yine 
havayla ilgili paylaşımlarımıza özel-
likleFiliz Hanım’ın: “Önemli olan bir 
arada olmamız, moral ve enerjimizin 
yerinde olması,” diyerek haklı endi-
şelerimizi tatlılıkla geçiştirmesiyle son 
bulmuştu.

İş yerime ulaştığımda gördüğüm 
manzara beni şaşkınlığa uğratmıştı. 
Sabahın erken saatleri olmasına rağ-
men, katılımcı arkadaşlar neşe içeri-
sinde,bir arada olmaktan memnun, 
yardımlaşarak son hazırlıklarını yapı-
yorlardı. Ben bu şekilde gözlemlerime 
devam ederken dikkatimi bir şey çekti. 
Bir arkadaşdoğa yürüyüşünden sonra 
piknik yaparken oynamak için hem 
voleybol hem de futbol topu getirmiş-
ti. Halen 10 derecenin altında olan ha-
vayı gördükçe, inancına hayran olma-
mak ihtimal dışı bir hal almıştı. 15-20 
dakika kadar bekledikten sonra soğuk 
hava ve beklenen yağmur sebebiyle 
üçte bir oranında eksikle “Konya Mev-
lana Dağcılık Kulübü”rehberliğinde 
31 kişi olarak Konya’dan başlanıp, 
Beyşehir üzerinden İbradı’ya uzanan 
yolculuğumuza koyulduk.

Yolculuğumuzun ilk bir saatlik 
bölümünde Beyşehir’e ulaşmış ve 
kahvaltımızı yapmak üzere Beyşehir 
gölünün insanı davet eden güzelliği-
ne karşı oturacağımız alana gelmiştik. 
Soğuk havaya rağmen göl manzara-
sı ve termostaki çay içimizi ısıtmaya 
yetmişti. Artık hepimiz yanımızda 
getirdiğimiz peynirli,  kıymalı börek-
ler, tahinli çörekler, poğaçalar, peynir, 
helva, kurabiye, cezeryeler ve çayla 
güzel bir kahvaltı sofrasına oturmuş-
tuk. Bir arada olmanın keyfiyle hafif 
sisli Beyşehir gölü manzarası eşliğin-
de yerine getirdiğimiz bu zevkli görev, 
önümüzdeki uzun saatler öncesinde 
bize gereken enerjiyi vermişti. Her-
kesin elindekini diğeriyle paylaşarak 
zenginleştirdiği kahvaltımız ile artık 
gezinin kalan kısmı için gereken ener-
jiyi toplamış halde İbradı istikametine 
doğru tekrar yola koyulmuştuk. 

Yolculuğumuzun kalan bir buçuk 

saatlik kısmı devam ederken artık 
İç Anadolu’nun susuzluktan çorak-
laşmış topraklarından,verimli top-
raklara sahip,  büyük gölleri ve geniş 
nehirleriyle sulanan Toroslara geçiş 
yapmanın huzuruyla birlikte, yeşilin 
yüzlerce tonunu barındıran orman-
ların etrafımızda yükselmesi içimize 
coşku ve mutluluk ekliyordu. Öyle bir 
sınırı da geçmiş olmalıyız ki kapalı ve 
kıştan kalma soğuk hava yerini bir-
den ılık, tatlı bir meltem ile güneşli bir 
dağ havasına bırakmıştı. Keyiflerimiz 
yerine gelmiş, herkesin yüzünde tat-
lı tebessümler belirmişti. Haftalardır 
yaptığımız felâket tahminleri boşa çık-
mış, yürüyüş için mükemmel bir hava 
karşılamıştıbizi. Doğruya! Ne güzel 
söylemişti Şems-i Tebrizi: “Hakk’ın 
karşına çıkardığı değişimlere diren-
mek yerine, teslim ol. Bırak hayat 
sana rağmen değil, seninle beraber 
aksın. Düzenim bozulur, hayatımın 
altı üstüne gelir diye endişe etme… 
Nereden biliyorsun hayatın altının üs-
tünden daha iyi olmayacağını?”Bu sö-
zünde Şems, tedbir alarak takdire ve 
kadere kendini bırakmanın güzelliğini 
vurguluyordu.Bizler de tüm olumsuz 
hava ve yol koşullarına rağmen hem 
ruhen hem de bedenen hazırlık yapıp 
yola koyulunca, sanki her şeyin en gü-
zeli önümüze serilivermişti. 

İbradı’ya ulaştığımızda tüm endi-
şelerimiz yerini şansı yaver giden bir 
yolcu rahatlamasına bırakmıştı. Ma-
navgat Irmağı’nın doğduğu kaynağı 
tepeden gören manzaraya karşı fo-
toğraflarımızı çektirip, günün sürprizi 
ve unutulmazı olacak olan Altınbeşik 
Mağarası’na doğru yola çıkmıştık. 
Açıkçası, Lübnan’da özellikle görmek 
için yüzlerce dolar ödemek zorunda 
kaldığım, iki katlı, dünyaca ünlü Je-
itaGrottoMağarası’ndan sonra buna 
benzer bir mağarayı ülkemizde, hem 
de yaşadığım coğrafyanın yanı başın-
da görebilmeyi hiç beklemiyordum. 
Hele ki bunu Şube gezisi kapsamında 
göreceksin deseler asla inanmazdım. 
Bu konudaYöneticilerimizin yeni yer-
ler keşfetme tutkusu, Kültür-Sanat 
ve doğa gezileri konularındaki bilgi ve 
tecrübelerinin hakkını teslim etmek 
gerekir.

Altınbeşik Mağarası, uçurumların 
üzerinde duran bir vadinin sonunda 
yer alıyor. Mağaraya dar köy yolların-
dan geçilerek ulaşıldığında,birbirine 
sırt vermiş insanlar gibi üst üste bin-
miş devasa kayalar, gökyüzünü gri 
bir tavan gibi kapatırken, milyonlarca 
yıllık geçmişe sahip kaya katmanla-
rı,hale hale dans eder gibi şekilleriyle 
dikkatli bakan gözlere bir tarihönce-
sişöleni sunarak, katılımcılara eşsiz 
heyecanlar yaşatıyor. Bu kayalar ma-
ğaranın etrafını bir kale gibi kuşatıyor.  
Bu görülesi doğa harikası değerimizi 
10 lira gibi bir bedel ödeyerek botla 
gezme fırsatı bulduk. Bedenlerimize 
uygun can yeleklerimizi giydik ve reh-
berlerimiz eşliğinde mağarayı keşfe 
başladık. 

İçeriye girerken bu kadar büyük 
ve büyüleyici bir yapı ile karşılaşmayı 
beklemiyordum. Rehberimiz her kü-
rek çektiğinde mağaranın ortasındaki 
köprüye yaklaşıyor ve hayatlarımızda 

belki de bir daha göremeyeceğimiz bu 
ender güzelliğin karşısında hayranlık 
ve heyecan duymaktan kendimizi ala-
mıyorduk. İçeride geçen her anı doya 
doya hissetmek için rehberimize acele 
etmemesini söylüyor, burada olmanın 
zevkini daha uzun yaşayabilmek isti-
yorduk. Mağarada kaldığımız süre bo-
yunca ve fırsat buldukça rehberimize 
mağara hakkında sorular soruyor ve 
daha çok bilgi almaya çalışıyorum. 

Mağara’nın üç katlı olduğunu ve 
üst katlara şimdilik yalnızca dağcıların 
ulaşabildiğini belirtiyor.Bizim gezdiği-
miz ilk kat ise 16 metreyeulaşabilen su 
derinliğinde, 190 metre uzunluğunda 
bir holden oluşuyor. Mağaranın du-
varlarında karstik kireç taşlarının mil-
yonlarca yılda oluşturduğu traverten 
yapılar bulunmakta. Mağaranın tam 
ortasında ise doğal yollarla oluşmuş 
bir köprü yer alıyor.Gölün sonunda 44 
metre yüksekliğinde, tüm salonu kap-
layan dikey travertenler bulunmakta.
Mağara; fosil kolun dışında, tamamen 
travertenler ve yarıklarla kaplı. Mağa-
ranın asıl su kaynağının, gölün sonun-
daki travertenin dibinde olduğu sanıl-
maktaymış. Altınbeşik mağarasındaki 
araştırmalarhenüz bitmemiştir. Şim-
diye kadar keşfedilebilen kısım 2200 
metredir.Mağara İçerisindeki hava 
sıcaklığı yaz kış 16 derecedir. Türki-
ye’nin en büyük dünyanın üçüncü 
büyük yer altı gölünü barındıran Ma-
ğara, ancak yaz ve sonbahar aylarında 
girişe uygun olup, kış ve ilkbaharda 
çok büyük su boşalımları olduğundan 
ziyarete kapalıdır.

Yaptığım araştırmalarda; Mağara 
2017 yılında 26.000 yerli ve yabancı 
ziyaretçi sayısıyla bir önceki yıla göre-

iki katı ziyaretçi çekmiş olmasına rağ-
men, JeitaGrotto’nun yılda 280.000 
ziyaretçi sayısına ulaşıyor olması, 
bana Altınbeşik Mağarası’nın önünde 
kat edebileceği yüksek bir turizm po-
tansiyeli olduğunu düşündürmekte. 

Gezi boyunca botun en arka-
sında oturduğum için bol bol resim 
çekiyorum. Doğanın bu eşsiz harika-
sına veda edip, hava hala güzelken 
doğa yürüyüşüne başlamak üzere 
yola devam ediyoruz. Fakat tam mi-
nibüslerimize bindiğimizde o güzel 
güneşli yayla havasının yerini fırtı-
nalı, yağmurlu dağ havası alıyor. Bu 
durum moralimizi bozamıyor. Şimdi, 
hırçınlaşan havaya rağmen yürüyüş 
zamanı... 

Önceden hazırlıklı olan arkadaş-
lar kendi yağmurluklarını getirmişler 
yanlarında. Benim gibi yağmurluk ge-
tirmeyenlerde düşünülmüş. Market-
lerde satılan kullan at naylon yağmur-
luklarımızı üzerimize geçiriyoruz. Her 
ne kadar rüzgardan dolayı giymek bir 
hayli zor olsa da düğmelerini de ilik-
leyince gerçekten işe yarıyor. Aramız-
dan yalnızca yağmur altında yürüme-
yi göze alabilenlerle, sert rüzgâra karşı 
tek sıra halinde yürüyoruz. bir yandan 
kısa sohbetler ederken, bir yandan 
da Toroslar’ınbakir doğasınınbize 
sunduğu güzellikleri seyretme fırsatı 
buluyoruz. Başlarda yağmur altında 
yürüyüş mü olur diye hayıflanırken, 
yağmurda yürümenin güzelliğinin 
farkına vardıkça iyi ki yürüyoruz de-
meye başlıyorum. Yağmurun altında 
yürümek ne hoş şeymiş oysa! Yürür-
ken bir yandan düşünüyorum:

“En son ne zaman yürüdün yağ-
murda? Ne zaman ıslandın? Belki de 

ihtiyacın olan budur. İçinde biriktir-
diklerini açığa çıkartacak, silip atacak 
bu yağmur. Puslanan aynanı temizle-
yecek, arındıracak seni.Doğa Ana’nın 
merhametine sığın. O seni yağmu-
ruyla ıslatacak, rüzgârıyla savuracak 
amaen sonundagüneşiyle kucaklaya-
rak ısıtacak!”

Şimdi daha çok cesaret geliyor. 
İçimden taşan coşkuyla sıranın en 
önüne doğru geçmeye çalışıyorum. 
Rehberlerimizden Hüseyin Abi’nin 
düdüğü bölüyor sessizliği. Dütdüt-
düttttt… Araba! Araba! Hepimiz 
kenara çekiliyoruz. Ne de olsa asfalt 
yolda yürüyoruz ve arabalar geçiyor. 
Doğa yürüyüşlerinde asfalt yolda yü-
rümekten hoşlanmam ama asfalt yol-
da yürümek bugün hoşuma gidiyor. 
Toprak yollar gibi balçık, çamur değil 
çünkü. Rehberlerimiz dağcı oldukları 
için bizimle yürüyüş yapmaktan pek 
de memnun değiller. Empati yapıyo-
rum ne de olsa onlar dağların fatihi. 
Yol boyu çıktıkları dağları gururla an-
latıyorlar. Onlar zorluklara âşık insan-
lar. Hırçın dağlarda olmayı,bizim şehir 
eğlencelerimize tercih ediyorlar.

Zihnimden geçen bu düşüncelerle 
tempomuzu arttırarak Ormana Köyü 
girişine geliyoruz. Yol burada ikiye 
ayrılıyor. Biz Düğmeli Evler tarafına 
devam ediyoruz. Tarihi Osmanlı’ya 
dayanan evlerin 300 yıllık bir geçmi-
şi olduğu biliniyor. Bu evlerin özelliği 
duvarlarında hiç sıva veya harç mal-
zemesi kullanılmamış olması. Tama-
men taşlar ve ahşap ile kurulmuşlar. 
Sedir katran ağacından kestikleri 
ahşabı birbirine kenetlenecek şekil-
de iskelet olarak kullanıp, binayı taş 
yığarak yapmışlar.Katran ağacı aynı 
zamanda Lübnan Sediri olarak da bi-
liniyor. Lübnan bayrağına da simge 
olan bu sedir ağacı Toros Dağları’nın 
yüksek kesimlerinde yer alıyor. Evle-
rin İskeletlerinin dışarıda kalan kısmı 
düğme gibi gözüktüğü için adınaDüğ-
meli Evler demişler.Duvarlardaki bu 
düğmelerin kendiliğinden oluştur-
duğumerdivenlere tırmanarak güzel 
pozlar vermeyi de ihmal etmedik.
Köydeki evleri gezerek bol bol fotoğraf 
çekildik. Evlerin estetik görüntüsü ve 
özgün mimari yapısı köyü gezilmeye 
değer kılarken, bölgede yaşayan halk 
da kendi ürettikleri organik ürünlerle 
ziyaretçilere zengin tatlar sunuyor. 

Yine meraklılarına yönelik  yöreye 
özgü dokuma ürünler ve yerel hedi-
yelik eşyalar da bulunmakta. Ormana 
evlerinin dokusunu hissederek yaşa-
mak isteyenler için Sedir ağacı kokulu 
Butik Oteller de misafirlerine tüm yıl 
hizmet vermekte.  

Gezimizin kalan kısmında ise 
hazırladığımız etleri mangal yapıp 
yemek üzere yol kenarındaki bir 
restorana gittik. Yağmur yağarken 
brandaların altında mangalı yakmak, 
salatayı yapmak, etlerimizi pişirmek 
büyük bir mücadele ve takım çalış-
ması gerektiriyordu. Biz ise sabah 
Beyşehir Gölü manzarası karşısında 
kahvaltı yaparken sonbaharı, Altınbe-
şik’te botla gezerken yazı, sert rüzgâr 
ve yağmur altında Ormana’ya yürür-
ken kışı yaşamıştık. Gün içerisinde üç 
mevsimi yaşamış olmanın getirdiği 
yorgunluk ve vücudumun bu hızlı de-
ğişimlere adapte olma gayretinin ver-
diği bir huzursuzluk sarmıştı ruhumu. 
Bir yandan da açlık… 

Nihayet son gayretlerimizle elbir-
liği yaparak, mangalı yakıp, etleri pi-
şirmeye başlamıştık. Kadınlar hünerli 
elleriyle salatayı hazırlarken, erkekler 
de tecrübe ve pratikliği birleştirerek 
mangalda etleri pişiriyorlardı. Hava 
soğuktu, yağmur yağıyordu. Biz ise 
her türlü zorluğa rağmen önlemle-
rimizi alarak, kendimizden emin bir 
şekilde planlarımıza uygun hareket 
etmeye kararlıydık. Ben bunları dü-
şünüp mangalın közünden ateşböceği 
misali uçuşup havada rakseden zer-
recikleri izlerken, Hz. Mevlana’nın şu 
sözleri vuruyordu zihnimin sahiline: 
“Küle döndüysen, yeniden güle dön-
meyi bekle. Ve geçmişte kaç kere küle 
dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden 
küllerin arasından doğrulup yeni bir 
gül olduğunu hatırla…!”

Pişen etlerin üzerinden mis koku-
lar geldikçe açlığın vermiş olduğu ger-
ginlik azalıyor, hepimiz neşe içerisinde 
acıkmış olan karnımızı doyuruyorduk. 
Mangaldan anlayan arkadaşlar büyük 
bir fedakârlık örneği göstererek her-
kese tek tek etleri pişirdiler ve herkes 
yemeden onlar da yemediler. Sonun-
da masalarımıza geçtik ve büyük bir 
özveriyle hazırlanan yemeklerimizin 
tatlarına bakma fırsatını bulduk. Tam 
yemeği bitirdik ki saatlerdir yağmakta 
olan yağmur dindi. Güneş bulutla-
rın arkasından o parıldayan yüzünü 
gösterdi. Bir anda ortalık sakinleşti, 
duruldu. O an içimden geçenler, ge-
zimizden bana kalanların özeti gibiydi:

“Hayatta her şey o kadar hızlı de-
ğişir ki, insan ne olduğunu anlamaya 
bile fırsat bulamaz. Hayatta güçlü ol-
manın yolu da bu değişimlere ayak 
uydurabilmekten geçer. Hayatın ken-
disi bir koşuşturmacadır ve bu koşuş-
turmacada gülümsemeyi ve kahkaha 
atmayı ihmal etmemek gerekir. Ba-
şarılı olmanın yolu da birbirine güve-
nen ve liderlerine inanan bir ekipten 
geçer. Gerçek bir lider ise yaptığıse-
çimlerin sonucunu ekibiyle beraber, 
omuz omuza göğüsleyebilmeli ve zor 
koşullarda kritik kararları hızlıca vere-
bilmelidir.”
n İSMAİL ATATOPRAK-12 MAYIS 
CUMARTESİ İBRADI GEZİSİ NOTLARI

İç Anadolu’nun susuzluktan çoraklaşmış topraklarından,verimli topraklara sahip,  büyük gölleri ve geniş nehirleriyle sulanan Toroslara geçiş 
yapmanın huzuruyla birlikte, yeşilin yüzlerce tonunu barındıran ormanların etrafımızda yükselmesi içimize coşku ve mutluluk ekliyordu.
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Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın içinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edildi. Konya’da camilere akın eden vatan-
daşlar, teravih namazını kıldı, ellerini semaya açarak dua etti. Mevlana Müzesi, yoğun ziyaretçi akınına uğradı, Gülbahçe’de sema icra edildi 

Kadir Gecesi coşkusu
Rahmet ve bereket ayı Rama-

zan’ın içinde bulunan ve bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak 
edildi. Konya’da camilere akın eden 
vatandaşlar, teravih namazını kıl-
dı, ellerini semaya açarak Allah-u 
Teâlâ’dan mağfiret diledi.Kadir Ge-
cesi dolayısıyla erkek, kadın, genç, 
yaşlı çok sayıda kişi, özel programlar 
düzenlenen başta Mevlana Meydanı 
olmak üzere Konya’daki camilerde 
saf tuttu. Camilerde Kur’an-ı Kerim 
okundu, vatandaşlar namaz kılıp 
dua etti.

MEVLANA MEYDANINDA 
YOĞUNLUK YAŞANDI

Mevlana Müzesi’nin yanında 
bulunan Selim Sultan Camii önün-
deki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi 
nedeniyle adeta dolup taştı. Kur’an-ı 
Kerim’in indirilmeye başlandığı ve 
“bin aydan  hayırlı” olarak kabul edi-
len Kadir Gecesi Konya’da düzenle-
nen programlarla idrak edildi.  Mev-
lana Müzesi’nin yanında, Osmanlı 
Padişahı Sultan 2. Selim tarafından 
yaptırılan Selimiye Camii’nde, Kub-
be-i Hadra’nın (Yeşil Kubbe) gölge-
sinde toplanan çok sayıda vatandaş 
Kadir Gecesi’nde namaz kılıp dua 
etti. Mevlana Meydanı’nın dolup 
taştığı mübarek gecede, yer bula-
mayanlar Mevlana Caddesi üzerine 
saf tutarak namazlarını kıldı. On bin-
lerce insan, mübarek gecede ellerini 
semaya açarak, ülkemizin birlik ve 
beraberliği, dünya üzerindeki maz-
lum milletlerin kurtuluşa erişmesi 
için dua etti.

Vali Yakup Canbolat ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ile Önceki Dönem 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Tahir Akyürek de Konyalıların Kadir 
Gecesi coşkusunu paylaşarak tera-
vih namazlarını Mevlana Meyda-
nı’nda kıldı.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğ-
lu’nun vaazını dinleyen vatandaşlar, 
geç saatlere kadar ibadetlerini sür-
dürürdü.

MEVLANA MÜZESİNE 
ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye’nin en fazla ziyaret 
edilen müzelerinin başında gelen 
Mevlana Müzesi, Kadir Gecesi’n-
de yoğun ziyaretçi aldı. Mevlana 
Meydanına gelen Konyalılar iba-
detlerinin yaptıktan sonra Mevlana 
Müzesini ziyaret ederek dualar etti.  
Mevlana Müzesini sadece Konyalılar 
değil Konya dışından gelenlerde zi-
yaret etti. Mevlana Türbesi içerisin-
de ve bahçesinde Kur’an-ı Kerim’ler 
okundu, dualar edildi. İstanbul’dan, 
Konya’ya Ramazan Bayramı için ge-
len Ayşe Akın, Konya’nın manevi 
havasının hiçbir yerde olmadığını 
dile getirerek, “Gerçekten Konya’nın 
manevi havası çok güzel. Konya’ya 
daha dün geldik ve ilk olarak Mevla-
na Müzesini ziyaret ettim. Her geldi-
ğimde Mevlana Hazretlerini ziyaret 
ediyorum. İstanbul’da da camiler 
dolup taşıyor ama hiçbir yer böyle 

mübarek günlerde Konya gibi olmu-
yor” diye konuştu. 

GÜL BAHÇESİNDE SEMA YAPILDI
Kuran-ı Kerim’in indirilmeye 

başlandığı ve bin aydan daha hayırlı 
olan Kadir Gecesi dolayısıyla Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da 
Mevlana Müzesi’nde bulunan Gül-
bahçesi’nde sema töreni düzenledi. 
Gülbahçe’de vatandaşlar sema töre-
nini yoğun ilgiyle izledi.

CAMİLER DOLDU TAŞTI
Kadir Gecesi dolasıyla Konya’da 

bulunan tarihi camiler başta olmak 
üzere tüm camiler doldu taştı. Va-
tandaşlar İslam coğrafyasının kurtu-
luşu ve vatanımızın için dualar etti. 
Tespihler çekti. Konyalılar Konya’da 
mübarek gecelerin güzel değerlendi-
rildiğini ifade ederek, “ Elhamdülillah 
Konyamız da Kandil geceleri dolu 
dolu yaşanıyor. Konya’da bu prog-

ramların hazırlanmasında emeği ge-
çen herkese teşekkür ederiz. Rabbim 
bizleri nice ramazanlara ve nice kan-
dillere eriştirsin. Tüm İslam aleminin 
ve Konyalıların Ramazan Bayramı 
kutlu olsun” ifadelerini kullandılar.

VATANDAŞLARA 
İKRAMLARDA BULUNULDU

Belediyeler ve vatandaşlar tara-
fından camilere gelen vatandaşlara 
ikramlarda bulunuldu. Yapılan ik-

ramlar vatandaşlar tarafından mem-
nuniyet ile karşılandı. Karatay Bele-
diyesi, mübarek gün ve gecelerde 
geleneksel hale getirdiği ikramlarını, 
Kadir Gecesinde Aziziye ve Sultan 
Selim Camilerinde teravih namazı 
sonrasında gerçekleştirdiği soğuk 
şerbet ikramıyla sürdürdü. Meram 
Belediyesi tarafından Sekine Ha-
tun Camii’nde düzenlenen akşam 
namazından sonra başlayıp sabah 

namazına kadar devam eden ‘Kadir 
Gecesi İhya Programı’na binlerce 
kişi katıldı. Sakal-ı Şerif ziyarete açıl-
dı. Vatandaşlar salavatlar eşliğinde 
ve gözyaşlarıyla Sakal-ı Şerif’i ziya-
ret ettiler. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
ilahilerin ardından Tespih Namazı 
ve Teheccüt Namazı kılındı. Daha 
sonra Meram Belediyesi tarafından 
sahur ikramı yapıldı.
n M. ESAD ÇAĞLA- HÜSEYİN MENEKŞE

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Konya’da her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce kişinin katılımı ile Mevlana Meydanı’nda idrak edildi. 
Büyük bir coşkuyla meydanı dolduran Konyalılar ülkemizin birlik ve beraberliği, dünya üzerindeki mazlum milletlerin kurtuluşa ermesi için dua etti.

Belediyeler ve vatandaşlar tarafından camilere gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Karatay Belediyesi, soğuk şerbet ikramında bulundu. Meram Belediyesi tarafından Sekine Hatun Camii’nde ‘Kadir Gecesi İhya Programı’ düzenlendi.
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Çocuktuk, ellerin-
de gül kokulu büyük 
annelerin önünde diz 
çöker 3 elif miktarı 
dualar öğrenirdik.

Onların yüzlerin-
de nur bizim ağızları-
mızda cennet koku-
su olurdu.

İkindi vakti bir 
ağaç gölgesinde su 
hayaline yatan güzel çocuklar-
dık oysa.

Selimiye fırını vardı, Çatal 
fırın vardı savrulan bir coğrafya-
nın hayalleri olan çocuklarıydık.

Ne güzel kırkikindiler yağardı 
o zamanlar.

Gül üstüne yağan yağmurlar 
gün gelir gözlerimize yağarmış. 
O zaman büyürmüş insan.

Büyükanne le r 
köşe de otururdu. 
Biz diz üstünde 3 elif 
miktarı harf çekmeyi 
öğrenirdik.

Huzurdu onlar 
tahammüldü. Hoş 
görüydü

Dağlardaki kuş-
ların aç kalmasına 
gönlü razı olmayan 

Ömer ahlakı vardı onlarda.
Pide kuyruğu, teravih nama-

zı ve hatta üçerleme oruç tutu-
lan zamanlardı.

Komşunun bahçesinde ko-
kan hanımelleri vardı. Bir de 
teravihte gülünce kızan birkaç 
aksi ihtiyar.

Oysa Ramazan Hocanın 
tahammülü Turan Hocanın te-

ravihe gelen çocuklara verdiği 
akide şekerleriçok daha fazla 
yer etmiş hafızamda.

En uzun “sureyi” okuyan en 
bahtiyarımızda. Hiç ara verme-
den oruç tutan kahraman. Sa-
hura kalmadığı halde inat eden 
ve ikindi vakti bir ağaç gölgesin-
de akşamı bekleyenlerimiz her 
türlü övgüyü hak edenimizdi.

Oruçlu top oynamaya ce-
saret edip ikindiden sonra iftarı 
bitkisel hayatta bekleyenlerimiz 
de vardı ya işte onlarda içimiz-
deki cahil-cesurlarımızdı.

İftar teravih arasında akşa-
mın alaca karanlığında sokak 
lambaları altında oynadığımız 
oyunlar, yaptığımız sohbetler 
şimdi ne hazin bir hatıradır.

Mahallelerimiz, çıkmaz so-
kaklarımız, anne kadar aziz say-
dığımız komşu teyzeler tek tek 
çıkarken hayatımızdan büyüdü-

ğümüzün ve yalnızlaştığımızın 
fakına vardık.

Gül kokulu büyükanneler ha-
yatımızdan çıkıp gitti.

Hanımelleri artık o kadar gü-
zel kokmuyor. Hatta hanımelle-
ri, şebboylar ve hatta güller de 
akşamın tenhalığında hayatı-
mızdan çıkıp gittiler. 

Ramazan oysa en güzel za-
mandı. Hakikatinin sırrına mı 
eremedik?

Hala aklımızda o güzel rama-
zanlar kaldıysa şimdi ki çocuklar 
acaba gelecekte hangi Ramazan 
hatıralarını taşıyacak ve anlata-
cak ki?

Ramazan ruhumuz da yine 
serin bir bahar rüzgârı gibi do-
laş, cennet kokulu büyük anne-
lerimizin üzerimize okuduğu ilk 
dua gibi.

Merhamet gibi. 

RAMAZAN EN GÜZEL ZAMANDI!

Nijer’i, Nijerya ile karıştırmamak mümkün değil. Fakat Nijer, Nijerya ile sadece komşu... Nijer’deki çocuklar sadece ekmekten değil, eğitimden de yoksunlardı... 
Bu insanların gerçek bayramları, sizlerin gönlünden koparak sofralarına ulaşan yiyeceklerle, giyeceklerle, her türlü yardımlarla olacak

Niamey için bayram namazı saati

“Ramazan, paylaşmaktır. Bazen 
bir ekmeği, bazen bir derdi; varlığı 
ve yokluğu paylaşmak. Bugünlerde 
imsakiyeye bakarken, başka ülke ve 
şehirlerin de iftar ve sahur vakitlerini 
öğrenin. Mesela Niamey için bayram 
namazı saati kaçmış, öğrenin ki Ra-
mazan sofralarında aşınız, bayram 
dualarında yeriniz olsun.”

Dört yıl önce gitmiştim Ni-
jer’e… İHH İnsani Yardım Vakfı, 
İslam Kalkınma Bankası, TİKA ve 
Nijer Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 
yaklaşık 350 bin dolar harcanarak 
ülkenin başkenti Niamey’de inşa 
edilen göz hastanesinin açılışına 
katılmıştım da, gözlerim açılmış-
tı. Aslına bakarsanız, yardımsever 
bir milletiz. Fakat yardım ettiğimiz 
memleketlerdeki insanların yaşan-
tısına bizzat tanık olduğunuzda, ya-
pılan işin kıyıya vuran denizyıldız-
larını tek tek kurtarmaya çalışmak 
olduğunu görüyorsunuz. İnsanların 
çaresizlikleri o derece büyük ki, 
ortaya konulan her çare, çaresiz 
kalıyor. Fakat böyle diye, elinizden 
geleni esirgemeniz gerekmiyor. 
Hikâye meşhur ama ben yeri geldi-
ği için buraya tekrar yazacağım:

Bir adam kumsalda yürüyüş ya-
parken, telaşla denize bir şeyler atan 
başka bir adama rastlar. Biraz yakla-
şınca, adamın kumsala vurmuş de-
nizyıldızlarını tekrar denize atmaya 
çalıştığını görür.

-Neden bu denizyıldızlarını deni-
ze atıyorsunuz?

Denizyıldızlarını denize atmaya 
devam eden adam cevap verir:

-Yaşamaları için.
Öteki şaşkınlıkla şöyle der:
-İyi ama burada sahile vurmuş 

binlerce denizyıldızı var; hepsini at-
manıza da imkân yok; sizin bunlar-
dan bazılarını yeniden denize atma-
nız ne fark ettirecek ki?

Adam, yerden bir denizyıldızı 
daha alıp denize atar ve şöyle der:

-Bak bunun için çok şey fark etti!

KARANLIKLAR İÇİNDE BİR BAŞKENT
Nijer’i, Nijerya ile karıştırma-

mak mümkün değil. Fakat Nijer, 
Nijerya ile sadece komşu. Kuzeyde 
Cezayir ve Libya, doğuda Çad, gü-
neyde Nijerya, batıda Burkina Faso 
ve Mali ile... Nijer’in tek havaalanı 
da başkent Niamey’de. Niamey’e 
“başkent” dediğimizde aklınızda 
canlanan başkentleri tahmin edebi-
liyorum. Burası ne Berlin’e benziyor, 
ne Roma’ya, ne de Ankara’ya. Hatta 
uçak havaalanına iniş için hazırlandı-
ğınızda “Bu uçak buraya mı inecek” 
demekten kendinizi alamıyorsunuz. 
Ve sahiden de herhangi bir kasaba 
terminalini andıran, akla gelebilecek 
pek çok güvenlik tedbirinden mah-
rum bu havaalanına iniyorsunuz. 
Gece, havaalanına ulaştığınızda ve 
uçaktan aşağıyı izlediğinizde, karan-
lıklar içinde bir başkente bakıyorsu-
nuz ve neredeyse bir tek ışığın göz 
kırpmadığı masallardaki yokluk ül-
kesine ulaşmış oluyorsunuz.

ERDOĞAN’IN GİDİŞİ İLK OLMUŞTU
Şimdi hatırlıyorum da Cumhur-

başkanımız Tayyip Erdoğan’ın, 2013 
senesinde başbakanken Nijer’e ziya-
reti, bölge halkı için büyük sevinç 
oluşturmuştu. Keza Erdoğan, Nijer’e 
ziyaret gerçekleştiren ilk Türk Baş-
bakan’dı. Ziyareti hakkında Erdoğan, 
“Biz Afrika ile sömürgeci bir mantık-
la tek taraflı olarak değil, karşılıklı 
fayda ve saygı temelinde, her iki ta-
rafın da kazanacağı kalıcı bir işbirliği 
tesis etmek istiyoruz. Nijer’de biz 
onun için varız. Bizim derdimiz bu-
raların petrolü, altını, elması bütün 
bunların ötesinde, biz kardeşliğimizi, 
dostluğumuzu yüzyıllarca buralarda 
oluşturulan kardeşlik nasıl olur, bir-
likte ayağa kalkış nasıl olur, özgürlük 
mücadelesi nasıl olur bunu göster-
mek için Nijer’deyiz” demişti.

BATI, TEK ÇİVİ 
ÇAKMADAN SÖMÜRÜYOR

Erdoğan’ın bu cümlelerini bura-
ya almamın nedeni, Batı devletleri-

nin ve özellikle Fransa’nın Nijer’de 
uyguladığı can acıtan politikalardan 
dolayı. Toprağın üstünde yaşayan-
ların, dünyanın en çaresiz insanları 
olduğuna mı üzüleceksiniz, yoksa 
ülkenin yer altı zenginliklerini eme-
rek bu fakirliği besleyen ve aldıkla-
rına rağmen bölgeye tek çivi çakma-
yan Batı’nın, tüm dünyaya insanlık(!) 
dersi vermesine mi? Evet, çok şaşı-
racaksınız ama Nijer, dünya uran-
yum üretiminde beşinci sırada bu-
lunuyor ve bu kaynakları Fransa alıp 
götürüyor. Açlıkla mücadele eden 
Afrika ülkelerinden Benin, Burkina 
Faso, Gine, Fildişi Sahili, Mali, Ni-
jer, Senegal, Togo, Kamerun, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, 
Ekvator Ginesi ve Gabon yıllar önce 
bağımsızlıklarını ilan etmelerine 
rağmen hâlâ Fransa’ya sömürge 
vergisi ödüyorlar.  

SÖMÜRGECİLER, 
AÇIN HALİNDEN ANLAMIYOR
Nijer’de resmi dilin Fransızca 

olduğunu öğrendiğimde Mevla-
na’nın “Aynı dili konuşanlar değil, 
aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır” 
sözünün karşıtının an be an yaşan-

dığını anlıyorum. Nijerlilerle aynı dili 
konuşsalar da sömürgecinin ayrı bir 
duygu dili vardır. Sadece kendisini 
önemli gören bu duygu dünyasına, 
açlık çaresizliği yaşayan insanlar ma-
alesef ki hitap edemez. 1960 yılında 
bağımsızlığını ilan eden ülkede, 
1992 yılında halkoyuyla kabul edilen 
anayasa ile çok partili demokrasiye 
geçilmiş. 2010 yılındaki askeri darbe 
ile de, ne kadar demokrasi verilmek 
istenirse o kadarı veriliyor. Zaten 
yokluğun pençesinde olan halk da, 
yönetimin nasıl ve kimlerde olduğu 
konusunda çok fazla kafa yoramıyor. 
Ülkeyi sömüren aynı zamanda yöne-
timi elinde tutuyor.
TÜRKİYE’NİN ÇABALARI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin hem devlet olarak 
hem de Kızılay ve İHH gibi yardım 
kuruluşları vasıtasıyla Nijer’de yap-
tığı işler çok önemli. 2014 yılında 
benim de katıldığım göz hastane-
sinin açılışının Nijerlilerde nasıl bir 
bayram havası oluşturduğunu dün 
gibi hatırlıyorum. En basit katarakt 
ameliyatını olamadıkları için, türlü 
çaresizliklerin yanı sıra görme yetile-
rini de kaybeden insanlara, bu has-

tane ve gönüllü doktorlarımız umut 
oluyorlardı. Masrafları Türkiye’den 
bağışçılar tarafından karşılanan has-
tane, şimdiye kadar binlerce Nijer-
linin dünyasını aydınlatmış olmalı. 
Bir diğer güzellik de şu: Buradaki 
doktorlarımız, yerel doktor adayları-
na eğitim veriyordu. Bu da, yardım 
faaliyetlerinin geleceğe yönelik en 
önemli katkısı diye düşünüyorum.

EĞİTİMDEN DE YOKSUNLAR
Grubumuzla birlikte Niamey 

sokaklarında gezerken yokluğun ku-
cağındaki insanların ve özellikle ço-
cukların durumu içimizi burkmuştu. 
Bizi gördükleri her yerde etrafımıza 
doluşan çocuklar, yine de neşelilerdi. 
Yardım faaliyetleri ile ilgili haberler-
de pek çok defa dile getirildiği gibi 
Nijer’deki çocuklar sadece ekmek-
ten değil, eğitimden de yoksunlardı. 
Fakat yine de öğrendiğimize göre, 
her yaştan kadın ve çocuk mescit 
ve Kur’an kurslarına giderek Kur’an 
okumayı öğrenmeye çalışıyorlardı. 
Burada da şartlar çok ağırdı, çün-
kü küçük öğrenciler Kur’an’ı ahşap 
levhalardan okuyorlar, hafızlar kâğıt 
bulamadıkları için ayetleri ahşap lev-
halara yazıyorlardı.
ONLAR HER ZAMAN ORUÇ TUTUYOR

Zaman zaman gençlerimize ve 
çocuklarımıza anlatırken, ‘orucun 
açın halinden daha iyi anlamamı-
zı sağladığını’ ifade ederiz. 7, 8, 9 
yaşlarındaki çocuklarımız oruç tut-
maya başladıklarında, kıyamayıp, 
ara ara molalar vermelerini, daha 
küçük yaştakilere Ramazan’ın ba-
şında, ortasında ve sonunda tutar-
larsa yeterli olacağını tembihleriz. 
Hatta Konya’mızda ve Anadolu’nun 
pek çok şehrinde çocukların öğleye 
kadar tuttukları tekne orucu da pek 
yaygındır. Tüm bunları düşündü-
ğümde Nijer’deki çocukların tüm 
yıllar boyu bir ‘oruç’ ülkesinde ya-
şadıklarını söyleyebilirim. Sahuru 
ve iftarı olmayan bir oruç ülkesi... 
Yüzde 90’dan fazlasının Müslüman 

olduğu Nijer’e ve benzer ülkelere de 
bizimle birlikte erişen Ramazan’ın, 
oruç ülkesinin insanlarına vereceği 
tembih ne olabilir, diye çok düşün-
düm.  Orada, babalar ve anneler ço-
cuklarına orucun hangi özelliğinden 
bahsederler de çocuklar ikna olur?

RAMAZAN PAYLAŞMAKTIR; 
VARLIĞI VE YOKLUĞU

Belli ki açın halinden anlamamı-
zı sağlayan Ramazan, anladığımız 
bu çaresizliğe aynı zamanda çözüm 
olmamızı da bekliyor bizden. Haya-
tımızdan 1 ay boyunca çıkardığımız 
o bir öğünü bile paylaşabilirsek, sa-
dece bir denizyıldızını dahi olsa kur-
tarmamıza vesile olabilir. Ramazan, 
paylaşmaktır. Bazen bir ekmeği, 
bazen bir derdi; varlığı ve yokluğu 
paylaşmak. Bugünlerde imsakiyeye 
bakarken, sadece kendi şehrinizin 
değil başka ülke ve şehirlerin de 
imsakiyesine bakın, iftar ve sahur 
vakitlerini öğrenin. Bu insanların 
gerçek bayramları, sizlerin gön-
lünden koparak sofralarına ulaşan 
yiyeceklerle, giyeceklerle, her türlü 
yardımlarla olacak. Bunu yaptığınız 
zaman Ramazan size ‘açın halinden 
anlamayı’ öğretmiş olacak. Daha da 
mühimi, kendilerinden binlerce ki-
lometre uzaklıkta da olsa dostlarının 
var olduğunu bilecekler ve çocukla-
rına bu muştuyu haber edecekler. 
Hadi bakın imsakiyeye; Niamey için 
bayram namazı saati kaçmış? Öğre-
nin ki; Ramazan sofralarında aşınız, 
bayram dualarında yeriniz olsun.

+++
Nijer / M. Ali Köseoğlu
İçimden deli ırmaklar geçer 
İnsanlığa ne kadar uzak nijer
Ağır bir ağıt uykularımı böler
İnsanlığa ne kadar uzak nijer
Çığlıklarçığlıklar karanlığı deler
İnsanlığa ne kadar uzak nijer
Bu çocuklar ademin ne yer ne 

içer
İnsanlığa ne kadar uzak nijer.

n MEHMET ALİ KÖSEOĞLU

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM DIVARCI

M. Ali Köseoğlu 

En basit katarakt ameliyatını olamadıkları için, türlü çaresizliklerin yanı sıra görme yetilerini de kaybeden insanlara, bu hastane ve gönüllü doktorlarımız umut oluyorlardı. Masrafları Türkiye’den bağışçılar tarafından karşılanan hastane, şimdiye kadar binlerce Nijerlinin dünyasını aydınlatmış olmalı.
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‘Adaylar rahatlıkla 
medyada yer alabiliyor’

Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu (RTÜK) İletişim Merkezi’ne 
yansıyan şikayetlerin sadece yüz-
de 1,67’si seçim yayınlarına ilişkin 
yapıldı. RTÜK’ten alınan bilgiye 
göre, 18 Nisan-7 Haziran arasın-
da RTÜK İletişim Merkezine 8 bin 
408 şikayet yansıdı. Siyasi parti ve 
demokratik gruplar ile tek yönlü, 
taraf tutar nitelikte yayın ve seçim 
yasaklarına aykırı yayınlar incele-
me kriterinde tasnif edildi. 

Yapılan şikayetler arasında se-
çim yayınlarına ilişkin gelen 141 
başvurunun, genel başvuruların 
yüzde 1,67’sini oluşturduğu tespit 
edildi. 

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, 
seçim kampanyalarına ilişkin ku-
ruma gelen talepleri değerlendirdi.

Vatandaşların televizyon ya-
yınlarına karşı hassas olduğunu 
vurgulayan Yerlikaya, insanların 
istek ve taleplerini anında RTÜK’e 
ilettiğinin altını çizdi. 

“EDİTORYAL BAĞIMSIZLIK 
ÇERÇEVESİNDE YAYINLAR 

YAPIYOR”
Yerlikaya, zararlı yayınlarla ilgi-

li binlerce şikayet geldiğini belirte-
rek, şöyle konuştu:

“Olumsuzluk olduğunda yo-
ğun şikayet gelebiliyor. Bu seçim 
döneminde pek şikayet yok. ‘Ha-
ber alamıyoruz, cumhurbaşkanı 
adaylarını izleyemiyoruz, millet-
vekili adaylarını dinleyemiyoruz’ 
gibi talepler yok. Çünkü medya-
mız çoğulcu, bir sürü yerel medya 
kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla 
medyada yer alabiliyor. Onun için 
de çok fazla şikayet gelmiyor. Tabii 
bundan sonra kampanya başlatıp 

şikayetler artarsa onu da bilemiyo-
rum. Şu ana kadar aşırı bir şikayet 
yok. Gayet normal, vatandaşlar 
da memnun. Televizyonlardan da 
her adaya eşit süre vermesini bek-
leyemeyiz. Yüzlerce milletvekili 
adayı var, çok sayıda cumhurbaş-
kanı adayı var. Arz talep dengesi 
var. Radyo ve televizyonlarımız 
editoryal bağımsızlık çerçevesinde 
yayınlar yapıyor. Avrupa’da da bu 
böyledir. Herkes fikrini ifade edebi-
liyor. Mecralar, gazeteler ve sosyal 
medya imkanları çok fazla. Dolayı-
sıyla böyle bir çoğulculuk var. Bu 
da seçimlerin rahat ortamda sür-
dürülmesini sağlıyor.”

Televizyonların yanlı yayın 
yaptığına dair bazı kampanyaların 
yapıldığına dikkati çeken Yerlikaya, 
şöyle devam etti: “Önce TRT’den 
başlamak üzere ‘yanlı davranıyor, 
iktidarı veriyor, onun dışındakileri 
vermiyor’ denilerek eleştirilecektir. 
‘RTÜK, iktidarın sopası’ gibi eleş-
tiriler geliyor. Özel radyo ve tele-
vizyonların yanlı davrandığına dair 
beyanlar olabilir. Bunların hiçbirisi 
doğru değil. Türkiye’de yabancı 
medya grupları bile var. Nasıl te-
kelci olabilir? Bu tamamen bir saf-
sata ve kasıtlı bir davranıştır. Tür-
kiye’de basın özgürlüğü olmadığı, 
seçimlere de hile karıştırıldığı iddi-
ası ile Türk medyasının arkasından 
Türk demokrasisini hedef alacaklar 
diye düşünüyorum. ‘Eşitlik, medya 
özgürlüğü yok’ gibi kampanyalarla 
bunu sürdürecekler diye düşünü-
yorum. Halkımızın ve medyamızın 
bu konuda çok uyanık olması gere-
kir. Planlı bir hareket gibi görünü-
yor.”  n AA 

Avusturyalı sivil toplum kuruluşları, yazar ve aktivistler, aşırı sağcı hükümetin 7 ca-
minin kapatılması ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesi kararına tepki gösterdi

Avusturya’da 7 cami için 
kapatma kararı verildi

Sığınmacılara yönelik çalışmala-
rıyla tanınan aktivist Michael Pröbs-
ting, Avusturya hükümetinin aldığı 
kararı kınadıklarını belirterek, cami-
lerin kapatılmasına ve imamların sınır 
dışı edilmesine kesinlikle karşı olduk-
larını söyledi.

Pröbsting, “Hükümetin bu ka-
rarları, ülkedeki Müslüman kardeş-
lerimize yönelik İslamafobi’yi bir üst 
seviyeye taşıdı.” görüşünü paylaştı.

Bugün yaşanan birçok sıkıntının 
merkezinde İslam yasası olduğunu 
belirten Pröbsting, yasanın tartışıldığı 
2015’ten önce çeşitli sivil toplum ku-
ruluşları ile bu yasaya tepki gösterdik-
lerini anımsattı.

Pröbsting, ülkedeki Müslüman-
lara yönelik ırkçı tutumun şiddetlen-
mesinden duydukları kaygıyı dile ge-
tirerek, hükümetin bu haksız tutumu 
karşısında dayanışma içinde hareket 
edilmesi gerektiğini ifade etti.

“AVUSTURYA TARİHİNDE 
MÜSLÜMANLARA YAPILMIŞ EN 

BÜYÜK SALDIRI”

Irkçılık karşıtı sivil toplum örgütü 
Linkswende’den yapılan yazılı açıkla-
mada, hükümetin aldığı karara sert 
tepki gösterilerek, “7 caminin kapa-
tılması, 40’tan fazla imamın sınır dışı 
edilmesi, Arap Kültür Derneğinin lağ-
vedilmesi, Avusturya tarihinde Müs-
lüman toplumuna yapılmış en büyük 
saldırıdır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşırı sağcı hüküme-
tin Müslümanlara ve sığınmacılara 
yönelik tutumuyla “kolektif ırkçılık” 
yaptığının altı çizildi.

Hükümetin çarpık ve yanlış po-
litikalarını örtbas etmek için farklı 
yollara başvurduğuna işaret edilen 
açıklamada, ilk ve ana okullarında ba-
şörtüsünün yasaklanması ya da sığın-
macıların Arnavutluk üzerinden yeni 
bir rota ile Orta Avrupa’ya geleceği 
gibi konularla hükümetin hem taba-
nını memnun ettiğini hem de ülkede-
ki gerçek sorunların konuşulmama-
sını sağladığı belirtildi. Açıklamada, 
din, dünya görüşü, etnik köken ayır-
maksızın hükümetin ırkçı ve ayrıştırı-

cı politikalarına karşı birlikte hareket 
edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yazar ve gazeteci Wilhelm Langt-
haler de daha önce Başbakan Sebas-
tian Kurz’un ülkede yaşayan Müslü-
manlara karşı nefret söylemi içinde 
olduğunu kaydederek, “Başbakan 
Kurz ve Başbakan Yardımcısı He-
inz-Christian Strache, Avusturya’nın 
parçası olan bir dini sistemli bir şekil-
de kötülüyor ve İslam karşıtı kampan-
ya yürütüyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Langthaler ayrıca medyanın Müs-
lümanlara yönelik yaptığı haberlerle 
hükümetin kararlarına zemin hazır-
ladığına dikkati çekmişti. Başbakan 
Sebastian Kurz, cuma günü “Siya-
sal İslam’la mücadele kapsamında”, 
ülkede biri Türklere ait 7 caminin 
faaliyetlerine son verildiğini, özellik-
le Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
Avusturya Türk İslam Kültür ve Sos-
yal Yardımlaşma Birliği (ATİB) bün-
yesindeki görevli imamların yurt dı-
şından finanse edildikleri gerekçesiyle 
oturum izinlerinin iptal edileceğini 
açıklamıştı.  n AA

Derebucaklılar Kültür ve Da-
yanışma Derneği’nin iftar yemeği 
geçtiğimiz haftasonu yoğun bir 
katılımla gerçekleşti. Derebucak 
Kaymakamı Yusuf Gemici, Dere-
bucak Belediye Başkanı Ahmet 
Kısa, Ak Parti Konya Milletvekili 

adayı Gülay Samancı, Konyaspor 
Eski Başkanı Ahmet Şan ve çok 
sayıda davetlinin katıldığı iftar 
programı Elit Düğün Sarayı’nda 
gerçekleşti. İftar Programı’nın 
ardından bir konuşma yapan De-
rebucaklılar Kültür ve Dayanış-

ma Derneği Başkanı Dursun Ka-
bakcıoğlu, 18 yıldır devam eden 
Geleneksel Derebucaklılar İftar 
Buluşması’nda bu yıl da birarada 
olmanın sevincini yaşadıklarını 
söyledi.

Ak Parti Konya Milletveki-

li Adayı Gülay Samancı da uzun 
bir aradan sonra hemşehrileri ile 
birarada olmaktan dolayı duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, 
organizasyonda emeği geçenlere 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Derebucaklılar iftarda biraraya geldi
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Selçuk’a ‘En İyi Avrupa Filmi’ ödülü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-

kültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
bölümü son sınıf öğrencisi Simay 
Yaykır’ın yazıp yönettiği “Kazak” 
isimli kısa film Cannes Film Festiva-
lindeki gösteriminin ardından Polon-
ya da gerçekleştirilen IMDB resmi 
festivali olan “EuropeanCinematog-
raphyAwards”da (Avrupa Sinema-
tografi Ödülleri) “Best Europe Film” 
() ödülüne layık görüldü.  

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Can-
nes Film Festivalinde Cinefondation 
kapsamında filmleri yarışan ve Short 
Film Corner’da filmleri gösterim seç-
kisine alınan Selçuk Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Radyo Televizyon ve 
Sinema bölümü son sınıf öğrencileri 
Simay Yaykır ve Ömer Sevinç Can-
nes sonrası Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Şahin’i ziyaret etti.

Cannes film festivalindeki dene-

yimlerini anlatan genç yönetmenler, 
İletişim Fakültesi tarafından yapılan 
Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri 
Festivali’nin de film festivalinde yer 
alması gerektiğine değindiler. Genç-
leri ilgiyle dinleyen  Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, öğrencileri yaptıkları 
çalışmalardan dolayı tebrik ederek 
sanatsal faaliyetlere desteğinin daha 
da artacağını vurguladı.

CANNES DÖNÜŞÜ BÜYÜK ÖDÜL!
Simay Yaykır’ın yazıp yönetti-

ği “Kazak” isimli kısa film Cannes 
Film Festivalindeki gösteriminin ar-
dından Polonya da gerçekleştirilen 
IMDB resmi festivali olan “Europe-
anCinematographyAwards”da (Av-
rupa Sinematografi Ödülleri) “Best 
Europe Film” (En İyi Avrupa Filmi) 
ödülüne layık görüldü.  Kazak Kısa 
filmi aynı zamanda Lübnan Bağım-
sız Film Festivali ve Romanya Bucau 

Film Festivalinde“En İyi Yabancı Kısa 
Film Adayı” olarak yarışıyor. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel 
Müdürlüğü tarafından desteklenen“-
Kazak” kısa filmi,  Birinci Dünya Sa-
vaşı Kafkas Cephesinde çatışmada 
esir düşen Rus Çarlığı Subayı Viktor 
ile Osmanlı Subayı Musa arasında, 

çatışma/tutsaklık ilişkisiyle başlayan 
zorunlu etkileşim ve iletişim sürecini 
konu alıyor. Filmde, iki askerin psiko-
lojik yaklaşımları ve duygu durumları 
ile süreçte yaşanan duygu değişim-
leri ve içsel sorgulamaları dönemin 
tarihi şartları ışığında inceleniyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bayramın 1. Gününe kadar kapa-
lı otoparkların ücretsiz hale getirilmesi esnafları ve vatandaşları sevindirdi

Ücretsiz otoparklar 
esnafı sevindirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından vatandaşların bayram 
alışverişlerini rahat yapabilmele-
ri adına şehir merkezinde bulu-
nan kapalı otoparkların bayrama 
kadar ücretsiz hale getirilmesi 
esnafı sevindirdi. Bu kapsamda 
Ramazan Bayramı’nın 1. Gününe 
kadar Konevi, Zindankale, İplik-
çi, Mevlana ve Osmanlı Buğday 
Pazarı kapalı otoparkları ücret-
siz olacak. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, oto-
parkların ücretsiz hale gelmesi 
ile ilgili, Twitter hesabından du-
yurduğu mesajında şu ifadelere 
yer vermişti: “Hemşerilerimiz, 
Esnaf Odalarımız ve esnafımızın 
isteği ile kapalı otoparklarımı-
zı (Konevi, Zindankale, İplikçi, 
Mevlana ve Osmanlı Buğday Pa-
zarı) bayram alışverişi boyunca 
bu günden itibaren ücretsiz hale 
getirdik.” Konya Esnaf ve Sanat-
kârlar Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak ise Başkan Uğur İb-
rahim Altay’ın mesajının esnaf 

ve vatandaşlar adına sevindirici 
olduğunu vurguladı ve teşekkür 
etti. 

“OTOPARKLARIN ÜCRETSİZ 
OLMASI ESNAFIMIZI SEVİNDİRDİ”

Konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Konya Esnaf ve Sanat-
kârlar Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak, otoparkların ücretsiz 
hale getirilmesinin esnaflar ve 
vatandaşlar adına iyi olduğunu 

vurgulayarak “10.06.2018 tari-
hinden geçerli olmak üzere Bay-
ramın 1. gününe kadar Esnafı-
mızın ve Vatandaşlarımızın daha 
huzurlu ve rahat bir ortamda 
alışverişlerini yapabilmeleri için 
Büyükşehir Belediyemize ait olan 
katlı otoparklar ücretsiz hale ge-
tirildi. Esnafımız ve vatandaşımız 
için sevindirici bir haber oldu. 
Vatandaşımızda bayram öncesi 

alışverişini rahatça yapabilecek.  
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Uğur İbrahim Altay’a böy-
lesine örnek bir uygulamadan 
dolayı çok teşekkür ederiz. Kone-
vi, Zindankale, İplikçi, Mevlana 
ve Osmanlı Buğday Pazarı kapalı 
otoparklarımız bayramın 1. Gü-
nüne kadar ücretsiz olacaktır”  
dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Kandil geleneği; yol kesip para istediler!
Bursa’da nesilden nesile gelen 

bir gelenek, kandil günlerinde günü-
müz çocukları tarafından yaşatılıyor. 
İplerle yol kesen çocuklar, araçları ve 
yayaları durdurarak kandillerini kut-
luyor. Bursa’da mahalle aralarında 
neredeyse bütün sokaklarda yaşatı-
lan bu gelenekle çocuklara harçlıklar 
veriliyor. Genellikle ikindi vaktinden 
sonra, insanların işten eve dönü-
şünde yapılan yol kesme eyleminde 
çocuklara para yerine mum da ve-
rildiği biliniyor. Bursa’da uzun yıllar 
gazetecilik yapan Saffet Yılmaz, bu 
durumu medeniyetimizin sosyal da-
yanışmasına en güzel örneklerinden 
biri olarak gösteriyor. İşin özünde 
mübarek bir günde sokakta çocuk-
ların bir bahaneyle mutlu edilme-
sinin yattığına işaret eden Yılmaz, 

“Sosyal dayanışma toplumumuzun 
en önemli özelliği… Ortak yaşam 
alanlarımızda dayanışma sorumlu-
luğunun mübarek gün ve gecelerde 
daha yoğun yapılmasıyla Bursa’mız-
da bu güzel gelenek yüzyıllar önce 
oluşmuş. Yola ip çekilip yaya yada 
araçlar durduruluyor. Bu esnada 
hiçbir çocuk doğrudan para istemi-
yor. Sadece kandili kutluyor. Bunun 
karşılığında büyükleri tarafından 
harçlıkla mutlu ediliyor. İp çekilip yol 
kesilmese de sokakta görülen çocuk-
lar küçük harçlıklarla bu mübarek 
günün anısına mutlu ediliyor” dedi. 
Bu güzel kandil geleneğini yaşatan 
çocuklar hem harçlık elde ediyor, 
hem de bir geleneğin nesilden nesile 
aktarılmasına katkı sunuyor.
n HABER MERKEZİ

Dersliklerinin ka-
pısında “Medreseden 
Üniversiteye” yazıyor. 
Kampüste binalarının 
dış sathında “soru 
sormayı bilmek ilmin 
yarısıdır” hadis-i şerifi 
üç lisanda dev harfler-
le nakşedilmiş. Bütün 
öğrencilere şamil ol-
mak üzere iki seçmeli 
(mecburi) ders var; 
Bunlardan biri Medeniyet Tasavvuru 
ve Karatay Medresesi diğeri Ahilik ve 
Meslek Ahlakı. 

Bir mescidi var, üniversitenin en 
mutena mekânında. 

Bu üniversitenin mezuniyet gü-
nündeyiz. 

Tarihler 8 Haziran 2018, günler-
den Cuma. 

Program sözlerin en güzeli 
Kur’an-ı Kerim ile başlıyor. Dikkati-
nizi çekerim; burası bir üniversite. 
Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlıyor. 

Güzel Kur’an-ı Kerim’imiz bu gü-
zelliğe paralel olarak muhteşem bir 
sesle tilavet ediliyor. Ve usule uygun 
olarak Fatiha suresiyle başlanıyor. 

Hatırlatmak isterim ki, Fatiha su-
resi Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir ve 
milletimiz tarafından Fatiha suresinin 
bütün kelimeleri baş üstünde, gönül-
lerde ve dillerdedir. 

Ehli tarafından bilinmektedir ki, 
Fatiha suresinde 23 kelime vardır. 
Besmeleyi de ayetten sayarsak 27 
kelime eder. 

Bilmem farkında mısınız; dört 
kelimeden meydana gelen besmele-
nin tamamı Türk milletinin gönlünde, 
dilinde ve kalbindedir. Teferruata 
girmeyeceğim ama şu kadarını ifade 
etmeliyim; “İsim” kelimesi, besleme-
nin ilk kelimesidir, Kur’an menşelidir 
ve lisanımızı süslemektedir. Ve bu-
radan hareketle diyebiliriz ki, bizim 
milletimiz besmeleli bir millettir ve 
sevgili peygamberimize hürmette 
emsalsiz olan milletimizle iftihar 
ediyoruz. Ne mutlu Müslüman-Türk 
olana. 

Fatiha suresine gelince; Bu 
suredeki bütün kelimeler, sevgili 
peygamberimizin medhine maz-

har olmuş Hz. Fatih’in 
askerleri olan bizlerin 
hayat rehberidir. Fa-
tiha suresindeki ilk 
kelimeyi ifade edeyim; 
“El-hamd”. “El-hamd” 
kelimesi Türkçede en 
sık kullandığımız “ham-
dolsun” ve “elhamdülil-
lah” şeklinde lisanımızı 
tezyin etmektedir. 

Fatiha suresine 
gönlünü açmış bir milletin ahfadı ol-
maktan daha yüce ne olabilir? 

İşte bir üniversitenin açılışı bu 
Fatiha suresinin tilavetiyle başladı. 

Mezuniyet günleri Cumhuriyet 
tarihinde “kep” adı verilen şapkayla 
bütünleşmiştir. Ama bu üniversite 
böyle değildir. Kucaklayıcı bir ruhla 
misyonunu icra eden bu üniversite-
de “medreseden üniversiteye” anla-
yışının kuşatıcı sıcaklığıyla börk takılır 
başlara.

Börk bir Türk başlığıdır ve Hz. 
Mevlana’nın tasviriyle pergelin sabit 
ayağıdır.

Bu üniversitede verilen/verilme-
ye çalışılan ruh ve misyon; kendimiz 
olmak kaydıyla dünyaya açılmaktır. 

Önce insan kendisi olmalı. 
Kendisi olmayan insan, serseri 

kurşun gibidir. Tecrübeyle sabit olan 
ve yaşandığı devirlerde insanlığa hu-
zur ve ideal temin eden medeniyet 
değerlerimize sahip olmak, temel ve 
ön şarttır. 

İşte böyle bir anlayışın yansı-
masıdır, mezuniyet gününde Fatiha 
suresiyle başlamak. 

Fatiha suresinin tilavetiyle başla-
yan mezuniyet merasimi Ahilik yemi-
niyle nihayete ermiştir. 

Ahilik yemini besmeleyle başlar. 
“Yer ile gök arasında mesleğimi icra 
ederken çalışmayı ibadet sayan bir 
anlayışla, Hakk’ın rızasını gözeterek 
halka hizmet edeceğime” şeklinde 
devam eder. 

Ve şöyle tamamlanır; “Mesleği-
mi bana, altın bilezik olarak kazan-
dıran ustama (hocalarıma) hayatım 
boyunca hürmette kusur etmeyece-
ğime”. 

Bu mezuniyet günü KTO Karatay 
Üniversitesi’nde icra olunmuştur. 

BİR ÜNİVERSİTE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ara-
sında imzalanan protokol kapsa-
mında açılan Kozağaç Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik 
ve Yangın Güvenliği Bölümü ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölü-
mü ilk mezunlarını verdi.  Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
ire Başkanlığı’nın katkılarıyla lise 
ve iki yıllık yüksekokul düzeyinde 
açılan itfaiyecilik bölümleri ilk me-
zunlarını verdi. 

Kozağaç Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yan-

gın Güvenliği Bölümünden 29, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bö-
lümünden 36 öğrenci mezuniyet 
sevinci yaşadı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü arasında yapılan protokol 
gereği öğrenciler meslek eğitim-
lerini Büyükşehir Belediyesi İtfai-
ye Dairesi Başkanlığı birimlerinde 
aldı. Öğrencilere eğitimler İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı uzman persone-
li tarafından verildi. Böylece mes-
leki bilgi ve beceriye sahip itfaiye-
ciler yetiştirildi. 
n HABER MERKEZİ 

Geleceğin itfaiyecileri 
mezuniyet sevinci yaşadı

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ

Muharrem Karabacak



Konya’nın yetiştirdiği manevi mimarlarından merhum Ali Küçük Hoca’yı anlatan yol arkadaşı Mehmet Küçükçuldur, Ali Küçük Hoca’nın 
İslam hassasiyetine dikkat çekti. Merhum Küçük’ün her konuda hep önden gittiğini belirten Küçükçuldur, “Mücahit bir yönü vardı” dedi 

Tefsir alanında bilgi, birikimiyle 
ve güzel anlatımıyla dikkatleri üze-
rinde toplayan merhum Ali Küçük 
Hoca, hayatı boyunca İslam için 
mücadele etti. Daha İmam Hatip 
yıllarında başlayan bu mücadele 
azmi, vefatına kadar devam etti. 
Hakk’ı haykırmaktan geri durma-
yan merhum Ali Küçük Hoca, “İr-
tica bahanesiyle” Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde yargılanmasına 
rağmen, duruşunu bozmadı, doğru 
bildiği yolundan ayrılmadı. Mücahit 
kişiliğiyle her konuda hep bir adım 
önde olmak için ileri atılan merhum 
Ali Küçük Hoca’nın farklı yönleri de 
vardı. Eğitime oldukça önem veren 
merhum Ali Küçük Hoca, spor, tiyat-
ro gibi konularda da yetenekliydi. Ali 
Küçük Hoca’nın bilinmeyenlerini, 
merak edilen konuları merhum Ho-
ca’nın yakın arkadaşlarından Meh-
met Küçükçuldur anlattı. 

‘ÇOK ZEKİ BİRİYDİ’
İmam Hatip 3. sınıftan itibaren 

Ali Küçük Hoca ile hiç ayrılmadıkla-
rını belirten Mehmet Küçükçuldur, 
merhum Ali Küçük Hoca’nın eğitim 
hayatıyla ilgili bilgi verdi. Merhum 
Küçük’ün oldukça başarılı bir öğren-
ci olduğuna değinen Küçükçuldur, 
“1968 yıllarıydı. Ali Hoca o dönem-
de Hacı Veyiszade Yurdu’nda kalır-
dı. Okul bitene kadar birlikteydik. 
Ali Hoca çok başarılı bir öğrenciydi. 
Çok zeki bir öğrenciydi. Bir dönem 
yurttan çıktı evde kalmaya başladı 
arkadaşlarıyla. Evleri şuanda eski 
Bağ-Kur’un olduğu bölgedeydi. Be-
nim de evim buraya yakındı. Sık sık 
evlerinde buluşurduk. Ali Hoca’nın 
ben evde hiç ders çalıştığını görmez-
dim. Öğretmenlerden dinleyebildiği 
kadarıyla sınavlara girerdi, ama hiç 
zayıf almazdı. Bu çok zeki olduğunu 
gösteriyor” diye konuştu. 

‘PAYLAŞMAYI ÇOK SEVERDİ’
Ali Küçük Hoca’nın nükteli biri 

olduğuna dikkat çeken Küçükçul-
dur, şöyle konuştu, “Bizi neşelen-
dirir, Güldürürdü ama kendisi ciddi 
dururdu. Biz gülünce de “Ya ne gü-
lüyorsunuz” derdi. Ali Hoca kavgalı 
biri değildi. Herkesle barışıktı. Ama 
gerçekleri hep söylerdi. Sabırlı bi-
riydi. Ben elinde ne varsa paylaşan 
birini daha görmedim Ali Hoca’dan 
sonra. Ali Hoca paylaşmayı çok se-
verdi. Cebinde ne varsa paylaşırdı. 
Hatta böyle ihtiyaç sahibi ya da bir 
dilenci filan gördüğü zaman, “Meh-
met sayarak vermeyelim, Allah bize 
sayarak vermiyor” derdi ve cebinde-
kini çıkarır verirdi.”

‘İBADETLERİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ’

Ali Hoca’nın manevi yönüyle 
ilgili yaptığı açıklamada, merhum 
Ali Küçük Hoca’nın ibadetlerine çok 
önem verdiğini aktaran Küçükçul-
dur, kendisinin birçok duayı ondan 
öğrendiğini söyledi.  “Peygamber 
Efendimizin okuduğu duaları çok 
okurdu” diyen Küçükçuldur, Ali Kü-
çük Hoca’nın çok hassas olduğunu 
dile getirerek şunları söyledi, “Son 
zamanlarda şeker hastalığı vardı. 
Doktorlar oruç tutmamalarını söy-
lerdi ama Ali Hoca tutardı, “Gelecek 
Ramazan’a ya ulaşırız ya ulaşama-
yız” derdi. 2010 yılında arkadaş gu-
ruplarıyla bir umreye gittik. Ali Hoca 
ile ikimizi görevlendirdiler arka-
daşlar organizasyonu yapmak için. 
Gittik birlikte. Orada çok güzel bir 
havayla bizlere anlattı, bilgiler ver-
di. Ali Hoca sürükleyen bir insandı. 
Kürsüden filan insanları coştururdu. 
Kendisi çok duygusaldı çabuk ağ-
lardı. Bizi de ağlatırdı.  Kur’an-ı çok 
iyi bilir, alimlerin görüşlerini çok iyi 
aktarırdı. Bağnaz değildi, illa benim 
bildiğim doğru demezdi. Araştırır, 
sonra doğrusunu bulurdu.”

YURT DIŞI GÖREVLERİ
Ali Küçük Hoca’nın görevleriyle 

ilgili bilgiler veren Küçükçuldur, “Ali 
Hoca 1972-1975 arası Çumra’da 
Kur’an Kursu hocalığı yaptı. Bu göre-
vi sürdürürken aynı zamanda sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nü bitirdi. Daha 
sonra da Yüksek İslam Enstitüsü’nü 
bitirdi. Ali Hocam Milli Görüş vasıta-
sıyla Almanya’ya çağırdılar 1978’de. 
Ben de Fransa’daydım. Mektuplaş-
tık, adresimi verdim, Fransa’ya geldi 
birlikte kaldık 1 hafta. Bana kitaplar 
getirmiş. “Ne olur dikkat et” diyerek 
hep İslam hassasiyetlerini söyler, 
tavsiyelerde bulundu. 1983’te geri 
döndü Türkiye’ye. O dönemler si-
yasi yönden biraz sorunlar yaşandı. 
1980 darbesinden dolayı sorunlar 
oluştu. Ali Hocam Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde yargılandı, epey git-
ti geldi. Vatandaşlıktan çıkarılacaktı. 
Ama kendisini güzel anlattı, suçsuz 
olduğu anlaşıldı ve aklandı. Bu arada 
1978 yılında hanımı vefat etti” ifade-
lerini kullandı. 

SALI EKİBİ
İmam Hatip arkadaşları olarak 

hiç kopmadıklarını dile getiren Kü-
çükçuldur, Ali Küçük Hoca önderli-
ğinde bir sohbet gurubu oluşturduk-
larını anlattı. Adına “Salı gurubu” 
dedikleri sohbet gurubunda Kur’an-ı 
Kerim dersleri işlediklerini belirten 
Küçükçuldur, şu bilgilere yer verdi, 
“Ali Hocam ve Saffet Bakırcı hoca-
nın öncülüğünde başladık. Şuan-

da Salı Gurubu olarak bu ekip hala 
toplanmaya devam ediyor. Bu ekip 
aşağı yukarı 25-26 sene gibi bir za-
manda Kur’an-ı Kerim’i tefsir olarak 
hatmettik. Geçen sene bitirdik. Baş-
tan beri Salı Gurubunun başında Ali 
Hoca vardı. Ali Hoca aynı zamanda 
Abdullah hocayla birlikte Lale Kole-
ji’nin de kurucularından. Ali Hoca 
günde birçok ders verirdi. Haftada 
50 saat ders verirdi hemen hemen. 
Nisan ayından sonra da il dışına gi-
derdi. Konferanslar verirdi. Besairu’l 
Kur’an kitabını Salı gurubunda yap-
tığı sohbetlerde yazdı. Konya’mızda 
tefsir derslerini hiç ihmal etmezdi. 
Salı Gurubu’nu hiç ihmal etmezdi, 
gelmediğini hiç görmedik. Onun sa-
yesinde Kur’an-ı Kerim’i öğrendik.”

DGM’DE YARGILANDI
Türkiye’nin zor günler geçirdiği 

ihtilal yıllarında, bazı gurupların Ali 
Küçük Hoca’ya cephe açması ne-
deniyle aleyhinde bazı sohbetlerini 
kullanmalarının merhum Ali Kü-
çük Hoca’yı Devlet Güvenlik Mah-
kemesi’ne götürdüğünü söyleyen 
Küçükçuldur, “İltica bahanesiyle Ali 
Hoca’nın bazı sohbet kasetleri aley-
hinde kullanıldı. O dönem sorunlar 
oldu. Devlet Güvenlik Mahkeme-
si’nde yargılanmaya başladı. Malat-
ya’ya gidip geliyordu. Orada hakim 
demiş ki, “Ya sen nasıl hocasın? Çok 
güzel bir hitabetin var, bizi ikna et-
tin.” Ali Hoca’ya teşekkür etmiş hat-
ta devletle ve insanlarla bir sorunu 
olmadığı için. Oradan Ali Hoca ak-
landı ve sorunlar bitti” bilgisini verdi. 

FARKLI YÖNLERİ DE VARDI 
“Ali Küçük Hoca’nın bir çok yönü 

vardı” diyen Küçükçuldur, merhum 
Ali Küçük Hoca’nın bu yönlerini 
şöyle anlattı, “İmam Hatip yıllarında 
okullar arası spor müsabakaları olur-
du ve çok çetin geçerdi. Hatta boks 
ve güreşte İmam Hatip ve meslek 

lisesi hep yarışırdı. İmam Hatip’tey-
ken boks için 75 kilo birini arıyorlar. 
O zaman Ali Hoca’yı bulduk. Kilosu 
tuttu. Meslek lisesi ile İmam Ha-
tip arasında müsabaka oldu. Rakibi 
sporcu bir arkadaştı ve hep galip 
gelen biriydi. Ama Ali Hoca ilk defa 
İmam Hatip’in galip gelmesini sağ-
ladı, boks maçını kazandı. Bu ilk ve 
son oldu. Ali Hoca’nın medeni cesa-
reti vardı. Ali Hoca’nın tiyatro yönü 
vardı. Hitap etme yeteneği çok fazla-
yı. Vaazlarında Tahir Büyükkörükçü 
Hoca Efendi gibi anlatmaya çalışırdı.. 

Çünkü Tahir Hoca’nın anlatım 
yönü çok kuvvetli idi. Çok başkaydı. 
Ali Küçük Hoca’nın bu anlatım kabi-
liyeti küçük yaşlarda başladı. İmam 
Hatip 5. sınıftayken teneffüse çıkın-
ca “Arkadaşlar bir bakın” filan diye 
hemen bir şeyler anlatmaya baş-
lardı. Ta o zamanlar vaaza başladı, 
dine önem verirdi. Ezberi çok iyiydi, 
Hadis ezberlerdi. Bunu da tarlada 
çalışırken yaparmış. Kağıtların bir 
tarafına Hadislerin Arapçasını bir 
tarafına Türkçesini yazarmış, yazın 
tarlada çalışırken ezberlermiş. 

Ali Hoca kendini küçükken ge-
liştirmiş, Allah’ın verdiği zekayı da 

ilimde kullanmış.”
MÜCAHİT BİR YAPISI VARDI

Ali Küçük Hoca ile İmam Ha-
tip’ten vefatına kadar birçok hatıra-
lar yaşadıklarını belirten Küçükçul-
dur, bu hatıralardan birkaç örneği 
şöyle anlattı, “Hoca sınıf takviminin 
üzerine besmele yazmış. Milli Gü-
venlik dersinde bir asker girerdi. 
Derse geldi, takvimi gördü. Mu ya-
zıyı kim yazdı diye sordu. Ali Hoca 
hemen kalktı; “Burası İmam Hatip 
Lisesi, bizim kitabımız Kur’an-ı Ke-
rim” dedi. Komutan otur yerine dedi 
gitti müdürü çağırdı. Kimin yazdığını 
söylemeden, isim vermeden o yazıyı 
savundu. Ali Hoca çok cesaretliydi. 
Öğretmenlere filan baş kaldıran biri 
değildi ama cesaretli de biriydi. Biz 
bir veda gece yaptık 1975 yıllarında 
İmam Hatip’te. Ali Hocamla ikimiz 
aşık atışması yaptık. Ellerimizde saz 
var ama çalmayı bilmiyoruz. Perde-
nin arkasında saz çalmayı bilen biri 
var o çalıyor biz çalar gibi yapıyoruz. 
Ali Hoca bir başladı çalmaya, herkes 
şaşırmış. Hocalar demiş hatta; bu Ali 
ne zaman öğrendi saz çalmayı” diye. 
Böyle renkli bir gecemiz olmuştu. Ali 
Hoca bir mücahitti. 

28 Şubat döneminde gıyabi ce-
naze namazları kılınırdı. Bir gün 
Şerafettin Camii’nde bir namaz kılı-
nacak, 100-200 polis vardı. İnsanlar 
Vakıflar Bankası’nın orda duruyor, 
caminin oraya gelmiyor. İnsanlar 
korkuyor polis var diye. Ali Hoca 
orada cenaze namazını kıldırdı, po-
lis sormaya başladı; “bu namazı 
kıldıran kim? Organizasyonu yapan 
kim?” diye. Ali Hoca bu tür olaylar-
dan hiç geri kalmazdı, mücahit bir 
yönü vardı.”

AİLESİNDEN ALİ KÜÇÜK HOCA 
Merhum Ali Küçük Hoca’nın 

ailesi de merhum Küçük hakkında 
önemli notlar paylaştı. İşte Merhum 

Ali Küçük Hoca’nın ailesinin paylaş-
tıkları; 

*Vefat etmeden altı ay önce ço-
cuklarından birine gençlik yıllarını 
anlatmıştı. Lisedeyken bütün vak-
tini Konya’da bulunan Yusuf ağa 
kütüphanesinde geçirir insanların 
anlamakta zorlandığı kitapları okur-
muş. Kütüphanede sürekli vakit 
geçirmeye devam etmiş hem kendi 
ilmini ilerletmiş hem de onun etki-
siyle gelen gençlere yol göstermeye 
başlamıştı. İnsanlara ilim öğretmeye 
ve kuran anlatmaya daha lisedeyken 
başlamıştı.

*Ömrü boyunca her gün tefsir 
dersleri yaptı. 

*İstisnasız her konuda ve her 
zaman kuran ve sünneti ön plana 
çıkarır eğer bir konuda ayet ve hadis 
yoksa o konuda ısrar etmez, eden 
kişiye de: “Bu konuda ayet mi hadis 
mi var? Neden o kadar ısrar ediyor-
sunuz.” derdi. Ayet ve hadis dışında, 
kuran ve sünnet dışında hiçbir şeye 
önem vermezdi. Aile içinde de bu 
özelliği çok baskındı. 

*Onu tanıyan herkes onun hiçbir 
insanı asla kırıp incitmediğini söy-
lerler ve Çevresinde herkes onun 
yumuşak huyluluğunu anardı. Ken-
disine bir konuda fetva sormak için 
arayıp da sorununu halledemeyen 
kimse olmamıştır.

*Ayrıştırıcı değil birleştirici bir 
özelliği vardı İnsanları İslam dışına 
itmek yerine herkesi kuran ve sün-
net eksenine toplamayı kendisine 
gaye edinmişti. 

*Çok cömert bir baba ve dedey-
di. 

*Bıraktığı en güzel mirası tefsir 
kitabıdır. 

*Almanya ve Avusturya’da sa-
lonların dolup taştığı konferanslar 
verdi. Ve Türkiye dışındaki Türk 
Müslümanlarla çok yakın bir bağı 
vardı. 

* Gençliği davet ve tebliğ ile geç-
ti. Hatta daveti uğruna kısa bir süre 
hapiste tutuldu.

*ilminin güzelliğiyle beraber 
ahlaki güzelliği de vardı. Kendisine 
diğer insanalar hakkında yerli yersiz 
örnekler verildiğinde: “Onlar benim 
hocam değil benim hocam işte bu!” 
diyerek önünde açık duran kuranı ve 
hadis kitaplarını gösterirdi. 

*Kimsenin hayatından kendisine 
bir pay çıkarmaz kimsenin yaşadığı 
olumsuzlukları konuşmayı sevmez-
di. Çoğu insanın yaptığı gibi başkala-
rının dertleri ile uğraşarak ve onları 
konuşarak kendi dertlerine derman 
bulmaya çalışmazdı.

Merhum Ali Küçük Hoca’nın, çeşitli zaman ve mekanlarda arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğraflar. 

Önden giden mücahit!
Merhum Ali Küçük Hoca’nın eğitim gördüğü İmam Hatip yıllarından arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğraflar.

Mehmet Küçükçuldur



Cezayir’de bulunan restoran ve işletmeler Ramazan Aylarında kapalı oluyor. Açık olan işletmelere ise Devlet tarafından 
cezalar kesiliyor. 27 yaşındaki Cezayirli Abdelhadi Drıbat, “Orada zamanımızı genellikle ibadet yaparak geçiriyoruz” dedi

Cezayir’de Ramazan havası var
Ramazan aylarında Cezayir’de 

gündüzleri hayat duruyor. Dükkân-
lar ve mağazalar kapalı olurken açık 
olan işletmelere Devlet tarafından 
ceza kesiliyor. İftar sonrası canlanan 
sokaklarda ki insanlar zamanlarını 
genellikle ibadetle geçiriyor. İşin en 
ilginç tarafı ise Cezayir’de ki Müslü-
manlar orucunu sütle açarak camiye 
ibadet etmek için koşuyor. Gazete-
mize özel açıklamalarda bulunan ve 
sorularımızı yanıtlayan 27 yaşındaki 
Cezayirli Abdelhadi Drıbat ülkemi-
ze eğitimini devam ettirebilmek için 
geldiğini söyledi. Ramazan aylarını 
genellikle ibadetle geçirdiklerini dile 
getiren Abdelhadi Drıbat; “Konya’da 
bütün insanlar bizlere yardımcı olu-
yor. Ramazan’da iftarları toplu bir 
şekilde yapmamız bizleri çok mutlu 
ediyor. Camiye gittiğimiz zaman fark-
lı ülkelerden Müslümanlarla birlikte 
namaz kılmak bizi çok gururlandırı-
yor” dedi. 

Abdelhadi Drıbat öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz? Türkiye’ye neden 

geldiniz?
27 yaşındayım. 2015 yılında Tür-

kiye’ye geldim. Jeoloji Mühendisliği 
bölümünde doktora yapmak için Tür-
kiye’yi seçtim. Şuanda burslu olarak 
eğitimimi alıyorum. Türkiye’ye seç-
memdeki diğer bir sebep ise Müslü-
man bir ülke olmasıydı. Doktoramı da 
yurtdışında yapmak istemedim. 

Cezayir’deki yaşam şeklinden bizlere 
bahsedebilir misiniz? Türkiye ile 

Cezayir arasında ne gibi bir f
arklılıklar var?

Cezayir’de genellikle müstakil 
evler yer alıyor burada ise yüksek bi-

nalar bulunuyor. Yiyecek, içecek yani 
beslenme açısından elbette farklılıklar 
var. Türkiye’de olanaklar daha yük-
sek ve iyi. Son derece de memnunuz. 

Cezayir’de Ramazan Aylarında 
ibadetlerinizi nasıl yapıyordunuz? 

İftarlar ve sahurlar noktasında bizlere 
bilgi verebilir misiniz?

Orada 48 vilayet bulunuyor. Şe-

hirden şehre de yaşam biçimleri de-
ğişiyor. Ramazan aylarında özellikle 
sabah sahur vaktinden sonra, namaz 
kılıyoruz. İşlerimiz saat 08.00 ile 
09.00 arası başlıyor. Eve dönmeden 
önce pazara uğrayarak alışverişimizi 
yapıyoruz. İkindin namazının ardında 
iftar hazırlıkları başlıyor. Akşam ezanı 
okuduktan sonra orucumuzu sadece 
süt ile açıyoruz ve sonra camiye gidi-
yoruz. Camiden döndükten sonra da 
karnımızı doyuruyoruz. Cezayir’de 
özellikle buğdaydan yapılan bir çorba 
var o tüketilir. İftardan sonra vakti-
mizi genellikle namaz kılarak geçiri-
yoruz. Teravilerde sadece 12 rekat 
oluyor. 

Daha önce Türkiye’de hiç Ramazan 
geçirdiniz mi? Geçirdiyseniz buradaki 
Ramazan aylarını nasıl buluyorsunuz? 

Türkiye’de 2 kere Ramazan ayı 
geçirdim. Konya’da insanlar gerçek-
ten çok muhafazakâr. Konya’da ve 
Türkiye’de en çok garibime giden şey 
ise Ramazan aylarında bütün resto-
ranların açık olmasıydı. Ama şuanda 
alıştım. Birde burada oruç tutmayan 

Müslüman sayısı biraz fazla, Ceza-
yir’de ise neredeyse hiç bulamazsı-
nız. Oruç tutmayan bir insan olsa bile 
milletin gözünün önünde bir şeyler 
yemez. Zaten açık olan Restoranlara 
devlet tarafından ceza kesiliyor. 

Cezayir’de Ramazan 
Bayramları nasıl geçiyor? 

Bayram sabahı kalktığımız zaman 
ilk camiye gidiyoruz. Namazdan geri 
döndükten sonra akrabalarımızı ziya-
ret ediyoruz. Yani bütün çocuklar ve 
aileler sevinç içerisindedir. Yeni kıya-
fetler alınır ve çocuklar sabah kadar o 
kıyafetlerle uyur.  

Konya’yı nasıl buldunuz? Burada, siz 
misafir öğrencilere yardımcı 

olunuyor mu?
Ben burada bize hiçbir ayrımcılık 

yapıldığını görmedim. Bütün insanlar 
bizlere yardımcı oluyor. Ramazan’da 
iftarları toplu bir şekilde yapmamız 
bizleri çok mutlu ediyor.

 Camiye gittiğimiz zaman farklı 
ülkelerden Müslümanlarla birlikte 
namaz kılmak bizi çok gururlandırı-
yor. 

Kırım’dan gelerek eğitim görmek 
için Türkiye’yi tercih eden Bahtali Şihu-
merov, Necmettin Erbakan Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi öğrencisi. Kırım’da 
medrese eğitimi alan Şihumerov, ilahiyat 
fakültesinde eğitimini devam ettirmeye 
karar verdi. Bunun için Kırım’daki im-
kanların yetersiz olması nedeniyle eğitim 
hayatına yurt dışında devam ettirme-
ye karar veren Şihumerov, eğitim için 
Türkiye’yi tercih etti. Yaptığı başvuruyu 
kazanan Şihumerov, eğitim görmek için 
geldiği Konya’da 2 yıldır yaşamını sür-
dürüyor. Kırım ve Konya üzerine önemli 
açıklamalarda bulunan Şihumerov, Kırım 
Tatar Sürgünü’ne dikkat çekerek, yaşa-
nan acıların unutulmaması gerektiğini 
söyledi. 

BİNLERCE KIRIMLI CAN VERDİ
Kırım’ın tarihinde yaşanan büyük 

acıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şihu-
merov, 18 Mayıs 1944’te Kırım Tatarla-
rının sürgün edildiğini hatırlattı. Dede-
lerinin anlattıklarına göre büyük acıların 
yaşandığını çok sayıda kişinin bu sürgün-
de hayatını kaybettiğini belirten Şihume-
rov, “Bölgeden ayrılmaları için insanlara 
15 dakika vermişler. 15 dakika gibi kısa 
bir sürede insanlar alabildiği eşyayı almış. 
İnsanları tren vagonlarına yüklemişler, 
üst üste, sıkış sıkışığa. Vagonlar da hay-
van vagonlarındanmış. Çok zorlu şartlar 
altında kalmışlar insanlar saatlerce. İn-
sanlar bu zor şartlar altındaki yolda can 
vermişler. Çünkü üst üste, hiçbir ihtiyaç 
gidermek için bile mola vermeden bu 
yolculuk devam ediyor. Bu sürgünde bin-

lerce Kırımlı can verdi. Bu olayı biz asla 
unutmuyoruz.”

TÜRKİYE’YE GELENLER DE VAR
Bir kısım Kırımlı’nın da Türkiye’ye 

geçtiğini belirten Şihumerov, “1900’lü 
yıllarda akrabalarımız bazıları Türki-
ye’ye geçmiş ama biz onları tanımıyoruz. 
Koptuk” dedi. Kırımla ilgili verdiği kısa 
bilgide ise Şihumerov, “Kırım’da birçok 
millet yaşıyor. Biz Kırım Tatarları olarak 
yüzde 18’i oluşturuyoruz. Danslarımız, 
yemeklerimiz farklı. Biz hamurdan, etten 
yemekler yiyoruz. Bizim çorbalarımızda 
bile patates, et olur. Burada yemeklere 
alışmakta zorlandım” ifadelerini kullandı.  

TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM 
Kırım’daki Ramazan ve bayram ha-

vası ile ilgili de konuşan Şihumerov şun-
ları söyledi, “Kırım’da bayram hazırlıkları 

yapılır. Tüm Müslümanlar bir yerlerde 
toplanır, orada şenlikler yapılır. Teravih-
lere gidilir, iftarlar yapılır. Kırım’da çok 
fazla cami yok. Burada çok sayıda camii 
var, bu benim çok hoşuma gidiyor. Her 
vakitte ezan sesini duyabiliyorsunuz. 
Bayramlarda ezanı kıldıktan sonra önce 
yaşlılara gidilir. Mahallenin yaşlılarına 
filan. Bir de o sene birinin bir yakını öl-
düyse, ona ziyarete gidilir. Bu ziyaretlerin 
ardından herkes evine gidebilir.” Türk in-
sanını çok sevdiğini belirten Şihumerov, 
Türkleri “yardımsever” olarak tanımladı.  
Şihumerov, “Türkler vatanını çok sevi-
yor. Vatanı için, milleti için, bayrağı için 
her şeyi yaparlar. Birlik ve beraberlik çok 
iyi burada. Ben Türkiye’nin bu özelliğini 
çok seviyorum” şeklinde konuştu. Nuraa Ashikin Abd Ghani

Abdelhadi Drıbat

Eğitim görmek için geldiği Konya’da önemli açıklamalarda bulunan Kırımlı Bahtali Şihumerov, 1944 Kırım Tatar sürgününü asla unutmayacaklarını söyledi

‘Kırım sürgününü asla unutmayacağız’

Kırımlı Bahtali Şihumerov 1944 yılında gerçekleştirilen Kırım Tatar Sürgününde çok sayıda kişinin can verdiğini söyledi.
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Restoran ve kafe konseptinde Türkiye’de ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Uçak Restoran ve Kafe, Konya’nın stan-
dartlarını yükselten önemli bir mekan haline geldi. Uçak Restoran ve Kafe şehrin girişinde Konya’yı en iyi şekilde tanıtarak şehre değer katıyor

Konya’nın yıldızı oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi 
hayata geçirdiği projelerle, şehrin 
sosyal ve kültürel dokusuna önemli 
katkılar sağlıyor. Bu kapsamda ha-
yata geçirilen çok sayıda yatırım, 
önemli merkezler haline geldi. Bu 
yatırımlardan biri olarak dikkat çe-
ken Türk Yıldızları Parkı, Ankara 
istikametinden Konya’ya giren va-
tandaşları, güzelliğiyle karşılayan bir 
mekan olarak hizmete açıldı. Türk 
Yıldızları Parkı, Türkiye’nin dünya-
da sürekli gurur kaynağı olan Türk 
Yıldızları gösteri ekibinin içerisinde 
bulunduğu 3. Anajet Üs Komutan-
lığı bölgesinde yer alması nedeniyle 
havacılık temasıyla işlenerek farklı 
bir konseptle dizayn edildi. Bu fark-
lılığıyla dikkat çeken Türk Yıldızları 
Parkı, yerli halkın ve şehre gelen mi-
safirlerin ilgi çeken önemli bir me-
sire alanı olarak yerini aldı. Ayrıca 
park, Ankara Yolu üzerinde bulunan 
Birlik Parkı gibi alanlarla da bütünle-
şerek, Konya’nın önemli bir giriş gü-
zergahı olan Ankara Yolu’na önemli 
bir değer kattı. Türk ordusunun göz 
bebeği olan Türk Yıldızları adına 
Ankara Yolu’nda hayata geçirilen 
ve adeta açık hava müzesi haline 
gelen parkta, F-5 jet gösteri uçak-
ları, temalı giriş tagları, anıtlar ve 
sosyal alanlar yer alıyor. Büyükşehir 
Belediyesi, farklı bir konsepti de bu 
park içerisine ekledi. 321 bin met-
rekarelik alanda yaptığı Türkiye’nin 
havacılık temalı park içerisine Uçak 
Restoran ve Kafe açtı.

EN GÖZDE MEKANLARDAN OLDU
Türk Yıldızları Parkı’nda, 50 

metre kanat genişliğinde, 54 metre 
boyunda Airbus A300 tipi uçağı, 12 
bin metrekarelik göletin içinde res-
toran ve kafe olarak hizmete sunul-
du. A300 tipi uçak, 295 kişilik kapa-
siteye sahip. Uçağın bahçe bölümü 
cam iskele üzerine yapılırken, masa-
larda oturanlar su üzerindeymiş gibi 
göletin içindeki balıkları rahatlıkla 
görebilecek. Türk Yıldızları Parkı 
Uçak Restoran ve Kafe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin markalaştırdığı Ka-
fem ve Konya Mutfağı olarak hizmet 
veriyor. 

‘KAFEM’LER ŞEHRİN DEĞERİ 
Büyükşehir Belediyesi gerçek-

leştirdiği hizmet ağı ile, vatandaşla-
ra en iyi şekilde hitap etmeye çalışı-
yor. Belediye olarak gerçekleştirdiği 
parklar, sosyal donatı alanları gibi 
hizmetlerin yanında, vatandaşların 
sohbet edebileceği, Konya lezzet-
lerini tadabileceği mekanlar da açı-
yor. “Kafem” adı altında Konya’nın 

muhtelif yerlerinde açılan bu me-
kanlar, vatandaşların gözde mekan-
ları haline geldi. Akyokuş’taki Konya 
Mutfağı ve Kafem, Mevlana Müzesi 
civarına açtığı Konya Mutfağı ve 
Uçak Restoran ve Kafe ile, yöresel 
lezzetleri vatandaşlara en iyi şekilde 
sunuyor. 

KONYA MUTFAĞI ÖN PLANDA

Uçak Restoran ve Kafe’de, Ak-
yokuş Restoran ve Kafem ile Konya 
Mutfağı’nda olan menüler arasında 
çok bir fark bulunmuyor. Tek fark, 
Uçak Restoran ve Kafem’de fırın çe-
şitleri bulunmuyor. Ancak mekanda 
Konya mutfağı yine ön planda. Özel-
likle Konya’nın bürokrasinin sıkça 
kullandığı yol olan Ankara Yolu’nda 
böyle bir mekanın olması, Konya’ya 

gelenleri yöresel lezzetlerle karşıla-
ması açısından önem arz ediyor. 

BAGAJ KISMI MUTFAK OLDU
Uçak Restoran ve Kafe olarak 

hizmet veren A300 tipi uçağın iç 
kısmı restoran şeklinde dizayn edil-
di. Ancak uçağın bir çok özelliği de 
korundu. Uçağın restoran için kul-
lanılabilecek alanları kullanım alanı-

na göre dizayn edildi. Uçağın bagaj 
kısmı, restoranın mutfağı olarak 
kullanılıyor. Mutfakta ızgara, ocak, 
dolaplar, malzemelikler gibi bir 
mutfakta bulunan bütün imkanlar-
la bezenerek donatılmış durumda. 
Mutfak bölümünün uçağın aşağıda 
bulunan bagaj kısmında yer alması, 
gelen misafirlerin görmediği bir alan 
olması nedeniyle de büyük avantaj 

sağlıyor. Gelen misafirler mutfaktan 
gelen koku ya da benzeri olumsuz 
durumlara maruz kalmıyorlar. Ay-
rıca, mutfağa ve uçağın içerisine 
yapılan havalandırma sistemiyle 
olumsuz koku ve dumanlar gideri-
liyor. Uçağın tuvalet olarak kısımları 
da yine tuvalet ve lavabo olarak kul-
lanılmaya devam ediliyor. Yine WC 

kısmı da restorana yakışır bir şekil-
de yeniden dizayn edilerek, müşte-
rilerin rahat bir şekilde kullanması 
amaçlanmış. 

KALİTE ODAKLI HİZMET
Güler yüzlü ve kaliteli ekibiyle 

Uçak Restoran ve Kafe’de, Büyük-
şehir Belediyesi’ne ait benzeri di-
ğer Kafem’lerde olduğu gibi kaliteli 
hizmet ön planda. Gelen müşteriye 

olan ilgi ve alaka, yemek lezzetleri 
müşterilerin beğenecekleri şekilde 
gerçekleştiriliyor. Ayrıca fiyat konu-
sunda da her cebe uygun olan Uçak 
Restoran ve Kafe, Konya’nın önemli 
bir mekanı haline geldi. 
ÖZEL GÜNLER İÇİN ÖZEL MASALAR

Uçak Restoran ve Kafe’de va-
tandaşların eşleriyle, ailesiyle ve mi-

safirleriyle güzel bir zaman geçire-
cekleri bir mekan. Özellikle çiftlerin 
özel günleri için talep doğrultusunda 
masalar özel bir şekilde donatılabili-
yor. Güllerin serildiği ve özel günle-
re hitap eden konseptte hazırlanan 
masalar ile gelen müşteriler mutlu 
bir şekilde ayrılıyor. Ayrıca Uçak 
Restoran ve Kafe’de her masa ren-
garenk canlı çiçeklerle donatılıyor. 
Çiçekler günlük olarak sipariş edili-
yor ve günlük olarak değiştirilerek 
gelen misafirleri güzel görüntü ve 
kokularıyla karşılıyor. 

HAVACILIK KONSEPTİ 
KIYAFETLEREYANSIDI

Türk Yıldızları Parkı genel olarak 
havacılık konsepti ile hizmet verdi-
ği için, Uçak Restoran ve Kafe de, 
parkın tamamlayacağı bir unsuru 
olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda, 
Uçak Restoran ve Kafe’de vatandaş-
lara hizmet veren ekip de, havacılık 
sektörünün vazgeçilmez unsurla-
rından olan pilotların kıyafetlerine 
benzer bir kıyafetle müşterilerin kar-
şısına çıkıyor. Konsepte uygun olan 
bu kıyafetler de müşterilerin ilgisini 
çeken bir diğer nokta olarak dikkat 
çekiyor. 
ŞEHRİN GİRİŞİNDE DİKKAT ÇEKİYOR

Uçak Restoran ve Kafe’nin An-
kara Yolu üzerinde olması ve orga-
nize sanayi bölgelerine yakın olması, 
bölgede cazip bir merkez olmasını 
sağlıyor. Özellikle Ankara’dan gelen 
misafirlerin ilgisini çeken Uçak Res-
toran ve Kafe, Konya’nın girişinde 
Konya mutfağını iyi bir şekilde tanı-
tıyor. 

Bunu yanında, organize sana-
yi bölgesinde yer alan iş adamları, 
sanayiciler ve çalışanların da uğrak 
yeri olan Uçak Restoran ve Kafe, 
önemli bir lezzet durağı haline geldi. 
Uçak Restoran ve Kafe bu özellikleri 
nedeniyle gün içerisinde öğleye ka-
dar kahvaltısıyla öğleden sonra da 
normal yemek menüsü ile çok sayı-
da müşteriyi ağırlıyor. Akşam saat-
lerinde ise Uçak Restoran ve Kafe, 
dolup taşarken, müşterilerin yer 
bulabilmesi için rezervasyon yaptır-
maları gerekiyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Şehrin girişinde, havacılık konseptiyle dizayn edilen Uçak Restoran ve Kafe, kısa sürede şehre değer katan önemli bir yatırım haline geldi.
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Torku Şekerspor Sırbistan’da 2. oldu
Katıldığı bütün müsabakalarda 

adından söz ettirmeyi başaran Torku 
Şekerspor Bisiklet Takımı, Sırbis-
tan’da da derece yaptı. Cristian Raile-
anu, genel klasmanda 3’üncü sırada 
yer alırken takımlar sıralamasında ise 
Torku Şekerspor, 2’nci oldu. 

TORKU ŞEKERSPOR 
YİNE GÖZ DOLDURDU 

Bisiklet sporunda elde ettiği de-
recelerle hem Konyayı hem de Türki-
yeyi gururlandıran Torku Şekerspor, 
8-10 Haziran tarihleri arasında Sırbis-
tan’da gerçekleştirilen yarışlarda da 
kürsüye çıkmayı başardı. 3 etap halin-
de koşulan ve 24 takımdan 150 spor-
cunun mücadele ettiği müsabakada 
başarılı bir performans sergileyen 

Torku Şekerspor yine göz doldurdu. 
Genel klasmanda Torku Şekerspor’un 
Moldovalı sporcusu Cristian Railea-
nu 3’üncü oldu. Torku Şekerspor’un 
genç yeteneklerinden Onur Balkan ve 
Batuhan Özgür de elde ettiği başarılar 
ile rakiplerine gözdağı verdi. Torku 
Şekerspor, takımlar klasmanında ise 
ikinciliğin sahibi oldu. 

“TORKU ŞEKERSPOR’UN 
BAŞARILARI SÜRECEK” 

2017’de olduğu gibi 2018 sezo-
nunda da dikkatleri üzerine çekmeyi 
başaran Torku Şekerspor’un Bisiklet 
Antrenörü Branco Filip, Sırbistan tu-
runun sonunda bir açıklama yaparak 
Torku Şekerspor’un başarılarının sü-
receğini ifade etti. Genç sporculardan 

verim almaya başladıklarını belirte-
rek güçlü, mücadeleci bir takım olma 
yolunda emin adımlarla ilerlediklerini 
ifade eden Branco Filip, “Bizi her za-

man destekleyen Başkanımız Recep 
Konuk’a teşekkür ediyorum. Torku 
Şekerspor çalışmalarına tempolu bir 
şekilde devam ediyor” dedi.  n İHA

Konyasporlu minikler 
namağlup şampiyon

Atiker Konyaspor’da son dönemde alt yapıda ortaya 
konulan çalışmalardan sonuç alınmaya başlandı. Farklı 
yaş gruplarında güçlü jenerasyonlar yakalayan yeşil be-
yazlıların en güvendiği yaş grupları ise en alt gruplar. Bü-
tün Konya’nın taranması ve futbol okulları ile oluşan U11, 
U12, U13 takımları başarıdan başarıya koşuyor. Minikler 
bu sezon  neredeyse bütün maçlarını kazanarak namağ-
lup şampiyon oldular. Konyaspor resmi sitesinden yapı-
lan açıklamada minikler tebrik edildi. Yapılan açıklama 
şöyle; “Atiker Konyaspor’da U11-U12-U13 takımlarımız 
2017-2018 sezonunu namağlup Şampiyon olarak ta-
mamladı. Tebrikler çocuklar” n SPOR SERVİSİ

Çaykur Rizespor 
Robin Yalçın ile 

imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 

sözleşmesi sona eren Robin Yalçın ile yeniden 2 yıllık 
sözleşme imzaladı.  

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son 
3 sezondur kadrolarında yer alan futbolcuları Robin Yal-
çın ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, “Çaykur 
Rizespor ailesi olarak Robin Yalçın’a başarılarının de-
vamını ve iç transferde gerçekleşen bu güzel gelişmenin 
hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadesine yer verildi. 
n AA

Antalyaspor 
son yılların en kötü 

sezonun geçirdi
Antalyaspor, Süper Lig’e yükseldiği son 3 yılda en 

kötü sezonunu geride bıraktı. Kırmızı-beyazlılar, 2013-
2014 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayarak küme düş-
müştü. Bu sezon 38 puan toplayan Antalyaspor, ligi 14. 
sırada tamamladı. 

Antalyaspor Süper Lig’de 2015-2016 sezonunda 12 
galibiyet 9 beraberlik 13 mağlubiyetle 45 puan toplaya-
rak ligi 9. sırada tamamladı. Akdeniz ekibi 2016-2017 
sezonuna ise büyük bir çıkışa imza atarak 17 galibiyet, 7 
beraberlik ve 10 mağlubiyetle 58 puan toplayarak sezo-
nu 5. sırada tamamlamıştı. 2017-2018 sezonuna büyük 
umutlarla başlayan Antalyaspor, Samir Nasri, Jeremy 
Menez ve William Vainqueur gibi flaş isimleri kadrosu-
na katsa da aradığını bulamadı. Sezona Rıza Çalımbay 
yönetiminde başlayan Antalyaspor, daha sonra Brezilyalı 
teknik adam Leonardo Arujo’yu göreve getirdi. Akdeniz 
ekibi Brezilyalı teknik adamla da istediği sonuçları ala-
mayınca yollarını ayırdı. Sezonu Hamza Hamzaoğlu yö-
netiminde tamamlayan kırmızı-beyazlılar sezon boyunca 
küme düşme tehlikesi yaşasa da son haftalarda yakala-
dığı çıkışla sezonu küme düşme hattının 6 puan üzerinde 
14. sırada noktaladı. 2017-2018 sezonunda 10 galibiyet, 
8 beraberlik, 16 mağlubiyet alan Antalyaspor, 40 gol attı 
ve kalesinde 59 gol gördü. Son olarak Hamza Hamzaoğlu 
ile de yollarını ayıran Akdeniz ekibi takımı yeni sezonda 
Bülent Korkmaz’a emanet etti. n İHA

Judo’da 1 altın 1 bronz madalya
Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 

Takımı sporcularından Yücel Göker ve 
Ahmet İlker Turgut, Türkiye Şampiyona-
sından madalya ile döndü

Türkiye Judo Federasyonu faaliyet 
takviminde yer alan Yıldızlar Türkiye Judo 
Şampiyonası 8-10 Haziran tarihleri ara-
sında Eskişehir’de düzenlendi. Turnuvaya 
Türkiye’nin bir çok kentinden çok sayıda 
sporcu katıldı. Turnuvada başarılı bir per-
formans gösteren Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Judo Takımı, 1 altın ve 1 bronz 
madalya kazanmayı başardı. Sporcular-
dan Yücel Göker 50 kg da rakibini mağlup 
ederek Türkiye şampiyonu oldu ve altın 
madalya kazandı. 60 kg da mücadele 
eden Ahmet İlker Turgut ise üçüncülük 
maçında rakibini mağlup etmeyi başara-

rak bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye 
Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde 
eden sporcular Yıldız Milli Takımı içinde 
mücadele edecek.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 
Başantrenörü Abdülkadir Coşkun, Türkiye 
Şampiyonasında iyi bir performans gös-
terdiklerini ifade etti. Coşkun, “Bundan 
sonraki süreçte hedefimiz Avrupa Şam-
piyonluğu olacak. Düzenlenecek Avrupa 
Şampiyonasında sporcularımızla birlikte 
en iyi şekilde hazırlanıp altın madalya 
kazanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kul-
landı. Selçuklu Belediyespor Kulübü Baş-
kanı A.Ziya Yalçınkaya’da, Yücel Göker ve 
Ahmet İlker Turgut’u tebrik ederek başarı-
larının devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’un 
yıldızları Konyaspor’a!

Geçtiğimiz sezon Türkiye liglerinin en genç takımlarından biri olan Anadolu Selçukspor, 
başarılı bir sezon geçirmiş ve önemli oyuncuları Türk futboluna kazandırmıştı. Yavru 

Kartal’dan 5 oyuncunun Atiker Konyaspor’un yaz kampına katılması bekleniyor

Türkiye liglerinin en genç kadroların-
dan birine sahip olmasına rağmen başarılı 
bir sezon geçiren ve play-off’un kapısından 
dönen Anadolu Selçukspor’dan bazı isimler 
Atiker Konyaspor kampına götürülecek. 20 
Yaş Altı Milli Futbol Takımı forması giyen 
ve son olarak Fransa’nın Marsilya kentinde 
düzenlenen Maurice Revello Turnuvası’n-
da 3. Olan takımın önemli isimlerinden 
olan Savaş Polat ve Mücahit Can Akçay  
Anadolu’dan Konyaspor kampına katılacak 
ilk isimler. 
MÜCAHİT ATTIĞI GOLLERLE ARLAMIŞTI

Anadolu Selçukspor’da kiralık oynayan 
Savaş Polat ve Mücahit Konyaspor’un fut-
bolcusu. Aykut Kocaman döneminde trans-
fer edilen ve ağır bir sakatlıktan sonra 2. 
Lig’de attığı gollerle dikkat çeken Mücahit 
Can Akçay, Konyaspor’a dönecek isimlerin 
başında geliyor. 

Başarılı bir sezon geçiren Savaş Polat 
ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken 
Mücahit Can Akçay’ın takımda kalıp kal-
mayacağına gelecek teknik direktör karar 
verirken, iki oyuncunun da Konyaspor kad-

rosunda kalma açısından şansının yüksek 
olduğu belirtiliyor.

3 İSİM DAHA
Öte yandan Anadolu Selçukspor’dan 

Konyaspor’a gidecek oyuncular Mücahit ve 
Savaş’tan ibaret değil. Sol bekte sorun ya-
şayan Atiker Konyaspor Yavru Kartal’ın iki 
beki Özkan Taştemur ve Ali Yaşar’ı kampta 
deneyecek. Konyaspor’a takviye edilecek 
son isim ise Anadolu Selçukspor’un genç 
stoperi Sertan Yiğenoğlu. 3 savunma oyun-
cusunun da Konyaspor’da kalma ihtima-
linin bulunduğu ifade edilirken, 5 oyuncu 
Anadolu Selçukspor’dan Konyaspor’a ge-
çerse, pilot takım uygulamasının verimliliği 
bir kez daha ortaya çıkacak.

SEDDAR’A TEKLİF YAĞIYOR
Anadolu Selçukspor’un bir diğer yıl-

dızı ise Seddar Karaman. Geçen sezon 
Konyaspor ile sözleşme imzalayan genç 
oyuncu bu sezon iyi bir performans ortaya 
koydu. Pek çok Spor Toto 1. Lig takımının 
peşinde olduğu Seddar Konyaspor’dan 
çağrı almazsa 1 yıl da 1. Lig’de mücadele 
etmek istiyor. n SPOR SERVİSİ



RPS
Rıza Çalımbay:

Seve seve gelirim
Teknik Direktör arayışları süren Atiker Konyaspor’da Rıza Çalımbay ismi ön 
plana çıkmıştı. Konya Yenigün Gazetesi’ne konuşan deneyimli teknik adam 

henüz kendisine dolaylı ya da doğrudan bir teklif gelmediğini, ancak bir 
teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini söyledi

Olağanüstü Genel Kurul’un ardından yeni sezon hazırlık-
larına başlayan Atiker Konyaspor’da gündem teknik direktör. 
Etik açıdan ilk olarak son teknik adam Sergen Yalçın ile masa-
ya oturacak olan yönetimin asıl hedefinin Aykut Kocaman ol-
duğu iddia edilmişti. Ancak bu ihtimalin zor olması nedeniyle 
farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Anadolu Kar-
talı’nın gündemindeki en güçlü isimlerden biri Rıza Çalımbay. 

TEKLİF YOK
Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran deneyimli teknik 

adam, Konya Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Yunus Altınbe-
yaz’a konuştu. Kendisine henüz dolaylı ya da doğrudan bir tek-
lif gelmediğini belirten Rıza Çalımbay, “Herhangi bir teklif söz 
konusu değil. Biz sadece 3. şahıslardan Konyaspor’un bizimle 
ilgilendiğini duyuyoruz. Onun haricinde resmi bir temas yok” 
ifadelerini kullandı.

SEVE SEVE GELİRİM
Atiker Konyaspor’dan teklif gelmesi durumunda seve 

seve kabul edeceğini belirten Çalımbay, “Konyaspor çalışı-

labilecek en iyi yerlerden biri. Teklif gelirse seve seve kabul 
ederim. Bu sezon da pek çok kez Konyaspor ile karşılaştık. Bu 
maçlarda yakından görme fırsatım oldu. Tesisi, stadyumu, 
taraftarı ile, çok iyi bir seviyede” dedi.

ETO’O TANIDIĞIM EN İYİ PROFESYONELLERDEN BİRİ
Antalyaspor’da çalıştıkları dönemde Eto’o ile sorun ya-

şadıkları iddialarına karşı çıkan Rıza Çalımbay, “Eto’o benim 
tandığım en iyi profesyonellerden biri. Biz kötü bir noktada 
aldığımız Antalyaspor’u onunla birlikte 5. sıraya kadar yük-
selttik. Kesinlikle aramızda bir sorun olmadı. Hatta tersine 
çok sıcak bir ilişkimiz var” diye konuştu.

KONYASPOR’UN İYİ BİR KADROSU VAR
Konyaspor’un geçen sezon büyük şanssızlıklar yaşadığını 

da ifade eden Çalımbay, “Ciddi bir kadro sirkülasyonu yaşan-
dı. Fakat sonradan gelen oyuncular kadro seviyesini yukarı 
taşıdı. Çok kaliteli bir kadroya sahip Konyaspor. Sadece yeni 
bir havaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ
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