
Zihinler işgal 
altında!

Türmak’tan 
mezun oldular

GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Yenigün Gazetesi Ramazan ayı 
boyunca özel ve dolu içeriğiyle 
dikkatleri üzerinde toplayacak. 
Konya ve ülke genelindeki 
iftarlar ‘Giba Şekerleme’ 
özel sayfası ile okuyucularla 
buluşacak. n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE 
GAZİLER
Şehit ve gazi aileleri de yine 
Yenigün’ün Ramazan boyunca 
konuğu olacak. İlk konuğumuz 
olan Jandarma Uzman Çavuş 
Hamdi Karagöz’ün ailesi, duy-
gularını Yenigün’le paylaştı.  
n SAYFA 3’TE

MANEVİ 
MİMARLAR
Ramazan boyunca her gün 
Konya’nın manevi mimarları 
okuyucularımızla buluşacak. 
Bu kapsamda ilk konuğumuz 
Bozkırlı Mustafa Efendi. Mustafa 
Efendi tüm yönleriyle anlatılıyor. 
n SAYFA 4’TE

RAMAZAN 
İLMİHALİ
Ramazan boyunca ‘İlmihal’ 
sayfası ile önemli bilgiler payla-
şılacak. Her gün Ayet ve Hadis 
paylaşımının yanında, çok özel 
ilmihal bilgileri de sunulacak. 
n SAYFA 7’DE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Konya’da bulunan farklı ülkeler-
den misafir öğrencilerle kendi 
ülkeleri ve Ramazan üzerine 
değerlendirmelerde bulunaca-
ğız. İlk misafirimiz Endonezyalı 
Natha Bella. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Giba Şekerleme Mevlana Şubesi
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Ramazan’da ağızları tatlandıran lezzetlerden biri de hiç kuşkusuz şekerlemeler. Sektörde öne çıkan firmalardan biri olan Giba Şe-
kerleme de Ramazan’da ağızları tatlandıracak. Kaliteden ödün vermeyen Giba Şekerleme, damak tadına uygun lezzetler üretiyor

Şekerleme sektöründe uzun süre-
dir yılların verdiği deneyimi, imal ettiği 
ürünlerdeki kalitesiyle ispat eden Giba 
Şekerleme, geniş bir ürün yelpazesiyle 
müşterilerine hizmet veriyor. Giba Şeker-
leme, Mevlana Şekeri imalatıyla sektöre 
girip, takip eden yıllarda ürün gruplarına 
hurma şekeri, lokum, akide şekerini de 
ekleyerek ürün portföyünü genişletti.  
Giba, hijyenik bir ortamda ürettiği ürünleri 
daima kalite anlayışı ile üretimini sürdü-
rerek bir Dünya markası olmak yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Kaliteli ürünler, 
kaliteli hammaddelerden üretilir prensibi 
ile hareket ederek en kaliteli ürün ve hiz-
meti sunan tedarikçiler ile yoluna devam 
ediyor. 

Ramazan’ın ve sonrasında gelecek 
olan bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden 
biri de elbette şekerlemeler. Ağızları tat-
landıran şekerlemeler sunan, şekerleme 
sektörünün Konya’daki öncülerinden olan 
Giba Şekerleme, kaliteden taviz verme-
den ürettiği ürünlerle yoluna devam edi-
yor. Özellikle Konya yöresel şekerlerde 
oldukça iddialı olan ve bu iddiasını kaliteli 
hizmet anlayışı ile pekiştiren Giba Şeker-
leme, marka bilinirliğini günden güne 
artırıyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Giba Şekerleme Müdürü Murat 
Özgüven, ürünleri ve hizmet anlayışları 

hakkında bilgiler verdi. Belli bir kalite 
standartlarının olduğunu ifade eden Öz-
güven, “Ürünlerimiz arasında bayramlık 
grupta lokum var. Hurma şekeri diye bir 
ürünümüz var. Konya sarması ve Mevla-
na şekeri de olamazsa olmaz ürünlerimiz 
arasında. Genelde yöresel ürünler üre-
tiyoruz. Sektörde 38. yılımızı bitiriyoruz. 
Hep perakende satış yönünde büyüdük. 
Bana kalırsa bir marka bilinirliğimiz var. 
Tabii halkın takdiri burada çok önemli. 
Sektöre bizim ile birlikte başlayıp da hali 
hazırda Konyalının bilmediği birçok firma 
var. Kendi yemeyeceğimiz ürünü biz baş-
kasına yedirmeyiz. Kesinlikle kalite stan-
dardımız budur. Biz bu işi böyle yaptığımız 
içinde bir bilinirlik oluştu. Kaliteli ürün 
üretmeye dikkat ediyoruz. Belki fiyatları-

mız piyasanın biraz üzerinde ancak bunda 
da farklı etkenler devreye giriyor. Bizim 
kullandığımız Antep fıstıkları ve fındıkla-
rımız da kesinlikle raporludur. Alfa toksin 
raporu olmayan ürün bizim kapımızdan 
içeri giremez” ifadelerini kullandı. 

HURMA ŞEKERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 
Giba Şekerleme Müdürü Murat Özgü-

ven, ürettikleri ürünler ile ilgili de bilgiler 
verdi. Hurma şekerinden bahseden Özgü-
ven, hurma şekerinin orijinalinin İran’dan 
geldiğini söyledi. Özgüven, sözlerine 
şöyle devam etti, “Özünde içi dolgulu bir 
akide şekeri. İçerisinde hurma yok. Şekil 
benzerliğinden ötürü Mevlana caddesin-
deki esnaflar buna hurma şekeri demeye 
başlamışlar. Piyasadaki Mevlana şekeri 
hâkimiyetinin yüzde 40’ını hurma şekeri 

almış vaziyette. Eskiden dışarıya giderken 
Mevlana şekeri götürülürdü. Şimdi bir 
Mevlana şekeri, birde hurma şekeri götü-
rülüyor. Böyle bir furya yakalandı. Hemen 
hemen Türkiye’nin 81 iline de hurma şe-
kerini satıyoruz. Üretici de sadece Kon-
ya’da var. Özellikle Marmara bölgesine 
çok ciddi sayıda ürün satıyoruz. Halk se-
verek tüketiyor.” Mevlana şekerinden de 
bahseden Özgüven, Mevlana şekerinin 
sadece Ramazanlarda değil her dönem 
tüketildiğini belirterek, şöyle devam etti, 
“Mevlana şekeri ağır bir lezzettir. Yüzde 
100 şekerden oluşur. Küp şeker yemek ile 
de çok bir fark yok açıkçası. Hurma şekeri 
ise daha hafif, yemesi de lezzetli. Bir otu-
ruşta yarım kilo, 1 kilo yiyen çok gördüm. 
İnsanı çok fazla kesmediği için de tercih 

ediliyor. Mevlana şekerini bir dönem sol-
lamaya dahi kalktı ama pek beceremedi. 
Mevlana şekeri olmazsa olmazımız ve 
bilinirliği de fazla. O bizim tabumuz ve 
yıkamayız. Bir nevi kültür mirasımız. Biz 
bunun coğrafi işaretlemesi içinde uğra-
şıyoruz. Mevlana şekerini inşallah Kon-
ya’ya tescilleyeceğiz.” 

LOKUMDA GİBİ ŞEKERLEME FARKI 
Lokum çeşitleri hakkında da bilgiler 

veren Özgüven, lokumda oldukça geniş 
bir ürün çeşidinin olduğunu söyleyerek, 
“Tüm Türkiye’nin bildiği çifte kavrulmuş 
lokumumuz var. Hepsinin ham madde-
si aynıdır ama içeriği farklıdır. Meyveli, 
fındıklı, fıstıklı, çikolatalı gibi çok sayıda 
çeşidi bulunuyor” diye konuştu. 
n SAMİ KAYALAR
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Kalitesi ile 38 yıldır 
ağızları tatlandırıyor

Giba Şekerleme, kaliteden taviz vermeden ürettiği ürünlerle yoluna devam ediyor. Özellikle Konya yöresel şekerlerde oldukça
iddialı olan ve bu iddiasını kaliteli hizmet anlayışı ile pekiştiren Giba Şekerleme, marka bilinirliğini günden güne artırıyor.

Konya’nın manevi mimarlarından merhum Bozkırlı Mustafa Efendi, ilim ve irfan sahibi olmasıyla dikkat çekiyor. Bozkırlı Mustafa Efendi’nin ‘Kitap Kurdu’, 
‘Ayaklı Kütüphane’ olarak tanındığını belirten Mehmet Emin Parlaktürk ayrıca önemli görevlerde bulunduğunu ve birçok talebe yetiştirdiğini anlattı  

BOZKIRLI MUSTAFA 
EFENDİ (1916-1979) 

Halk arasında önce “Karasakal 
Hoca”, daha sonra “Bozkırlı Hoca” 
veya “Bozkırlı Mustâfendi” olarak 
tanınan Mustafa Parlaktürk hoca, 
Konya’mızın yetiştirdiği büyük bir 
İslam âlimidir. 1332/1916 yılında 
Bozkır’ın Dere kasabasında dünyaya 
geldi. Dedesi Mehmet, Babası Mut-
talip Efendi’dir.

AİLESİ VE ÇOCUKLUĞU
Babası Muttalip Efendi (1884-

1970), Konya medreselerinde oku-
muş, sonra köyüne dönmüştür. 
Kendisi çiftçilik ve ustalık yaparak 
geçinir, boş zamanlarında da bol bol 
Kur’an okurdu. Muttalip Efendi ilk 
eşi Halime hanımı genç yaşta (33) 
kaybedince Ayşe hanımla evlendi, 
sonrasında köyünden hiç dışarı çık-
madı ve 86 yaşında vefat etti. 

Mustafa Hoca’nın annesi Halime 
Hanım ise, Bozkır’ın Sorgun köyün-
dendir. Hocaefendi adını, anneanne-
sinin babası olan Mustafa Hoca’dan 
almıştır. Bu aile, Bozkır’da tahin işiy-
le uğraşan “Karabacaklar” ailesiyle 
akraba olurlar. 

Soyadı kanunu çıktığında, Türk 
Milletinin geçmişinin parlak olduğu-
nu, geleceğinin de parlak olacağını 
düşünerek PARLAKTÜRK soyadını 
alırlar. Muttalip Efendi’nin üç erkek 
üç de kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Erkek çocuklarının üçü de hoca ol-
muştur. 

EĞİTİMİ VE HOCALARI
Parlaktürk ailesinin en büyüğü 

olan Mustafa Efendi, İlkokulu Os-
manlıca okudu. Mezuniyetten sonra 
başka bir okula gitmedi. 

Bozkırlı hoca İlk tahsilini 12 ya-
şında iken Çat (Çağlayan) köyünden 
Hacı Hüseyin Hocaefendinin yanın-
da yaptı ve ondan özel dinî ders-
ler aldı. İlk Arapça hocası, icazetli 
âlimlerden Ali Efendi’dir. Sonrasın-
da dönemin tanınmış âlimlerinden 
Ali Rıza Efendi (Oğuzay) Hoca’dan 
10 yıl dinî ilimler tahsil etti. Ondan 
Arapça, sarf-nahiv başta olmak üze-
re, fıkıh, akaid, tefsir ve hadis öğren-
di. Dönemin meşhur âlimlerinden 
olan ve tek gözü görmediği için 
“ayn-ı vahid” namıyla anılan Ahır-
lı’lı Tevfik (Bilge) Efendi’den de dini 
dersler aldı. 

Mustafa Efendi, gençliğini ta-
mamen ilim tahsili ile geçirdi. Yazısı 
çok güzel olduğu için henüz 16 ya-
şında iken köy kâtipliğine getirildi. 4 
yıl bu görevi yürüttü. Köyün bütün 
dilekçelerini o yazardı. Bu hizmeti 
meccanen yapar, para pul almazdı. 
20 yaşında Konya’ya geldi. Akşehirli 
Ahmet Efendi’den iki sene boyunca 
dinî dersler aldı. 22 yaşında da İs-
tanbul’a gitti. Aynı yıl Heybeliada’da 
asker oldu. İstanbul’da bulunduğu 
sürede İstanbul Müftüsü Bekir Hâki 
(Yener) Efendiden Farsça öğrendi. 
Askerlik sonrasında kendisine İstan-
bul’da kalması ısrar edildiği halde 
kabul etmedi ve memleketine dön-
dü. 

GÖREVLERİ
Askere gitmeden önce köyün-

den ayrılarak Çumra’nın Türkmen 
köylerinde hocalık yaptı. 1940 yılın-
da ilk olarak Karatay ilçesi Hayıroğlu 
köyüne fahri imam oldu. Kısa süre-
de köylülerin sevgisini kazandı ve 
1944’de aynı köyden Hacı İbrahim-
lerin Mehmet Ağanın kızı Ümmü 
Hanımla evlendi. Bu evlilikten dört 
çocuğu oldu. Köyde yeteri kadar gö-
rev yaptığını ve çocuklarının da ge-
leceğini düşünerek Konya’ya geldi. 
İl Müftüsü Beyşehirli Abdullah Ulu-
bay Hoca’dan fıkıh ve kelam dersleri 
aldı. Müftü ondaki cevheri keşfetti 
ve çok soru sorarak kendisinden 
faydalanmasını, tefsir ve hadis usu-
lü öğrenmesini tavsiye etti. O da bu 
fırsatı değerlendirdi ve burada ken-
disini daha da geliştirdi. 

İMAMLIK VE VAİZLİK GÖREVİ 
1950 yılında Ankara’da Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın açtığı vaizlik 
sınavına girdi ve kazandı. İlk resmi 
görev olarak 1950 yılında Karatay 
ilçesi Dolav Mahallesi’ndeki Hacıve-
yis Camiine imam oldu. Daha sonra 
Pisili Camiine tayin edildi. 1953’te 
Müftü Beyşehirli Abdullah Ulubay 

zamanında merkez vaizliğine atan-
dı. Bu görevde iken Aziziye, Kapu ve 
Tahtatepen Camilerinde uzun sure 
“kürsü vaizliği” yaptı. 

KOMİSYON GÖREVLERİ
Bozkırlı Mustafa Efendi, müftü-

lük bünyesinde önemli görevlerde 
bulundu. Yıllarca Müftülüğün res-
mi fetva işlerini yürüttü. İmtihan 
komisyonlarının hepsinde başrolü 
aldı. İmamlık imtihanlarında çok âdil 
davranırdı. Özellikle yakın akrabala-
rına “torpil yaptı” demesinler diye 
tanımazdan gelir, zor sorular sorarak 
onları terletirdi. 

YAŞANTISI
Bozkırlı Mustafa Efendi, güzel 

ahlak sahibi müttaki bir zâhitti. Boş 
şeylerle ilgilenmez, lüzumsuz ko-
nuşmaz, mâlâyâniden hoşlanmaz, 
son derece çekkin, sade ve münzevi 
bir hayatı vardı. Her gece teheccüde 
kalkar, Pazartesi ve Perşembe gün-
leri oruç tutardı. Cübbesiz namaz 
kılmaz, sarığını yanından ayırmazdı. 
Çok temiz ve güzel giyinir, pardesü-
süz dışarı çıkmazdı, kılık kıyafetine 
çok dikkat ederdi. Soyadı gibi parlak 
yüzlü, uzun boylu, geniş omuzlu ve 
yakışıklıydı. Yürürken daima önüne 
bakardı.

Komşu, akraba, eş-dost ziyaret-
lerine fazlaca gitmez, herkes onu 
evine gelirdi. Çok yakın akrabalarına 
iade-i ziyarete giderdi. Her yıl doğup 
büyüdüğü memleketine gidip sıla-i 
rahim yapar, mezarlığı ziyaret ede-
rek anne-babasına ve yakınlarına 
dua ederdi.

Mustafa Efendinin hafızası çok 
kuvvetliydi. Okuduğunu hiç unut-
mazdı. Aynı zamanda el becerisi 
yüksek, kabiliyetli ve sanatkâr ruh-
luydu. Kendi kendine marangoz-
luk, saatçilik ve ciltçilik öğrenmişti. 
Evinde cilt aletleri bulundurur, aldığı 
eserlerin çoğunu kendisi ciltler, yır-
tık ve yıpranmış sayfaları maharetle 
onarırdı.

AYAKLI KÜTÜPHANE
Halk arasında “ayaklı kütüp-

hane” diye meşhur oldu. Onun en 
yakın arkadaşları kitaplarıydı. Resmi 
görevi sebebiyle uğradığı Müftü-
lük dairesi dışında en çok uğradı-
ğı mekânlar, Arapça eserler satan 
kitapçılardı. Özellikle Kitapçı Arif 
(Etik), Can kitabevi, Uysal yayınevi 
ile İsmail İncili’nin dükkânı en çok 
uğradığı yerlerdi. 

Yeni gelen Arapça kitaplardan 
mutlaka haberdar olur, kendine la-
zım olanları hemen alırdı. Öğrenci-
si Hayrettin Karaman bu özelliğine 
atıf yaparak kendisine “kitap kurdu” 
demiştir. Evine götürdüğü kitapları 
hanımından çekindiği için saklaya-
rak odasına çıkarırdı. “Aldığın bu 
kitapları okuyor musun?” diye so-
rulduğu zaman “Ben aldığım kitabi 
okumadan kitaplığa yerleştirmem” 
demiştir. Gerçekten de orta sehpa-
nın üzerinde irili ufaklı onlarca kitap 
her zaman bulunur, bunlar sürekli 

yenilenirdi.
FETVALARI

Bozkırlı Mustafa Efendi, dini ko-
nularda verdiği fetvalarla ünlüdür. 
Konya’dan ve Konya dışından ge-
len insanların adeta tek müracaat 
kaynağı oldu. Bazen Diyanet İsleri 
Başkanlığı’nın bile kendisinden gö-
rüş aldığı ve fetvasına başvurduğu 
olmuştur. Fetva konusunda şöhreti 
Konya dışına taştı. Tahir Büyükkö-
rükçü Hoca, Müftülük yaptığı yıl-
larda kendisine başvuranlara: “Bu 
konuda hüküm şöyledir ama siz bir 
de Bozkırlı hocaya sorun” diyerek 
verdiği fetvadan emin olmak isterdi. 
Çoğu zaman da kendisine fetva için 
gelenleri doğrudan ona gönderirdi. 

Ben de Müftülük yaptığım yıl-
larda fetvalarından çok yararlandım. 
Mahkemeden müftülüğe gönderilen 
çok hisseli ve oldukça problemli bir 
miras meselesini çözememiştim, 
bir mektupla kendisine sordum, 
çözümlü cevap gelince hem hakim 
hem de taraflar “bu mesele nasıl çö-
züldü?” diye hayret etmişlerdi.

Mustafa Efendi, kendisini ziyaret 
ederek bir konu hakkında fetva iste-
yenlere, konuyu çok iyi bildiği hâlde 
ezbere cevap vermez, kütüphane-
sinden çıkardığı ilgili kitabı açarak 
izahta bulunurdu. Böylece karşısın-
daki kimse verdiği cevaptan emin ve 
ikna olurdu. 

İlahiyat Fakültesi öğretim üyele-
rinden merhum Dr. Hüseyin Küçük-
kalay, Bozkırlı Hoca’nın yanına sık 
sık uğrar, onunla tereddüde düştü-
ğü konuları müzakere eder ve ayrı-

lırken de her defasında elini öpmeye 
çalışır ama Hoca elini öptürmezdi. 

Bir defasında Hoca’nın elini sıkı-
ca tutan Küçükkalay, bu kez mutla-
ka öpmek istediğini ısrarla söyleye-
rek sonunda hocanın elini öpmeyi 
başarmıştı. Arap üniversitelerinde 
Arap asıllı öğrencilere Arapça ve 
tefsir dersleri veren ve Arap dilini, 
belagat ve fesahatini çok iyi bilen 
Küçükkalay, Bozkırlı Hocada mutla-
ka istisnâi bir durum, derin bilgi ve 
üstün vasıflar görmeli ki, elini öpme 
ihtiyacı duysun. 
BİNLERCE FATVADAN BİR ÖRNEK

Bozkırlı Mustafa Efendi fıkhi me-
seleleri çözmede son derecede ma-
hirdi. Mesele ne kadar zor ve karışık 
olursa olsun, geniş dini bilgisi ve en-
gin fıkıh anlayışıyla mutlaka çözüme 
kavuştururdu. Şöyle bir olay olur: 

Damat adayına fena halde kı-
zan bir kız babası: “Ben bu adama 
kız vermem, verirsem şart olsun” 
diyerek nikâhı üzerine yemin eder. 
Kız babasının dışındaki her iki aile 
fertleri ve özellikle nişanlı iki genç, 
bu evliliği şiddetle istemektedirler. 
Yapılan bu büyük yemini çözmek 
üzere gittikleri her yerden eli boş 
dönen aile fertleri, sonunda Bozkırlı 
hocaya ulaşarak meseleyi danışırlar. 
Hocanın verdiği cevap sudur: “Evla-
dım, şart eden adamı başka bir eve 
çıkarın. Onu orada oyalarken siz de 
gelin hanımı ev halkının elinden ala-
rak damat evine götürün. Böylece 
gelini babası vermiş olmaz, annesi 
veya evdeki yakınları vermiş olur, 

yeminini de bozmuş sayılmaz.” Bu 
cevapla aile fertleri sevinerek eve 
dönerler ve evlilik gerçekleşmiş olur. 

MUHAMMED HAMİDULLAH İLE 
GÖRÜŞMESİ

Kalfa namıyla maruf Abdullah 
Okur Hocanın anlattığına göre, Kon-
ya Yüksek İslam Enstitüsü’nün açıl-
dığı yallarda Prof. Dr. Muhammed 
Hamidullah Konya’ya ziyarete gel-
mişti. Okulu ve hocaları ziyaretten 
sonra Konya’da başka ilim adamları 
ve din âlimleriyle bilinen değerli ho-
calar varsa onları da ziyaret etmek 
istediğini söyleyince birkaç kişiye zi-
yarete giderler. Ziyaretler kısa sürer 
ve dönerler. 

Son olarak bir de “Bozkırlı Ho-
caya gidelim” derler. O ana kadar 
ziyaretlerden pek de aradığını bula-
madığı anlaşılan Hamidullah hoca 
ister istemez oraya da katılır. Uzun-
ca bir süre hocayla sohbet eder, ilmi 
müzakerelerde bulunurlar. Oradan 
ayrılınca Hamidullah hoca kendisini 
gezdiren heyete şu sözü söyler: “Bu-
rada böyle bir âlim vardı da, siz niye 
beni başka yerlerde dolaştırıp dur-
dunuz? Yazık, önceki vakitlerimiz 
zayi oldu!..” 

YETİŞTİRDİĞİ TALEBELER
Hocanın Aziziye ve Kapu cami-

lerindeki vaazlarından başka, özel-
likle 1970 yılından vefatına kadar 
Tahtatepen Camii’nde Pazar günleri 
yaptığı dini sohbetler, bilhassa İla-
hiyat hocalarıyla seçkin bir kesimin 
kaçırmaksızın takip ettikleri dersler 
haline gelmişti. Başta yetişkin hoca-
lar olmak üzere ilme meraklı pek çok 
genç talebe dersleri merakla takip 
eder, notlar alırlardı. 

Yetiştirdiği öğrenciler arasında 
Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. 
Ali Osman Koçkuzu, Çorumlu Vaiz 
Hacı Ahmed Efendi, Kayserili Hafız 
Halit, Vaiz Mahmut Toptaş, Vaiz 
Mustafa Uysal, kardeşleri imam ve 
fahri vaiz Mehmet ve imam Ali Par-
laktürk gibi hoca efendiler vardır. 
Ayrıca Dr. Hüseyin Küçükkalay ve 
Mustafa Akdedeoğulları gibi tanın-
mış alimler de hocanın evine sık sık 
gelir, dini müzakerelerde bulunur-
lardı. Cemaatinden emekli astsubay 
Refik Kayaalp de, hocanın hizmet-
lerini görür, yanından hiç ayrılmaz, 
vaazlarını ve özel sohbetlerini takip 
ederek notlar alırdı.

VEFATI
1979 yılı yaz aylarında rahatsız-

landı. Böbrek yetmezliğinden başka, 
üreye dönüşen rahatsızlığı da ek-
lenince hastalığı ağırlaştı. 30 Eylül 
1979 Pazar günü 63 yaşında iken 
vefat etti. Kalabalık bir cemaat tara-
fından Üçler Mezarlığına defnedildi. 
Kabri, bir zamanlar imamlık yaptığı 
Hacıveyis Camiine yakın bir yerdedir. 

Allah rahmet eylesin. Böyle ehl-i 
ilim, hikmet ve irfan sahibi müttaki 
âlimlerimizi üzerimizden eksik et-
mesin.

Devrin ayaklı kütüphanesi!

Manevi önderler
16 Mayıs 2018 Çarşamba

Babası Muttalip Efendi

Kardeşi Ali Hoca

Bozkırlı Mustafa Efendi

Kardeşi Mehmet Hoca

Kardeşi Mehmet Hoca

Bozkırlı Mustafa Efendi
(Karasakal lakabıyla anılan gençliği)

Bozkırlı Mustafa Efendi
Bozkırlı Mustafa Efendi kazan

açma duası yaparken.

Hazırlayan: 
Mehmet Emin
Parlaktürk

Mevlana civarı Üçler Mezarlığı karşısı KONYA 0332 352 22 41 bilgi@hizmetpetrol.com.tr www.hizmetpetrol.com.tr

Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 2016 yılında şehit oldu. Geride gözü 
yaşlı bir eş ve Berra isimli çocuğunu bıraktı. Eşi Duygu Karagöz, “Vatan Sağolsun” derken, kızı Berra ise babasıyla yaşadıklarını hatırlarken mutlu oluyor 

Ey, bu topraklar için toprağa düş-
müş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı 
değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor 
tevhidi,

Bedr’in arslanları ancak bu kadar 
şanlı idi.

Ramazan Ayı boyunca her gün bir 
şehidimizin hayatından birkaç not ak-
taracağımız yazı dizimizin bu ikinci ya-
zısında,11 Kasım 1988 doğumlu, Şehit 
Uzman Çavuş Hamdi Karagöz’ü anlat-
maya çalışacağız. 

İnsanların acılarını hatırlatmak, ya-
şadıklarını anlattıklarında aynı acıyı yeni-
den yaşadıklarını görmek oldukça üzücü. 
Şehidimizin eşi ile görüşmeye başladığı-
mızda bunu dile getirdiğimde anladığım 
cevap bir kat daha acıydı. 5 yaşında bir 
kızı olan Şehidimiz, bizler için, vatanı için, 
namusu için canını feda ettiğinde kızı 
3.5 yaşındaymış. İlk zamanlar babasıyla 
kurduğu küçük dün-
yasında onu ha-
tırlatan pek çok 
anısı varmış. 
Fakat zaman 
geçtikçe, oku-
la başladıktan, 
yeni hatıralar 
edindikten sonra 
onunla ilgili ha-

tırladıklarını unutmaya başlamış. Şehidi-
mizin eşi, özellikle kızının babası ile ilgili 
anıları unutmaması için onun hakkında 
konuşulmasını istediğini söylediğinde 
acının bir kat daha büyük olduğunu anlı-
yorsunuz. Ya da bu tarifi mümkün olma-
yan acıyı anlamaya çalışıyorsunuz.

Bu girişle başladık Şehidimizin eşi 
Duygu Hanımla, onun 28 yıla sığdırdığı 
hayat hikâyesini konuşmaya.

Akören Kayasu Köyünden olan Şe-
hidimiz, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi-
ni burada tamamlamış. Üç kardeşin en 
büyüğüymüş. Bir meslek seçiminden 
ziyade hep asker olmayı, komando ol-
mayı hayal etmiş. Birkaç ay doğalgaz 
işinde çalıştıktan sonra vatani görevini 
yerine getirmek için askere gitmiş. Ace-
mi birliğini İzmir Foça’da, usta birliğini 
İstanbul’da komando olarak yaptıktan 
sonra ailesinin istememesine rağmen 
askerde kalmaya karar vermiş. As-
kerliğini tamamladıktan sonra 20 gün 
memleketinde sevdikleri ile görüştük-
ten sonra ilk Ağrı’da göreve başlamış. 
10-15 gün burada kaldıktan sonra yeni 
görev yeri olan Iğdır Komando Taburu-
na gitmiş. İki yıl burada görev yaptıktan 
sonra 18 Eylül 2011 yılında evlenen çift, 
üç yıl daha burada kalmış. Burada görev 
yaptığı sırada 30 Ekim 2012 tarihinde 
kızı dünyaya gelmiş. Daha sonra yeni ve 
son görev yeri olan Ordu Fatsa’ya tayin 
olmuş.

Şehidimizin kızı Berra, babasıyla 
ilgili şuan daha çok somut şeyleri ha-

tırlıyor. Beraber yedikleri şeyleri, 
gittikleri yerleri, oynadıkları 

oyunları… Şu an en çok da 
babasının şehadetinden 
sonra onun cenazesini 
uçakla getirdiklerini…

Şehit Uzman Ça-
vuş Hamdi Karagöz, 
ülkemizin 15 Temmuz 
Darbe Girişimi gibi zor 
bir süreçten geçtiği bir 
dönemde, bundan 15 
gün sonra 30 Temmuz 
2016 tarihinde bölge-
de teröristlerle girişilen 

mücadelede iki askeriyle bir-
likte şehadet şerbetini içmiş. Dar-

benin ardından üç-dört gün sü-
ren arazi görevinden sonra evine 
dönmüş, ertesi gün gelen haberle 
apar topar evden çıkmış ve ak-
şam göreve gideceğini söylemiş. 
Gittikten bir süre sonra geri dön-
müş, hemen göreve gideceğini 
söyleyerek apar topar eşyalarını 
hazırlamış, kızı ve eşiyle görüş-
tükten sonra, son kez gördüğü-

nü bilmeden belki de, evden ayrılmış. 
Sonrasını eşi şöyle anlatıyor:

-Evimiz birliğe yakın olduğu için her 
gün yürüyerek giderdi. O gün arkada-
şının arabası almış. O evden çıktıktan 
sonra araba hareket edince anladım. 
Arabayı durdurdu, tek bacağını çıkardı 
arabadan, yukarıya baktı ve el salladı. 
İşte o an ne kadar görebildiysem son gö-
rüşüm bu oldu. Akşam göreve gidince 
aradı, yerleştiklerini haber verdi. Gece 
yer değiştirdiler. Sonra bu olay oldu.

Asker eşi olmak zaten şehit eşi ol-
maya hazırlık gibi. Çok yalnız kalıyoruz, 
çocuğumuzu kendimiz büyütüyoruz. 
Diğer asker aileleri ile aile oluyorduk. 
Düğününden on gün sonra eşinden ne 
kadar süre ayrı kalacağını bilmeden onu 
göreve uğurlamak demekti asker eşi 
olmak. Asker eşi olmak sürekli diken 
üstünde olmak, en ihtiyacın olduğu za-
manda yanında olmaması demekti. O 
yanımdayken kimseye ihyacım yoktu. 
Onsuz hiçbir şey yapmaz evden bile 
çıkmazdım. 7-8 gün göreve mi gidecek, 
alış-verişi beraber yapardık, ben onsuz 
dışarı çıkmamak için 7-8 tane ekmek 
alırdım. Gözyaşlarını tutamadan şimdi 
bu zorlukların bile güzel geldiğini, göre-
ve mi gidecek 6 ay, 8 ay olsun razı oldu-
ğunu söylüyor ve ekliyor, 

-Keşke yanımızda olsaydı da 6 ay 
göreve gitseydi o zaman geri döneceğini 
bilirdim…

Sürekli aynı korkuyla geçen bir 
ömür, bir gün telefonunuzun çalacağı, 
ya da gecenin karanlığında evinizi ay-
dınlatan polis aracının ışığının size geti-
receği o haber. Eşi göreve her gittiğinde 
aynı korkuyu yaşamış Duygu Hanım. Ya 

bir gün gecenin karanlığında odayı ay-
dınlatan polis aracı, ona korktuğu haberi 
verirse diye hep Allah’a dua etmiş “Alla-
hım ne olur onları benim kapıma getir-
me!” diye. Boğazında gözyaşları düğüm 
olurken,

-Ben yanlış dua etmişim. Böyle dua 
ettim ama ben onların ayağına gittim ve 
yalvardım, diyor ve gözyaşlarına boğu-
luyor.

Kendisini hiç habersiz bırakmayan 
eşi, onu ilk habersiz bıraktığı an, şehit 

olduğu an olmuş. Telefonla aradıktan 
sonra ulaşamadığında eşinin şehit oldu-
ğunu anlamış. Hemen birliğe koşarak 
gittikten sonra bilgi vermeleri için rica 
ettiğini söyleyen Şehit Eşi, şehadet şer-
beti içtiği haberini aldığında sadece do-
nakaldığını ifade edebiliyor.

Tarifi mümkün olmayan bu acı kar-
şısında bile dilimizden tek bir şey dökü-
lüyor: 

Vatan Sağolsun. 
n DERYA KARAKAYA

‘Keşke yanımızda olsaydı’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

Jandarma 
Uzman 
Çavuş Hamdi 
Karagöz

katkılarıyla

Şehidimizin kızı Berra, babasıyla ilgili şuan daha çok somut şeyleri hatırlıyor. 
Beraber yedikleri şeyleri, gittikleri yerleri, oynadıkları oyunları… 

Şu an en çok da babasının şehadetinden sonra onun cenazesini uçakla getirdiklerini…

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz, memleketi Akören ilçesinde son yolcuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Ramazan ayında bol, bol okunması gereken büyük dualardan biridir. Özellikle 
Ramazan ayı tövbe edildiği takdir de günahların af olunduğu önemli bir aydır. Böyle 
güzel bir ayın her günü her anı güzel değerlendirilmeli ve günler dua ile geçmelidir. 
Ramazan ayını tüm Müslüman âlemi fırsat bilmeli ve manevi huzur için alışkanlıklar 
kazanılmalıdır. Bunun için tabi öncelikle günahların af olunması istemeli ve ardından 
âlemlerin Rabbi olan yüce Mevla’dan bağışlamayı dilemek gerekir.

***
Ey Rabbim! 
Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,
Ey Rabbim senden başka ilah yoktur 
Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kita-

bımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin. 
Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.
Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin. 
Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından be-

ridir. 
Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır. 
Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!
Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yüce-

lik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir 
Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir 
Ey şekil veren Allah’ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli 

verebilirsin. 
Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapı-

lan duaları, şükürleri kabul eden Allah’ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul 
eden tek sensin 

Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rab-
bim!

Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah 
olmayan Rabbim!

Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin eşin ve benzerin yoktur. 
Hay ve Kayyum olan Allah’ım! 
Ey her şeyi bilip, işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan! Rabbim! 
Ey her şeyi gören ve mutlak surette kulların her halini bilen Rabbim! 
Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile 

bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin
Ey gerçek hükmün tek sahibi olan Rabbim! Gerçek hüküm ancak senindir ve sen 

Aziz olansın.
Ey öldükten sonra da diriltmeye yetkisi olan ve her şeye gücü yeten Allah’ım! 

Sen muktedirsin 
Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan 

kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır.
Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek ve toprak olanları da ancak sen diril-

teceksin.
Ey Rabbim her canlının rızkını veren tek sensin ve en güzel rızkı veren de sensin 
Ey mülkün tek sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi olan yegâne Sensin 
Ey en güçlü! Aziz ve güçlü olan sensin 
Ey her şeye şahit olan Rabbim! Mutlaka her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü 

bilen sensin 
Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah’ım! Ey bol, 

bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin. 
Ey duaları, tövbeleri, yakarışları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren tek sensin 
Ey Yüce olan Rabbim! İkram ve celal sahibi olan sensin 
Ey güzeller güzeli olan Rabbim! Her hususta bizi güzel sabır edenlerden eyle 

Rabbim!
Ey her şeyin dayanağı olan Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin tek sen 

yetersin.
Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin ancak rızkını veren sensin ve sen ke-

filsin. 
Ey bakıp gözeten Allah’ım! Savaşta Müslümanları, gözetip muvaffak kılan tek 

sensin. 
Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek ve yeğene dost sensin.
Ey her şeyi ve Âlemleri terbiye eden ancak Sen’sin 
Ey Ganiy! Zengin olan tek Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında hiç 

şüphesiz fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran, duaları geri çevirmeyen 
Allah’’m! Şükredenleri ancak bilen sensin. 

Ey yoktan var eden Allah’ım! Her şeyi bilen sensin ve yokken var edensin.
Ey hazinelerinden yarattıklarına ihsan eden Rabbim! Sen, senin için ihsanda 

bulanan o kullarını mutlaka seversin 
Ey Kadir olan Rabbim! Her şeye kadir olan tek sensin.
Ey her şeyi kemale erdiren tek sensin.
Ey yücelten! Dilediğini alçaltıp dilediğini ise yücelten tek sensin.
Ey dereceleri yükselten! Arşın tek sahibi olan ve dereceleri yükselten tek sensin. 

Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir. 
Ey büyük olan Rabbim! En büyük ve en yüce olan tek sensin.
Ey Hakk olan Allah’ım! Ey Melik olan Allah’ım tüm mahlûkatın hakkı veren tek 

sensin. 
Ey iyilik edenleri seven Rabbim! Onlara acıyan ve iyilikleri seven Allah’ım
Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden yegâne sensin. 
Ey günahları af edip bağışlayan Allah’ım!  Sen affedenlerin en hayırlısısın. 
Ey dua edenlerin duasını geri çevirmeyip kabul buyuran Rabbim!
Ey bağışlayıp ihsan edici olan Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi tek sensin. 
Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka diğer şeylerin hepsi fani, yalnız Baki olan 

sensin. İkram ve Celal sahibi tek sensin. 
Ey eşi benzeri olmayan bir olan Allah’ım! Tek olan sadece sensin.
Ey güçlü ve kuvvetli olan Allah’ım! Rızk veren yalnız sensin.
Ey herkese yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Rabbim! Doğru 

yola gösterecek olan sensin. 
Ey en güzel Yaratıcı olan Rabbim! Yerleri ve gökleri yatan da sensin. 
Ey her şeyi bilip gören Rabbim! Görünmeyen ve de görünen diğer âlemleri de 

bilen sensin.
Ey manevi ve maddi her çeşit fütuhatı veren sensin. 
Ey her şeyi kudreti ile ihata eden tek sensin. 
Ey hükmün sahibi olan Allah’ım! Gerçek olan Adil hükmü veren de sensin. 
Ey herkesin yalnız kendine muhtaç olduğu Allah’ım! Herkesin hesabını en iyi bi-

len tek sensin! Herkesin hesabını ölçülü bir şekilde verecek olan da sensin.
Ey yardım eden ve yardım edenleri de seven Allah’ım! Sen ne güzel bir Mevlasın
Ey Kâinatı kudret elinde tutan Rabbim! Bütün her şey yalnız senin kudret elin-

dedir.
Ey bütün yattıklarını bir anda yok etme gücüne sahip olan Allah’ım! Kulları öldür-

mek de yalnız sensin kudret elindedir. 
Ey büyüklerin büyüğü olan güzel Rabbim! Sen en yüce ve büyük olansın.
Ey zatı ile kaim olan Allah’ım! Sen doğmamış ve de doğrulmamış olansın. Senin 

eşin ve hiç bir benzerin yoktur 
Ey misli olmayan Allah’ım!  Sen herkesin görmediğini gören ve tüm gizlilikleri 

bilip vakıf olansın. Sen ne güzel bir yardımcısın ve de ne güzel bir Mevlasın. 
Ey yüce olan Rabbim! Kuvvet ve güç yalnız senin yardımın ile mümkün olur.
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RAMAZIN-I ŞERİF VE ORUÇ
Oruç ayı olan Ramazan- Şerif, feyizli bir hayatın yaşandığı müba-

rek  bir mükafat ayıdır. Nail olduğumuz sayısız  nimetlerin kadrini ha-
tırlatan bu ayda,fani lezzetlerden vazgeçip baki lezzetlere nail olma-
nın sırrına Hak Teala’nın emir buyurduğu  oruç nimeti ile kavuşulur.

Oruç, fazileti ve asli gayesi daimi bir ibadet  şuuru içinde nefis 
engeliyle  mücadele etmek  ve nefsi kontrol etmek altında tutarak 
tesirini asgariye indirebilmektir.

Oruç , hayat mücadelesinde zaruri olan ‘’sabır, irade , nefsi ar-
zulardan uzaklaşma ‘’ gibi hallerin talimi  ile ahlaki durumumuzu ke-
male erdirir. Yine bu ibadet, nefsin yemek, içmek ve şehvetten  yana 
bitmez tükenmez arzularına karşı  insanın şeref ve haysiyetini  koru-
yucu bir kalkandır. Yine oruç; sahibinin, azmü sebat, kanaat, hale 
rıza,metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere erdirmenin faziletiyle 
beraber  mahrumiyet ve açlıkla nimetlerin kadrini hatırlatır  ve bu 
vesile  ile yoksulların hallerini düşünüp onlara merhamet  ve şefkat  
hisleriyle yüreklerimizi hassaslaştırır.Bu vasfıyla oruç  sosyal hayatta 
ki  kin , haset , kıskançlık gibi kitleyi huzursuzluğa boğan menfilikleri 
bertaraf etmekte en müessir bir ilahi emirdir.Dolayısı ile  oruç, yalnız  
bu ümmete  değil , evvelki  ümmetlere  de farz kılınmıştır.

Ramazan kelimesinin kök anlamıyla ilgili olarak oruç tutulan 
bu ayda açlık ve susuzluğun etkisiyle insanın içinin yandığı, oru-
cun hararetiyle günahların yakıldığı, güz yağmurlarının yeryüzünü 
yıkadığı gibi ramazan orucunun da müminleri günahlardan yıkayıp 
temizlediği için aya bu ismin verildiği yönünde bazı kitaplarda yer 
alan açıklamaların ise İslam’dan sonra orucun etkilerine bakılarak 
yapılan ve tarihi bilgilerle pek örtüşmeyen yakıştırmalar olduğu an-
laşılmaktadır; çünkü hicri takvimde yer alan ay isimlerinin İslam’dan 
öncekonulduğundaşüpheyoktur.Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve de-
ğerine vurgu yapılan yegane ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığı-
nı bildiren ayetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu 
gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu be-
lirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). 
Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan 
ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi 
ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır.

Kur’an’dan Mesaj
Ey îman edenler! Sizden önceki (ümmet)lere 

yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı 
(farz kılındı) Olur ki bu sayede takvaya erersiniz

Bakara - 183

“Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, 
kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, 

onlardan başka kimse giremeyecektir”
(Hadis-i Şerif)

Uygunsuz bir sözü terk etmek, 
nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. 

(Yusuf b. Übeydullah)

Hadis Günün Sözü

İnsanoğlu  mahlukat içerisinde  en mükerrem olarak  
yaratılmıştır . Güçlü – güçsüz , sıhhatli- sıhhatsiz , bilgili- 
bilgisiz, zengin- fakir gibi  fertler arasındaki  farklılaşma ve 
kademeleşme  ise, toplum nizamının tesisi ve ahengini te-
min içindir.

Bu kademeleşmede  ehemmiyetli bir yer teşkil  eden 
zenginlik  ve fakirlik , birbirinize zıd iki  iktisadi farklılık arz 
eder .Zenginlik ve fakirlik  gibi farklı  imkanlara sahip olma 
, imtihan gayesiyle takdir-i ilahinin  ince ve derin  hikmetle-
rini ihtiva eder . Varlıklı insanların  servete  ram olma  neti-
cesinde  muhtemel  azgınlarına set çekmek , muhtaçlarında 
zenginlere karşı  kin ve hased gibi  menfi temayüllerinin  
tomurcuklanmasını engellemek , ictimai  hayatı korumak 
ve fertleri  birbirine muhabbetle bağlamak için ‘’zekat ‘’ farz 
kılınmıştır.İslam ictimai nizamında  fakir ve zengin  arasın-
daki denge  ve muhabbeti  temin etmek için ‘’zekat ve infak’’ 
ibadeti çok mühimdir.

Kur’an’da zekât kelimesi otuz âyettemârife olarak ge-
çer ve bunların yirmi yedisinde namazla birlikte zikredilir. 
Kur’an’da sadaka (çoğulu “sadakāt”) terimi de hepsi Me-
denî sûrelerde olmak üzere on iki âyette zekât anlamında 
kullanılmıştır. Hadislerin yanı sıra Hulefâ-yiRâşidîn ve 
Emevîler döneminde de zekât ve sadaka terimleri genel-
de eş anlamlı olarak geçse de sadaka, hadislerde ve daha 
çok örfte mecburi olmayan gönüllü ödemeleri de içine 
alan daha genel bir anlama sahip olmuştur. Zekâtın, yılı 
tartışmalı olsa da Medine döneminde farz kılındığında 
görüş birliği vardır. Buhârî’nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. 
Peygamber’in zekât farz kılınmadan önce fıtır sadakası ver-
meyi emrettiği, zekât farz kılındıktan sonra fıtır sadakasını 
ne emrettiği ne de yasakladığı, müminlerin onu vermeye 
devam ettikleri belirtilir (Buhârî, “Zekât”, 76). Bu hadis fıtır 
sadakasının zekâttan önce emredildiğini, zekâtın ise rama-
zan orucundan sonra farz olması gerektiğini göstermekte-
dir. Ramazan orucunun farz kılındığına dair âyetin hicretin 
2. yılında (623) nâzil olduğu, zekâtın da bundan sonra farz 
kılındığı genel kabul görmüştür.

Rahmet ve bereket 
vesilesi zekat 

Menkıbe MUAZ BİN CEBEL

Ramazan Duası

Ramazan ayı İftar duası! 
İftar duası nasıl yapılır? 11 ayın sultanı Rama-

zan heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman 
vatandaş, oruçlarını iftar sofralarında dualarla 
açacak. Şükre, paylaşmaya ve sabra dualarla 
‘amin’ denilecek sofralar, bu yıl da samimiyetin 
buluşma noktası olacak. Peki iftar duası nasıl ya-
pılır? Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadiste iftar dua-
sının hikmeti ile ilgili şunları bildirmiştir.

“Üç kimsenin duası reddolunmaz, iftar sıra-
sında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, 
mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya 
yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve izzet ve 
cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, 
sana yardım edeceğim” diye yemin eder.’’ Oruç 
açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden 
geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade 
edebilir. Bu anlamda genel olarak bilinen dua 

şöyledir; “Allahım! Senin rızanı kazanmak için 
oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. 
Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş 
olan Rabbim! Beni bağışla.”

İkinci Akabe bey’atinde Müslüman oldu . 
On sekiz yaşındaydı.Kısa zamanda ‘’Ümmetin, 
helal ve haramı en iyi  bileni oldu’’. Ömer bin 
Hattab (r.a)zamanında otuz beş yaşlarında hak-
ka kavuştu.

Yaşadığı kısa hayat rağmen  başta Rasu-
lullah (s.a.v) olmak üzere büyük sahabilerin  
ve çevresindeki insanların sevgisini kazanmış, 
ismini gönüllere  nakşetmişti.

Ahlakıyla  ve mala tenezzülsüzlüğü ile bilin-
di. O kadar veriyordu ki almaya  muhtaç duruma 
gelmişti ama vermekten  vazgeçemedi .Abdul-
lah bin Mesud (r.a)  onun hakkında şöyle diyor: 
‘’Muaz  tek başına bir ümmetti. Allah için yaşar-
dı.Biz onu İbrahim aleyhisselama benzetirdik.’’ 
Yakalandığı taun hastalığından öleceğini anla-
yınca şöyle dua etti;

 ‘’Allah’ım! Ben senden korkuyordum.Şim-
di ise senden umuyorum.Allah’ım!Biliyorsun 
ki ben, nehirleri akan, ağaçları dikili bir dünya 
içinde yaşamadım. Bütün hayatım, susuz ve 
çetin zamanlar için, daha çok ilim, iman ve taat 
içindi.’’ Onun dik duruşuna Ömer (r.a)hayrandı.
Onun için ‘’Muaz olmasaydı Ömer helak olurdu 
.’’ demişti.

  Kur’an’ı ezbere bilenlerden  en güzel 
okuyanlardandı.İlmine  güvenileceği bizzat 
peygamber aleyhisselam söylemişti.Onu bu 
nedenle, din öğretmek için görevlendirdi. Şehir-
lerin, ülkelerin Müslüman olması onun omuzla-
rına yüklenmişti. 

Hz. Muaz bir defasında, YaRe¬su¬lal¬lah, 
bana cenneti kazandıracak ve ce¬hen¬nemden 

uzaklaştıracak bir şey söyle! dedi. Peygambe-
rimiz şöyle buyurdu:Bana çok mühim ve büyük 
bir meseleyi sordun! Ancak Allah bir kimseye 
kolaylık ihsan ederse, onu yerine getirmek ko-
laydır. Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak 
koşmazsın. Namazı layıkıyla kılar, zekatı verir, 
Ramazan oru¬cunu tutar ve haccı da yaparsın.

Hz. Muaz fevkalade takva sahibiydi. Gece-
leri teheccüde kalkar ve şöyle dua ederdi:Ya 
Rabbi! Gözler uykuya daldı, yıldızlar kayboldu. 
Ama Sen Hayy ve Kayyum’sun, ya Rabbi Kıya-
met günü bana iade edilmek üzere yanında bir 
he¬diye kıl. Sen verdiğin sözden dönmezsin, ya 
Rabbi

Hz. Muaz, Şam’a gitti ve Hicret’in 18. yılın-
da 38 yaşındayken vebadan vefat etti.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN
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İslam dünyası Ramazan’a ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ülkeler ve kültürel farklılıklar olsa da Ramazan ayı İslam dünyasını aynı 
atmosferde buluşturuyor. Endonezyalı Natha Bella, Konya’daki Ramazan atmosferinin ülkesindekinden çok farklı olmadığını anlattı  

Ülkeler ayrı, atmosfer aynı
İslam dünyası mübarek Ramazan ayı-

na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Tüm 
Türkiye’de olduğu gibi, İslam dünyasında 
da mübarek Ramazan ayı, coşkuyla karşı-
lanacak. Ramazan ayında İslam dünyası 
farklı bir manevi atmosfere bürünüyor. Bu 
atmosferden Konya da nasibi alıyor. Ancak 
bu atmosferi ve farklı İslam ülkelerdeki 
Ramazan atmosferini farklı gözlerden din-
ledik. Ramazan ayı boyunca her gün farklı 
bir ülkeden Konya’ya gelerek eğitim haya-
tını sürdüren misafir öğrencilerimizin hem 
kendi ülkeleri hem de Konya hakkındaki 
düşüncelerine yer vereceğiz. Bu kapsamda 
bugünkü konuğumuz Endonezya’dan ge-
len Natha Bella. Bir buçuk yıldır Konya’da 
bulunan Natha Bella, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğ-
rencisi. Endonezya’nın Açe şehrinden ge-
len Natha Bella, hem Endonezya hakkında 
bilgiler verdi hem de Konya’yı değerlendir-
di. Özellikle Endonezya’nın ve Konya’nın 
Ramazan’daki atmosferini karşılaştıran 
Bella, çok büyük farkların olmadığına dik-
kat çekti. 

KONYA DAHA İSLAMİ BİR ŞEHİR 
Konya’yı neden tercih ettiğini anlatan 

Natha Bella, Endonezya’da birçok arkada-
şının Türkiye’de eğitim gördüklerini, on-
lardan aldığı bilgiler doğrultusunda Kon-
ya’nın ön plana çıktığını söyledi. Kendisinin 
Endonezya’nın Açe şehrinden geldiğini ha-
tırlatan Bella, “Açe, Endonezya’nın en İsla-
mi şehri diyebiliriz. Açe Konya’ya benziyor 
bu anlamda. Bu yüzden Konya’yı tercih et-
tim ve buraya geldim. Benden önce birçok 
arkadaşım Türkiye’ye geldiler. Konya’yı 
onlardan öğrendim. En iyi şehir neresi diye 
sordum? Konya senin için iyi olur dediler 
ben de buraya geldim” diye konuştu. 

ENDONEZYA KÜLTÜREL 
ANLAMDA ZENGİN

Endonezya’nın kültürü ve yaşantısıyla 
ilgili bilgi veren Bella, Endonezya’nın çok 
geniş bir geleneksel yapısının bulundu-
ğunu söyledi. Endonezya’da Buda, Hindu, 
Hıristiyan olmasına karşın, nüfusun yüzde 
87’sinin Müslüman olduğuna dikkat çeken 
Bella, sözlerine şöyle devam etti, “Endo-
nezya’nın kültürü ve gelenekleri çok zen-
gindir. Endonezya’nın nüfusunun yaklaşık 
yüzde 87’si Müslüman. Ama Buda, Hindu, 
Hristiyanlar da var. Karışık ama çoğunlu-
ğu Müslüman. O yüzden Endonezya’da 
Müslümanlar birbirini çok tutar. En çok 
Müslüman olduğu için kurallar daha çok 
İslam’a göredir. Kültürel anlamda çok zen-
gin demiştim. UNESCO tarafından tanınan 
birkaç kültürel ürünümüz var saman dansı 
gibi. Endonezya’da mimari açıdan çok çe-
şitli cami ve mescitler görebiliriz. Yemek-
leri de aynı şekilde çok çeşitlidir. Daha çok 
baharatlı ve acılı yemekler yaparız. Baharat 
ve acı bizim için olmazsa olmaz. Etrafımız-
da deniz olduğu için deniz ürünlerini çok 
tüketiriz. En meşhur yemeğimiz rendang. 

Hatta uluslararası bir yarışmada rendang 
yemeği birinci oldu.”

TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM
Konya’ya ilk geldiğinde bazı zorluklar 

yaşadığını ancak daha sonra alıştığını dile 
getiren Bella, “Ben Konya’ya ilk geldi-
ğimde zorluk çektim. Daha çok yemekler 
konusunda zorlandım. İlk zamanlar hiç 
alışamadım. Ama şimdi çok seviyorum 
Türk yemeklerini hatta burada kilo bile al-
dım. Türk insanlarını çok seviyorum. Çok 
yardımsever, iyi kalpli, temiz insanlar ola-
rak görüyorum. Bu nedenle Türkiye’yi ve 
Türkleri çok seviyorum” ifadelerini kullan-
dı. 

ENDONEZYA’DA RAMAZAN’LAR ÖZELDİR 
Endonezya’nın Ramazan’larını da an-

latan Bella, Endonezya’da Ramazan’ın 
çok özel bir yerinin olduğunun altını çizdi. 
Ramazan’a 1 ay kala Endonezya’da hazır-
lıkların başladığını, okulların Ramazan’da 
2 hafta tatil edildiğini belirten Bella, şu 
bilgilere yer verdi, “Ramazan’da Hıristiyan 
okulları bile tatil olur. Ramazan’da genel-
likle yiyecek ve içecek dükkanları gün için-

de kapalı olur. Dükkanlar eğer açık olursa 
devlet tarafından cezalandırılır. Bu çok 
büyük bir kuraldır. Ama iftara yaklaşırken 
öğleden sonra iftara hazırlık için dükkanlar 
bir bir açılmaya başlar. Bir de Endonez-
ya’da devlet sokakta yemek satanlara izin 
verir. Para kazanmak veya eğlenmek için 
birçok kişi yiyecek ve içecek satar sokak-
larda. Biz buna ‘Rabu birit’ diyoruz. İftara 
kadar vakit geçirmek için sokaklarda bu 
tür etkinlikler yapılıyor. Sokaklar çok dolu 
oluyor. Türkiye’de siz yemekleri daha dü-
zenli yiyorsunuz. Mesela önce çorba içiyor-
sunuz, ardından ağır yemekler yiyorsunuz. 
Endonezya’da böyle değildir. Önce tatlı 
yenir, sonra ağır yemek yenir. Türkiye’de 
mesela çay vakitleri var. Yemekten sonra 
çay içiyorsunuz. Biz çayı yemekle birlikte 
büyük bardaklarla içiyoruz ama soğuk çay 
içiyoruz. Çünkü Endonezya zaten sıcak bir 
memleket. O yüzden soğuk içecekleri ter-
cih ediyoruz. Ramazan’da camilerde birçok 
faaliyetler yapılır. Kur’an-ı Kerim ve ezan 
okuma yarışmaları olur. Hemen hemen 
her camide bir faaliyet yapılır. Sahurda 

vatandaşları kaldırmak için davulcular 
Endonezya’da da vardır. Ama bizim orada 
daha çok eğlence yönlüdür, hareketlidir. 
Çocuklar özellikle ‘Sahur, Sahur’ diyerek 
eğlenceli bir şekilde maniler söyler vatan-
daşların uyanmasını sağlarlar. Endonez-
ya’da Ramazan’da genellikle birçok insan, 
Kur’an-ı hatim etmek için uğraşır. Rama-
zan’da biraz daha dikkatli davranır Endo-
nezyalılar. İslami kuralları daha iyi uygula-
maya çalışır.”

BAYRAMA TEMİZ GİRİLİR
“Endonezya’da bayram hazırlıkları da 

güzeldir” diyen Bella, ülkesindeki hazır-
ların benzerinin Konya’da da yaşandığını 
aktardı.  Endonezya ve Türkiye’de hemen 
hemen aynı geleneklerin olduğunu dile ge-
tiren Bella, “Biz de Endonezya’da bayram-
da temiz giyiniriz. Özellikle beyaz renk çok 
tercih edilir. Özel yemekler yapılır, pastalar 
yapılır. Bayram sabahı hep birlikte kahvaltı 
yapılır. Büyüklerimizin ellerini öperiz, bay-
ramlarını kutlarız. Onlar da bize para verir-
ler. Bu tür gelenekleri burada da gördük” 
değerlendirmesinde bulundu. 

İKRAM YARIŞI ÇOK HORŞUMA GİTTİ
Konya’da 1 kez Ramazan geçirdiğini 

söyleyen Bella, Konya’da yaşadığı Ramazan 
ayıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler-
de bulundu. Konya’da Ramazan’ın oldukça 
güzel geçtiğini belirten Bella, “Konya’daki 
ikram yarışı çok hoşuma gitti. Herkes bir-
birine ikram etmek için yarışıyor. Benim 
arkadaşlarım da öyle. Ramazan’da birçok 
arkadaşım yemeğe davet etti. Çok hoşuma 
gitti bu durum. Konya’nın manevi atmos-
ferini çok güzel bir şekilde hissediyorum. 
Hz. Mevlana’nın olması da bu manevi ha-
vaya büyük bir katkı sağlıyor. Bu anlamda 
Konya’da Ramazan çok güzel yaşanıyor. 
Burada Endonezya ile bir fark var; Kadınlar 
burada bayram namazı kılmıyor. Biz Endo-
nezya’da kadınlar da bayram namazı kılar” 
diye konuştu.  

KÜLTÜREL ANLANMDA
BENZERLİKLER VAR

Bir buçuk yıldır Konya’da bulunan Endonezyalı Natha 
Bella, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakülte-
si 1. Sınıf öğrencisi. Endonezya’nın Açe şehrinden gelen 
Natha Bella, hem Endonezya hakkında bilgiler verdi hem 
de Konya’yı değerlendirdi. Endonezya’nın kültürel özellik-
lerini anlatan Bella, Türkiye ile Endonezya arasında birçok 
benzerlikleri anlattı. Bella özellikle Ramazan aylarının En-
donezya’da büyük bir coşkuyla idrak edildiğine dikkat çekti. 
Bu durumun Türkiye’de de aynı olduğunu söyleyen Bella, 
özellikle Konya’da Ramazan atmosferinin oldukça renkli ve 
güzel olduğunu dile getirdi. 

Bella, Ramazan’a özel hazırlıklara da dikkat çekti. 
Özellikle yemek anlamında özel hazırlıklar yapıldığını belir-
ten Bella, “Endonezya kültürel anlamda oldukça zengindir. 
Bu anlamda yemekleri de aynı şekilde çok çeşitlidir. Daha 
çok baharatlı ve acılı yemekler yaparız. Baharat ve acı bi-
zim için olmazsa olmaz. Etrafımızda deniz olduğu için deniz 
ürünlerini çok tüketiriz. En meşhur yemeğimiz rendang. Biz 
Endonezya’da iftar ve sahurda ağır yemekler yeriz. Türkiye 
ile bu anlamda farklılığımız var. Burada önce çorba içiliyor 
sonra yemek yeniyor. Biz önce tatlı yeriz sonra ağır yemek 
yeriz. Böylece yediğimiz yemek bizi daha tok tutar” diye 
konuştu. 

ÖZEL YEMEKLER
HAZIRLANIYOR

RAMAZAN’A ÖZEL 
PROGRAMLAR YAPILIYOR

Endonezya’da Ramazan’ı anlatan Bella,  “Ramazan’da 

Hıristiyan okulları bile tatil olur. Ramazan’da genellikle 

yiyecek ve içecek dükkanları gün içinde kapalı olur. Dük-

kanlar eğer açık olursa devlet tarafından cezalandırılır” 

dedi. Ramazan’da farklı bir atmosfere girdiklerini de dile 

getiren Bella, sokakların coşkulu bir şekilde Ramazan ha-

vasına girdiğini söyledi. Ayrıca Bella, Endonezya’da bir çok 

farklı mimarideki cami ve mescitlerde çeşitli programların 

düzenlendiğini, bu programlarla Ramazan’ın manevi hava-

sının arttığına dikkat çekti. 

Endonezya’da Ramazan’a özel hazırlıklar yapılıyor. Ramazan’da en dikkat çekici manzara ise öğleden sonra Endonezya sokaklarının dolup taşması. “Rabu birit” adı verilen bu etkinlikle Endonezyalılar sokaklarda yiyecek ve içecek satarak iftar saatini bekliyor.

Bir buçuk yıldır Konya’da yaşayan Endonezyalı Natha Bella, ülkesi hakkında 
bilgi verdi, Türkiye ve Endonezya’nın benzerliklerinin bulunduğunu söyledi.

Hazırlayan:
ABDULLAH AKİF SOLAK

05 Karaali’ye düğün
salonu yapılıyor 06 Antep fıstığı

220 TL’ye çıktı! 13 Başkan Toru’dan 
hemşirelere karanfil
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Fiat, Mayıs’ta 
ezber bozuyor
Koyuncu Fiat, Mayıs ayında da ezberleri bozmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin en çok satan araba markalarından biri olan Fiat, Mayıs 
kampanyası ile de dikkat çekiyor.   n SAYFA 18’DE

Kalbimiz Kudüs!
Konya, İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamına ve ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine tepki 
gösterdi. Gösterilerde İsrail ve ABD lanetlenirken, Kudüs’ün İslam dünyasının kalbi olduğu vurgulandı

ZULÜMLERİNDE BOĞULACAKLAR
Filistinliler için "Büyük Felaket" olarak tanım-
lanan Nakba'nın yıldönümünde ABD'nin Tel 
Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma-
sı ve İsrail'in katliamları nedeniyle Memur-Sen 
Konya Şube Başkanlığı tarafından Kayalıpark’ta 
basın açıklaması gerçekleştirildi.  Memur-Sen 
Konya İl Başkanı Nazif Karlıer, zalimlerin bir gün 
kendi zulümlerinde boğulacaklarını söyledi.

KUDÜS DAVASI UNUTULMAYACAK
"Özgür Kudüs’e erişine kadar durmayacak, her 
daim çalışacağız" diyen Karlıer, “Özgür Kudüs’e 
erişene kadar durmayacak, her daim çalışaca-
ğız. Kudüs davası sadece İsrail Mescid-i Aksa’yı 
bombaladığı zaman,Gazze’ye saldırdığı zaman 
aklımıza gelmeyecek. Onun için bir kez daha 
kalkın ayağa, kalkın ve kâfiri kahredecek işler 
yaparak sesinizi yükseltin” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 16’DA

HİSDER’de “Misyoner Zihin-
ler” konulu konferans veren 
Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 
“İşgaller vatan topraklarından 
önce zihinlerde gerçekleştirili-
yor” dedi. n SAYFA 15’DE

Özel Türmak Anadolu Lisesi, 
yeni mezunlarını verdi. Okulda-
ki geceye, öğrenciler, öğret-
menler ve veliler yoğun ilgi 
gösterdi. n SAYFA 13’TE
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Ramazan’da ağızları tatlandıran lezzetlerden biri de hiç kuşkusuz şekerlemeler. Sektörde öne çıkan firmalardan biri olan Giba Şe-
kerleme de Ramazan’da ağızları tatlandıracak. Kaliteden ödün vermeyen Giba Şekerleme, damak tadına uygun lezzetler üretiyor

Şekerleme sektöründe uzun süre-
dir yılların verdiği deneyimi, imal ettiği 
ürünlerdeki kalitesiyle ispat eden Giba 
Şekerleme, geniş bir ürün yelpazesiyle 
müşterilerine hizmet veriyor. Giba Şeker-
leme, Mevlana Şekeri imalatıyla sektöre 
girip, takip eden yıllarda ürün gruplarına 
hurma şekeri, lokum, akide şekerini de 
ekleyerek ürün portföyünü genişletti.  
Giba, hijyenik bir ortamda ürettiği ürünleri 
daima kalite anlayışı ile üretimini sürdü-
rerek bir Dünya markası olmak yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. Kaliteli ürünler, 
kaliteli hammaddelerden üretilir prensibi 
ile hareket ederek en kaliteli ürün ve hiz-
meti sunan tedarikçiler ile yoluna devam 
ediyor. 

Ramazan’ın ve sonrasında gelecek 
olan bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden 
biri de elbette şekerlemeler. Ağızları tat-
landıran şekerlemeler sunan, şekerleme 
sektörünün Konya’daki öncülerinden olan 
Giba Şekerleme, kaliteden taviz verme-
den ürettiği ürünlerle yoluna devam edi-
yor. Özellikle Konya yöresel şekerlerde 
oldukça iddialı olan ve bu iddiasını kaliteli 
hizmet anlayışı ile pekiştiren Giba Şeker-
leme, marka bilinirliğini günden güne 
artırıyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Giba Şekerleme Müdürü Murat 
Özgüven, ürünleri ve hizmet anlayışları 

hakkında bilgiler verdi. Belli bir kalite 
standartlarının olduğunu ifade eden Öz-
güven, “Ürünlerimiz arasında bayramlık 
grupta lokum var. Hurma şekeri diye bir 
ürünümüz var. Konya sarması ve Mevla-
na şekeri de olamazsa olmaz ürünlerimiz 
arasında. Genelde yöresel ürünler üre-
tiyoruz. Sektörde 38. yılımızı bitiriyoruz. 
Hep perakende satış yönünde büyüdük. 
Bana kalırsa bir marka bilinirliğimiz var. 
Tabii halkın takdiri burada çok önemli. 
Sektöre bizim ile birlikte başlayıp da hali 
hazırda Konyalının bilmediği birçok firma 
var. Kendi yemeyeceğimiz ürünü biz baş-
kasına yedirmeyiz. Kesinlikle kalite stan-
dardımız budur. Biz bu işi böyle yaptığımız 
içinde bir bilinirlik oluştu. Kaliteli ürün 
üretmeye dikkat ediyoruz. Belki fiyatları-

mız piyasanın biraz üzerinde ancak bunda 
da farklı etkenler devreye giriyor. Bizim 
kullandığımız Antep fıstıkları ve fındıkla-
rımız da kesinlikle raporludur. Alfa toksin 
raporu olmayan ürün bizim kapımızdan 
içeri giremez” ifadelerini kullandı. 

HURMA ŞEKERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 
Giba Şekerleme Müdürü Murat Özgü-

ven, ürettikleri ürünler ile ilgili de bilgiler 
verdi. Hurma şekerinden bahseden Özgü-
ven, hurma şekerinin orijinalinin İran’dan 
geldiğini söyledi. Özgüven, sözlerine 
şöyle devam etti, “Özünde içi dolgulu bir 
akide şekeri. İçerisinde hurma yok. Şekil 
benzerliğinden ötürü Mevlana caddesin-
deki esnaflar buna hurma şekeri demeye 
başlamışlar. Piyasadaki Mevlana şekeri 
hâkimiyetinin yüzde 40’ını hurma şekeri 

almış vaziyette. Eskiden dışarıya giderken 
Mevlana şekeri götürülürdü. Şimdi bir 
Mevlana şekeri, birde hurma şekeri götü-
rülüyor. Böyle bir furya yakalandı. Hemen 
hemen Türkiye’nin 81 iline de hurma şe-
kerini satıyoruz. Üretici de sadece Kon-
ya’da var. Özellikle Marmara bölgesine 
çok ciddi sayıda ürün satıyoruz. Halk se-
verek tüketiyor.” Mevlana şekerinden de 
bahseden Özgüven, Mevlana şekerinin 
sadece Ramazanlarda değil her dönem 
tüketildiğini belirterek, şöyle devam etti, 
“Mevlana şekeri ağır bir lezzettir. Yüzde 
100 şekerden oluşur. Küp şeker yemek ile 
de çok bir fark yok açıkçası. Hurma şekeri 
ise daha hafif, yemesi de lezzetli. Bir otu-
ruşta yarım kilo, 1 kilo yiyen çok gördüm. 
İnsanı çok fazla kesmediği için de tercih 

ediliyor. Mevlana şekerini bir dönem sol-
lamaya dahi kalktı ama pek beceremedi. 
Mevlana şekeri olmazsa olmazımız ve 
bilinirliği de fazla. O bizim tabumuz ve 
yıkamayız. Bir nevi kültür mirasımız. Biz 
bunun coğrafi işaretlemesi içinde uğra-
şıyoruz. Mevlana şekerini inşallah Kon-
ya’ya tescilleyeceğiz.” 

LOKUMDA GİBİ ŞEKERLEME FARKI 
Lokum çeşitleri hakkında da bilgiler 

veren Özgüven, lokumda oldukça geniş 
bir ürün çeşidinin olduğunu söyleyerek, 
“Tüm Türkiye’nin bildiği çifte kavrulmuş 
lokumumuz var. Hepsinin ham madde-
si aynıdır ama içeriği farklıdır. Meyveli, 
fındıklı, fıstıklı, çikolatalı gibi çok sayıda 
çeşidi bulunuyor” diye konuştu. 
n SAMİ KAYALAR

Rengarenk
Tatlar...
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Kalitesi ile 38 yıldır 
ağızları tatlandırıyor

Giba Şekerleme, kaliteden taviz vermeden ürettiği ürünlerle yoluna devam ediyor. Özellikle Konya yöresel şekerlerde oldukça
iddialı olan ve bu iddiasını kaliteli hizmet anlayışı ile pekiştiren Giba Şekerleme, marka bilinirliğini günden güne artırıyor.
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Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 2016 yılında şehit oldu. Geride gözü 
yaşlı bir eş ve Berra isimli çocuğunu bıraktı. Eşi Duygu Karagöz, “Vatan Sağolsun” derken, kızı Berra ise babasıyla yaşadıklarını hatırlarken mutlu oluyor 

Ey, bu topraklar için toprağa düş-
müş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı 
değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor 
tevhidi,

Bedr’in arslanları ancak bu kadar 
şanlı idi.

Ramazan Ayı boyunca her gün bir 
şehidimizin hayatından birkaç not ak-
taracağımız yazı dizimizin bu ikinci ya-
zısında,11 Kasım 1988 doğumlu, Şehit 
Uzman Çavuş Hamdi Karagöz’ü anlat-
maya çalışacağız. 

İnsanların acılarını hatırlatmak, ya-
şadıklarını anlattıklarında aynı acıyı yeni-
den yaşadıklarını görmek oldukça üzücü. 
Şehidimizin eşi ile görüşmeye başladığı-
mızda bunu dile getirdiğimde anladığım 
cevap bir kat daha acıydı. 5 yaşında bir 
kızı olan Şehidimiz, bizler için, vatanı için, 
namusu için canını feda ettiğinde kızı 
3.5 yaşındaymış. İlk zamanlar babasıyla 
kurduğu küçük dün-
yasında onu ha-
tırlatan pek çok 
anısı varmış. 
Fakat zaman 
geçtikçe, oku-
la başladıktan, 
yeni hatıralar 
edindikten sonra 
onunla ilgili ha-

tırladıklarını unutmaya başlamış. Şehidi-
mizin eşi, özellikle kızının babası ile ilgili 
anıları unutmaması için onun hakkında 
konuşulmasını istediğini söylediğinde 
acının bir kat daha büyük olduğunu anlı-
yorsunuz. Ya da bu tarifi mümkün olma-
yan acıyı anlamaya çalışıyorsunuz.

Bu girişle başladık Şehidimizin eşi 
Duygu Hanımla, onun 28 yıla sığdırdığı 
hayat hikâyesini konuşmaya.

Akören Kayasu Köyünden olan Şe-
hidimiz, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi-
ni burada tamamlamış. Üç kardeşin en 
büyüğüymüş. Bir meslek seçiminden 
ziyade hep asker olmayı, komando ol-
mayı hayal etmiş. Birkaç ay doğalgaz 
işinde çalıştıktan sonra vatani görevini 
yerine getirmek için askere gitmiş. Ace-
mi birliğini İzmir Foça’da, usta birliğini 
İstanbul’da komando olarak yaptıktan 
sonra ailesinin istememesine rağmen 
askerde kalmaya karar vermiş. As-
kerliğini tamamladıktan sonra 20 gün 
memleketinde sevdikleri ile görüştük-
ten sonra ilk Ağrı’da göreve başlamış. 
10-15 gün burada kaldıktan sonra yeni 
görev yeri olan Iğdır Komando Taburu-
na gitmiş. İki yıl burada görev yaptıktan 
sonra 18 Eylül 2011 yılında evlenen çift, 
üç yıl daha burada kalmış. Burada görev 
yaptığı sırada 30 Ekim 2012 tarihinde 
kızı dünyaya gelmiş. Daha sonra yeni ve 
son görev yeri olan Ordu Fatsa’ya tayin 
olmuş.

Şehidimizin kızı Berra, babasıyla 
ilgili şuan daha çok somut şeyleri ha-

tırlıyor. Beraber yedikleri şeyleri, 
gittikleri yerleri, oynadıkları 

oyunları… Şu an en çok da 
babasının şehadetinden 
sonra onun cenazesini 
uçakla getirdiklerini…

Şehit Uzman Ça-
vuş Hamdi Karagöz, 
ülkemizin 15 Temmuz 
Darbe Girişimi gibi zor 
bir süreçten geçtiği bir 
dönemde, bundan 15 
gün sonra 30 Temmuz 
2016 tarihinde bölge-
de teröristlerle girişilen 

mücadelede iki askeriyle bir-
likte şehadet şerbetini içmiş. Dar-

benin ardından üç-dört gün sü-
ren arazi görevinden sonra evine 
dönmüş, ertesi gün gelen haberle 
apar topar evden çıkmış ve ak-
şam göreve gideceğini söylemiş. 
Gittikten bir süre sonra geri dön-
müş, hemen göreve gideceğini 
söyleyerek apar topar eşyalarını 
hazırlamış, kızı ve eşiyle görüş-
tükten sonra, son kez gördüğü-

nü bilmeden belki de, evden ayrılmış. 
Sonrasını eşi şöyle anlatıyor:

-Evimiz birliğe yakın olduğu için her 
gün yürüyerek giderdi. O gün arkada-
şının arabası almış. O evden çıktıktan 
sonra araba hareket edince anladım. 
Arabayı durdurdu, tek bacağını çıkardı 
arabadan, yukarıya baktı ve el salladı. 
İşte o an ne kadar görebildiysem son gö-
rüşüm bu oldu. Akşam göreve gidince 
aradı, yerleştiklerini haber verdi. Gece 
yer değiştirdiler. Sonra bu olay oldu.

Asker eşi olmak zaten şehit eşi ol-
maya hazırlık gibi. Çok yalnız kalıyoruz, 
çocuğumuzu kendimiz büyütüyoruz. 
Diğer asker aileleri ile aile oluyorduk. 
Düğününden on gün sonra eşinden ne 
kadar süre ayrı kalacağını bilmeden onu 
göreve uğurlamak demekti asker eşi 
olmak. Asker eşi olmak sürekli diken 
üstünde olmak, en ihtiyacın olduğu za-
manda yanında olmaması demekti. O 
yanımdayken kimseye ihyacım yoktu. 
Onsuz hiçbir şey yapmaz evden bile 
çıkmazdım. 7-8 gün göreve mi gidecek, 
alış-verişi beraber yapardık, ben onsuz 
dışarı çıkmamak için 7-8 tane ekmek 
alırdım. Gözyaşlarını tutamadan şimdi 
bu zorlukların bile güzel geldiğini, göre-
ve mi gidecek 6 ay, 8 ay olsun razı oldu-
ğunu söylüyor ve ekliyor, 

-Keşke yanımızda olsaydı da 6 ay 
göreve gitseydi o zaman geri döneceğini 
bilirdim…

Sürekli aynı korkuyla geçen bir 
ömür, bir gün telefonunuzun çalacağı, 
ya da gecenin karanlığında evinizi ay-
dınlatan polis aracının ışığının size geti-
receği o haber. Eşi göreve her gittiğinde 
aynı korkuyu yaşamış Duygu Hanım. Ya 

bir gün gecenin karanlığında odayı ay-
dınlatan polis aracı, ona korktuğu haberi 
verirse diye hep Allah’a dua etmiş “Alla-
hım ne olur onları benim kapıma getir-
me!” diye. Boğazında gözyaşları düğüm 
olurken,

-Ben yanlış dua etmişim. Böyle dua 
ettim ama ben onların ayağına gittim ve 
yalvardım, diyor ve gözyaşlarına boğu-
luyor.

Kendisini hiç habersiz bırakmayan 
eşi, onu ilk habersiz bıraktığı an, şehit 

olduğu an olmuş. Telefonla aradıktan 
sonra ulaşamadığında eşinin şehit oldu-
ğunu anlamış. Hemen birliğe koşarak 
gittikten sonra bilgi vermeleri için rica 
ettiğini söyleyen Şehit Eşi, şehadet şer-
beti içtiği haberini aldığında sadece do-
nakaldığını ifade edebiliyor.

Tarifi mümkün olmayan bu acı kar-
şısında bile dilimizden tek bir şey dökü-
lüyor: 

Vatan Sağolsun. 
n DERYA KARAKAYA

‘Keşke yanımızda olsaydı’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

Jandarma 
Uzman 
Çavuş Hamdi 
Karagöz

katkılarıyla

Şehidimizin kızı Berra, babasıyla ilgili şuan daha çok somut şeyleri hatırlıyor. 
Beraber yedikleri şeyleri, gittikleri yerleri, oynadıkları oyunları… 

Şu an en çok da babasının şehadetinden sonra onun cenazesini uçakla getirdiklerini…

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz, memleketi Akören ilçesinde son yolcuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı.



Konya’nın manevi mimarlarından merhum Bozkırlı Mustafa Efendi, ilim ve irfan sahibi olmasıyla dikkat çekiyor. Bozkırlı Mustafa Efendi’nin ‘Kitap Kurdu’, 
‘Ayaklı Kütüphane’ olarak tanındığını belirten Mehmet Emin Parlaktürk ayrıca önemli görevlerde bulunduğunu ve birçok talebe yetiştirdiğini anlattı  

BOZKIRLI MUSTAFA 
EFENDİ (1916-1979) 

Halk arasında önce “Karasakal 
Hoca”, daha sonra “Bozkırlı Hoca” 
veya “Bozkırlı Mustâfendi” olarak 
tanınan Mustafa Parlaktürk hoca, 
Konya’mızın yetiştirdiği büyük bir 
İslam âlimidir. 1332/1916 yılında 
Bozkır’ın Dere kasabasında dünyaya 
geldi. Dedesi Mehmet, Babası Mut-
talip Efendi’dir.

AİLESİ VE ÇOCUKLUĞU
Babası Muttalip Efendi (1884-

1970), Konya medreselerinde oku-
muş, sonra köyüne dönmüştür. 
Kendisi çiftçilik ve ustalık yaparak 
geçinir, boş zamanlarında da bol bol 
Kur’an okurdu. Muttalip Efendi ilk 
eşi Halime hanımı genç yaşta (33) 
kaybedince Ayşe hanımla evlendi, 
sonrasında köyünden hiç dışarı çık-
madı ve 86 yaşında vefat etti. 

Mustafa Hoca’nın annesi Halime 
Hanım ise, Bozkır’ın Sorgun köyün-
dendir. Hocaefendi adını, anneanne-
sinin babası olan Mustafa Hoca’dan 
almıştır. Bu aile, Bozkır’da tahin işiy-
le uğraşan “Karabacaklar” ailesiyle 
akraba olurlar. 

Soyadı kanunu çıktığında, Türk 
Milletinin geçmişinin parlak olduğu-
nu, geleceğinin de parlak olacağını 
düşünerek PARLAKTÜRK soyadını 
alırlar. Muttalip Efendi’nin üç erkek 
üç de kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Erkek çocuklarının üçü de hoca ol-
muştur. 

EĞİTİMİ VE HOCALARI
Parlaktürk ailesinin en büyüğü 

olan Mustafa Efendi, İlkokulu Os-
manlıca okudu. Mezuniyetten sonra 
başka bir okula gitmedi. 

Bozkırlı hoca İlk tahsilini 12 ya-
şında iken Çat (Çağlayan) köyünden 
Hacı Hüseyin Hocaefendinin yanın-
da yaptı ve ondan özel dinî ders-
ler aldı. İlk Arapça hocası, icazetli 
âlimlerden Ali Efendi’dir. Sonrasın-
da dönemin tanınmış âlimlerinden 
Ali Rıza Efendi (Oğuzay) Hoca’dan 
10 yıl dinî ilimler tahsil etti. Ondan 
Arapça, sarf-nahiv başta olmak üze-
re, fıkıh, akaid, tefsir ve hadis öğren-
di. Dönemin meşhur âlimlerinden 
olan ve tek gözü görmediği için 
“ayn-ı vahid” namıyla anılan Ahır-
lı’lı Tevfik (Bilge) Efendi’den de dini 
dersler aldı. 

Mustafa Efendi, gençliğini ta-
mamen ilim tahsili ile geçirdi. Yazısı 
çok güzel olduğu için henüz 16 ya-
şında iken köy kâtipliğine getirildi. 4 
yıl bu görevi yürüttü. Köyün bütün 
dilekçelerini o yazardı. Bu hizmeti 
meccanen yapar, para pul almazdı. 
20 yaşında Konya’ya geldi. Akşehirli 
Ahmet Efendi’den iki sene boyunca 
dinî dersler aldı. 22 yaşında da İs-
tanbul’a gitti. Aynı yıl Heybeliada’da 
asker oldu. İstanbul’da bulunduğu 
sürede İstanbul Müftüsü Bekir Hâki 
(Yener) Efendiden Farsça öğrendi. 
Askerlik sonrasında kendisine İstan-
bul’da kalması ısrar edildiği halde 
kabul etmedi ve memleketine dön-
dü. 

GÖREVLERİ
Askere gitmeden önce köyün-

den ayrılarak Çumra’nın Türkmen 
köylerinde hocalık yaptı. 1940 yılın-
da ilk olarak Karatay ilçesi Hayıroğlu 
köyüne fahri imam oldu. Kısa süre-
de köylülerin sevgisini kazandı ve 
1944’de aynı köyden Hacı İbrahim-
lerin Mehmet Ağanın kızı Ümmü 
Hanımla evlendi. Bu evlilikten dört 
çocuğu oldu. Köyde yeteri kadar gö-
rev yaptığını ve çocuklarının da ge-
leceğini düşünerek Konya’ya geldi. 
İl Müftüsü Beyşehirli Abdullah Ulu-
bay Hoca’dan fıkıh ve kelam dersleri 
aldı. Müftü ondaki cevheri keşfetti 
ve çok soru sorarak kendisinden 
faydalanmasını, tefsir ve hadis usu-
lü öğrenmesini tavsiye etti. O da bu 
fırsatı değerlendirdi ve burada ken-
disini daha da geliştirdi. 

İMAMLIK VE VAİZLİK GÖREVİ 
1950 yılında Ankara’da Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın açtığı vaizlik 
sınavına girdi ve kazandı. İlk resmi 
görev olarak 1950 yılında Karatay 
ilçesi Dolav Mahallesi’ndeki Hacıve-
yis Camiine imam oldu. Daha sonra 
Pisili Camiine tayin edildi. 1953’te 
Müftü Beyşehirli Abdullah Ulubay 

zamanında merkez vaizliğine atan-
dı. Bu görevde iken Aziziye, Kapu ve 
Tahtatepen Camilerinde uzun sure 
“kürsü vaizliği” yaptı. 

KOMİSYON GÖREVLERİ
Bozkırlı Mustafa Efendi, müftü-

lük bünyesinde önemli görevlerde 
bulundu. Yıllarca Müftülüğün res-
mi fetva işlerini yürüttü. İmtihan 
komisyonlarının hepsinde başrolü 
aldı. İmamlık imtihanlarında çok âdil 
davranırdı. Özellikle yakın akrabala-
rına “torpil yaptı” demesinler diye 
tanımazdan gelir, zor sorular sorarak 
onları terletirdi. 

YAŞANTISI
Bozkırlı Mustafa Efendi, güzel 

ahlak sahibi müttaki bir zâhitti. Boş 
şeylerle ilgilenmez, lüzumsuz ko-
nuşmaz, mâlâyâniden hoşlanmaz, 
son derece çekkin, sade ve münzevi 
bir hayatı vardı. Her gece teheccüde 
kalkar, Pazartesi ve Perşembe gün-
leri oruç tutardı. Cübbesiz namaz 
kılmaz, sarığını yanından ayırmazdı. 
Çok temiz ve güzel giyinir, pardesü-
süz dışarı çıkmazdı, kılık kıyafetine 
çok dikkat ederdi. Soyadı gibi parlak 
yüzlü, uzun boylu, geniş omuzlu ve 
yakışıklıydı. Yürürken daima önüne 
bakardı.

Komşu, akraba, eş-dost ziyaret-
lerine fazlaca gitmez, herkes onu 
evine gelirdi. Çok yakın akrabalarına 
iade-i ziyarete giderdi. Her yıl doğup 
büyüdüğü memleketine gidip sıla-i 
rahim yapar, mezarlığı ziyaret ede-
rek anne-babasına ve yakınlarına 
dua ederdi.

Mustafa Efendinin hafızası çok 
kuvvetliydi. Okuduğunu hiç unut-
mazdı. Aynı zamanda el becerisi 
yüksek, kabiliyetli ve sanatkâr ruh-
luydu. Kendi kendine marangoz-
luk, saatçilik ve ciltçilik öğrenmişti. 
Evinde cilt aletleri bulundurur, aldığı 
eserlerin çoğunu kendisi ciltler, yır-
tık ve yıpranmış sayfaları maharetle 
onarırdı.

AYAKLI KÜTÜPHANE
Halk arasında “ayaklı kütüp-

hane” diye meşhur oldu. Onun en 
yakın arkadaşları kitaplarıydı. Resmi 
görevi sebebiyle uğradığı Müftü-
lük dairesi dışında en çok uğradı-
ğı mekânlar, Arapça eserler satan 
kitapçılardı. Özellikle Kitapçı Arif 
(Etik), Can kitabevi, Uysal yayınevi 
ile İsmail İncili’nin dükkânı en çok 
uğradığı yerlerdi. 

Yeni gelen Arapça kitaplardan 
mutlaka haberdar olur, kendine la-
zım olanları hemen alırdı. Öğrenci-
si Hayrettin Karaman bu özelliğine 
atıf yaparak kendisine “kitap kurdu” 
demiştir. Evine götürdüğü kitapları 
hanımından çekindiği için saklaya-
rak odasına çıkarırdı. “Aldığın bu 
kitapları okuyor musun?” diye so-
rulduğu zaman “Ben aldığım kitabi 
okumadan kitaplığa yerleştirmem” 
demiştir. Gerçekten de orta sehpa-
nın üzerinde irili ufaklı onlarca kitap 
her zaman bulunur, bunlar sürekli 

yenilenirdi.
FETVALARI

Bozkırlı Mustafa Efendi, dini ko-
nularda verdiği fetvalarla ünlüdür. 
Konya’dan ve Konya dışından ge-
len insanların adeta tek müracaat 
kaynağı oldu. Bazen Diyanet İsleri 
Başkanlığı’nın bile kendisinden gö-
rüş aldığı ve fetvasına başvurduğu 
olmuştur. Fetva konusunda şöhreti 
Konya dışına taştı. Tahir Büyükkö-
rükçü Hoca, Müftülük yaptığı yıl-
larda kendisine başvuranlara: “Bu 
konuda hüküm şöyledir ama siz bir 
de Bozkırlı hocaya sorun” diyerek 
verdiği fetvadan emin olmak isterdi. 
Çoğu zaman da kendisine fetva için 
gelenleri doğrudan ona gönderirdi. 

Ben de Müftülük yaptığım yıl-
larda fetvalarından çok yararlandım. 
Mahkemeden müftülüğe gönderilen 
çok hisseli ve oldukça problemli bir 
miras meselesini çözememiştim, 
bir mektupla kendisine sordum, 
çözümlü cevap gelince hem hakim 
hem de taraflar “bu mesele nasıl çö-
züldü?” diye hayret etmişlerdi.

Mustafa Efendi, kendisini ziyaret 
ederek bir konu hakkında fetva iste-
yenlere, konuyu çok iyi bildiği hâlde 
ezbere cevap vermez, kütüphane-
sinden çıkardığı ilgili kitabı açarak 
izahta bulunurdu. Böylece karşısın-
daki kimse verdiği cevaptan emin ve 
ikna olurdu. 

İlahiyat Fakültesi öğretim üyele-
rinden merhum Dr. Hüseyin Küçük-
kalay, Bozkırlı Hoca’nın yanına sık 
sık uğrar, onunla tereddüde düştü-
ğü konuları müzakere eder ve ayrı-

lırken de her defasında elini öpmeye 
çalışır ama Hoca elini öptürmezdi. 

Bir defasında Hoca’nın elini sıkı-
ca tutan Küçükkalay, bu kez mutla-
ka öpmek istediğini ısrarla söyleye-
rek sonunda hocanın elini öpmeyi 
başarmıştı. Arap üniversitelerinde 
Arap asıllı öğrencilere Arapça ve 
tefsir dersleri veren ve Arap dilini, 
belagat ve fesahatini çok iyi bilen 
Küçükkalay, Bozkırlı Hocada mutla-
ka istisnâi bir durum, derin bilgi ve 
üstün vasıflar görmeli ki, elini öpme 
ihtiyacı duysun. 
BİNLERCE FATVADAN BİR ÖRNEK

Bozkırlı Mustafa Efendi fıkhi me-
seleleri çözmede son derecede ma-
hirdi. Mesele ne kadar zor ve karışık 
olursa olsun, geniş dini bilgisi ve en-
gin fıkıh anlayışıyla mutlaka çözüme 
kavuştururdu. Şöyle bir olay olur: 

Damat adayına fena halde kı-
zan bir kız babası: “Ben bu adama 
kız vermem, verirsem şart olsun” 
diyerek nikâhı üzerine yemin eder. 
Kız babasının dışındaki her iki aile 
fertleri ve özellikle nişanlı iki genç, 
bu evliliği şiddetle istemektedirler. 
Yapılan bu büyük yemini çözmek 
üzere gittikleri her yerden eli boş 
dönen aile fertleri, sonunda Bozkırlı 
hocaya ulaşarak meseleyi danışırlar. 
Hocanın verdiği cevap sudur: “Evla-
dım, şart eden adamı başka bir eve 
çıkarın. Onu orada oyalarken siz de 
gelin hanımı ev halkının elinden ala-
rak damat evine götürün. Böylece 
gelini babası vermiş olmaz, annesi 
veya evdeki yakınları vermiş olur, 

yeminini de bozmuş sayılmaz.” Bu 
cevapla aile fertleri sevinerek eve 
dönerler ve evlilik gerçekleşmiş olur. 

MUHAMMED HAMİDULLAH İLE 
GÖRÜŞMESİ

Kalfa namıyla maruf Abdullah 
Okur Hocanın anlattığına göre, Kon-
ya Yüksek İslam Enstitüsü’nün açıl-
dığı yallarda Prof. Dr. Muhammed 
Hamidullah Konya’ya ziyarete gel-
mişti. Okulu ve hocaları ziyaretten 
sonra Konya’da başka ilim adamları 
ve din âlimleriyle bilinen değerli ho-
calar varsa onları da ziyaret etmek 
istediğini söyleyince birkaç kişiye zi-
yarete giderler. Ziyaretler kısa sürer 
ve dönerler. 

Son olarak bir de “Bozkırlı Ho-
caya gidelim” derler. O ana kadar 
ziyaretlerden pek de aradığını bula-
madığı anlaşılan Hamidullah hoca 
ister istemez oraya da katılır. Uzun-
ca bir süre hocayla sohbet eder, ilmi 
müzakerelerde bulunurlar. Oradan 
ayrılınca Hamidullah hoca kendisini 
gezdiren heyete şu sözü söyler: “Bu-
rada böyle bir âlim vardı da, siz niye 
beni başka yerlerde dolaştırıp dur-
dunuz? Yazık, önceki vakitlerimiz 
zayi oldu!..” 

YETİŞTİRDİĞİ TALEBELER
Hocanın Aziziye ve Kapu cami-

lerindeki vaazlarından başka, özel-
likle 1970 yılından vefatına kadar 
Tahtatepen Camii’nde Pazar günleri 
yaptığı dini sohbetler, bilhassa İla-
hiyat hocalarıyla seçkin bir kesimin 
kaçırmaksızın takip ettikleri dersler 
haline gelmişti. Başta yetişkin hoca-
lar olmak üzere ilme meraklı pek çok 
genç talebe dersleri merakla takip 
eder, notlar alırlardı. 

Yetiştirdiği öğrenciler arasında 
Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. 
Ali Osman Koçkuzu, Çorumlu Vaiz 
Hacı Ahmed Efendi, Kayserili Hafız 
Halit, Vaiz Mahmut Toptaş, Vaiz 
Mustafa Uysal, kardeşleri imam ve 
fahri vaiz Mehmet ve imam Ali Par-
laktürk gibi hoca efendiler vardır. 
Ayrıca Dr. Hüseyin Küçükkalay ve 
Mustafa Akdedeoğulları gibi tanın-
mış alimler de hocanın evine sık sık 
gelir, dini müzakerelerde bulunur-
lardı. Cemaatinden emekli astsubay 
Refik Kayaalp de, hocanın hizmet-
lerini görür, yanından hiç ayrılmaz, 
vaazlarını ve özel sohbetlerini takip 
ederek notlar alırdı.

VEFATI
1979 yılı yaz aylarında rahatsız-

landı. Böbrek yetmezliğinden başka, 
üreye dönüşen rahatsızlığı da ek-
lenince hastalığı ağırlaştı. 30 Eylül 
1979 Pazar günü 63 yaşında iken 
vefat etti. Kalabalık bir cemaat tara-
fından Üçler Mezarlığına defnedildi. 
Kabri, bir zamanlar imamlık yaptığı 
Hacıveyis Camiine yakın bir yerdedir. 

Allah rahmet eylesin. Böyle ehl-i 
ilim, hikmet ve irfan sahibi müttaki 
âlimlerimizi üzerimizden eksik et-
mesin.

Devrin ayaklı kütüphanesi!

Manevi önderler
16 Mayıs 2018 Çarşamba

Babası Muttalip Efendi

Kardeşi Ali Hoca

Bozkırlı Mustafa Efendi

Kardeşi Mehmet Hoca

Kardeşi Mehmet Hoca

Bozkırlı Mustafa Efendi
(Karasakal lakabıyla anılan gençliği)

Bozkırlı Mustafa Efendi
Bozkırlı Mustafa Efendi kazan

açma duası yaparken.

Hazırlayan: 
Mehmet Emin
Parlaktürk
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RASİM ATALAY

Beyşehir Belediyesi, eğiti-
me destek kapsamında yürüttü-
ğü çalışmalarla ilçede bulunan 
okulların bahçelerinin çehresini 
değiştiriyor. Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, bu çerçe-
vede gerçekleştirilen çalışmaların 
tamamlandığı Vali Kemal Katıtaş 
Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek 
okul idarecileri ve öğrencilerle bir 
kez daha buluştu.

Kendisine eşlik eden meclis 
üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
geldiği eğitim kurumunda, okul 
bahçesini gezen ve öğrenciler-
le sohbet eden Özaltun, yaptığı 
konuşmada, Beyşehir Belediyesi 
olarak her alanda olmaya özen 
gösterdiklerini söyledi. Bir süre 
önce yine aynı ekiple birlikte Vali 
Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi’ni 
ziyaret ettiğini hatırlatan ve bu 
ziyarette kendisine öğrenciler 
tarafından aktarılan taleplerin 
ardından Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerine verdiği direktiflerle 
okul bahçesinde çevre düzenleme 
çalışmalarının başlatıldığını ve 
kısa süre içerisinde yürütülen faa-
liyetlerin son bulduğunu vurgula-

yan Özaltun, “Bugün, verdiğimiz 
sözün yerine gelmesinin ardından 
tekrar yaptığımız ziyarette çalış-
maları yerinde gördük. Bizden 
neler talep edilmişti? Okul bah-
çesinin zemininin düzeltilmesi is-
tenmişti, sıcak asfaltla tamamen 
kapladık. Kamelya ve oturma 
bankları istenmişti, yerine getir-
dik. Kaldırım düzenlemesi, okul 
bahçesindeki basketbol potaları-
nın ve saha çizgilerinin yenilen-
mesi talep edilmişti. Bu çalışma-
ları da gerçekleştirdik. Son olarak, 

okul bahçesinde öğrencilerimize 
mangal ziyafeti vereceğimizin sö-
zünü vermiştik. Onu da bu ziya-
retimizle yerine getiriyoruz.”diye 
konuştu.

Eğitime destek kapsamında 
sadece Vali Kemal Katıtaş Ana-
dolu Lisesi değil, ziyaret ettikleri 
tüm okullarda benzer çalışmaları 
yürüttüklerini anlatan Özaltun, 
şöyle devam etti:

  “Vermiş olduğumuz sözlerin 
tümünü bir bir yerine getiriyoruz 
ve getirmeye de devam edeceğiz. 

Bu gelişimizde yine kız öğrencile-
rimizin bir voleybol sahası talebi 
oldu. Beden eğitimi öğretmenimiz 
yerini belirlesin, onun da çalışma-
larına hemen başlayalım inşallah. 
Bu çalışmaları niye yapıyoruz? 
Çünkü, bizlerin geleceği, yarınla-
rısınız.  Sizler bizim için kıymetli-
siniz.Yarın bu makamlarda sizler 
olacaksınız. Dolayısıyla ders yap-
tıktan sonra dinlenme aralarında 
okul bahçelerinde sosyal alanlara 
ihtiyacınız var. Futbol, basketbol, 
voleybol oynayacağınız sahalara 
ihtiyacınız var. Bu anlamda, diğer 
okullarımızın bahçelerinde yap-
mış olduğumuz imkanları buraya 
da getirdik. Siz yeter ki isteyin, 
biz yerine getirelim, sizlerin bu is-
tekleri sayesinde Belediye olarak 
her türlü katkı ve desteği eğitim 
kurumlarımıza ve sizlere sağlaya-
lım.”

Vali Kemal Katıtaş Anadolu 
Lisesi Müdürü Murat Emlik de, 
konuşmasında, Belediye Başkanı 
Murat Özaltun’a eğitime verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür etti.           
Konuşmaların ardından okul bah-
çesinde öğrencilere sucuk ekmek 
ikramında bulunuldu.

Özaltun, çiftçilerle 
birlikte şükür duasında

Afrin kahramanından 
Özaltun’a anlamlı ziyaret

‘İşyeri sahiplerinin 
her zaman yanındayız’

Beyşehir ilçesinde bir haftadır 
aralıklarla devam eden yağışla-
rın ardından çiftçiler şükür duası 
yaptı. İlçeye bağlı Üçpınar Mahal-
lesi’ndeki şükür duası programı, 
Beyşehir Belediyesi tarafından 
yerleşim merkezinde yaptırılan 
çok amaçlı spor sahasının tel ör-
güler içerisinde gerçekleştirildi.  
Erkekler açık havada spor sahası-
nın zeminine serilen kilimler üze-
rinde, kadınlar ise sahanın dışında 

ellerini semaya kaldırarak bölge-
de düşen yağışların mahsullerine 
bolluk ve bereket getirmesi için 
dua etti.  Beyşehir Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun da katıldığı 
dua programının ardından yöre-
de yaşayan çiftçiler ve üreticiler 
ile mahalle sakinlerine bereketli 
bir mahsul sezonu temennisinde 
bulundu.  Programın ardından 
katılımcılara yemek ikramında 
bulunuldu.

Beyşehir’in Karaali Mahallesi’nde düğün salonu heyecanı yaşandı. Düğün salonunun temel 
atma töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sözlerini tuttuklarını söyledi

‘Sözümüzü tuttuk’
Beyşehir’e bağlı Karaali Ma-

hallesi’nde Beyşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılacak olan dü-
ğün salonunun temeli düzenle-
nen törenle atıldı.

Beyşehir Belediyesi Mehte-
ran Takımı’nın da konser verdiği 
temel atma töreninde konuşan 
Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Karaali Mahallesi’ne 
verdikleri düğün salonu sözünü 
yerine getirdiklerini vurgulaya-
rak, salonun inşa edileceği yerin 
de belirlenmesi için bir süre önce 
yerleşim merkezinde  anket çalış-
ması yaptıklarını hatırlattı.

Anket çalışmasından çıkan 
neticeye göre de hareket ederek 
mahalle sakinlerinin istediği yere 
düğün salonunu inşa etme ka-
rarı aldıklarını vurgulayan Özal-
tun,  Karaali Mahallesi ile birlikte 
Beyşehir’de İlçe Belediyesi ola-
rak bu yıl içerisinde 12 farklı dış 
mahalleye birden düğün salonu 
kazandıracaklarını söyledi. Bey-
şehir’in 67 mahallesine birden 
hizmet ürettiklerini ve bugüne 
kadar çözülmesi ‘mümkün değil’, 
‘zor’ denilen birçok projeyi haya-
ta geçirdiklerini anlatan Özaltun, 
bunun ilçede son dönemde sağla-
nan birlik ve beraberlik sayesinde 
gerçekleştirildiğini kaydetti.

Özaltun, “Beyşehir’de, doğal-
gazdan tutun da yeni hastaneden, 
adliye ve emniyet binalarından 
birçok proje hayata geçirildi, geçi-
riliyor. Bu zor projeler neden geç-
mişte çözülemiyordu da, bugün 
çözülür hale geldi.   Çözümün ce-
vabı burada aslında. Kaymakam 
bey burada, milletvekilimiz bu-
rada, belediye başkanınız burada, 
ilçe başkanımız, mahalle muhta-
rımız ve temsilcimiz burada. İşte 
bir ve bütün, yek vücut olursanız 
çözülmeyecek hiçbir meseleniz, 
sorununuz kalmaz Allah’ın izniy-

le. Yeter ki niyetiniz halis olsun. 
Bu birlik ve beraberlik çerçeve-
sinde işte 67 mahalleye birden 
hizmet üretiyoruz.”dedi.

Özaltun, Karaali’ye kazandıra-
cakları düğün salonunu 15 Tem-
muz destanının yazıldığı tarihten 
önce tamamlayarak açılışını da 
gerçekleştirmek istediklerini söz-
lerine ekledi.

 Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir de, Karaali’ye verilen 
düğün salonu sözünün yerine 

getirildiğini belirterek, yerleşim 
merkezine hayırlı olması dileğin-
de bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyon Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Mehmet 
Babaoğlu ise konuşmasında, Bey-
şehir’deki birlik ve beraberlikten, 
uyum sürecinden bahsetti. Birlik 
ve uyumdan kuvvetin doğduğunu 
Beyşehir’de son üç yıldır yaşaya-
rak uyguladıklarını vurgulayan 
Babaoğlu, “Beyşehir’deki bu kar-

deşlik ruhuna katkı yapan tüm 
kurumlarımıza ve hemşerilerimi-
ze, herkese teşekkür ediyorum. 
Beyşehir ancak birlikte büyür, 
birlikte güzel ve başarılı olurdu. 
Biz de bunun en güzel örneğini il-
çemizde sergiledik.”şeklinde söz-
lere yer verdi.

Konuşmaların ardından ma-
halleye kazandırılacak düğün 
salonunun temeline ilk harç pro-
tokol tarafından verilen startla 
döküldü.

Türk Ordusu’nun Suriye’nin 
Afrin bölgesinde yürüttüğü ‘Zey-
tin Dalı Operasyonu’nda görev 
alan Beyşehirli Tnk. Uzman Çavuş 
Fatih Canıtez, verdiği sözü yerine 
getirerek geldiği memleketinde 
Belediye Başkanı Murat Özaltun’u 
ilk izin gününde makamında ziya-
ret etti.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun’u Afrin harekatı-
nın ilk gününde telefonla araya-
rak helallik isteyen Uzman Çavuş 
Canıtez, zaferle sonuçlanan Af-
rin operasyonunda destan yazan 

Mehmetçikler arasında yer alıyor-
du. Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederken, “Afrin 
harekatının ilk günü bizleri ara-
yıp helallik isteyen aynı zamanda 
Beyşehir Belediyesinde görev ya-
pan personelimizin oğlu olan kar-
deşimiz sağ salim izine geldiğinde 
ilk işi bizleri ziyaret etmek oldu. 
Kendisine bu anlamlı ziyaretinden 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle Rabbim tüm askerleri-
mizi ve polislerimizi korusun in-
şallah.”diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, ilçe merkezindeki 
esnaflarla biraraya geldi.

Özaltun, Antalya Caddesi üze-
rinde işyerleri olan bazı esnaflarla 
kahvaltı programında buluştu. Es-
naftan gelen bu tür talepleri  ilgili 
makamlardan alınan izin doğrul-
tusunda şehrin bir çok noktasında 
uygulayabileceklerini de anlatan 
Özaltun şunları kaydetti: “Antalya 
Caddesi üzerinde indirim kam-
panyası başlatan esnaflarımızın 
alışverişte canlılık ve hareketlili-
ğe katkı sağlaması açısından bir 

şeridinin geçici olarak trafiğe ka-
patılarak  üç gün süreyle yayalaş-
tırılmasına yönelik talebine olur 
verdik. Esnafımıza bu anlamda 
İlçe Belediyesi olarak ekonomik 
destek vermeye her zaman hazı-
rız. Bu uygulama aynı zamanda 
buradaki işyerlerinden alışveriş 
yapacak vatandaşlarımızın bütçe-
sine de olumlu yönde hitap ede-
cektir. Bu uygulamalara yönelik 
diğer esnaflarımızdan da benzer 
talepler gelirse, Belediye olarak 
işyeri sahiplerimizin yanında ol-
maya devam edeceğiz.” 

Okul bahçelerinin çehresi değişiyor

Anneleri unutmadılar

Beyşehir Belediyesi zabıta ve 
belediye görevlileri anneler günü 
dolayısıyla göl kıyısındaki parklar-
da oturan, gezen ve yürüyüş yapan 
annelerin gününü karanfil uzatarak 
kutladı.
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Zincirleme kazada bir aracın 
çarpması sonucu kontrolden çıkan 
otomobil, TIR’a arkadan çarptı. 
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.  
Kaza, saat 18.00 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul 
Caddesi üzerinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, caddede 
seyir halinde olan Murat Y. (26) 
idaresindeki 07 GKV 24 plakalı 
otomobil ile Osman Akyüz (42) 
idaresindeki 42 BSR 89 plakalı 
otomobil çarpıştı. Çarpmanın et-
kisiyle Osman Akyüz otomobilinin 
kontrolünü kaybedince araç 42 SZ 
892 plakalı TIR’a arkadan çarptı. 
Bu sırada Emrah C. (32) idaresin-
deki 06 EV 4361 plakalı araç da 
kontrolden çıkarak yol kenarına 
savruldu. TIR’a arkadan çarpan 
otomobilin sürücüsü Osman Ak-
yüz ise araçta sıkıştı. Kaza ihbarı 

üzerine olay yerine polis, itfaiye 
ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen sağlık 
ekipleri Akyüz’ün hayatını kaybet-
tiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince 
sıkıştığı yerden çıkarılan Akyüz’ün 
cansız bedeni, otopsi yapılmak 
üzere hastane morguna kaldırıldı. 
Bu sırada yol kenarında bekleyen 
vatandaşların ise kazayı izlemesi 
dikkat çekti. 

Kazada 42 BSR 89 plakalı ara-
cın bagajında bulunan LPG tankı 
yola savruldu. Kaza sonrası cad-
deyi temizlemeye gelen belediye 
görevlisinin LPG tankını kucağına 
alarak çöp kamyonuna taşıması 
dikkat çekti. Belediye ekipleri ta-
rafından temizlenen cadde kazada 
hasar gören araçların kaldırılma-
sıyla trafiğe açıldı.
n İHA 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Zincirleme kazada,
1 kişi hayatını kaybetti 

Birkaç ay önce kilosu 50 ile 80 TL arasında değişen Antep Fıstığının kilosu Ramazan Ayı öncesi 220 TL’ye 
fırladı. Konya Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, sektör olarak en zor günlerini yaşadıklarını ifade etti

Antep fıstığı 220 TL’ye 
çıktı, esnaf isyan etti 

Mezarlık içinde Suriye uyruklu 
kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 
iki şüpheli, polis ekiplerince yaka-
landı. Polis, merkez Karatay ilçesi 
Aziziye Mahallesi’ndeki Üçler Me-
zarlığı’nda 13 Mayıs’ta çıkan kav-
gada Suriye uyruklu İbrahim El 
Hatib’in (19) bıçakla öldürülmesi 
olayına karışan şüphelilerin yaka-
lanması için çalışma başlattı.

Mezarlık içindeki kamera gö-
rüntülerini inceleyen ekipler, yap-
tıkları teknik ve fiziki takibin ardın-
dan olaya karıştıkları tespit edilen 
Suriye uyruklu Malik El H. (18) ve 
Mustafa El Y’yi (20) ikametlerinde 
gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden 
Malik El H, ifadesinde, İbrahim El 
Hatib ile kendisinin B.Z. adlı Su-
riye uyruklu kıza aşık olduklarını, 
bu nedenle aralarında başlayan 
husumeti ortadan kaldırmak için 
Üçler Mezarlığı’nda buluştuklarını 

söyledi. Malik El H, burada çıkan 
kavgada kendisine saldıran Musta-
fa El Y’yi karnından, onun arkada-
şı İbrahim El Hatib’i de kalbinden 
bıçakladığını anlattı. Polis, öldü-
rülen İbrahim El Hatib’in, kavga 
sırasında şüpheli Malik El H’nin 
fotoğrafını cep telefonu ile çekerek 
kız arkadaşı B.Z’ye gönderdiğini 
tespit etti. Şüpheliler, Emniyette-
ki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi.

Öte yandan olay anları, mezar-
lıkta bulunan güvenlik kamerala-
rınca kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntü-
lerde, İbrahim El Hatip’in mezarlık 
içerisinde bıçakla yaralandıktan 
sonra yere düşmesi, Hatib’i gören-
lerin yardım etmeye çalışması ve 
ambulansla hastaneye kaldırılması 
yer alıyor.
n AA

Ramazan Ayı ile birlikte ger-
çek yüzlerini göstermeye başla-
yan fırsatçıların son darbesi bak-
lava imalatında kullanılan özel 
Antep Fıstığına oldu.  Fazla değil 
birkaç ay önce kilosu 50 ile 80 
TL arasında değişen Antep Fıstı-
ğının kilosu Ramazan Ayı öncesi 
220 TL’ye fırladı. 

Baklava imalatında kullanılan 
özel Antep Fıstığı fiyatlarının bir-
kaç ay içerisinde yüzde 400 ora-
nında artması karşısında çaresiz 
kaldıklarını ifade eden Konya 
Pastacılar Odası Başkanı Kadir 
Kağnıcıoğlu, sektör olarak en zor 
günlerini yaşadıklarını ifade etti. 
Kağnıcıoğlu ve Konya’da baklava 
imalatında söz sahibi olan esnaf-
lar ile birlikte yaptıkları açıkla-
mada aşırı fiyat artışı yüzünden 
müşterilerine karşı mahcup du-
ruma düştüklerini dile getirdi.

Kağnıcıoğlu yaptığı açıklama-
da, “Son yıllarda baklavalık fıstık 
ve sadeyağın fiyat artışı, üretici 
esnafımızı üzmeye devam et-
mektedir. Esnafımız zaten vergi, 
prim bedelleri, işyeri kiraları, kul-
lanılan ham madde ve yardımcı 
maddelerdeki fiyat artışıyla uğra-
şırken birde fırsatçılar tarafından 
kullanılan ürünlerin fiyatlarının 
afaki boyutta artırılması karşısın-
da çaresiz duruma düşmüştür. 
2016 yılında kilosu 30 TL olan 
sadeyağın fiyatı 2017 yılında 33, 
2018 yılında ise 53 TL’ye çıktı.

Yine aynı şekilde 2016 yılında 
kilosu 35 TL civarında olan An-
tep Fıstığının kilosu 2017 yılında 
55 TL’ye Ramazan ayının yaklaş-
masıyla bugünlerde yüzde 400 
oranında artarak 220 TL’yi bul-
du. Bu resmen fırsatçılıktır bakla-
va imalatında kullanılan özel An-
tep Fıstığı neredeyse çeyrek altın 
fiyatıyla yarışır hale getirilmiştir.

Antep fıstığında yaşanan 
bu artışın, ürettiğimiz ürünlere 

yansıtıldığı takdirde, tüketicinin 
keyfi bir zam uygulaması olarak 
düşünmelerini istemiyoruz. Es-
nafımız için zor olsa da, sürekli 
artan fiyatları yansıtmadan Müş-
terisine Antep fıstıklı ürünleri 
yok dememek için tezgâhında 
sunarken, Antep fıstığının fiyat 
artışı aşırı derecede olması Es-
nafımızı çok zor durumda bırak-
mıştır.  

Antep fıstığındaki bu artış, 
ülkemizde yetişmeyen bir ürün 
olduğundan veya tüketimi kar-
şılayamadığından değildir, Ülke-
mizde maalesef karaborsacı ve 
stokçuların fıstık yetiştiricisinden 
topladığı fıstığı depolayarak pi-
yasaya kademeli bir şekilde fiyat 

yükselterek sunmasından kay-
naklanmaktadır.

Maalesef sektörde denetleyici 

ve belirleyici mekanizma olma-
ması, karaborsacıların ve stokçu-
ların ağzını sulandırmakta, yüzde 
üçyüzün üzerinde haksız kazanç 
elde etmelerine fırsat vermekle 
beraber, Tatlı üreten Esnafımı-
za zarar vermelerini kolaylaştır-
maktadır. 

Antep fıstığındaki fiyatın düş-
mesi için, Devletimiz tarafından 
Antep Fıstığı ithalatının önü açıl-
ması ve gümrük vergilerinin dü-
şürülmesini istemekteyiz. Ayrıca 
haksız rekabet için zemin oluştu-
ran kayıt dışı faaliyet gösterenler 
karaborsacıların ve stokçuların 
tespit edilerek en ağır bir şekilde 
cezalandırılmalarının gerektiğini 
düşünmekteyiz. 

Fiyatların normal seviyelere 
düşmesi için Fıstık üreticisine 
destek verilmesi, depolanmada 
ve piyasaya sürülmesinde Devle-
timizin kontrolü ve denetiminde 
gerçekleşmesini istemekteyiz. 
Aksi takdirde Dünya üzerinde 
Nam salmış Baklavamızın üre-
timinde ciddi düşüşler olacağı 
gibi istihdam olarak da kayıplar 
yaşanacağı kalifiye elaman yetiş-
mesinde sorun olacağını düşün-
mekteyiz.
n HABER MERKEZİ 

Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş!

Kadir Kağnıcıoğlu

‘Konya’ya hizmet etmek benim için onur’
Türkiye 24 Haziran’da gerçekleştirilecek 

seçimlere odaklanırken siyasi partilerde de 
seçim mesaisi devam ediyor. MHP Konya İl 
Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Genel 
Sekreterliği görevlerini ifade eden Makina 
Mühendisi Sedat Göncü, MHP Konya Millet-
vekili aday adayı oldu. Göncü , “Başbuğumuz 
Alparslan Türkeş’in izinde, Bilge Liderimiz 
Devlet Bahçeli’nin emrinde bu kutlu davaya 
hizmet etmek için MHP Konya Milletvekili 
Aday Adayı oldum. Soylu sevdam Türkiye’me, 
Türk Milleti’ne ve Konya’mıza hizmet edebil-
mek için yola çıktım. Türk Millleti’ne ve Kon-
yalı hemşehrilerimize hizmet etmek benim 
için her zaman büyük bir onurdur. 24 Hazi-
ran’da gerçekleşecek olan seçimlerimiz ülke-
mize ve Konyamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SEDAT GÖNCÜ KİMDİR ?
2002 Yılında Selçuk Üniversitesi Mühen-

dislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümünü bitirdi.  Halen Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nde yüksek lisansımı yapıyor.İş 

hayatına 2002 yılında TMMOB Makine Mü-
hendisleri Odasında Teknik Personel olarak 
başladı. 2014 Yılında GNC Mühendislik Isıtma 
Soğutma Ltd. Şti. Şirketi kurarak Konya’ya 
Mekanik Tesisat Proje, İş Güvenliği ve danış-
manlık hizmetleri vermeye başladı.Siyasi ha-
yatına Milliyetçi Hareket Partisi Selçuklu İlçe 
Teşkilatına Atama Yönetim ile başladı. Aka-
binde Olağan Kongre Sonuçlarında MHP Sel-
çuklu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 
Daha sonraki yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi 
Konya 11. ve 12. Olağan İl Kongreleri sonu-
cunda Oluşan İl Yönetim Kurullarında da İl 
Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi.  2018 
yılında yapılan Konya Ticaret Odası Seçimleri 
Sonucunda 48.Komitede komite üyeliği gö-
revine seçildi.  TTMD (Türk Tesisat Mühen-
disleri Derneği ) yönetim kurulu üyesi. Konya 
Nogay Türkleri Derneği Kurucu Heyetinde yer 
aldı ve  halen Yönetim Kurulu Üyesi. Evli ve iki 
çocuk sahibiyim.  İngilizce biliyor.  
n EMİNE ÖZDEMİR



Ramazan ayında bol, bol okunması gereken büyük dualardan biridir. Özellikle 
Ramazan ayı tövbe edildiği takdir de günahların af olunduğu önemli bir aydır. Böyle 
güzel bir ayın her günü her anı güzel değerlendirilmeli ve günler dua ile geçmelidir. 
Ramazan ayını tüm Müslüman âlemi fırsat bilmeli ve manevi huzur için alışkanlıklar 
kazanılmalıdır. Bunun için tabi öncelikle günahların af olunması istemeli ve ardından 
âlemlerin Rabbi olan yüce Mevla’dan bağışlamayı dilemek gerekir.

***
Ey Rabbim! 
Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,
Ey Rabbim senden başka ilah yoktur 
Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kita-

bımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin. 
Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.
Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin. 
Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından be-

ridir. 
Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır. 
Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!
Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yüce-

lik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir 
Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir 
Ey şekil veren Allah’ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli 

verebilirsin. 
Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapı-

lan duaları, şükürleri kabul eden Allah’ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul 
eden tek sensin 

Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rab-
bim!

Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah 
olmayan Rabbim!

Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin eşin ve benzerin yoktur. 
Hay ve Kayyum olan Allah’ım! 
Ey her şeyi bilip, işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan! Rabbim! 
Ey her şeyi gören ve mutlak surette kulların her halini bilen Rabbim! 
Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile 

bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin
Ey gerçek hükmün tek sahibi olan Rabbim! Gerçek hüküm ancak senindir ve sen 

Aziz olansın.
Ey öldükten sonra da diriltmeye yetkisi olan ve her şeye gücü yeten Allah’ım! 

Sen muktedirsin 
Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan 

kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır.
Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek ve toprak olanları da ancak sen diril-

teceksin.
Ey Rabbim her canlının rızkını veren tek sensin ve en güzel rızkı veren de sensin 
Ey mülkün tek sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi olan yegâne Sensin 
Ey en güçlü! Aziz ve güçlü olan sensin 
Ey her şeye şahit olan Rabbim! Mutlaka her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü 

bilen sensin 
Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah’ım! Ey bol, 

bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin. 
Ey duaları, tövbeleri, yakarışları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren tek sensin 
Ey Yüce olan Rabbim! İkram ve celal sahibi olan sensin 
Ey güzeller güzeli olan Rabbim! Her hususta bizi güzel sabır edenlerden eyle 

Rabbim!
Ey her şeyin dayanağı olan Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin tek sen 

yetersin.
Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin ancak rızkını veren sensin ve sen ke-

filsin. 
Ey bakıp gözeten Allah’ım! Savaşta Müslümanları, gözetip muvaffak kılan tek 

sensin. 
Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek ve yeğene dost sensin.
Ey her şeyi ve Âlemleri terbiye eden ancak Sen’sin 
Ey Ganiy! Zengin olan tek Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında hiç 

şüphesiz fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran, duaları geri çevirmeyen 
Allah’’m! Şükredenleri ancak bilen sensin. 

Ey yoktan var eden Allah’ım! Her şeyi bilen sensin ve yokken var edensin.
Ey hazinelerinden yarattıklarına ihsan eden Rabbim! Sen, senin için ihsanda 

bulanan o kullarını mutlaka seversin 
Ey Kadir olan Rabbim! Her şeye kadir olan tek sensin.
Ey her şeyi kemale erdiren tek sensin.
Ey yücelten! Dilediğini alçaltıp dilediğini ise yücelten tek sensin.
Ey dereceleri yükselten! Arşın tek sahibi olan ve dereceleri yükselten tek sensin. 

Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir. 
Ey büyük olan Rabbim! En büyük ve en yüce olan tek sensin.
Ey Hakk olan Allah’ım! Ey Melik olan Allah’ım tüm mahlûkatın hakkı veren tek 

sensin. 
Ey iyilik edenleri seven Rabbim! Onlara acıyan ve iyilikleri seven Allah’ım
Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden yegâne sensin. 
Ey günahları af edip bağışlayan Allah’ım!  Sen affedenlerin en hayırlısısın. 
Ey dua edenlerin duasını geri çevirmeyip kabul buyuran Rabbim!
Ey bağışlayıp ihsan edici olan Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi tek sensin. 
Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka diğer şeylerin hepsi fani, yalnız Baki olan 

sensin. İkram ve Celal sahibi tek sensin. 
Ey eşi benzeri olmayan bir olan Allah’ım! Tek olan sadece sensin.
Ey güçlü ve kuvvetli olan Allah’ım! Rızk veren yalnız sensin.
Ey herkese yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Rabbim! Doğru 

yola gösterecek olan sensin. 
Ey en güzel Yaratıcı olan Rabbim! Yerleri ve gökleri yatan da sensin. 
Ey her şeyi bilip gören Rabbim! Görünmeyen ve de görünen diğer âlemleri de 

bilen sensin.
Ey manevi ve maddi her çeşit fütuhatı veren sensin. 
Ey her şeyi kudreti ile ihata eden tek sensin. 
Ey hükmün sahibi olan Allah’ım! Gerçek olan Adil hükmü veren de sensin. 
Ey herkesin yalnız kendine muhtaç olduğu Allah’ım! Herkesin hesabını en iyi bi-

len tek sensin! Herkesin hesabını ölçülü bir şekilde verecek olan da sensin.
Ey yardım eden ve yardım edenleri de seven Allah’ım! Sen ne güzel bir Mevlasın
Ey Kâinatı kudret elinde tutan Rabbim! Bütün her şey yalnız senin kudret elin-

dedir.
Ey bütün yattıklarını bir anda yok etme gücüne sahip olan Allah’ım! Kulları öldür-

mek de yalnız sensin kudret elindedir. 
Ey büyüklerin büyüğü olan güzel Rabbim! Sen en yüce ve büyük olansın.
Ey zatı ile kaim olan Allah’ım! Sen doğmamış ve de doğrulmamış olansın. Senin 

eşin ve hiç bir benzerin yoktur 
Ey misli olmayan Allah’ım!  Sen herkesin görmediğini gören ve tüm gizlilikleri 

bilip vakıf olansın. Sen ne güzel bir yardımcısın ve de ne güzel bir Mevlasın. 
Ey yüce olan Rabbim! Kuvvet ve güç yalnız senin yardımın ile mümkün olur.

16 Mayıs 2018
Hicri: 1 Ramazan 1439

Sahur:
03:54

İftar:
20:00

RAMAZIN-I ŞERİF VE ORUÇ
Oruç ayı olan Ramazan- Şerif, feyizli bir hayatın yaşandığı müba-

rek  bir mükafat ayıdır. Nail olduğumuz sayısız  nimetlerin kadrini ha-
tırlatan bu ayda,fani lezzetlerden vazgeçip baki lezzetlere nail olma-
nın sırrına Hak Teala’nın emir buyurduğu  oruç nimeti ile kavuşulur.

Oruç, fazileti ve asli gayesi daimi bir ibadet  şuuru içinde nefis 
engeliyle  mücadele etmek  ve nefsi kontrol etmek altında tutarak 
tesirini asgariye indirebilmektir.

Oruç , hayat mücadelesinde zaruri olan ‘’sabır, irade , nefsi ar-
zulardan uzaklaşma ‘’ gibi hallerin talimi  ile ahlaki durumumuzu ke-
male erdirir. Yine bu ibadet, nefsin yemek, içmek ve şehvetten  yana 
bitmez tükenmez arzularına karşı  insanın şeref ve haysiyetini  koru-
yucu bir kalkandır. Yine oruç; sahibinin, azmü sebat, kanaat, hale 
rıza,metanet ve sabır gibi ahlaki güzelliklere erdirmenin faziletiyle 
beraber  mahrumiyet ve açlıkla nimetlerin kadrini hatırlatır  ve bu 
vesile  ile yoksulların hallerini düşünüp onlara merhamet  ve şefkat  
hisleriyle yüreklerimizi hassaslaştırır.Bu vasfıyla oruç  sosyal hayatta 
ki  kin , haset , kıskançlık gibi kitleyi huzursuzluğa boğan menfilikleri 
bertaraf etmekte en müessir bir ilahi emirdir.Dolayısı ile  oruç, yalnız  
bu ümmete  değil , evvelki  ümmetlere  de farz kılınmıştır.

Ramazan kelimesinin kök anlamıyla ilgili olarak oruç tutulan 
bu ayda açlık ve susuzluğun etkisiyle insanın içinin yandığı, oru-
cun hararetiyle günahların yakıldığı, güz yağmurlarının yeryüzünü 
yıkadığı gibi ramazan orucunun da müminleri günahlardan yıkayıp 
temizlediği için aya bu ismin verildiği yönünde bazı kitaplarda yer 
alan açıklamaların ise İslam’dan sonra orucun etkilerine bakılarak 
yapılan ve tarihi bilgilerle pek örtüşmeyen yakıştırmalar olduğu an-
laşılmaktadır; çünkü hicri takvimde yer alan ay isimlerinin İslam’dan 
öncekonulduğundaşüpheyoktur.Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve de-
ğerine vurgu yapılan yegane ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığı-
nı bildiren ayetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu 
gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu be-
lirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir (el-Bakara 2/185). 
Hadis kaynaklarında da Hz. Peygamber’den nakledilen, ramazan 
ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tesbit edileceği, süresi 
ve bu aya mahsus ibadetlerle ilgili çok sayıda rivayet yer almaktadır.

Kur’an’dan Mesaj
Ey îman edenler! Sizden önceki (ümmet)lere 

yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı 
(farz kılındı) Olur ki bu sayede takvaya erersiniz

Bakara - 183

“Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, 
kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, 

onlardan başka kimse giremeyecektir”
(Hadis-i Şerif)

Uygunsuz bir sözü terk etmek, 
nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. 

(Yusuf b. Übeydullah)

Hadis Günün Sözü

İnsanoğlu  mahlukat içerisinde  en mükerrem olarak  
yaratılmıştır . Güçlü – güçsüz , sıhhatli- sıhhatsiz , bilgili- 
bilgisiz, zengin- fakir gibi  fertler arasındaki  farklılaşma ve 
kademeleşme  ise, toplum nizamının tesisi ve ahengini te-
min içindir.

Bu kademeleşmede  ehemmiyetli bir yer teşkil  eden 
zenginlik  ve fakirlik , birbirinize zıd iki  iktisadi farklılık arz 
eder .Zenginlik ve fakirlik  gibi farklı  imkanlara sahip olma 
, imtihan gayesiyle takdir-i ilahinin  ince ve derin  hikmetle-
rini ihtiva eder . Varlıklı insanların  servete  ram olma  neti-
cesinde  muhtemel  azgınlarına set çekmek , muhtaçlarında 
zenginlere karşı  kin ve hased gibi  menfi temayüllerinin  
tomurcuklanmasını engellemek , ictimai  hayatı korumak 
ve fertleri  birbirine muhabbetle bağlamak için ‘’zekat ‘’ farz 
kılınmıştır.İslam ictimai nizamında  fakir ve zengin  arasın-
daki denge  ve muhabbeti  temin etmek için ‘’zekat ve infak’’ 
ibadeti çok mühimdir.

Kur’an’da zekât kelimesi otuz âyettemârife olarak ge-
çer ve bunların yirmi yedisinde namazla birlikte zikredilir. 
Kur’an’da sadaka (çoğulu “sadakāt”) terimi de hepsi Me-
denî sûrelerde olmak üzere on iki âyette zekât anlamında 
kullanılmıştır. Hadislerin yanı sıra Hulefâ-yiRâşidîn ve 
Emevîler döneminde de zekât ve sadaka terimleri genel-
de eş anlamlı olarak geçse de sadaka, hadislerde ve daha 
çok örfte mecburi olmayan gönüllü ödemeleri de içine 
alan daha genel bir anlama sahip olmuştur. Zekâtın, yılı 
tartışmalı olsa da Medine döneminde farz kılındığında 
görüş birliği vardır. Buhârî’nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. 
Peygamber’in zekât farz kılınmadan önce fıtır sadakası ver-
meyi emrettiği, zekât farz kılındıktan sonra fıtır sadakasını 
ne emrettiği ne de yasakladığı, müminlerin onu vermeye 
devam ettikleri belirtilir (Buhârî, “Zekât”, 76). Bu hadis fıtır 
sadakasının zekâttan önce emredildiğini, zekâtın ise rama-
zan orucundan sonra farz olması gerektiğini göstermekte-
dir. Ramazan orucunun farz kılındığına dair âyetin hicretin 
2. yılında (623) nâzil olduğu, zekâtın da bundan sonra farz 
kılındığı genel kabul görmüştür.

Rahmet ve bereket 
vesilesi zekat 

Menkıbe MUAZ BİN CEBEL

Ramazan Duası

Ramazan ayı İftar duası! 
İftar duası nasıl yapılır? 11 ayın sultanı Rama-

zan heyecanı yaşanıyor. Milyonlarca Müslüman 
vatandaş, oruçlarını iftar sofralarında dualarla 
açacak. Şükre, paylaşmaya ve sabra dualarla 
‘amin’ denilecek sofralar, bu yıl da samimiyetin 
buluşma noktası olacak. Peki iftar duası nasıl ya-
pılır? Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadiste iftar dua-
sının hikmeti ile ilgili şunları bildirmiştir.

“Üç kimsenin duası reddolunmaz, iftar sıra-
sında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, 
mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya 
yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve izzet ve 
cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, 
sana yardım edeceğim” diye yemin eder.’’ Oruç 
açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden 
geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade 
edebilir. Bu anlamda genel olarak bilinen dua 

şöyledir; “Allahım! Senin rızanı kazanmak için 
oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. 
Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş 
olan Rabbim! Beni bağışla.”

İkinci Akabe bey’atinde Müslüman oldu . 
On sekiz yaşındaydı.Kısa zamanda ‘’Ümmetin, 
helal ve haramı en iyi  bileni oldu’’. Ömer bin 
Hattab (r.a)zamanında otuz beş yaşlarında hak-
ka kavuştu.

Yaşadığı kısa hayat rağmen  başta Rasu-
lullah (s.a.v) olmak üzere büyük sahabilerin  
ve çevresindeki insanların sevgisini kazanmış, 
ismini gönüllere  nakşetmişti.

Ahlakıyla  ve mala tenezzülsüzlüğü ile bilin-
di. O kadar veriyordu ki almaya  muhtaç duruma 
gelmişti ama vermekten  vazgeçemedi .Abdul-
lah bin Mesud (r.a)  onun hakkında şöyle diyor: 
‘’Muaz  tek başına bir ümmetti. Allah için yaşar-
dı.Biz onu İbrahim aleyhisselama benzetirdik.’’ 
Yakalandığı taun hastalığından öleceğini anla-
yınca şöyle dua etti;

 ‘’Allah’ım! Ben senden korkuyordum.Şim-
di ise senden umuyorum.Allah’ım!Biliyorsun 
ki ben, nehirleri akan, ağaçları dikili bir dünya 
içinde yaşamadım. Bütün hayatım, susuz ve 
çetin zamanlar için, daha çok ilim, iman ve taat 
içindi.’’ Onun dik duruşuna Ömer (r.a)hayrandı.
Onun için ‘’Muaz olmasaydı Ömer helak olurdu 
.’’ demişti.

  Kur’an’ı ezbere bilenlerden  en güzel 
okuyanlardandı.İlmine  güvenileceği bizzat 
peygamber aleyhisselam söylemişti.Onu bu 
nedenle, din öğretmek için görevlendirdi. Şehir-
lerin, ülkelerin Müslüman olması onun omuzla-
rına yüklenmişti. 

Hz. Muaz bir defasında, YaRe¬su¬lal¬lah, 
bana cenneti kazandıracak ve ce¬hen¬nemden 

uzaklaştıracak bir şey söyle! dedi. Peygambe-
rimiz şöyle buyurdu:Bana çok mühim ve büyük 
bir meseleyi sordun! Ancak Allah bir kimseye 
kolaylık ihsan ederse, onu yerine getirmek ko-
laydır. Allah’a ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak 
koşmazsın. Namazı layıkıyla kılar, zekatı verir, 
Ramazan oru¬cunu tutar ve haccı da yaparsın.

Hz. Muaz fevkalade takva sahibiydi. Gece-
leri teheccüde kalkar ve şöyle dua ederdi:Ya 
Rabbi! Gözler uykuya daldı, yıldızlar kayboldu. 
Ama Sen Hayy ve Kayyum’sun, ya Rabbi Kıya-
met günü bana iade edilmek üzere yanında bir 
he¬diye kıl. Sen verdiğin sözden dönmezsin, ya 
Rabbi

Hz. Muaz, Şam’a gitti ve Hicret’in 18. yılın-
da 38 yaşındayken vebadan vefat etti.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN
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	 Teknik Ressam
           l   Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

	 Kalite Kontrol Teknikeri
           l   Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

	 CNC Operatörü
           l   Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

	 İmalat Operatörü
           l   Universal Torna ve Freze kullanabilen

	 Montaj Operatörü
           l   Otomotiv sektöründe deneyimli 
           l   Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

	 Lojistik Operatörü
           l   Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek

21 – 35 YAŞ ARASI BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARAMAKTAYIZ.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sok. No:7 Selçuklu / KONYA 

0 332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr 

Fevzi Çakmak Mah. 10566 Sok. 
No : 1 Karatay / KONYA

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

İş Tanımı;
İş makinası sektöründe faaliyet gösteren firmamıza müşte-
rilerin ihtiyaç ve taleplerini ele alıp çözümde aktif rol oyna-
yacak müşterilerin riskleri ve gerekli diğer aksiyonların alın-
masını sağlamakla görevli aşağıdaki niteliklere sahip BAY 
ve BAYAN SATIŞ PERSONELİ alınacaktır.
3 Satış konusunda iş makinaları ,yükleyiciler ,otomotiv sek-
töründe çalışmış ve satış tecrübesine en az 3 yıl sahip olmak,
3 Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya MYO 
mezunu olmak,
3 Tercihen yabancı dil bilgisine kendisini ifade edebilecek 
kadar sahip olmak,
3 Erkekler için askerlik vazifesini tamamlamış olmak,
3 Takım çalışmasına yatkın,prezentable olmak,
3 Sorumluluk sahibi , iş takibi konusunda dikkatli , iletişim 
becerileri güçlü , detaylara önem vermek,

SATIŞ PERSONELİ
ARANIYOR

DOLGUN MAAŞ+ USD üzerinden PRİM+YEMEK+SSK

İLETİŞİM: Hama Makina Dış Tic.Ltd.Şti.
Fevzi Çakmak Mh. Çelik Cd. D Blok 2 H1 Karatay/KONYA

TEL: 0332 502 11 09
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* PAKETLEME, 
* DEPO BÖLÜMÜNDE VE
* CNC OPERATÖRÜ  
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 75Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULANABİLEN 

ELEMAN 
* VE VASIFSIZ
ELEMANLAR

alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: Fevzi Çakmak Mah. BÜSAN 4. Sanayi 
Sitesi 10670 Sokak No: 6  Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde 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

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

LABORATUAR 
TEKNİKERİ

VE
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.

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE
DETERJAN ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 

ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

VASIFSIZ ELEMAN
ARANIYOR

BÜYÜKKAYACIK MAH. 8 SK. 17/1
SELÇUKLU / KONYA
TEL: 0322 245 69 70-71
(İRTİBAT: İSMAİL TEMEL)

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76
ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 Ka-
ratay/ KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE,

4 18-30 YAŞ ARASI
4 MEVLANA VE AKİDE
ŞEKERİNDEN ANLAYAN

BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN 
AŞAĞIDAKİ ADRESE

YAPILACAKTIR.

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana Çevre 
Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

Firmamız bünyesinde

PAKETLEME BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK

40 YAŞINI AŞMAMIŞ

VASIFSIZ
BAY ELEMANLAR

VE 

25-40 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

Büyük Kayacık Mah. 3. O.S.B. 19. Sokak No:12
Tel: 0332 239 23 99 (pbx) Selçuklu/ Konya

Şirketimizde görevlendirilmek üzere;

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No: 31 42300 Selçuklu / Konya 

e-mail: info@safatarim.com
Tel: Tel: 0 332 239 14 60 (Pbx)

v Başkent Hast. Dedeman Oteli ci-
varlarında ikamet eden Psikoteknik, 
SRC2-4, E sınıfı Sürücü Belgeli 

Şoför
v Zirai İlaç Paketleme Bölümünde 
çalıştırılmak üzere

Vasıfsız BAY – BAYAN
elamanlar

Alınacaktır.

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.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI
KAYNAKÇILARI

alınacaktır.
SSk + Servis + Yemek

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Cibi Sokak No: 8
Tel: 248 13 50         Selçuklu/ Konya

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
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ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÜRETİM 

BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIRIMAK 
ÜZERE,

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
22- 35 YAŞ ARASI

BAY PERSONELLER
ALINACAKTIR.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

Büsan Sanayi Sitesi 10665 Sk. No: 4/G
Tel: 0535 296 57 74 Karatay/ KONYA

Firmamız bünyesinde 
KAYNAKÇI 
USTALARI

VE VASIFSIZ 
ELEMANLAR 

Alınacaktır

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

Horozluhan Mah. Çevreli Sk. No: 10 Osb/Selçuklu/KONYA
Tel: 444 56 23  Karatay/KONYA

Müracaatlar şahsen ya da 
www.akdasbetonkalip.com.tr adresinden yapılaaktır.

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

Konya Şeker’in Torosların merkezine inşa ettiği Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde sıkma elma ve üzüm suyu çeşit-
leri ile pekmez, sirke, şerbet çeşitleri ve limonata üretiliyor. Bölge çiftçisinin ürettiği meyveler, son teknolojiyle donatılan tesiste işleniyor

Torku’dan doğal ürünler 
Çiftçinin emeğine, alın terine 

sahip çıkmayı kendine şiar edinen 
Konya Şeker’in Torosların merke-
zine inşa ettiği Torku Meyve Suyu, 
Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinde 
sıkma elma ve üzüm suyu çeşitleri 
ile pekmez, sirke, şerbet çeşitleri ve 
limonata üretiliyor. 

Tesislerde sayesinde bölgedeki 
üreticilerin ürettiği meyveler ar-
tık çürümeye terk edilmiyor, değer 
kazanıyor. Bölge çiftçisinin ürettiği 
meyveler, son teknolojiyle donatı-
lan tesiste işleniyor ve Torku mar-
kasıyla, hiçbir katkı maddesi ilave 
edilmeden %100 sıkma meyve 
suyu olarak tüketiciye sunuluyor. 
Aynı tesiste üretilen şerbet çeşitleri 
ile de bin yıllık şerbet kültürümüz, 
Torku güvencesiyle yaşatılıyor. Kır-
mızı ve Yeşil olarak iki farklı çeşitte 
hazırlanan şerbetler ve geleneksek 
içeceklerimizden limonata, bu yıl da 
iftar sofralarının vazgeçilmezi ola-
cak. Torku Sıkma Meyve Suyu, Sir-
ke ve Pekmez Entegre Tesislerinde 
doğal karışımlarla üretilen limonata 
ve şerbetlerde glikoz şurubu (NBŞ) 
kullanılmıyor. İftar sofralarına farklı 
bir lezzet katan limonata ve şerbet 
gibi geleneksel tatlarımız en doğal 
haliyle tüketici ile buluşuyor. Yeşil 
Şerbet’te; portakal suyu, limon suyu, 
tarçın, karanfil, yeşil elma ve nane; 
Kırmızı Şerbet’te; vişne suyu, kırmı-
zı üzüm suyu, tarçın ve karanfil, 

Limonatada da ise limon suyu 
konsantresi kullanılıyor. 

“ŞERBET KÜLTÜRÜMÜZ, TORKU 
GÜVENCESİYLE YAŞATILIYOR” 
Tamamen doğal olması, ferahlık 

vermesi ve farklı aroması ile enfes 
bir tat olan şerbeti Türklerin Orta 
Asya’dan getirdiği biliniyor. Kaşgarlı 
Mahmud, Eflaki, Mevlana Celaled-
din Rumi, Yusuf Has Hâcib, Evliya 
Çelebi gibi ismi tarihimize altın harf-
lerle yazılmış, mütefekkir, seyyah ve 
düşünürlerin eserlerinde sarayların 
vazgeçilmez içeceği olarak geniş yer 
bulan şerbet, günümüzde de Türki-
ye’ye özgü bir tat olarak bütün dün-
yada kabul görüyor. Çok fazla çeşidi 
bulunan şerbette de her üründe 
olduğu gibi en önemli husus, güve-
nilir ellerden sunulması. Türkiye’nin 
en genç markası olmasına rağmen 
kısa sürede tüketicinin beğenisini 
ve güvenini kazanan Torku, şerbe-
ti de yine çiftçi kuruluşu olmasının 
vermiş olduğu sorumlulukla doğal 
olarak üretiyor. Ramazan ayında sık-
lıkla tüketilen geleneksel şerbetimiz, 
meyve çeşitleri, tarçın ve karanfil-
le zenginleştirilerek yeni neslin de 
severek içeceği şekilde modernize 
edilmiş bir lezzet olarak sunuluyor. 
Torku Şerbetler, içeriğindeki tarçın, 
karanfil ve meyveler ile hem susuz-
luğu giderici ve ferahlatıcı özelliği, 
hem de lezzeti ile her daim sofrala-
rın baş tacı oluyor. 

Sıcak günlerin en çok tercih edi-
len içeceklerinden biri olan limonata 
da hem ferahlatıcı hem de C vitami-
ni deposu olma özelliği taşıyor. Tor-
ku kalitesiyle evdeki limonata lezzeti 
cam şişelerde limonata severlerle 
buluşuyor. 

“KONYA ŞEKER İLE ÇİFTÇİNİN 
ÜRÜNÜ DEĞERLENDİ” 

Çiftçinin daha çok üretmesini 

ve ürettiğinden daha çok kazan-
masını hedefleyen Konya Şeker, bu 
kapsamda gıda sanayine yönelik 
yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. İç 
Anadolu Bölgesinde üretilen üzüm, 
elma gibi meyveleri değerlendir-
mek, bölgenin meyve üretim po-
tansiyelini harekete geçirip bölge 
meyveciliğinin gelişimine lokomo-
tiflik yapmak, artan üretim hacmi 
ile de çiftçinin gelir hanesine yeni 
bir kalem ekleyerek toplam gelirini 
arttırmak için Torosların merkezine 
kurulan Torku Sıkma Meyve Suyu, 
Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, 
2016 yılında faaliyete geçti. Tesis, 
106 bin metrekarelik açık ve 20 bin 
metrekarelik kapalı alana inşa edil-
di. Entegre tesis yaklaşımıyla dizayn 
edilen tesis, meyvecilikteki gelişime 
paralel olarak üretim kapasitesini ve 
nihai ürün ile ürün işleme çeşitliliği-
ni arttıracak şekilde projelendirildi. 

“Ürünler, katkısız ve en kaliteli 
haliyle pazara arz ediliyor” 

Torku Sıkma Meyve Suyu, Sirke 
ve Pekmez Üretim Tesisinde, böl-
gedeki meyveler işlenerek, ürünler 
elde ediliyor. Tesiste üretilen sıkma 
meyve suyu, sirke, pekmez, limona-
ta ve şerbetler katkısız ve en kaliteli 
haliyle 1. sınıf ürün olarak pazara arz 
ediliyor. Torku’nun doğal ve sağlık-
lı ürün yaklaşımına uygun üretim 
yapacak, kalite ve hijyen standart-
larından taviz vermeyecek şekilde 
projelendirilen tesiste üretimine 
başlanan limonata ve şerbet çeşitleri 
gibi sıkma elma ve üzüm suları da 
sağlıklı cam şişelerde tüketicilere su-
nuluyor. n HABER MERKEZİ 
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Bir önceki milletvekilliği seçimlerinde Altınekin’den sadece 1 milletvekili aday adayı 
varken, 24 Haziran seçimleri öncesinde Altınekin’den 7 milletvekili aday adayı çıktı

Aday adayı sayısında
Altınekin açık ara önde

Türkiye yeni bir seçime hazır-
lanırken, millete hizmet etmeye 
aday olan isimler de kendi fikir-
lerine göre farklı siyasi partilere 
başvurularını yaparak milletve-
kili aday adayı oldu. Konya’da en 
çok milletvekili aday adayı 233 
rakamı ile AK Parti’den çıkarken, 
aday adaylarının çıktıkları bölge-
ler de dikkat çeker oldu. Öyle ki, 
Altınekin’de bir önceki milletve-
kili seçimlerinde sadece 1 millet-

vekili aday adayı varken, bu sayı 
24 Haziran öncesinde 8’ye çıktı. 

Altınekin bölgesinden mil-
letvekili aday adayı olan Ayşe 
Türkmenoğlu, İsmail Atçeken, 
Mustafa Altınekinli, Ramazan 
Poçan, Mustafa Kayahan, Meh-
met Çakıoğlu, Lokman Koyuncu-
oğlu ve Goncagül Çok, Altınekin 
bölgesinden AK Parti milletvekili 
aday adayı olan isimler oldu. 

Altınekin Ziraat Odası Başka-

nı Bekir Kağnıcıoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri, AK Parti Konya 
milletvekilliği için Altınekin böl-
gesinden aday adayı olan isimle-
ri biraraya getirdi. Altınekin’de 
aday adaylarını buluşturan Bekir 
Kağnıcıoğlu, “Tarım ve tarıma 
dayalı sanayide özellikle son yıl-
larda yaptığı atılımla dikkatleri 
üzerine toplayan ilçemiz, siya-
seten de artık sesini daha yük-
sek perdeden duyurmak istiyor. 

Tarihi eskilere dayanan ve üret-
meyi kendisine vazife edinen Al-
tınekin halkı, millete Ankara’da 
vekalet edebilmek için de elini 
taşın altına koymaya aday olu-
yor. İlçemizden aday adayı olan 
bu 8 hemşerimize çıktıkları yolda 
başarılar diliyor, sürecin ilçemiz, 
Konyamız ve tüm Türkiye için 
hayırlı bir şekilde sonuçlanması 
için dua ediyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Başkan Toru’dan 
hemşirelere karanfil

Meram İlçe Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, 12-18 Mayıs 
Hemşireler Haftası kapsamın-
da 30 Nolu Havzan Aile Sağlığı 
Merkezi’ne ziyaret gerçekleş-
tirdi. 

12-18 Mayıs Hemşireler 
Haftası kapsamında Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, 30 
nolu Havzan Aile Sağlığı Mer-
kezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarette hemşirelerin haftası-
nı kutlayan Başkan Toru, ken-
dilerine karanfil takdim eder-
ken Aile Sağlığı Merkezi’nde 
tedavi amaçlı bulunan hasta ve 
yakınlarıyla sohbet etti. Başkan 
Fatma Toru, Meram Belediye-
si Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde 
görevli hemşirelerin de haftası-
nı kutlayarak karanfil verdi. 

Meram Belediye Başkanı 

Fatma Toru, ülkenin her köşe-
sinde insan hayatının kutsallı-
ğından ödün vermeksizin son-
suz sabır, gayret ve sevgi ile 
mesleğini icra etmeye çalışan 
hemşirelerin haftasını kutla-
mak için ziyaret gerçekleştir-
diklerini belirtirken, “Sağlık, 
bireylerin zorunlu ve vazge-
çilmez temel ihtiyaçlarından 
biridir. 

Bu ihtiyaca cevap veren 
en önemli meslek grubu içe-
risinde ise hemşirelerimiz yer 
alıyorlar. Sağlık hizmetlerinin 
sunumunda etkin bir rol oyna-
yan ve mesleklerini büyük bir 
fedakarlıkla yerine getiren bü-
tün hemşirelerimizin, Hemşi-
reler Haftasını kutlar sağlık ve 
mutluluk dilerim” dedi.
n İHA 

Özel Türmak Anadolu Lisesi , yeni mezunlarını verdi. Okuldaki geceye, öğrenciler, öğretmenler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Türmak’ta mezuniyet sevinci
Özel Türmak Anadolu Lisesi 

12.Sınıf öğrencilerine mezuniyet 
programı gerçekleştirdi. Özel Tür-
mak Okulları  konferans salonunda 
gerçekleştiren programa Özel Tür-
mak Okulları Genel Müdürü İlhan 
Yılmaz,Özel Türmak  Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, idareciler, öğretmen-
ler ve öğrenciler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın ardından programın açılış 
konuşmasını yapan Özel Türmak 
Okulları Genel Müdürü İlhan Yıl-
maz, “Yeni sorumluluklar, yeni he-
yecanlar sizleri bekliyor.  Bu hayat 
yolculuğunda hepinize başarılar 
dilerim.Her ne olursa olsun, Hangi 
mevkide, makamda olursanız olun. 
Adaletten ayrılmayın. Doğruluktan 
ödün vermeyin. 

Yaratılma sorumluluğunun bi-
lincinde her daim olun ve yaşayın. 

Hepiniz ayrı ayrı bizler için kıymet-
lisiniz, anlamlısınız. 

Dünya ve ahiret mutluluğu-
nu arzuluyorsanız bizimde eğitim 

felsefemizi oluşturan üç önemli 
sorumluluğunuzu sizlere Tekrar 
hatırlatmak istiyorum. Yüce Allah’a 
karşı sorumluluklarımız anne ve 
babamıza karşı sorumluluklarımız 
vatan ve millete karşı sorumluluk-
larımızdır.Gireceğiniz üniversite sı-
navına girecek tüm öğrencilerimize 
başarılar diliyorum” dedi. 

Program 12.sınıf öğrencilerinin 
11.sınıf öğrencilerine flama devir 
teslimi, müzik korosu, pasta kesimi 
gibi etkinliklere yer verildi. 

Okul birincisinin  mezuniyet 
kütüğüne ismini çakmasının ar-
dından 12.sınıf öğrencilerine plaket  
takdim edildi. 

Plaket törenin ardından kep 
atma merasimi esnasında öğrenci-
lerin yaşadıkları coşku ve heyecan 
gözlerden kaçmadı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İlhan Yılmaz

Deizmin tarifini aşağıda vereceğim. 
Önce kısa kısa tespitler yapalım.  3-5 
Mayıs 2018 tarihleri arasında Alanya 
Alâeddin Keykubat Üniversitesi tarafın-
dan tertip edilen uluslararası Sosyal bi-
limler sempozyumu vardı. Bu sempoz-
yumda muhtelif tebliğler takdim edildi. 

Bir ilahiyat fakültesinde görev yapan 
bir akademisyen (doçent) “ehl-i sünnet 
fetişizmi yapılmamalıdır” diyordu. 

Fetişizmi lügatlarımız şöyle tarif 
ediyor; iptidai cemiyetlerde tabiat üstü  
gücü ve etkisi olduğuna inanılan canlı ya 
da cansız varlıklara tapma biçimindeki 
fiillerin tamamıdır. 

Bu akademisyene göre ehl-i sünneti 
müdafaa etmek “fetişizm” oluyormuş.  
Demek Türk milleti İslam ile şereflendik-
ten sonra mütemadiyen (aralıksız) tarih 
boyunca fetişist öyle mi? 

Demek atamız Sultan Alp Arslan 
ehl-i sünnet dışı sapık cereyanlarla mü-

cadele ederken “fetişistti” öyle mi? 
Demek Nizamiye Medreselerini 

kuran mübarek insan Nizamülmülk fe-
tişistti öyle mi? 

Böyle bir zihni yapıdan deizm çık-
maz mı? 

Bir başka ilahiyatçı “İmam-ı Gaza-
li’nin kafası karışıktı” diyor. 

Namaz kılmayı “Emevi uygulaması” 
olarak vasıflandıran ilahiyatçılar var bu 
memlekette. 

Halen okutulmakta olan “ahmak 
ve din bilgisi” kitaplarında “laiklik inanç 
özgürlüğünün teminatıdır” şeklinde bil-
gilerin olduğu ülkedir Türkiye. 

“Fatiha Suresi Örneğinden Ha-
reketle Milletimizin Kur’an-ı Kerim ile 
Bütünleşmesi”  başlıklı  bir tebliğ özeti 
gönderiliyor Sadreddin-i Konevi Sem-
pozyumuna. Fakat bu tebliğ reddedili-
yor. 

Gerekçe nedir biliyor musunuz? 

Bu tebliğin konuyla 
ilgisi yokmuş !!!!

İnsan merak ediyor; 
acaba Sadreddin-i Konevi 
hazretlerinin mi Fatiha su-
resiyle alakalı yok, yoksa 
Sadreddin-i Konevisem-
pozyumunu tertip eden-
lerin mi? 

Bu sempozyuma 
kabul edilen tebliğleri çok 
merak ediyorum. Sadreddin-i Konevi-
sempozyumunun özet gönderme tarihi 
Temmuz 2018’de ertelendi. Bu hususta 
müstakil bir yazı yazmayı planlıyorum. 

Şimdi deizmin tarifini verelim; 
Kainatın işleyişine müdahale etme-

yen tek  tanrı inancıdır. Dini bilgiye akıl 
yoluyla ulaşılabileceği prensibini esas 
alır. Bu sebeple vahyi reddeder. Sevap, 

günah, ibadet, dua, vahiy, 
melek, cin, şeytan, cennet, 
cehennem, ahiret ve kader 
gibi hususlar reddedilir. 

Deizmin ana hatlarıyla 
tarifi böyledir. 

Konya’da yapılan Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve 
İmam Hatip Meslek dersi 
öğretmenlerinden teşekkül 
eden 50 öğretmenin iştirak 

ettiği bir “çalıştayda”, öğrencilerin deiz-
me kaydığı hususu gündeme getirildi. 

Konya Milli Eğitim Müdürlüğünün 
bu  tespiti yerden göğe kadar haklıdır. 

Öğrenciler nasıl deizme kaymasın 
ki, her mekânda “hayatta en hakiki mür-
şit ilimdir, fendir”  yazıyor.

Peki,  inanç nerede? 
Sevgili peygamberimizi örnek al-

mayacak mıyız? 
İslamiyet’e ilim ile din birbiriyle 

çatıyor mu? Batı’da laikliğin ihdasına 
zemin hazırlayan ilim-din çatışması var-
dı. Bunu biliyoruz. 

Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz 
İslam dininde ilim-din çatışması olma-
dığı halde, bu husus öğrencilere niye 
anlatılamıyor? 

Bu hususu kim anlatacak? 
“Ehl-i sünnet fetişizmi olmamalıdır” 

diyen öğretmenler mi? 
Namaz kılmayan ve hatta namaz kıl-

madığı halde namaz kılanlara da “Emevi 
uygulaması” diyen ilahiyatçılar mı? 

İslam’ı gönülden gönüle aktaran 
mübarek insanlardan İmam-ı Gazali’ye 
“kafası karışık” diyen ilahiyatçılar mı? 

Ülkemizde bilgisinden müstefid 
olduğumuz ehl-i sünnet öğretim üyesi 
hocalarımız vardır. Bu hocalarımızı ten-
zih ediyoruz. 

Öte yandan İslam’ın güncellenmesi 
gerektiğini söyleyenler var. 

Ne demek İslam’ın güncellenmesi? 
Güncellenmesi gereken İslam değil, 

toplumdur. 
Her zaman söyledik ve tekrar ifade 

edelim; 
Türk milletinin özü ehl-i sünnettir. 
Milletimiz İslamiyet ile şereflen-

dikten sonra asla kimlik asimilasyo-
nuna uğramamış aksine kimliği kris-
talize olmuştur. 

Tarih boyunca aziz milletimiz ehl-i 
sünnetin hem kalkanı hem de kılıcı 
olmuştur. 

Milletimiz bu şerefli hizmeti de-
vam ettirmekte kararlıdır.

Deizmin en büyük şifası ehl-i sün-
net itikatıdır.

DEİZM

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ
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CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı 
Muharrem İnce Ereğli’den sonra par-
tisinin Konya’da düzenlediği mitin-
ge katılmak için Konya’ya geldi. Hz. 
Mevlana’nın türbesini ziyaret ederek 
dua ettikten sonra Üçler mezarlığında 
Sivaslı Ali Kemalinin ‘Cihan Harbi ve 
Milli Mücadele yıllarında büyük görev-
ler üstlenen Kuvayi Milliyeci) mezarını 
ziyaret ederek dua ettikten sonra Kılı-
çarslan Şehir Meydanındaki mitingde 
cumhurbaşkanı seçildiğinde yapacak-
larını anlatarak, biz milleti ayağa kal-
dırıp, birleştirmek için geleceğiz diye 
konuştu.

Muharrem İnce, eğitimde yapılan 
yanlışların üzerinde durarak, “Pisliktir, 
çöplüktür diyor. Oysa testinin içinde 
ne varsa onu boşaltıyor. Sizin çocukla-
rınızı AB ve ABD’ de olduğu gibi bilim 
okutacağız. Türkiye’deki bilgisayar mü-
hendisi sayısını 10 katına çıkaracağız. 
Eğer Türkiye bu yılları kaçırırsa emin 
olun 100 yıl yoksul kalır. 1 milyon 200 
bin öğrenciye devlet kredi veriyor geri 
ödemeli. Şimdi bir öğretmen cumhur-
başkanı olarak gençlere söz veriyorum. 
Okulu bitirdin iş bulamadın, 2 sene 
boyunca iş bulana kadar o krediyi al-
maya devam edeceksin. Gençlerimiz 
sınava giriyor. Sınava girerken para 
isteniyor. Kendi çocuklarına bedava sı-
nav yapamayan bir devlete yazıklar ol-
sun. Öğrenci kimliğini gösteren herkes 
müzelere serbest girecektir. Her yıl 10 
bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. 
Onların her anlamda yetişmelerini sağ-
layacağız. Bunları sizlerle birlikte yapa-
cağız. Hangi partili olursan olsun. Kim 

olursan ol gel. Gel kardeşim birlikte 
yapalım” dedi.

BU MİLLETİ HAKETTİĞİ 
YERE GETİRECEĞİZ

Kudüs’teki ABD’nin misillemesini 
kınayan Muharrem İnce, “Kudüs bizim 
için, Müslümanlar için önemlidir. Ame-
rika’nın yaptığı misillemeyi kınıyorum. 
T.C. yöneten daha aklı başında davran-
malıdır. Çekin Washington’daki elçiliği 
diyorum. Devlette devamlılık önemli-
dir. Size söz veriyorum beni Cumhur-
başkanı yapın Gazne’ye ben gideceğim. 
Bugünün Dünya Çiftçiler ve Eczacılar 
Günü, çiftçilerin ve eczacıların sorunla-
rını biliyorum. Bunu takip edip, sorun-
larını çözeceğiz. 70’li yıllarda Ecevit’in 
bir sloganı vardı; ‘Toprak işleyenin su 
kullananın’ diyordu. Çiftçi kardeşlerim 
topraklar sizinse tapular evde olması 

lazım, tapular gitmiş bankaya. Ülke-
mizin toprağını, suyunu, şeker fabrika-
larını, Tüpraşı, Tekeli ne yaptılar.  Bu 
fakir insanların yaptığı her şeye sattılar. 
Devlet çiftçisine borçludur. Söz veri-
yorum. Cumhurbaşkanı olduğumda o 
borcu ödeyeceğim. Mazotu çiftçiye 3 ile 
3,50 TL arasında vereceğim. Buğdayın 
anavatanı Türkiye’dir. 20 milyon ton 
buğday üretiyoruz. 5 milyon tonda dı-
şarıdan alıyoruz. Bunun içinde 1 milyar 
dolar ödüyoruz. O parayı oraya verece-
ğine, Suriyelilere vereceğine, çiftçiye 
versene. Bulgaristan’dan saman al-
mayalım. Yerel ve doğal besleneceğiz. 
Doğal ve yerel tarımı destekleyeceğiz. 
Çocuklarımızın GDO ürünler yemesi-
nin önüne geçeceğiz. Bir köylü çocuğu 
olarak size söz veriyorum. Çobanlık 
yapmış, tarlalarda büyümüş, traktörü 
römorkla geri geri yanaştıran biri ola-
rak size söz veriyorum, bu millet ve 
çiftçimiz hakettiği yere gelecektir” diye 
konuştu. 

BAĞIMSIZ YARGIYI KURACAĞIZ
Yağrının bağımsız olması gerek-

tiğine dikkat çeken Muharrem İnce, “ 
Recep Tayyip ne olacak diyorlar. Be-
nim öyle bir derdim yok. Benim derdim 
memlekettir. Bağımsız yargıyı kuraca-
ğız. Kimi yargılarsa yargılasın. Çırak-
lık, ustalık dönemi dedi. Bende artık 
emeklilik dönemi olsun diyorum. Hiçbir 
şey olmaz. Ekonomi iyi gidiyor diyor-
lar. Genç işsizler yüzde 20,cari açık çok 
yüksek nasıl ekonomi çok iyi sorarım 
sizlere? Bunların verdiği değerler başka 
ülkenin değerleriyle karışmış. Manifes-
to yayınlayacakmış 16 yıldır nerdeydin. 

Faizleri 24 Haziran’da düşüreceğim di-
yor. Doğru diyor. Çünkü benim gelece-
ğimi biliyor. Ben 550 milletvekilinden 
üst üste seçilen milletvekillerindenim. 
Diplomamı göster diyorsunuz. Acelesi 
yok. Ben bir öğretmenim. Onu da okul 
arkadaşlarımla birlikte göstereceğim.”

BİZ BU MİLLETİ BÖLMEYİP, 
BİRLEŞTİREREK AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Muharrem İnce, biz hiçbir şekilde 
kimseyi ve kurumları bölmeyeceğiz 
diyerek, “Şehit ailelerini, gazileri, cami-
leri, üniversiteleri, sendikaları böldüler. 
Bir birleştireceğiz. Şehit ailelerine ve 
gazilere ayrı ayrı para verilir mi? gü-
nahtır. Hepsine tek tip para vereceğiz 
ayırmayacağız. Bana gariban cumhur-
başkanı adayı dedi. Ben gariban kaldım 
da o nasıl zengin oldu? Hakkari’de Türk 
Bayrağı olacak mı dediler. Hakkari’ye 
gittim. Türk Bayrağı da vardı. Hakka-
rililer bağrına bastı beni. Memleketin 
dört bir köşesi, 81 milyonu hiç ayrım 
yapmadan seviyorum ben. Muharrem 

İnce gelirse senin başörtünle uğraşır 
diyor. Benim kız kardeşim 12 yaşın-
dan beri başörtüsü takıyor. 40 senedir 
takıyor. İnsan kız kardeşinin başörtü-
sünü çıkarır mı? Bu ülkede isteyen is-
tediği gibi giyinecek. İster evinde, ister 
sokakta, ister devlet dairesinde taksın 
başörtüsünü, böyle bir sorunumuz yok. 
Buradan söz veriyorum. Kimsenin ba-
şörtüsüyle uğraşmayacağım. Biz bu 
milleti birleştireceğiz, ayağa kaldıraca-
ğız” şeklinde konuştu. 

YÜKSEK SEÇİM KURULUNU UYARDI
Mitingdeki cübbeli avukatları gö-

ren Muharrem İnce, “cüppeli avukat-
lara sesleniyorum. YSK’ ya birlikte gi-
deceğiz. 24 Haziran günü Muharrem 
İnce Yalova’da oyunu kullanacak. Son-
ra atlayacağım arabama Ankara’ya 
gideceğim. YSK üyelerini Konya’dan 
uyarıyorum, işinizi doğru yapın, tarafsız 
olun. Avukat arkadaşlarım cübbeleri-
ni arabada gezdirsin, her an sizi davet 
edebilirim. En az 50 bin cübbeli avu-

katla YSK’ ya gideceğiz. YSK üyeleri 
alavere dalavere işler yapmayın. Abi-
dik gubidik işler yapmayın. Türkiye’nin 
dört bir yanına sokaklara fotoğraflarını 
asarım, insan içine çıkamazsınız” ifade-
sini kullandı. 

OTİZMLİ ÇOCUKLARIMIZA
SAHİP ÇIKACAĞIM 

Son olarak otizmli çocukların hep-
sinin okumasını sağlayacağını belirten 
Muharrem İnce,“Cumhurbaşkanı olur-
sam ilk işim otizmli çocuklar olacak. 
Sayısı 350 bin olan bu çocuklarımızın 
20 bini okuyor. Hepsinin okumasını 
sağlayacağım. Bunun hemen çözece-
ğim. Memlekette her şeyimiz var. Sa-
dece kötü yönetiliyoruz. Çalıyorlar. En 
değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. 
Tam 12 sene çocuklarımızın sorularını 
çaldılar. Size söz veriyorum. Soruları ve 
paranızı çaldırmayacağız. Bu fakir için 
sizden destek bekliyorum” diyerek söz-
lerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Konya’da miting düzenleyen CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Biz bu milleti birleştireceğiz, ayağa kaldıracağız” dedi.  Çiftçilere de seslenen İnce, “Ço-
banlık yapmış, tarlalarda büyümüş, traktörü römorkla geri geri yanaştıran biri olarak size söz veriyorum, bu millet ve çiftçimiz hakettiği yere gelecektir” diye konuştu. 

‘Milleti ayağa kaldıracağız’

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muhar-
rem İnce Ereğli’den sonra partisinin 

Konya’da düzenlediği mitinge katılmak 
için Konya’ya geldi.
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Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, geçtiğimiz günlerde yeniden Konya Tabipler Odası Başkanı seçi-
len Dr. Seyit Karaca’ya,“hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Karaca, son yıllarda Konya’nın önemli bir atılım yaşadığını söyledi

Arslan’dan Karaca’ya ziyaret
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Baş-

kanı Mustafa Arslan, geçtiğimiz günlerde 
gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’la ye-
niden Konya Tabipler Odası Başkanı seçilen 
Dr. Seyit Karaca’ya hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Karaca’nın yeniden Konya Tabip-
ler Odası Başkanı olmasından dolayı mutlu 
olduklarını belirten Arslan, Karaca’yı tebrik 
etti. Karaca’nın hem hekimlikte hem de Sivil 
Toplum Kuruluşları adına başarılı çalışmalar 
yürüttüğünü belirten Arslan, “Yaptığınız ba-
şarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. 
Yaptığınız çalışmalar inanıyorum ki sadece 
Konya ile sınırlı kalmayacak, tüm Türkiye’ye 
önemli katkılar ve faydalar sağlayacaktır. Yeni 
dönemde sizlere başarılar diliyor, yeniden 

hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” ifadele-
rini kullandı. Arslan’ın ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca da, Konya’nın önemli 
bir şehir olduğuna dikkat çekerek, son yıllarda 
Konya’nın önemli bir atılım yaşadığını söyledi. 
Şehirdeki gelişimin her alanda olması gerek-
tiğini belirten Karaca şöyle devam etti, “Kon-
ya’mızın önemli bir basını var. Basınımızın 
desteğini bizler de her zaman gördük. Bir şe-
hir kalkınacaksa, sanayisiyle, tüccarıyla, esna-
fıyla, basınıyla kalkınmalı. Bu anlamda sizlerin 
de şehre verdiği büyük emek ve desteklerden 
önemli. Bu anlamda sizlere de bu önemli ça-
lışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Misyoner Zihinler” konulu konferans veren Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Arslan, “İşgaller vatan topraklarından önce zihinlerde gerçekleştiriliyor” dedi

Zihinlerde haçlı işgal!
Hikmet İlim ve Sanat Derneği, 

sezonun son Pazartesi Sohbetle-
ri’ni “Misyoner Zihinler” konulu son 
derece düşündürücü bir sohbetle 
tamamladı. Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 
konuşmasına katılımcıların ve İslâm 
dünyasının mübarek Ramazan-ı Şe-
rif’ini kutlayarak ve Filistinli Müslü-
manları şehit eden Siyonist İsrail’i 
lânetleyerek başladı. Türkiye’de ve 
Konya’da yaşanan kültür erozyonu ile 
misyonerlerin küresel anlamda nasıl 
çalıştıkları ve ne tür sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle içimizden misyoner zih-
niyetleri nasıl devşirdiklerini bilgi ve 
belgeleriyle ortaya koyan gazeteci-ya-
zar Mustafa Arslan, misyoner kültür 
ve İslamsız Müslüman oluşturma ile 
ilgili araştırma üzerinde 13 seneden 
beri çalıştığını ve 2004’de gizli haç 
işaretleri taşıyan (+)’larla başladığını 
belirterek “İslâm Ümmeti terörü de 
içine alan kanlı savaşın hemen önün-
de veya arkasında mutlaka ekonomik 
savaş ve kültürel savaşla muhatap. 
Savaşlar artık cephelerde eskiden ol-
duğu gibi göğüs göğüse, kılıç, tank ve 
tüfekle değil hayatın tüm aşamalarına 
yayılmış durumda. İşgaller vatan top-
raklarından önce zihinlerde gerçek-
leştiriliyor. Obez zihinler ve hormonlu 
zihinler gibi. Misyoner kültür ve mis-
yoner ekonomik savaş ise bu işin bir 
başka yönü” dedi.

GİBİLEŞTİRME 
FAALİYETLERİ ÖN PLANDA 

“Misyonerlik, Hıristiyanlığı Hıris-
tiyan olmayanlara yaymaya dönük 
faaliyet” diyen Arslan, “Haçlı seferle-
rinden de örnek verirsek kılıç yoluyla 
Hıristiyanlığı hakim kılmak gibi bir 
aşama var. Onu takip eden aşama 
daha yumuşak aşama. Yardım kuru-
luşları eliyle misyonerlik faaliyetleri, 
eğitim eliyle misyonerlik faaliyetleri, 
sağlık alanındaki faaliyetlerle mis-
yonerlik yapıldığını görüyoruz. 20. 
yüzyıldan önce Osmanlı coğrafyasın-
da bu tür faaliyetler yapılmış. Büyük 
başarılar elde edebilme imkanına 
sahip olamamışlar. Dünyanın birçok 
bölgesinde misyonerler etkili olması-
na rağmen, Afrika’da önemli oranda 
başarıya ulaşmalarına rağmen gönül 
coğrafyamız dediğimiz Türk-İslam 
Coğrafyası’nda çok fazla etkili olama-
mışlardır. 

Tarihi süreç içerisinde İznik kon-
sili vardı. O konsülden sonra 1965 
yılında Vatikan’da bir konsül daha 
toplanıyor. Bu son derece önemli bir 
konsül. Yeni misyonerlik diyeceğimiz 
alanın açılması, yumuşak fark edil-
meyen misyonerlik faaliyeti açısından 
önemli bir konsil. İki tane bütçesi belli 
olan genel sekreterlik kuruluyor. Bun-
lardan bir tanesi dinlerarası diyalog 
genel sekreterliği. Bizde diyalog yok, 
tebliğ var. Dinde zorlama yok ama 
İslam’a geçmeleri yönünde tebliğ var. 

Yakın dönemde başımıza büyük bela-
lar açan halen de açmaya çalışan bir 
yapı eliyle dinlerarası diyaloga adım 
atılmıştı. Bun diğeri ise inkültürasyon 
genel sekreterliği var. İnkültürasyon, 
kültür aşılaması diyebileceğimiz bir 
kavram. Hıristiyanlık propagandası 
ve misyonerlik faaliyeti yapılıyor. Hı-
ristiyanlığı yaymayı doğrudan kılıçla 
yapamamışlar. O zaman gibileştir-
me faaliyetleri yoluyla bunu yapalım 
demişler. İslam’dan uzaklaştırmak 
Yahudi gibi Hiristiyan gibi yaşatarak, 
düşündürerek yapalım demişler. Ma-
alesef bizim medyamız bu topraklarda 
yaşan insanların kültür ve inançlarına 
karşı ciddi bir cephe açmış ve gibileş-
tirmeye başaktör olarak hizmet etmiş 
durumdalar. Konya bu topraklarda 
Müslümanların ve değerlerin temsil-
cisi bir şehir olarak algılanmış ve çok 
ciddi saldırılarla üzerimize gelinmiş-
tir. Hürriyet Gazetesi Pazar ekinde 
sözde Türkiye geneli bir araştırma 
yayınlıyor ve en çok içki tüketilen il 
Konya gösteriliyor. O günden bugüne 
nereye giderseniz gidin Konya en çok 
içki tüketilen il algısını görüyorsunuz. 
Kesinlikle iftiradır. O dönem itibariyle 
70 küsur ilimiz vardı, Konya 52. sıra-
daydı. Sanayideki üretimlerin kolonya 
ve diğer endüstriyel üretimlerin dahil 
edilmesi ile anlam saptırması yapıl-
mıştı. Bu rakamlarını bir ay sonraki 
yayınlarıyla düzelttiler ama çamuru 
atmışlar, izi kalmış olmuştu. Bir testis 
haberi vardı. Başörtülü bir hekimin 
müdahale etmediğine dair. Öyle ol-
madığı da anlaşıldı. O figür üzerinden 
Konya adıyla Müslümanların üzerine 
saldırı yapıldı. Milliyet Gazetesi’nde 
de gazete sayfasının yarısını kapla-
yan bir fotoğraf ile başörtülü kadınlar 
Konya’da böyle havuza giriyor denil-
mişti. Ön cephede bir başörtülü ka-
dın, arka cephede de havuz kıyafetiyle 
10-12 bayanın fotoğrafını koymuşlar. 
O bayanların Rus olduğu anlaşıldı. 
Başörtüsü takılan da onlardan bir ta-
nesiymiş. Konya’da o gazete adına 

muhabirlik yapan eleman, gazeteye 
nasıl bir haber gider düşüncesinden 
hareketle böyle bir mizansal hazırla-
mış ve Konya’daki bayanlara böyle 
bir gönderme yapmış. Kurban Bay-
ramı’nda tavuk, hindi, horoz kurban 
olur mu, Kurban ibadetini katliama 
dönük anlatımlar, çocuklara Kurban 
kesimini göstermeyin algısının altın-
da da bu düşünceler yatmaktadır” 
ifadelerini kullandı. 

HIRİSTİYANLAR GİBİ 
YAŞAMAYA BAŞLADIK

Arslan, “Malum Nil ile Fırat ara-
sı İsrail için vaatedilmiş topraklardır. 
Anadolu’nun geriye kalan kısmı ise 
bugün Kapadokya dedikleri ama bi-
zim bunu kullanmamız gereken Peri-
bacaları bölgesi, Pontus diye adlandır-
dıkları Karadeniz bölgesi, Kilistra’nın 
ve İlistra’nın içinde olduğu bizim top-
raklarımız, Aksaray bölgemiz Hıristi-
yanlar için geri kazanılması gereken 
yitik vatandır.  Amaçları İslamsız bir 
Müslüman oluşturma. Buradan olu-
şan boşluktan da sızmak suretiyle, 
Müslümanların dinlerini değiştirmek 
yönünde çalışmalar yapıyorlar. Bu-
nun çevremizdeki bir çok objede gö-
rebiliyoruz. Kredi kartlarında, banka 
amblemlerinde gizli yerleştiren Haç 
işaretleriyle karşı karşıya kalıyoruz. 
Bu haçları bazen çoraplarda görüyo-
ruz. Alışveriş yerlerini gezin kıyafetle-
rin üzerindeki özellikle kalp şekilleri-
nin üzerindeki gizlenmiş haç işaretleri 
var. Kardeşimiz camide namaz kılıyor 
ama marka olarak aldığı ürünün üze-
rindeki  haç işareti ile gezmektedir. 
Eczanelerimizde hilal yerine haç işa-
retini görüyoruz. Sağlık kuruluşlarının 
panolarında sağlık adı altında haç işa-
reti var. TRT’deki sağlık programla-
rında haç işareti çıkıyor. DDY’nin der-
gisinde haç işaretini görüyorsunuz. 
Toplumun önüne rol model olarak 
gösterilen sanatçıların oyuncuların 
üzerinde bunları görüyoruz. Bazen 
kıyafetlerinde bazen de boyunların 

da haç işaretini görmüş oluyorsunuz. 
Demek ki biz fark etmeden rahatlamış 
gevşemişiz ve kendi inanç dünyamız-
daki remizleri kullanmaya başlamışız. 
İşte bu noktada iletişim araçları bu 
yolla ne yememiz, ne içmemiz, nasıl 
düşünmemiz, nasıl giyinmemiz, nasıl 
bir siyasal kararda bulunmamız ve 
korkarım ki nasıl inanmamız gerektiği 
noktasında kontrolü elimizden alıyor 
durumuna geliyor. Bu algı operasyon-
lara karşı ozon tabakasında delinme-
ler olduğu gibi bizim feraset ve karşı 
koyma tabakalarımızda zayıflamalar, 
yer yer delinmeler meydana geldi. 
Anneler Günü nereden çıktı? Mutlak 
suretle Hıristiyanlık bağı var. Aynı şe-
kilde Babalar Günü. Nisan 1 şakasının 
İspanya’daki Müslümanların kandı-
rılmak suretiyle yakılmasının şaka 
karşılığında yapıldığını görüyoruz. 
Sürpriz yumurtanın aslında paskalya 
bayramında Hıristiyanların kullandığı 
içerisinde hediyelerin çıktığı bir ürün. 
Cadılar bayramı, İstanbul’un Fethi’n-
den hareketle 13 rakamının korku 
olarak algılanması. Aziz Valentine 
adına 14 Şubat Sevgililer Günün gö-
rüyoruz. Hıristiyanlar gibi cenazeleri 
kaldırdığımızı, düğünleri gerçekleş-
tirdiğimizi görüyoruz. Kiliselerdeki 
düğün marşları düğünlerimizde ça-
lınıyor. Meselenin ucu öyle kaçma-
ya başladı ki artık ailemizi, nefsimizi 
muhafazaya ilişkin ciddi bir sıkıntı ile 
karşı karşıyayız” dedi. 
15 TEMMUZ BİZİ KENDİMİZE GETİRDİ 

Zihinlerin obezleşmesiyle Türk-
çenin de bundan son derece olumsuz 
etkilendiğini ve genç nesillerin ancak 
150-300 kelimeye sıkışmış bir hayatı 
yaşamaya çalıştıklarını, ellerindeki te-
lefonlarla çevreye ve insanlara a-sos-
yal kalarak kapalı hale geldiklerinden 
de bahseden Arslan, bütün bu olum-
suzluklara rağmen 15 Temmuz’da 
yaşanan diriliş ve kıyamla birlikte, 
milletin şahlanışa geçtiğini ve genç-
lerden umut ışığı belirdiğini de sözle-
rine ekleyerek “Hiç de o kadar ümitsiz 
olmaya da gerek yok. 15 Temmuz’da 
parklarda uyuyan gençler vatan, bay-
rak, din söz konusu olduğunda nasıl 
mücadele edeceğini bize gösterdi. 
Yeis bize nasıl yakışmıyorsa bu şanlı 
şahlanışla birlikte bir o kadar istiklal 
ve istikbalimizin parlak olduğunu bize 
gösterdi. Gelecekten ümitvarım. Yeis 
bize yakışmaz” dedi.

Ahmet Keleşoğlu Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen sohbettin so-
ru-cevap kısmından sonra  Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan ileHafız Yavuz Selim 
Ceylan’a derneğin teşekkür plaketle-
rini dernek başkan yardımcısı Musta-
fa Dündar takdim etti. Pazartesi Soh-
betleri,Hafız Yavuz Selim Ceylan’ın 
Bakara ve Kadir surelerini okuduğu 
Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle ve Eylül’de 
buluşmak temennisiyle sona erdi.
n TEVFİK EFE 

Her zaman oldu-
ğu bu ramazan ayı da 
dünya işleriyle hemhal 
olurken gelip çattı. Za-
man su gibi akıp geçti. 
Ramazan ayları kutsal-
lığının dışında benim 
için her zaman canlılık, 
mutluluk ve huzur de-
mektir. Her ramazan 
bereketiyle gelir. Bu 
ramazan da hiç şüphesiz bereketiyle 
gelecek. Allah’ın kulları olarak bizim 
yapmamız gereken şey ise rama-
zanın ruhuna uygun olarak kulluk 
vazifemizi en güzel şekilde yerine 
getirmektir. Dedik ya, ramazan ayı 
bereketiyle gelir. Bu bereketi sade-
ce rızık olarak düşünmemek gerek. 
Birbirlerimizle olan ilişkilerimiz, 
arkadaşlıklarımız, dostluklarımızı 
da bunun içine katmalıyız. Ayrıca 
toplumumuzu ayakta tutan sevgi ve 
saygı bağları en çok ramazan ayın-
da vücut bulmuyor mu?

Her geçen gün komşuluk iliş-
kilerinin, sevgi ve saygının, merha-
metin, şefkatin yok olduğu günü-
müz toplumlarında en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şey ramazanın bütün 
bu değerleri içine alan o mübarek 
iklimini en ücra köşelere kadar ta-
şımaktır. Aslında ramazan iklimi, 
gün geçtikçe bireyselleşen, bencil-
leşen biz insanların bütün dertlerine 
derman olacak yegane iklimdir. Bu 
iklim öylesine bir iklimdir ki, zengi-
ni ve fakiri de aynı potada eritir. Ve 
insanlara şu düşünceyi hatırlatır: 
Makamınız, malınız mülkünüz ne 
olursa olsun Yüce Allah katında 
bunların hiçbir değerinin olmadığını 
hatırlatır. Komşuluk bilincini, yokluk 
ve varlığı hatırlatır.

On bir ayın kirliliği üstümüz-
de. Bu kirlilik el kirine, ayak kirine 
benzemez. Onları yıkarsın gider. 
Bu kirlilik yürek kiri, zihin kiri, akıl 
kiri, hepsinden öte tasavvur kiri. 
Bilinç kirlenmesi çağın amansız bir 
hastalığı. Bilinci ve yüreği kirlenen 
insan, bu kirliliği bir biçimde elinin 
dokunduğuna bulaştırıyor. Sözü, 
düşünceyi, duyguyu kirletiyor. Kirli 
zihinle Kur’an okusa, zihnindeki kir-
lenmişliği ona da bulaştırıyor.

İbadet etse, tadını alamıyor. 
Tıpkı dünyanın en nefis yemeği pis 
bir kaba konulunca nasıl yenilmez 
oluyorsa, işte öyle. Bilinç ve akıl, 
kalp ve duygu kirliliği kirlenmiş bir 
organ kadar kolay temizlenmiyor. 
“Yıkarsın gider” diyemiyorsunuz. 
Bu, diğerinden bin beter bir kirlilik. 
Kirlilik manevi olunca, ondan arın-
manın yolu ve yordamı da manevi 
olmak zorunda.

Ramazan ayı birçok güzel 
amelin yapılacağı, Allah’ın rızasının 
kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda 
Hz. Muhammed’in (S.A.V) müjde-
lediği birçok hayrın ve Salih amelin 
işleneceği günler var. İşte onlardan 
bir kaçı: Oruç tutmak,  Geceleri Pey-
gamber Efendimiz’in sav sünneti 
olan teravih namazını kılmak, Kur’an 
okumak, Namazları cemaatle kıl-
mak, Sahur yapmak, İftar ettirmek, 
Kadir Gecesini aramak Sabretmek, 
İhsan ve ikramda bulunmak, Tövbe 
etmek, Cenneti istemek, Çokça Keli-

me-i Tevhid söylemek, 
Ramazan umresi yap-
mak, iftar yaptırmak .

Ramazan, dünya-
nın sayısız nimetleri 
içinde Allah’ın lütfuna 
mazhar olan insanın 
belli bir süre zarfında 
bunlardan kendini uzak 
tutarak, bir bakıma ni-
metin kadrini daha ya-

kından bildiği, nimete ulaşamayan 
insanların halini anladığı ve paylaş-
mayı öğrendiği oruç ayıdır.

Baştan sona bir feyz, rahmet ve 
bereket mevsimi olan bu günlerde 
iradeleri güçlendiren oruç, cömert-
liği, ikramı ve paylaşmayı öğreten 
iftar, ibadetin neşe ve coşkusunu 
bütün topluma yayan teravih, hayır 
ve bereketin ne olduğunu gösteren 
sahur, bütün bu yüksek değerlerin 
manevi dünyamızı kuşattığı Kadir 
Gecesi, akıl ve gönülleri manevi bir 
atmosferde zirveye taşıyan ve dinî 
duygunun kolektif olarak paylaşıl-
masını sağlayan hatim ve muka-
beleler, toplumun sosyal yaralarını 
saran zekât ve fitreler, toplumun 
birlik ve beraberliğini pekiştiren 
bayram ile ramazan ayı, ferdi ha-
yatta dindarlığın, sosyal hayatta 
dayanışma ve kaynaşmanın yoğun 
olarak yaşanmasına ve Müslüman-
lar olarak arınma ve yenilenme bi-
lincimizin tazelenmesine vesile olur. 
Gelin Bu Ramazan Ayını hep bera-
ber değerlendirelim. Başta Anne 
ve babalarımız olmak üzere onlarla 
iletişimimizi koparmayalım. Onlarla 
Ramazan ayının feyiz ve bereketini 
yaşayalım. Akrabalarımız ve dostla-
rımız ile iftar yapalım. Mübarek Ra-
mazan Ayı’nda israftan kaçınalım.   
İsraf, sahip olduğumuz nimet ve 
imkânları ölçüsüzce kullanmaktır. 
Har vurup, harman savurmaktır. 
Hiç tükenmeyecek gibi bilinçsizce 
harcamaktır. Allah Teâlâ’nın bahşet-
tiği nimetlere karşı bir nankörlüktür 
İsraf. Ve israf, sadece sofralarımıza 
hasredilemeyecek kadar kapsamlı 
bir kavramdır.  Mesela akıl nimetini 
iman ve hikmetle buluşturamama-
sı, insan için en büyük israftır. Şu  
kısacık ömrümüzün dünya ve âhi-
retimize faydası olmayan beyhude 
meşgalelerle heba edilmesi, zama-
nın israfıdır. Zararlı alışkanlıklarla 
zihnin ve bedenin tehlikeye atılma-
sı, sağlığın israfıdır. Oysa dünyada 
yiyecek bir dilim ekmek, içecek bir 
damla su bulamadığı için yılda on 
milyona yakın insan hayatını kay-
bediyor. Bu durumda mahrumun, 
mağdurun, yoksulun ümidi olan 
bizlere israfla mücadele konusunda 
büyük sorumluluk düşüyor. Ülke-
mizde başlatılan israfla mücadele 
seferberliğine hep birlikte destek 
vermemiz gerekiyor. Yiyin için fakat 
israf etmeyin. 

Çünkü Allah israf edenleri sev-
mez. Araf Suresi(7/31). “Bir kişinin 
yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği-
de dört kişiye yeter” (Müslim,Eşri-
be,180)

 Mübarak Ramazan ayına has 
rahmet bereket ve mağrifet ile hem-
hal olman dileklerimle .  Hayırlı ra-
mazanlar. Selametle kalın...

 HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN!

HİSDER’de ‘Misyoner Zihinler’i masaya yatıran Gazeteci-Yazar Mustafa Arslan, “Ana-
dolu’da işgaller vatan topraklarından önce zihinlerde gerçekleştiriliyor. 

15 Temmuz’da kendimize geldik” dedi.

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘Kudüs’ü özgür kılacak 
olan ümmetin vahdeti’

TİMAV Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz de İsrail’in Filistinlilere yö-
nelik katliamına tepki gösterdi. 
“İnsanlığın kadim şehirlerinden, 
İslam’ın ilk kıblesi mukaddes belde 
Kudüs’ümüz hain bir işgal girişimi 
ile yeniden karşı karşıya kalmakta-
dır” diyen Öksüz, “ABD’nin büyü-
kelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, 
uluslararası hukuku hiçe sayan, 
insanlığın maşeri vicdanını yara-
layan, Kudüs’e ve insanlığa ihanet 
anlamı içeren bir karar olup, bu 
kararın uygulamaya geçirilmesi 
asla kabul edilemez bire durumdur. 
Kudüs, insanlık tarihinin en müba-
rek beldelerinden biridir. Kudüs, İslam şehridir. Peygamber Efendimiz’in 
miracının şahidi olan bir şehir olarak insanlığa peygamber mirasıdır. Nak-
ba’nın 70. Yılında Gazze’den başlatılan “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nde ya-
şanan acı ve ıstırap, tüm mü’min gönülleri olduğu kadar insanlık vicdanını 
da derinden yaralamıştır. Onlarca şehidimizi aziz Filistin topraklarına tevdi 
ettiğimiz bugünlerde binlerce yaralımız bulunmaktadır. Sözde devlet oldu-
ğu iddiası taşıyan dünyanın en büyük terör organizasyonu İsrail’in zulmü-
nü, haksız, hukuksuz işgalini lanetliyoruz. İsrail’in ABD’nin oyuncağı haline 
geldiğinin en büyük göstergesi olan büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı 
asla kabul edilemez. Aldığı kararla provokasyon yaptığı aşikar olan ABD 
Başkan Trump huzur, barış ve güvenlik şehri anlamında selam yurdu olan 
Kudüs’te yaşananların ana müsebbidir. Hiçbir zorbalık Filistin’in, Gazze’nin 
ve Mescid-i Aksa’nın özgür geleceğine engel olamayacaktır. Bu noktada 
yegâne çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olması-
dır. Kudüs’te masum insanları katleden zalimler, ümmetin bir olamama-
sından, dağınıklığından cesaret almaktadırlar. Bu noktada İslam ülkelerini, 
Türkiye gibi ses vermeye davet ediyor, birlik ve beraberliğimiz devletler 
nezdinde de görünür kılınmaya davet ediyoruz. Müslümanlar olarak, üm-
met bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirmeli, bir ve beraberliğimizi tüm 
dünyaya sözle ve fiille ilan etmeliyiz. Her birimizin fert fert, Kudüs için ya-
pacakları mutlaka olacaktır. Ama özellikle rahmet, bereket ve dua ayı olan 
Ramazan-ı Şerif’te Filistin’i, Kudüs’ü temel gündemimiz yapmalı, duaların 
en makbul olduğu zamanlar olan iftar ve seher vakitlerinde Kudüs’ü dua-
larımızın ana gündemi haline getirmeliyiz. Zulmüm ve zalimin karşısında 
durmanın izzetini beraberce paylaşmalıyız. Bu vesileyle, Gazze’de şehit 
olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” 
ifadelerini kullandı.  n HABER MERKEZİ 

‘Bu zulüm mutlaka 
ortadan kalkacak’

ASKON Konya Şube Başkanı 
Yakup Yıldırım, İsrail ve ABD’den 
Kudüs’te şehit edilen canların hesa-
bının sorulacağını ifade etti. Anado-
lu Aslanları İşadamları Derneği(AS-
KON) Konya Şube Başkanı Yakup 
Yıldırım, İsrail’in Filistinli masum-
lara yaptığı ve 60’a yakın Filistinliyi 
şehit ettiği saldırıları sert bir dille 
kınadı. İsrail’in yaptığı bu alçak 
katliamın kabul edilemez olduğunu 
dile getiren Yıldırım, bölgeyi karış-
tıran ABD’den de hesap sorulması 
gerektiğini ifade etti. Yıldırım, “Bu-
günkü katliam ABD ve İsrail’indir. 
ABD’nin eline de Filistinlilerin kanı 
bulaşmıştır. İslam ülkeleri de atılan haksız tutum karşısında tavrını belirt-
melidir. Bizim bu büyük saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Terörist 
İsrail devleti Kudüs’ü terk etmek zorunda kalacaktır. Bugünler elbette geçe-
cektir. Lakin biz suspus kalmamalıyız. Kudüs’ün gerçek kimliği ile varlığını 
devam ettireceğine inanıyoruz. Biz Filistin davasının yılmaz bir savunucusu 
olmaya devam edeceğiz. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak en 
sert yaptırımları yapmalıyız” dedi. İsrail’in şımarıklıkta son noktaya geldi-
ğini dile getiren Yıldırım, “İsrail’i artık abisi ABD’de kurtaramayacak. Bu 
zulüm mutlaka ortadan kalkacak ve eli kanlılar kahrolacak. Biz Müslüman-
lar olarak bir araya gelip, zalimlere cevabını vermeliyiz. Kudüs bizimdir, 
Filistin bizimdir. İslam topraklarından kan ve gözyaşı gidene dek savunma-
mız devam edecektir” diye konuştu.  n HABER MERKEZİ 

‘İnsanlık dışı katliamı 
şiddetle lanetliyoruz’

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, İsrail’in 
Gazze’de sivil halka dönük gerçek-
leştirdiği katliama ilişkin yazılı bir 
açıklama yaptı. Okka, açıklamasın-
da şu görüşlere yer verdi: “Geçtiği-
miz aylarda ABD Büyükelçiliği’nin 
Kudüs’e taşınmasına yönelik alınan 
karar, barışa ve kardeşçe yaşam 
umuduna ağır bir darbe vurmuş-
tur. İsrail, geçtiğimiz dönemlerde 
olduğu gibi bugün de terör devleti 
olduğunu en çirkin yüzüyle tekrar 
göstermiş, sivil vatandaşlara yö-
nelik gerçekleştirilen saldırılarla 
50’nin üzerinde Filistinli kardeşimizin şehit olmasına, 2500’e yakın kişinin 
de yaralanmasına sebep olmuştur. Şu iyi bilinmelidir ki, 3 semavi dinin 
kutsal mekânı ve Müslümanların ilk kıblesin bulunduğu şehir olan Kudüs, 
Müslümanların namusudur. Masum insanlar üzerinde gerçekleştirilen 
katliamlar ve zulümler, bizleri bir an dahi Kudüs davamızdan vazgeçire-
meyecektir. Müslümanlar olarak haklı mücadelemizi Kudüs’ün üstündeki 
kara bulutlar dağılıncaya kadar sürdürmekten yılmayacağız. Bu vesile ile 
Filistin’de terör saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bizlere bir kez daha terörden 
ve şiddetten beslenen devlet olduğunu gösteren İsrail’i lanetliyoruz. Tüm 
İslam Âlemine, Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için 
her türlü çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin 
Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz.” 
 n HABER MERKEZİ 

Konya, İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamına ve ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan et-
mesine tepki gösterdi. Gösterilerde İsrail ve ABD lanetlenirken, Filistin halkı için dua edildi

‘Zalimler bir gün kendi
zulümlerinde boğulacak’

Filistinliler için “Büyük Felaket” 
olarak tanımlanan Nakba’nın yıldö-
nümünde ABD’nin Tel Aviv’de bulu-
nan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması 
ve İsrail’in katliamları nedeniyle 
Memur-Sen Konya Şube Başkanlığı 
tarafından Kayalıpark’ta basın açık-
laması gerçekleştirildi.  Gerçekleşti-
ren basın açıklamasına Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mahmut 
Sami Şahin, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Konya Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformu Başkanı Muh-
sin Görgülügil, Memur-Sen Konya 
İl Başkanı Nazif Karlıer, AK Parti 
Konya Milletvekili Aday Adayı Tahir 
Akyürek oda başkanları, siyasi parti 
tensilcileri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.  İsrail güçlerinin Gazze’de 55 
kişinin şehit edilmesinin ardından 
Türkiye’de 3 günlük ulusal yas ilan 
edildi, kamu kurum ve kuruluşlarına 
bayrak yarıya indi. Konya genelinde 
bulunan camilerde salalar okundu, 
gıyabı cenaze namazı kılındı.  
ZALİMLER BİR GÜN ELBETTE KENDİ 

ZULÜMLERİNDE BOĞULACAKLARDIR
“Kudüs Müslümanlarındır ve 

ebediyyen Filistin’in başkenti olarak 
kalacaktır. Onun için katil İsrail’in 
ve onun emellerinin taşeronluğunu 
yapan emperyalist sistemin baş ak-
törü şeytan Amerika’nın bu adımı 
bizim için yok hükmündedir” diyen 
Memur-Sen Konya İl Başkanı Nazif 
Karlıer, “İzzetli duruşlarıyla dosta 
heybet, düşmana korku salan Fi-
listin’in yiğit evlatlarının en-Nekbe 
(Büyük Felaket) olarak değerlen-
dirdikleri ve 14 Mayıs 1948’deki 
İsrail’in işgal ettiği Filistin toprakla-
rında sözde bağımsızlığını ilan ettiği 
günün 70. Yıl dönümünde bugün 
katil İsrail kendine yakışır bir bar-
barlık ve insanlık suçuyla elli dokuz 
Filistinli kardeşimizi katletmiş, 2 bini 
aşkın Filistinli kardeşimizi de gerçek 
mermilerle yaralamıştır. Yüzyıllar-
dır bu topraklarda yaşayan ve kendi 
topraklarını savunan masum Filistin 
halkına yönelik bu katliamlar, işbir-
likçilerinin yüz karası olduğu kadar; 
Dünyanın bu katliamlara ve işgale 
ciddi bir tepki göstermeyip sessiz 
kalması da insanlık adına kapkara 
bir lekedir. Hele halkı Müslüman 
olup, idarecilerinin katil İsrail ve şey-
tan Amerikan’ın uşaklığını yaptığı 
Mısır, Arabistan, Birleşik Arap Emir-
likleri gibi birçok Müslüman ülke 
yöneticilerinin Kudüs davasına olan 
ihanetleri, başta Filistinlileri olmak 

üzere nüfusu iki milyara yaklaşan 
Ümmet-i Muhammed’in (sas) her 
bir ferdini derinden yaralamaktadır. 
Bugün sadece Müslümanların değil, 
insanlığını yitirmemiş yeryüzünün 
vicdan sahibi tüm insanlarının bu 
zalimlerden ve onların uşaklarından 
hesap sorma zamanı gelmiştir. Biz 
şuna iman ediyoruz! Allah zalime 
asla fırsat vermez. Zulmünde bo-
ğulsun diye mühlet verir. Zalimler 
bir gün elbette kendi zulümlerinde 
boğulacaklardır” dedi.

ÖZGÜR KUDÜS’E ERİŞENE 
KADAR DURMAYACAK, 
HER DAİM ÇALIŞACAĞIZ

“Özgür Kudüs’e erişine kadar 
durmayacak, her daim çalışacağız” 

diyen Karlıer, “Özgür Kudüs’e eri-
şene kadar durmayacak, her daim 
çalışacağız. Sadece İsrail Mescid-i 
Aksa’yı bombaladığı zaman,Gaz-
ze’ye saldırdığı zaman aklımıza gel-
meyecek Kudüs davası.Onun için bir 
kez daha kalkın ayağa Ey Ümmet-i 
Muhammed’in fertleri! Kalkın ve kâ-
firi kahredecek işler yaparak sesinizi 
yükseltin diyoruz. Bulunduğunuz 
makamları, mevkileri, işyerinizi, evi-
nizi okçular tepeniz olarak belirleyin. 
Siyonizmi ve uşaklarını kahredecek 
işler yapın.Asıl işte o zaman kahro-
lacak İsrail! İşte o zaman kahrolacak 
ABD! İşte o zaman kahrolacak zalim-
lerin uşakları! Şehit Safvan b. Mu’at-
tal’ın (ra) iman kardeşleri!Kudüs için 

bu onurlu mücadeleye hayatlarını 
feda eden o yiğit insanlara, biz de 
kendimizi Allah için Kudüs davasına 
adadık, siz yürüyün biz sizinle bera-
beriz diyerek buradan telbiyelerimizi 
onlara hediye edelim, onlara ulaştı-
ralım. Kılıçaslanların Selahaddin-i 
Eyyübilerin torunları olarak buraya 
kadar gelip bu güzel amelin insan-
ları olduğunuz için Rabbim ebeden 
sizlerden razı olsun diyoruz. Allah’ın 
izniyle bir dahaki buluşmamız Özgür 
Kudüs’ün bayramını kutladığımız 
gün olsun. Allah’ım bunu bize nasip 
eyle!” dedi. Program Konya İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı 
dua ile sona erdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 İsrail askerlerinin Filistin’de Müslümanları şehit etmesinin ardından tepkiler büyüyor. Konya’da da STK’lar bir araya gelerek ABD ve İsrail’i 
protesto etti. Kalabalık bir grup eşliğinde Alaaddin Tepesi’nden Kayalı Park’a yürüyen STK temsilcileri burada açıklamalarda bulundu.
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İslam dünyası Ramazan’a ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ülkeler ve kültürel farklılıklar olsa da Ramazan ayı İslam dünyasını aynı 
atmosferde buluşturuyor. Endonezyalı Natha Bella, Konya’daki Ramazan atmosferinin ülkesindekinden çok farklı olmadığını anlattı  

Ülkeler ayrı, atmosfer aynı
İslam dünyası mübarek Ramazan ayı-

na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Tüm 
Türkiye’de olduğu gibi, İslam dünyasında 
da mübarek Ramazan ayı, coşkuyla karşı-
lanacak. Ramazan ayında İslam dünyası 
farklı bir manevi atmosfere bürünüyor. Bu 
atmosferden Konya da nasibi alıyor. Ancak 
bu atmosferi ve farklı İslam ülkelerdeki 
Ramazan atmosferini farklı gözlerden din-
ledik. Ramazan ayı boyunca her gün farklı 
bir ülkeden Konya’ya gelerek eğitim haya-
tını sürdüren misafir öğrencilerimizin hem 
kendi ülkeleri hem de Konya hakkındaki 
düşüncelerine yer vereceğiz. Bu kapsamda 
bugünkü konuğumuz Endonezya’dan ge-
len Natha Bella. Bir buçuk yıldır Konya’da 
bulunan Natha Bella, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğ-
rencisi. Endonezya’nın Açe şehrinden ge-
len Natha Bella, hem Endonezya hakkında 
bilgiler verdi hem de Konya’yı değerlendir-
di. Özellikle Endonezya’nın ve Konya’nın 
Ramazan’daki atmosferini karşılaştıran 
Bella, çok büyük farkların olmadığına dik-
kat çekti. 

KONYA DAHA İSLAMİ BİR ŞEHİR 
Konya’yı neden tercih ettiğini anlatan 

Natha Bella, Endonezya’da birçok arkada-
şının Türkiye’de eğitim gördüklerini, on-
lardan aldığı bilgiler doğrultusunda Kon-
ya’nın ön plana çıktığını söyledi. Kendisinin 
Endonezya’nın Açe şehrinden geldiğini ha-
tırlatan Bella, “Açe, Endonezya’nın en İsla-
mi şehri diyebiliriz. Açe Konya’ya benziyor 
bu anlamda. Bu yüzden Konya’yı tercih et-
tim ve buraya geldim. Benden önce birçok 
arkadaşım Türkiye’ye geldiler. Konya’yı 
onlardan öğrendim. En iyi şehir neresi diye 
sordum? Konya senin için iyi olur dediler 
ben de buraya geldim” diye konuştu. 

ENDONEZYA KÜLTÜREL 
ANLAMDA ZENGİN

Endonezya’nın kültürü ve yaşantısıyla 
ilgili bilgi veren Bella, Endonezya’nın çok 
geniş bir geleneksel yapısının bulundu-
ğunu söyledi. Endonezya’da Buda, Hindu, 
Hıristiyan olmasına karşın, nüfusun yüzde 
87’sinin Müslüman olduğuna dikkat çeken 
Bella, sözlerine şöyle devam etti, “Endo-
nezya’nın kültürü ve gelenekleri çok zen-
gindir. Endonezya’nın nüfusunun yaklaşık 
yüzde 87’si Müslüman. Ama Buda, Hindu, 
Hristiyanlar da var. Karışık ama çoğunlu-
ğu Müslüman. O yüzden Endonezya’da 
Müslümanlar birbirini çok tutar. En çok 
Müslüman olduğu için kurallar daha çok 
İslam’a göredir. Kültürel anlamda çok zen-
gin demiştim. UNESCO tarafından tanınan 
birkaç kültürel ürünümüz var saman dansı 
gibi. Endonezya’da mimari açıdan çok çe-
şitli cami ve mescitler görebiliriz. Yemek-
leri de aynı şekilde çok çeşitlidir. Daha çok 
baharatlı ve acılı yemekler yaparız. Baharat 
ve acı bizim için olmazsa olmaz. Etrafımız-
da deniz olduğu için deniz ürünlerini çok 
tüketiriz. En meşhur yemeğimiz rendang. 

Hatta uluslararası bir yarışmada rendang 
yemeği birinci oldu.”

TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM
Konya’ya ilk geldiğinde bazı zorluklar 

yaşadığını ancak daha sonra alıştığını dile 
getiren Bella, “Ben Konya’ya ilk geldi-
ğimde zorluk çektim. Daha çok yemekler 
konusunda zorlandım. İlk zamanlar hiç 
alışamadım. Ama şimdi çok seviyorum 
Türk yemeklerini hatta burada kilo bile al-
dım. Türk insanlarını çok seviyorum. Çok 
yardımsever, iyi kalpli, temiz insanlar ola-
rak görüyorum. Bu nedenle Türkiye’yi ve 
Türkleri çok seviyorum” ifadelerini kullan-
dı. 

ENDONEZYA’DA RAMAZAN’LAR ÖZELDİR 
Endonezya’nın Ramazan’larını da an-

latan Bella, Endonezya’da Ramazan’ın 
çok özel bir yerinin olduğunun altını çizdi. 
Ramazan’a 1 ay kala Endonezya’da hazır-
lıkların başladığını, okulların Ramazan’da 
2 hafta tatil edildiğini belirten Bella, şu 
bilgilere yer verdi, “Ramazan’da Hıristiyan 
okulları bile tatil olur. Ramazan’da genel-
likle yiyecek ve içecek dükkanları gün için-

de kapalı olur. Dükkanlar eğer açık olursa 
devlet tarafından cezalandırılır. Bu çok 
büyük bir kuraldır. Ama iftara yaklaşırken 
öğleden sonra iftara hazırlık için dükkanlar 
bir bir açılmaya başlar. Bir de Endonez-
ya’da devlet sokakta yemek satanlara izin 
verir. Para kazanmak veya eğlenmek için 
birçok kişi yiyecek ve içecek satar sokak-
larda. Biz buna ‘Rabu birit’ diyoruz. İftara 
kadar vakit geçirmek için sokaklarda bu 
tür etkinlikler yapılıyor. Sokaklar çok dolu 
oluyor. Türkiye’de siz yemekleri daha dü-
zenli yiyorsunuz. Mesela önce çorba içiyor-
sunuz, ardından ağır yemekler yiyorsunuz. 
Endonezya’da böyle değildir. Önce tatlı 
yenir, sonra ağır yemek yenir. Türkiye’de 
mesela çay vakitleri var. Yemekten sonra 
çay içiyorsunuz. Biz çayı yemekle birlikte 
büyük bardaklarla içiyoruz ama soğuk çay 
içiyoruz. Çünkü Endonezya zaten sıcak bir 
memleket. O yüzden soğuk içecekleri ter-
cih ediyoruz. Ramazan’da camilerde birçok 
faaliyetler yapılır. Kur’an-ı Kerim ve ezan 
okuma yarışmaları olur. Hemen hemen 
her camide bir faaliyet yapılır. Sahurda 

vatandaşları kaldırmak için davulcular 
Endonezya’da da vardır. Ama bizim orada 
daha çok eğlence yönlüdür, hareketlidir. 
Çocuklar özellikle ‘Sahur, Sahur’ diyerek 
eğlenceli bir şekilde maniler söyler vatan-
daşların uyanmasını sağlarlar. Endonez-
ya’da Ramazan’da genellikle birçok insan, 
Kur’an-ı hatim etmek için uğraşır. Rama-
zan’da biraz daha dikkatli davranır Endo-
nezyalılar. İslami kuralları daha iyi uygula-
maya çalışır.”

BAYRAMA TEMİZ GİRİLİR
“Endonezya’da bayram hazırlıkları da 

güzeldir” diyen Bella, ülkesindeki hazır-
ların benzerinin Konya’da da yaşandığını 
aktardı.  Endonezya ve Türkiye’de hemen 
hemen aynı geleneklerin olduğunu dile ge-
tiren Bella, “Biz de Endonezya’da bayram-
da temiz giyiniriz. Özellikle beyaz renk çok 
tercih edilir. Özel yemekler yapılır, pastalar 
yapılır. Bayram sabahı hep birlikte kahvaltı 
yapılır. Büyüklerimizin ellerini öperiz, bay-
ramlarını kutlarız. Onlar da bize para verir-
ler. Bu tür gelenekleri burada da gördük” 
değerlendirmesinde bulundu. 

İKRAM YARIŞI ÇOK HORŞUMA GİTTİ
Konya’da 1 kez Ramazan geçirdiğini 

söyleyen Bella, Konya’da yaşadığı Ramazan 
ayıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler-
de bulundu. Konya’da Ramazan’ın oldukça 
güzel geçtiğini belirten Bella, “Konya’daki 
ikram yarışı çok hoşuma gitti. Herkes bir-
birine ikram etmek için yarışıyor. Benim 
arkadaşlarım da öyle. Ramazan’da birçok 
arkadaşım yemeğe davet etti. Çok hoşuma 
gitti bu durum. Konya’nın manevi atmos-
ferini çok güzel bir şekilde hissediyorum. 
Hz. Mevlana’nın olması da bu manevi ha-
vaya büyük bir katkı sağlıyor. Bu anlamda 
Konya’da Ramazan çok güzel yaşanıyor. 
Burada Endonezya ile bir fark var; Kadınlar 
burada bayram namazı kılmıyor. Biz Endo-
nezya’da kadınlar da bayram namazı kılar” 
diye konuştu.  

KÜLTÜREL ANLANMDA
BENZERLİKLER VAR

Bir buçuk yıldır Konya’da bulunan Endonezyalı Natha 
Bella, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakülte-
si 1. Sınıf öğrencisi. Endonezya’nın Açe şehrinden gelen 
Natha Bella, hem Endonezya hakkında bilgiler verdi hem 
de Konya’yı değerlendirdi. Endonezya’nın kültürel özellik-
lerini anlatan Bella, Türkiye ile Endonezya arasında birçok 
benzerlikleri anlattı. Bella özellikle Ramazan aylarının En-
donezya’da büyük bir coşkuyla idrak edildiğine dikkat çekti. 
Bu durumun Türkiye’de de aynı olduğunu söyleyen Bella, 
özellikle Konya’da Ramazan atmosferinin oldukça renkli ve 
güzel olduğunu dile getirdi. 

Bella, Ramazan’a özel hazırlıklara da dikkat çekti. 
Özellikle yemek anlamında özel hazırlıklar yapıldığını belir-
ten Bella, “Endonezya kültürel anlamda oldukça zengindir. 
Bu anlamda yemekleri de aynı şekilde çok çeşitlidir. Daha 
çok baharatlı ve acılı yemekler yaparız. Baharat ve acı bi-
zim için olmazsa olmaz. Etrafımızda deniz olduğu için deniz 
ürünlerini çok tüketiriz. En meşhur yemeğimiz rendang. Biz 
Endonezya’da iftar ve sahurda ağır yemekler yeriz. Türkiye 
ile bu anlamda farklılığımız var. Burada önce çorba içiliyor 
sonra yemek yeniyor. Biz önce tatlı yeriz sonra ağır yemek 
yeriz. Böylece yediğimiz yemek bizi daha tok tutar” diye 
konuştu. 

ÖZEL YEMEKLER
HAZIRLANIYOR

RAMAZAN’A ÖZEL 
PROGRAMLAR YAPILIYOR

Endonezya’da Ramazan’ı anlatan Bella,  “Ramazan’da 

Hıristiyan okulları bile tatil olur. Ramazan’da genellikle 

yiyecek ve içecek dükkanları gün içinde kapalı olur. Dük-

kanlar eğer açık olursa devlet tarafından cezalandırılır” 

dedi. Ramazan’da farklı bir atmosfere girdiklerini de dile 

getiren Bella, sokakların coşkulu bir şekilde Ramazan ha-

vasına girdiğini söyledi. Ayrıca Bella, Endonezya’da bir çok 

farklı mimarideki cami ve mescitlerde çeşitli programların 

düzenlendiğini, bu programlarla Ramazan’ın manevi hava-

sının arttığına dikkat çekti. 

Endonezya’da Ramazan’a özel hazırlıklar yapılıyor. Ramazan’da en dikkat çekici manzara ise öğleden sonra Endonezya sokaklarının dolup taşması. “Rabu birit” adı verilen bu etkinlikle Endonezyalılar sokaklarda yiyecek ve içecek satarak iftar saatini bekliyor.

Bir buçuk yıldır Konya’da yaşayan Endonezyalı Natha Bella, ülkesi hakkında 
bilgi verdi, Türkiye ve Endonezya’nın benzerliklerinin bulunduğunu söyledi.

Hazırlayan:
ABDULLAH AKİF SOLAK
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Koyuncu Fiat, müşterilerine kampanya fırsatları sunmaya devam ediyor. Binek ve ticari araç-
larda faizsiz kredi imkanı sunan koyuncu Fiat, aynı zamanda indirimlerle de dikkat çekiyor

Fiat’dan Mayıs fırsatı
Otomobil alacaklar için 2018 Ma-

yıs ayı otomobil kampanyaları belli 
oldu. Fiat, Mayıs ayında da ezberleri 
bozmaya devam ediyor. Türkiye’nin 
en çok satan araba markalarından 
biri olan Fiat, Mayıs ayı kampanyası 
ile hem tüm binek araçlarda ve ticari 
araçlarda  garanti sunarken aynı za-
manda araç fiyaTLarında indirim ve 
faizsiz taşıt kredisi desteği imkânı da 
sunuyor.

MÜŞTERİLERİMİZ  BU AYA ÖZEL 
İNDİRİMLİ KREDİ KULLANABİLİYOR

Otomobil kampanyaları hakkın-
da bilgi veren Koyuncu Fiat Otomo-
bil Satış Müdürü Murat İçil müşteri-
lerine Mayıs ayı boyunca sundukları 
kampanyadan bilgi verdi. İçil, “2017 
model Fiat 500X aracımızda bu ay 
10 bin TL indirim var. Müşterilerimiz 
bu ay boyunca bu fırsatı kullanabilir. 
Müşterilerimiz eğer 10 bin TL indi-
rimi kullanmazlar ise, faizsiz kredi 
kullanmak isterlerse 40 bin TL’yi 15 
aya bölebiliyoruz 500x’lerde. Yine 
2017 model araçlarımız 500xlerde 
113 Bin TL’den başlıyor. Benzinli 
otomatik fiyatları. Dizel otomotiv fi-
yatları ise 122 bin TL’den başlıyor.  
2018 model araçlarımızda en iddialı 
aracımız EGEA SEDAN otomobili. 
Bu aracımız da 69 bin 900 TL’den 
başlıyor. Müşterilerimize bu aya özel 
indirimli kredi kullanabiliyor 18 Bin 
TL’yi 12 aya faizsiz sunabiliyoruz. 
Bu Hatchback,  stationwagon mo-
dellerimizin otomatik modellerinde 
50 Bin TL’yi 20 aya 0.99 vade farkı 
ile müşterilerimizi kredilendiriyoruz. 
Bu kampanyamız sadece EGEA Hat-
chback,  steyşın vagonlarında özel 
olarak geçerli. Yine Fiat Egea Sedan 
modellerimizde müşterilerimiz 50 
Bin TL’ye kadar  24 ayda 1.24 faiz 
seçeneği ile kredi kullanabiliyor. 
Yine Egea Sedan 1.4 69.900 TL  ara-
cımızda özel bir kampanya var. 30 
Bin TL peşinat veriyor. Geriye kalan 
kısmını ayda bin119 olarak ödüyor. 
Yine 500 l aracımızda 2017 mode-
linde avantaj var. Normalde 96 bin 
TL’lik araç. 86 bin TL’ye düşüyor. 
Yine bu aracımızın 2017 modellerin-
de 10 bin TL indirim var” ifadelerini 
kullandı. 

TÜM MÜŞTERİLERİMİZİ 
SHOWROMUMUZA BEKLİYORUZ
Anneler günü ve Polis haftasına 

yönelik düzenledikleri kampanya 
hakkında bilgi veren İçil, “Anneler 
günü 2017 model 500 ailesi tüm 
araçlarda yüzde 3 indirim var. Yine 
bu ay emniyet personellerimize yö-
nelik indirimlerimiz var. Polis hafta-
sına özel 500x, 500l ve EGEA mo-
dellerinde bu ay yüzde 3’lük indirim 
yapıyoruz ekstra. Daha önce bizden 
araç almış müşterilerimize ekstra 

yüzde 3 indirim yapıyoruz. Yine 
müşterimizin farklı bir aracı varsa 
bizlere takasa verirse, takas indirimi 
olarak müşterimize yüzde 3 indirim 
yapıyoruz. Yine LPG kampanyamız 
devam ediyor. Bir müşterimiz 69 
bin TL’lik araç aldığında bin450 TL 
fark vererek müşterimiz garanti bir 
şekilde servisimizde LPG takıyoruz. 
Bu işlem gerçekleştiğinde aracın 
garantisinde bozulmuyor. Fiat Yol 
Arkadaşım uygulamamız var. Egea 
araçlarına özel  sadece 590 TL ve-
rerek telefon üzerine indirdikleri 
uygulama ile aracının Uzaktan kont-
rol özelliği sayesinde otomobilinizi 
uzaktan kilitleyip kilitlerini açabilir, 
Aracınızla ilgili anlık arıza bildirimle-
rini alabilir. Konum takibi sayesinde 
aracınızın nereye çekildiğini görebi-
lir, Sürüş performans takibi ve yakıt 

verimliliğinizi arttırabilirler. Aracın 
hız limiti ayarlanabiliyor. Aracı nasıl 
sürmesi gerektiği ile ilgili uygula-
ma tavsiyelerde bulunuyor. Tüm 
yol arkadaşımı indiren sürücüler ile 
görüşebiliyor. Kaçıncı sırada olduğu 
görüyor ve rekabet halinde olabili-
yor. Bu uygulama ile aracın servis 
geçmişini görebiliyor. Uygulama 
üzerinden servis randevusu alabili-
yor. Aracın servis bakımı geldiğinde 
uyarı alabiliyor. Bu uygulama ile üc-
retsiz yol yardımı alabiliyor. Aracın 
nerede olduğunu görebiliyor. Aracın 
çekildiğinde bildirim veriyor. Bu uy-
gulamamızı da müşterilerimize tav-
siye ediyoruz. Tüm müşterilerimizi 
Shromumuza bekliyoruz ” dedi. 

Koyuncu Fiat Ticari Satış Mü-
dürü Selamet Demirhan da, “Fiat 
fiorino cargo 54 bin 400 TL’den 

başlayan fiyatlar ve 40 bin TL’den 
15 ay yüzde 0 faiz kampanyamız 
devam ediyor. Benzinli Fiorinaları-
mız ise 53 bin 900 TL’den başlayan 
fiyatlarımız ile devam etmektedir. 
Fiat Doblo’larda ise 40 bin TL’den 
15 ay yüzde 0 faiz kampanyamız 
devam ediyor. Doblolarda ise ticari 
modellerimizde 64 bin 700 TL’den 
başlayan fiyat ve 40 bin TL 15 ay 
yüzde 0 faiz camlı modeller ise 65 
bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla 
satışa sunulmaktadır. Doblo ve fio-
rinalarda ise rakip araç kampanya-
mız mevcuttur. Rakip model araçları 
olan müşterilerimiz bizlerden araç 
almaları halinde müşterilerimize bin 
TL indirim sağlıyoruz. Ayrıca Fiat 
marka ticari araç alan müşterilerimiz 
yeni Pratıco, ducato, fullback aldık-
ları takdirde kasko desteği var. Bin 
TL’sini Fiat olarak karşılıyoruz. Fioa-
rina ve doblo modellerinde ise  yeni  
araç alan fiat müşterimize fiorina ve 
doblo modellerinde 10 bin km ve 20 
bin km bakım hediye ediyoruz. Fiat 
markası olarak.  Ducato modelle-
rimizde 7 bin 500 TL’lik indirim ve 
ortak dediğin böyle olur sloganıyla 
çıkmış olduğumuz 1 yıllık yakıtını-
zın yüzde 20’si fiattan kampanyası 
devam etmektedir. Bu kampanya 
sayesinde ducato alan müşterileri-
mize yakıt masrafında büyük destek 
olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Duca-
to açık kasalı araçlarımızda ise kısa 
kasa fiyatına uzun kasa kampanyası 
mevcuttur. Ducato almayı düşünen 
müşterilerimizi showromumuza 
bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Koyuncu Fiat Otomobil 
Satış Müdürü Murat İçil

Koyuncu Fiat Ticari 
Satış Müdürü Selamet Demirhan
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 23 3 7 74 33 41 72
2.FENERBAHÇE 33 20 9 4 75 34 41 69
3.BAŞAKŞEHİR FK 33 21 6 6 59 32 27 69
4.BEŞİKTAŞ 33 20 8 5 64 29 35 68
5.TRABZONSPOR 33 14 10 9 60 51 9 52
6.GÖZTEPE 33 13 10 10 49 49 0 49
7.SİVASSPOR 33 14 7 12 44 48 -4 49
8.KASIMPAŞA 33 13 7 13 55 55 0 46
9.KAYSERİSPOR 33 12 8 13 42 52 -10 44
10.MALATYASPOR 33 10 10 13 35 43 -8 40
11.BURSASPOR 33 11 6 16 43 47 -4 39
12.AKHİSARSPOR 33 10 9 14 42 52 -10 39
13.ANTALYASPOR 33 10 8 15 38 56 -18 38
14.ALANYASPOR 33 10 7 16 52 57 -5 37
15.ATİKER KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36
16.OSMANLISPOR 33 8 9 16 48 58 -10 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30
18.KARABÜKSPOR 33 3 3 27 20 83 -63 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

KAZAN DA GEL!
Türkiye Basketbol Ligi Play - Off çeyrek finalin seri-

sinde Bandırma Kırmızı’yı 2-1 ile geçen Selçuklu Beledi-
yespor, yarı finalde Afyon Belediyesi ile eşleşti ve seride 
ilk maçını 82-87 kazanarak önemli bir avantaj elde etti. 
Zorlu rakibine karşı iki maçına çıkacak olan mavi beyaz-
lılar, bu maçtan da galibiyet ile ayrılarak turu iç sahada 
oynayacağı karşılaşmalara bırakmak istiyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan temsilcimizin Başantrenörü Ser-
kan Erdoğan, bu önemli maçta sert savunma ile rakibini 
durdurmak istediklerini ifade etti.

KAZANIRSA BÜYÜK AVANTAJ YAKALAYACAK
Play – Off yarı final serisinin ilk maçında Afyon Beledi-

yesi’ni deplasmanda mağlup eden Selçuklu Belediyespor, 
bugün oynanacak olan ikinci maçı da kazanarak turu iç 
sahada oynanacak olan karşılaşmalara bırakmak istiyor. 
Play – Off yarı final serisinde Selçuklu Belediyespor ile Af-
yon Belediyesi arasında 3 kez galibiyet alan takım bir üst 
tura yükselecek. İlk maçı kazanan temsilcimiz bugünkü 
mücadeleyi kazanması halinde iç sahada oynaya-
cağı maçlarda bir galibiyet yeterli olacak. 

‘SERT SAVUNMA YAPACAĞIZ’
Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor’un 

Başantrenörü Serkan Erdoğan, Afyon Beledi-
yesi ile oynanacak olan Play – Off yarı final 
ikinci maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 
Oyuncularının ilk maçta çok iyi mücadele 
ettiğini belirten Başantrenör Serkan Er-
doğan, “İlk maçta iyi basketbol oynadık. 
Hücumda iyiydik ancak savunmada 
istediğimiz düzeyde değildik. 
Seride sadece 1-0 öne geçtik 
ve 2 maç daha kazanma-
mız lazım. Sevinmek için 
hiç vakit yok. Bugün aynı 
ciddiyetle ve bu maçtan 
çok daha zor bir maça 
çıkacağız. Bu seviyede 
savunma yaparsak Afyon 
çok tehlikeli bir takım. 
Savunmamızı biraz daha 
sertleştirip, rakibi 75’li 
sayılarda tutarsak seri-
de bir şansımız olur” 
ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğünün işbirliğiyle ‘2018 Yılı Konya 
Egzersiz Faaliyetleri’ etkinliği düzenlendi. 

Konya Atatürk Stadyumunda başlayan 
etkinlikte konuşan Konya Valisi Yardımcısı 
Fazlı Akgün, astım ve diyabet hastası olan 
çocukların ailelerine büyük görevler düştü-
ğünü belirterek, sağlık çalışanları ile diya-
log içinde olunması gerektiğini ifade etti. 
Akgün, “Bugünkü programın tek amacı bu 
konuda bir farkındalık yaratmak. Bu çocuk-
larda spor yapabilecek düzeylere gelecek-
lerdir. Bu çocuklar sosyal yaşama katılacak-
lar. Hiçbir fark olmadan bu toplum bilinci 
içerisinde toplumdaki yerlerini alacaklardır. 
Kimdir? Bu çocuklar diyabet rahatsızlığı olan 
gençlerimiz. Alerjik bronşit rahatsızlığı olan-

dır. Bu konuda hekim ve aileler büyük görev 
düşüyor. Yeter ki aileler olarak hiçbir zaman 
hekim arkadaşlarımızla, sağlık müdürlüğün-
deki görevliler ile diyaloğumuzu kesmeye-
lim” şeklinde konuştu. 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
gerçekleştirilen etkinlikte uzman hekim ve 
antrenörler ile diyabet ve astım hastası olan 
çocuklara yol gösterileceğini ifade ederek, 
“Kronik hastalıklar bir kader değildir. Biz 
diyabetli ve astımlı çocuklarımızın sosyal 
hayata adaptasyonları arkadaşları ile spor 
yapabilecekleri bugün uzman ekipler göze-
timinde ve danışmanlığında göstermek isti-
yoruz. Değişik istasyonlarımızda diyabet ve 
endokropi uzmanı çocuk kardiyoloji uzmanı 
ve çocuk alerji uzmanı hekimlerimizin eş-
lğinde ve ilgili danışmanlar ile beden eğitim 

öğretmenlerimiz ile birlikte bu çocuklarımız 
belli sporları yapabileceklerini ve hayatları 
boyunca bu sporları yapabileceğini göstere-
ceğiz” şeklinde konuştu. 

“ASTIM HASTASI OLMAM
SPOR YAPMAMI TEKVANDO 
YAPMAMI ENGELLEYEMEZ” 

Astım hastası olan ve tekvando ile ilgi-
lenen 11 yaşındaki Ali Kemal İpek, astım 
hastası olmasının spor yapmasın engel 
olmadığını vurguladı. İpek, “Ben epeyden 
beridir spor yapıyorum. Sporu bırakmaya-
cağım. Astım hastası olmam spor yapmamı 
taekwando yapmamı engelleyemez. Spor 
yaparak sağlığımı kontrol edebilirim” dedi. 

Programa destek vermek amacıyla katı-
lan eski Galatasaraylı Ergün Penbe, insanın 
içindeki yaşama ve istek arzusuna vurgu 

yaparak, “Spor her alanda her şeyde güzel. 
Yani hasta insanlarında spor yapabileceğini 
biliyoruz. Yeter ki içindeki o istek ve yaşa-
ma arzusu olsun. Bunu başarabilen insan-
lar mutlu oluyor. Biz onlara destek vermek 
amacıyla geldik. Onlara destek verebilmi-
şizdir inşallah. Çünkü onlar bizim için önem-
liler. Biz hayatı seviyoruz, çocuklarımızı se-
viyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsunlar başarılı 
olsunlar” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından günün anlam 
ve önemi için düzenlenen gösteri ve oyunlar 
sergilendi. Programa Konya Valisi Yardım-
cısı Fazlı Akgün, İl Sağlık Müdürü Mehmet 
Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gür-
soy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz, davetliler ve öğrenciler katıldı. 
n İHA

Konya’da ‘2018 Yılı Konya Egzersiz Faaliyetleri’ etkinliği düzenlendi

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Süper Lig yolunda Play – Off maçlarını oyna-
maya devam ediyor. Yarı final ilk maçında Afyon Belediyesi’ni yenen mavi beyazlılar, rakibi ile ikinci 
maçına çıkacak. Karşılaşma bugün Afyon Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve 18.00’de başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’nin her böl-
gesinde her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik 
Haftası Konya’da başladı. Her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında 
kutlamalar, sportif faaliyetler sosyal ve kültürel etkinlikler eşli-
ğinde gerçekleştirilen Gençlik Haftası, Atatürk Anıtı’nın önünde 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, sporcular, 
gençler ve Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Atatürk Anıtına 
çelenk konularak başladı.

GENÇLİK HAFTASINDA İLK ZİYARET CANBOLAT’A
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl 36.sı kutlanan 

Gençlik Haftası kapsamında ilk ziyaret Konya Valisi Sayın Yakup 
Canbolat’a yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz, Gençlik Merkezi Koordinatörü İsmail Hakkı Gürtürk, 
gençler ve sporculardan oluşan kafile Yakup Canbolat’ı ziyaret 
ederek Gençlik Haftası kapsamında yapılacak olan sportif faali-
yetler, sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında bilgiler verdi.
n SPOR SERVİSİ

36. Gençlik Haftası başladı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ PLAY-OFF YARI FİNAL 
KARŞILAŞMASI
Afyon Belediyesi - 
Selçuklu Belediyespor 
YER: Afyon Atatürk Spor Salonu
SAAT: 18.00

Süper Lig’de 33.hafta oynanan son maçların ardından tamamlandı. 
Ligde son hafta öncesinde düşen son takım Osmanlıspor oldu. Kayse-
rispor’u deplasman 2-1 yenen Akhisarspor ligde kalması kesinleşen son 
takım oldu. Spor Toto Süper Lig önümüzdeki hafta oynanacak maçlar 
ile tamamlanacak. Buna göre temsilcimiz Konyaspor, Fenerbahçe ile 
deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele Cumartesi günü saat 19.00’da 
Ülker Stadyumu’nda oynanacak. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor son maçına 
Cumartesi çıkacak

Kartal’da Fenerbahçe 
hazırlıkları bugün başlıyor

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun tamam-
lanmasına 1 hafta kala ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen 
Atiker Konyaspor’da Göztepe maçından sonra oyunculara 3 gün izin ve-
rilmişti. Yeşil beyazlı takımda izin bugün sona ediyor. Anadolu Kartalı, 
Fenerbahçe ile oynayacağı 34. ve son hafta maçının hazırlıklarına bugün 
saat 18.00’de Kayacık Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
 n SPOR SERVİSİ



RPS
Genel kurul beklentisi

Ligde kalma mücadelesi mutlu sona eren Atiker Konyaspor’da 
gündem genel kurul. Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı’nın 

Fenerbahçe maçı sonrası istifa edeceğini açıklamasından sonra 
gözler yönetimde. Bugün yapılacak yönetim kurul toplantısında 

olağanüstü genel kurul kararı alınması bekleniyor
Sancılı geçen sezonun ardından Spor 

Toto Süper Lig’de kalmayı başaran Atiker 
Konyaspor’da gündem yönetim. Ligde 
kalmanın kesinleşmesinin ardından Kon-
yaspor taraftarı yönetimi istifaya çağır-
mış ve yönetim de yaptığı açıklama ile 
‘yeni yapılanma’ sözü vermişti. İlk hamle 
Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin 
Çakıcı’dan geldi. Çakıcı Fenerbahçe maçı 
sonrası istifa edeceğini açıkladı. Bu açık-
lamanın ardından gözler bugün yapılacak 
yönetim kurulu toplantısına çevrildi.

YENİ YAPILANMA ZAMANI
Konyaspor’da bugün yapılacak yö-

netim kurulu toplantısında gündemdeki 
konular ele alınacak. Yönetimin tarafta-
rın istifa beklentisini gündemine alması 
ve olağanüstü genel kurul kararı verme-
si bekleniyor. Mevcut yönetimden bir 
çok ismin yeni yapılanmada yer almak 
istemedikleri, son kararın şehri güç di-

namiklerine bırakılacağı gelen bilgiler 
arasında.

YENİ YÖNETİM HEYECANI
Problemli bir sezonu geride bırakan 

Konyaspor taraftarında yeni yönetim 
heyecanı yaşanıyor. Sezon içinde defa-
larca istifasını istediği yönetimin görevi 
bırakmasını bekleyen yeşil beyazlı renk-
lere gönül verenler, Konyaspor’u içinde 
bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkaracak, 
camiaya güven verecek, vizyonlu bir yö-
netimin kurulmasını bekliyor.

FENERBAHÇE 
HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Öte yandan temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor sezonun son maçında Cumartesi 
günü deplasmanda Fenerbahçe ile kar-
şılaşacak. Yeşil beyazlılar bu maçın ha-
zırlıklarına bugün saat 18.00’de yapacağı 
antrenmanla başlayacak.
n SPOR SERVİSİ
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