
Ümmetin çocukları 
sofrada buluşuyor

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği, Ra-
mazan ayı boyunca farklı kültürleri iftar sofrasında 
buluşturacak. Ümmet olma bilincinin en iyi şekilde 
yansıtıldığı iftar sofları için dernek bu yıl da gönül-
lülerden destek bekliyor. İftar açan öğrenciler ya-
ratana şükür, ikram sahibine dua ediyor.

n HABERİ SAYFA 13’TE

GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Ramazan ayının başlamasıyla 
ilk teravih namazını Konya 
coşkuyla karşıladı. Her yıl 
olduğu gibi Mevlana Meydanı 
doldu taştı. İlk teravihte Kudüs 
için dua edildi. n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Vatan için can veren şehit-
lerimizden Komiser Murat 
Güçlü’nün ailesi şehidimizi 
unutmuyor. Ailesi, helikopter 
kazasıyla şehit olan Güçlü, 
şehit olacağını önceden hisset-
tiğini anlatıyor.  
n SAYFA 3’TE

MANEVİ 
MİMARLAR
Konya’nın manevi mimarlarını 
verdiğimiz sayfamızda bugün 
Mustafa Lütfü Efendi konuk 
oluyor. Küçük yaşta hafız olan 
Mustafa Lütfü Efendi’nin çok 
sayıda talebesi bulunuyor. 
n SAYFA 4’TE

RAMAZAN 
İLMİHALİ
Ramazan ayın boyunca İlmihal 
Sayfası ile merak edilen konular 
ve bilgiler okuyucularımızla 
buluşuyor. Ayrıca her gün farklı 
bir öykü ve sahabe hayatı da 
ilmihal sayfasında yer alıyor. 
n SAYFA 7’DE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Yenigün Gazetesi’nin bugünkü 
misafir öğrencisi 2 yıldır Türki-
ye’de yaşayan Hindistanlı Ja-
maluuDheen. Dheen, “İnsanlık 
görmek istiyorsanız Türkiye’ye 
gelin” ifadelerini kullandı. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılmak isteyen vatandaşlar Mevlana Meydanı’na akın etti. Ramazan 
ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Konya’da büyük sevinçle kılındı. Kudüs’teki Müslümanlar için de dua edildi 

Konya’da Ramazan coşkusu ilk 
teravih namazının kılınmasıyla baş-
larken, Mevlana Meydanı’nda topla-
nan Müslümanlar bu manevi duyguyu 
yaşamak için saf tuttu. Akşam saat-
lerinden itibaren Sultan Selim Ca-
mii’nin olduğu meydana doldurmaya 
başlayan vatandaşlar bu huzurlu at-
mosferin tadını çıkardı. Yatsı ezanının 
okunması ile birlikte çok sayıda kişi, 
cami içerisinde ve dışında kendileri 
için hazırlanan yerlerde ilk teravih 
namazını kıldı. Kadın, erkek, genç, 
yaşlı ve çocuklar Mevlana Meydanı’n-
da bir araya gelerek, Ramazan ayının 
bütün Müslüman alemine hayırlar ge-
tirmesini diledi. Ramazan’ın hayırlar 
getirmesi için dua edilirken, Kudüs’te 
İsrail zulmü altındaki Müslümanlar da 
unutulmadı. Müslümanların kurtuluşu 
için dua edildi. 

İlk teravih namazını vatandaşlarla 
birlikte kılan Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ra-
mazan’ın İslam alemi için mutluluk ve 
sevinç olduğunu ancak coğrafyamızda 
ve özellikle Kudüs’te yaşanan olaylar 
nedeniyle Müslümanların bu Rama-
zan’a buruk şekilde başladığını söyle-
di. Konyalı vatandaşlar, mübarek Ra-
mazan ayının ilk teravih namazı için 
Mevlana Meydanı’nda bir araya geldi. 

Teravih namazı öncesi gerçekleş-
tirilen sohbetin ardından vatandaşlar 
namaz ibadetlerini huşu içinde eda 
etti. Ramazan’ın ilk teravih namazını 
Konyalılarla birlikte kılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
namaz sonrasında vatandaşlarla se-
lamlaşarak sohbet etti. 

“RAMAZANA BURUK BAŞLADIK” 
Ramazan’ın İslam alemi için 

mutluluk ve sevinç kaynağı olduğu-
nu ancak coğrafyamızda ve özellikle 
Kudüs’te yaşanan olaylar nedeniyle 
Müslümanların bu Ramazan’a buruk 
şekilde başladığını belirten Başkam 
Altay, İsrail zulmüne karşı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere tüm Türkiye olarak bir 

çığlık atıldığını kaydetti. Altay, “Uma-
rım bu çığlığımız tüm dünyadan duyu-
lur ve bu Ramazan, Kudüs’te yaşayan 
kardeşlerimizin mutluluğuna vesile 
olur. Ramazan kaynaşmaktır, birlikte 
olmaktır. Ramazan’da umuyorum ki 
sevdiklerimizle birlikte oluruz. İftar-
larda, sahurlarda yakınlarımızı ziya-
ret ederiz. Ramazan’da sadece oruç 
tutmak yetmez. Ramazan aynı za-
manda kaynaşmak için de bize büyük 
bir imkan sağlar” dedi. 

“CIVIL CIVIL ÇOCUK SESLERİNİN 
OLDUĞU CAMİLER ARZU EDİYORUZ” 

Başkan Altay, Ramazan’ın ço-
cukların cami alışkanlığı için de çok 

önemli bir fırsat olduğunu ifade ede-
rek, “Anneler babalar olarak özellikle 
çocuklarımızın elinden tutarak onlarla 
birlikte camilere gelerek ibadetle ge-
çirmeliyiz. Cıvıl cıvıl çocuk seslerinin 
olduğu camiler arzu ediyoruz. Yaz 
Ramazanlarının da son yıllarındayız. 
Artık dışarda teravihlerin kılındığı 
son zamanlar. Bunu da iyi değerlen-
dirmek gerekiyor. Hemşerilerimizin 
ibadet dolu bir Ramazan geçirmesini 
temenni ediyorum. Ramazan’ın coğ-
rafyamıza ve İslam dünyasına mutlu-
luk ve huzur getirmesini diliyorum” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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İlk teravih namazında
Kudüs için dua edildi 

Akşam saatlerinden itibaren Sultan 
Selim Camii’nin olduğu meydana 

doldurmaya başlayan vatandaşlar bu 
huzurlu atmosferin tadını çıkardı.

Küçük yaşlardan itibaren Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Akait, Felsefe, Mantık, Bedi’, Beyan gibi dersler alan Harputîzade Mustafa Lütfü Efendi, 
7 yaşında hafız oldu. Mustafa Lütfü Efendi medreselerde müderrislik yaparak çok sayıda tanınmış alimi yetiştirmesiyle bilinir

AKŞEHİRLİ HARPUTÎZADE 
MUSTAFA LÜTFÜ EFENDİ

(D.1281/1865-Ö.1335/1919)
Mustafa Lütfi Efendi 

H.1283/M.1866 tarihinde Akşe-
hir’de doğdu. Daha sonra doğum 
tarihi medreseye giriş sınavına ka-
tılabilmesi için 1281 olarak tashih 
edilmiştir. Ulema bir sülaleden gel-
mektedir. Babası Akşehir Müftüsü 
Harputîzade Ömer Efendi (Vefatı 
H.1306/1880), Dedesi de Müderris 
(dönemin medrese profesörü) İbra-
him Efendi’dir. 

Mustafa Lütfü Efendinin ailesi, 
Elazığ Harput’un Harunlu Köyün-
den Akşehir’e gelip yerleşmişlerdir. 
Güneydoğunun meşhur aşiretlerin-
den Karakeçili Yörük aşiretine tabi 
Hüseyni Pasküllü Aşiretine mensup-
lardı. Aşiret reisi Şemseddin Ağa’dır. 
1691 yılında “aşiret iskânı” sırasında 
Dersim civarından kalkarak Har-
put’a yerleşmişlerdir. Reisin Oğlu 
Osman Nuri Ağa, Harput’un ünlü 
zenginlerinden olup Nur Baba lakabı 
ile meşhurdur. Akşehir’e gelip yerle-
şen ise, işte bu sülaleden gelen Mus-
tafa Lütfü Efendinin dedesi İbrahim 
Efendi’dir. Mezarı Akşehir’de Yukarı 
Piribeyli Kasabası’ndadır.

Dede İbrahim Efendi’nin 4 
oğlu vardı. Oğullarından İbrahim 
Piribeyli’de kalmış, çiftçilikle uğraş-
mıştı. Ahmet ve Abdullah da tica-
retle meşgul olmuşlardı. Ailenin en 
küçüğü ve aynı zamanda Mustafa 
Lütfü Efendinin babası olan Ömer 
Efendi ise (1814-1890), köyde önce 
çobanlık yaptı, sonra Akşehir’e ge-
lerek okumaya başladı. Önce Ak-
şehir, sonra Konya medreselerinde 
ilim tahsil etti. 1847 yılında 33 ya-
şında icazet alarak müderris (Med-
rese profesörü) oldu. Akşehir’de 
çeşitli medreselerde müderrislik 
yaptı. Akşehirliler bu ilim adamı-
nı çok sevdiler ve burada kalması 
için kendisine bahçeli bir ev hediye 
ettiler. Ömer Efendi, bu evin bah-
çesine medrese yaptı. Sonra med-
resesini, devrin müftüsü Müderris 
Salim Efendi’nin İplikçi Camisi 
karşısındaki medrese ile değiştirdi. 
Uzun yıllar bu medresede müder-
rislik yapıp çok ünlü kişiler yetiştir-
di. Müftü ve Müderris Ömer Efendi 
üç defa evlenmişti, bu evlilikten 6 
kızı, 3 oğlu olmuştur. Büyük oğlu 
İbrahim, onun küçüğü İsmail, en 
küçüğü de oğlu Mustafa Lütfi efen-
didir.

Harputîzade Mustafa Lütfü, ol-
dukça zeki bir çocuktu, henüz 7 ya-
şında iken Kuran’ı ezberleyerek ha-
fız oldu. 14 yaşına kadar eğitimiyle 
bizzat babası ilgilendi. Tefsir, Hadis, 
Fıkıh, Kelam, Akait, Felsefe, Mantık, 
Bedi’, Beyan vs. gibi önemli ilimleri 
ilk öğrendiği babasından aynı za-
manda hüsn-i hat meşk etti. Bozkırlı 
Şeyhzade Muhammed Bahaeddin 
Efendi’den de istifade etti. Henüz 
16 yaşındayken (1297/1881) Uşak’a 
gitti. Buradaki eğitimin tamamladık-
tan sonra tahsilini ilerletmek için bir 
süre Kayseri’de okudu. 

1301/1885 tarihinde Konya’ya 
geldi, Darü’l-Muallimin mektebine 
girip mezun oldu. Ayrıca Ziyâiyye 
Medresesine girdi ve Kadınhanlı 
müderris Hacı Hüseyin Efendiden 
icazet aldı. Bunun yanı sıra Meclis-i 

Ayan azalarından Zeynel Abidin 
Efendi’nin babası Memiş Efendi’den, 
Uşak’ta Ayıntaplı Hocadan ve Kayse-
ri medreselerindeki hocalardan ders 
okuyarak her medreseden ayrı ayrı 
icazet aldı. Konya’da yaklaşık 8 yıl 
kalarak 600 talebe yetiştirdi, bunlar 
içinden seçtiği 60 öğrencisini mem-
leketlerine hoca olarak gönderdi. 

Mustafa Efendi 1308 (1892) ta-
rihinde Akşehir’e döndü. Babasının 
medresesine müderris oldu. Kanu-
nusani 1309/1893 yılında Akşehir 
Rüştiyesi ikinci muallimliğine atan-
dı, 4 sene bu görevi yürüttü. Baba-
sının medresesini tamir etti. Yeni 
vakıflar kurdu. Vakfiyeye göre, vak-
fın gelirinin beşte birini öğrencilere, 
beşte birini medresede görev yapan 
hocalara, kalan beşte üçünü de “bat-
nen ba’de batnın” sitemine göre 
vakfın diğer giderlerine harcanması 
için evlatlarına bıraktı.

Çocukluğundan beri iyi bir tahsil 
süreci geçiren Mustafa Lütfü Efendi, 
ilminin meyvelerini Akşehir’de ver-
meye başladı. Bir taraftan Rüştiye’de 
muallimlik yaparken, diğer taraftan 
özel dersler vererek 1911 yılında 10 
talebesine icazet verdi. Arapça ve 
Farsça’yı ana dili gibi bilirdi. Ayrıca 
Kırk yaşından sonra, Fransızca ve 
Almancayı da öğrendiği kaydedilir.

1324/1908 yılında, II. Meşruti-
yetin ilanından sonra Akşehir’den 
Konya Milletvekili seçildi. Akşehir 
Evkaf Komisyonu Reisliği’nde de 

bulundu. II.Abdülhamid’in tahttan 
uzaklaştırılmasına karşı duyduğu 
üzüntüyü belirten sert bir beyan-
name yayınlayınca dikkatleri üzeri-
ne çekti ve siyasilerin hedefi oldu. 
1327/1911 yılında meclisin feshi 
üzerine milletvekilliği sona erdi. 
Daha sonra yapılan seçime katıldı 
ama kazanamadı. Bu arada Ak-
şehir Müftülüğüne (1327/1911) 
atandı. Konya Valisi ile ters düştü-
ğü için Eylül 1329/1913 tarihinde 
bu görevden alınmış olsa da, Nisan 
1335/1919 yılında tekrar görevine 
iade edildi.

Harputîzâde Hacı Mustafa Efen-
di, Anglikan Kilisesi’nin o yıllarda 
İslâm âlemine sorduğu yedi soruya 
“Red ve İspat” isimli kitabında cevap 
vererek adını tüm Türkiye’de du-
yurdu. Alman Filozoflarından Louis 
Büchner’e ait olan ve Ahmed Nebil, 
Baha Tevfik Efendiler tarafından 
Osmanlıcaya tercüme edilen “Mâd-
de ve Kuvvet” adlı kitaba, Musta-
fa Lütfü Efendi “RED VE İSPAT” 
adıyla bir reddiye yazdı. Osmanlıca 
kaleme aldığı bu reddiye ilim çev-
relerinde takdirle karşılandı. Bu 
eser, Konya’da Prof. Dr. Ali Utku ve 
Dr. İbrahim Hakkı Kaynak tarafın-
dan günümüz Tükçesine çevrilerek 
1914 yılında ilim dünyasına kazan-
dırılmıştır. Mustafa Lütfü Efendinin 
bu eserinden başka, Mühezzeb ve 
Haşiyesi Müzehheb, Tahkiku’l-ilim, 
Tahkiku’s-Sıfat, Sâmî Ale’l-Câmi’, 

Deâvi-yi Aşere, Beyanü’l Hak ve 
Meşrik-i İrfan gibi on civarında eser 
yazdığı bilinmektedir. 

Öteden beri siyasi çevrelerin ya-
kın takibinde olan Akşehir Müftüsü 
ve Konya Mebusu Mustafa Lütfü 
Efendi, 1920 yılında Delibaş isya-
nında siyasete kurban gitti. II.Ab-
dülhamid’in tahttan uzaklaştırılma-
sına karşı çıkması ve sert bir bildiri 
yayınlamasına tahammül edemeyen 
devrin yönetimi, bu değerli alimi 14 
Ekim 1920’de  Akşehir İplikçi Camii 
karşısındaki medresenin önünde ku-
rulan idam sehpasında asarak şehit 
etti. O günlerde Akşehir’de önce 11 
kişi sorgusuz sualsiz kurşuna dizil-
miş, daha sonra da 47 kişi İstiklâl 
Mahkemesi kararıyla idam edilmişti. 
Allah hepsine rahmet etsin.

Kabri Akşehir’de Nasreddin 
Hoca mezarlığındadır. Ziyaretçilerin 
pek dikkatini çekmeyen eski mezarı, 
kendisine özel ilgi duyan Abdullah 
Güzeldülger’in katkısıyla yenilenmiş 
ve bir de kitabe yazılarak güzelleşti-
rilmiştir. 
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-İbrahim Hakkı Konyalı, Akşehir 

Tarihi, s.671-672.
- Konya İl Yıllığı, 1973, s.306.
-Hasan Hüseyin Yıldırım, Akşe-
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-Muharrem BAYAR, 7.2.2013 

tarihli Pervasız Gazetesi.
-Akşehir ve Çevresi Din Mağ-

durları, Panel, 11.3.2018 Konya

7 yaşında hafız oldu
HİSDER tarafından 11.03.2018 tarihinde Konya’da yapılan anma toplantısına katılanlardan bir grup. Panelistler: Dr. İbrahim Hakkı Kaynak,  Prof. Dr. Ali Utku, Prof. Dr. Önder KUTLU ve Abdullah Güzeldülger

Harputîzade’nin Kitabının kapağı

Mustafa Lütfü Efendinin kabrinin eski hâli

Mustafa Lütfü Efendinin yeni kabri

Meclis-i Meb’us-i Osmanî’nin verdiği ve üzerinde 
“Konya Mebusu Mustafa Efendi 1324-1327” yazılı resmî kimlik 

Eski mezarı başında dua yapılırken.

Mustafa Lütfü 
Efendinin 
yenilenen 

kabrinin 
kitabesi
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Şehit Komiser Murat Güçlü. Helikopter kazasında şehit oldu. Başarılarla dolu bir hayat hikayesi bulunan Şehit Güçlü, hem arkadaşlarına hem de ailesine 
devamlı olarak şehit olacağını haber vermiş. Babasına rüyasında, “Bana ölü demeyin ben ölmedim, ben şehit oldum” sözleri ile Bakara Suresi’ni hatırlatıyor

Ramazan Ayı boyunca har gün ya-
yımlanacak olan bu yazı dizisinde, bu 
vatan için kanları ve bedenleriyle bedel 
ödeyen Şehitlerimiz ve Gazilerimiz ile 
ilgili, dilimiz döndüğünce hazırladığımız 
yazılar yer alacaktır. 

Bu dizeler henüz 30 yaşında şehit 
olan Komiser Murat Güçlü’nün hayatı 
boyunca dilinden düşürmediği bir be-
yit. Belki farkına bile varmadan nasıl da 
özetlemiş hayatını Şehidimiz.

Şehit, kelime olarak, “bir olaya şahit 
olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek” 
anlamına geliyor sözlükte. İşte tam 
bu esnada onların yaşam hikâyelerini 
dinlediğinizde kelimenin anlamını dol-
durduğunu görüyorsunuz. Aşağıda an-
latacağım Şehidimizin hayatından bazı 
kesitleri okuduğunuzda siz de bana hak 
verecek, onların şehadetlerine nasıl şa-
hit olduklarını göreceksiniz.

Şehit Komiser Murat Güçlü
Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim 

âlemi,
Kâh inerim yeryüzüne, seyreder 

âlem beni.
14.10.1981 yılında Malatya Akça’da 

dünyaya gelmiş. Babası da polis olan 
ailede beş kardeşin en büyüğü. İlk, orta 
ve lisede eğitim hayatını takdir belge-
leriyle dolduran Murat Komiser, polis 
akademisini de üstün başarıyla tamam-
lamış. 2003 yılında İstanbul’da komiser 
yardımcısı olduktan sonra 2005 yılında 
Amerika’da altı ay eğitim olduktan son-
ra helikopter pilotu olmuş. 2006 yılında 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık 
Daire Başkanlığında, helikopter pilotu 
olarak 5 yıl görev yapmış. Görev yaptığı 
süre boyunca aldığı bütün eğitimleri ba-
şarı belgeleriyle taçlandırmış. Şehade-
tinden bir ay önce ise komiserliğe terfi 
etmiş.   

Belki bir babadan öte arkadaş gibi 
olduğu babasının polis olması onun bu 
mesleği seçmesinde etkili olmuş. Belki 
de daha 12-13 yaşlarındayken İstan-
bul’da görev yapan babasının ona aldığı 
ilk oyuncak, bir helikopter. Kim bilebilir-
di ki hayatında sahip olduğu ilk oyunca-
ğın onu şehadete götüreceğini.  

Çalışkanlığı ve başarısı ile tanınmış 
etrafı tarafından. Giriştiği her işte başa-
rıya odaklı olan Şehidimiz, ikinciliği ka-
bul etmeyen bir azme sahipmiş. Ondan 
geriye kalan onlarca takdir belgesi ve 
sertifika bunun tanıkları şimdi.

20 Mayıs 2011 tarihinde Cuma 
günü şehadet şerbetini içmiş Komiser 
Murat. Bir gün önce, Perşembe günü, 
arkadaşı ile Beykoz’da parkta otururken 
gökyüzüne baktıktan sonra arkadaşına 
sarılarak,

-Ben cenneti görüyorum, diye hay-
kıran Murat Komiser, bir gün sonra aynı 
yerde helikopterinin boğaza düşmesi so-
nucu şehit olmuş. 

Şehitler, özel olarak yaratılmış in-
sanlar bana göre. Çocuklukları ve şeha-
detlerine kadar geçen sürede yaşananlar 
sonrasında domino taşı gibi yerine otu-
ruyor. Şehit kelimesinin bir anlamı da 
bir olaya şahit olmak, dedik ya o kendi 
şehadetinin tek şahidiymiş aslında. Son 
iki yıldır herkese şehit olacağını söylemiş 
durmuş. Hatta teyzesinin eşine şehit 
olacağını, bir gün adının televizyonda alt 
yazıda “Murat Güçlü şehit oldu” şeklin-
de geçeceğini anlatmış. 

Daha nişanlanalı 50 gün olmuş, dü-
ğününe dokuz gün kala, bütün hazırlık-
lar tamamlanmışken, düğüne gitmeye 
hazırlanırken aile, Murat Komiserin 
cenazesini almaya gitmiş; İstanbul’a. 
Tam da onun dediği gibi 20 Mayıs 2011 
tarihinde, televizyonda İstanbul’da heli-
kopter kazası olduğu haberi verilmiş ve 
“Murat Güçlü şehit oldu” alt yazısı geç-
miş. 

Kardeşlerine baba kadar yakın, an-
neye büyük bir dayanak, babaya bir 

arkadaş olmuş. Şehit olduktan sonra 
okuttuğu pek çok öğrenci olduğu, şehit 
olduğu ay engelli birisi için bir tekerlekli 
sandalye aldığı öğrenilmiş. Ailesi onun 
çok yardımsever biri olduğundan bah-
sederek onlarca çocuğa spor ayakkabısı 
aldığını söylüyor. 

İzinli olduğu halde arkadaşının ni-
şanı var diye yerine göreve giden Şe-
hidimiz, bir ay önce helikopterin denize 
düştüğünde nasıl kurtulacaklarına dair 
aldığı eğitimi de başarıyla tamamlamış.  

Hani denir ya “Şehitler ölmez” diye: 
bunun belki yüzlerce güzel ispatı var: 
bunlardan birkaçını baba Hüseyin Güç-
lü anlatıyor:

-Şehitler, bu dünyada kendileri için 
yapılan her şeyin farkında. Bundan 4 
sene önce mevlidini okuttuk. İstan-
bul’dan, Ankara’dan arkadaşları geldi. 
O gün gece bir rüya gördüm. Rüyamda 
dağ tarafından üç tane helikopter geldi. 
Bunlardan biri bizim bahçeye kondu. 
İçinden bembeyaz bir takım elbise ile 
Murat çıktı. Tekrar helikoptere binerek 
uzaklaştı. 

Bakara Suresinin 154. ayetinde 
“Allah yolunda öldürülenlere, ölüler 
demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin 
siz anlayamazsınız” buyuruyor Rabbim. 
Aile dostlarından birinin kızı Murat Ko-
miserin şehadetinden sonra onu hiç 
görmemesine rağmen sürekli öldüğü 
ile ilgili konuşmaları duyar. Bir gün rü-
yasında onun, arkasından sıkıca sarılmış 
ve “Bana ölü demeyin ben ölmedim, 
ben şehit oldum” dediğini görür. 

Konya’da Şehitliğine defnedildikten 
sonra Murat Güçlü’nün ismi verilmiş 
şehitliğe. Annesi Yurdagül Hanım, oğ-

luyla ilgili şehitlikte yaşadığı bir olayı 
anlatıyor:

-Şehitlikte oğlumun mezarı başında 
dua ettim. Muradım bir elimi tut, öp de 
hissedeyim seni, dedim elimi uzattım 
ama hiçbir şey hissedemedim. Son-
ra yüzümü öp dedim ama yine bir şey 
hissedemedim. Sonra Yasin okumaya 
başladım. O sırada mezarının başına biri 
geldi, gözünde siyah gözlüğü vardı. Du-
asının okuduktan sonra sen annesi mi-
sin diye sordu. Bu Murat mı dedim iyice 
yüzüne baktım ama ona benzemiyordu.
Ben de evet annesiyim, dedim. Sonra 
bana şehitlik ile ilgili öyle güzel şeyler 
anlattı ki yüreğim ferahladı. Sanki Murat 
hayattaymış gibi rahatladım. Sonra git-

mek için ayağa kalktı. Ben adını sorma-
dım sadece Konyalı mısın, dedim o da 
evet dedi. O ayağa kalkınca ben de kalk-
tım. Elime uzandı ama ben, Murat’a da 
elimi vermezdim deyip elimi vermedim. 
Sonra sarıldı beni Murat gibi öptü. Bana 
teselli oldu. Ben orda Muradım beni öp 
dedim ya onun gibi öptü. 

Bunları anlatırken gözyaşlarını tuta-
mayan anne, daha yaşadığı birçok böyle 
hadise anlatıyor. Bunlardan biri de şöyle: 

-Pakistan’da sel olduğunda Şehi-
dimiz buraya bir miktar para gönder-
miş. Ana yüreği, her zaman yaptığı gibi 
Peygamber Efendimize komşu ol, diye-
rek dua etmiş oğluna. Şehidin kuzeni 
Kurban Bayramı günü onu rüyasında 
görmüş. Hz. Ebubekir mi Hz. Ömer 
mi sahabelerden birine herkes şehidini 
sorarken rüyayı gören kişi, bizim de şe-
hidimiz var diyerek Şehidimizi sormuş. 
Sizin şehidiniz adı ne diye sormuşlar. 
O da Murat Güçlü demiş. Aldığı cevap 
şehidimizin Peygamber Efendimizin ya-
nında olduğu cevabı olmuş.

İnsan aslında kendi diliyle yaşaya-
caklarını söylüyor bazen farkında olma-
dan. Bugün tek tesellisi öldükten sonra 
oğluna kavuşmak olan Yurdagül Hanım, 
ilk göz ağrısının öldükten sonra bile pek 
çok manevi şey yaşattığını ifade ediyor. 
Aynı şekilde baba Hüseyin Güçlü, bir yıl 
önce onun şehadetini rüyasında görü-
yor. Şehadet haberini aldıktan sonra he-
men İstanbul’a giden anne-baba nurlar 
içerisinde bembeyaz, Hz. Yusuf’un gü-
zelliğinin yansıdığı yüzünü gördükleri, 
sanki uyurmuş gibi, dokunsalar kalka-
cakmış gibi olan evlatlarını, canlarının 
bir yarısını Konya’da toprağa verdikten 
sonra buradan ayrılamamışlar. Oğulları-
nı bedenini saran topraklar onlara vatan 
olmuş.

Şimdi hem büyük bir acı hem de ta-
rifsiz bir gurur yaşarken tek istedikleri, 
bu kısa hayatı boyunca okumaya ve eği-
time çok önem veren oğullarının adının 
bir okula verilmesi.

Daha nice hatıralarla ayrıldığım aile-
ye ve tüm şehit ailelerine söylenecek tek 
söz vardı: Vatan Sağolsun.

‘Ben ölmedim, şehit oldum’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

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.

İstanbul’da düşen polis helikopterinde şehit olanlar arasında bulunan Pilot Komiser Murat Güçlü, Konya’da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Nikahına günler kala şehit 
düşen Güçlü, 1 ay sonra da başkomiserlik rütbesine terfi edecekti. Şehit Komiser Güçlü, Konya’da görev yapan polis memuru babası Hüseyin Güçlü’yü örnek alarak polislik mesleğini seçmişti.

Şehit Pilot Komiser Murat Güçlü
Baba Hüseyin Güçlü ve Anne Yurdagül Güçlü, şehit çocuklarının hatıralarıyla yaşıyor. Çocuk-
larının yardımsever bir insan olmasından, sürekli başarıyı hedeflemesinden gurur duyuyorlar.

17 Mayıs 2018
Hicri: 2 Ramazan 1439

Sahur:
03:53

İftar:
20:01

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Elhamdü lillahi rabbil alemin, vessalatü vesselamü ala rasulina muhammedin 
ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ya Rabbi! Ellerimizi semana açtık bizleri semavatından boş çevirme.
Kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz dualarımızı, hayır ve ha-

senatlarımızı dergahı uluhiyyetinde kabul eyle.
Okumuş olduğumuz Kur’an’ı Kerimlerden, tesbihatlardan, salavat-ı şerifelerden 

hasıl olan sevabı; cümle peygamberlerin, alimlerin, salihlerin şehitlerin, gazilerin, 
gelmiş ve geçmişlerimizin, ümmeti muhammedin gelmiş ve geçmişlerinin ruhları-
na hediye eyledik vasıl eyle.

Ümmeti Muhammedin hasta kullarına şifa dertli kullarına deva borçlu kullarına 
edalar ihsan eyle.

Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle, bizi ana-babamızı ve 
bütün inananları hesap gününde bağışla.

Ya Rabbi! Güvenlik güçlerimizi, karada havada denizde daima hayırlı işlerde 
mansur muzaffer eyle.Birlik ve beraberliğimizi bozma, fitne fesat çıkarmak isteyen-
lere fırsat verme ya Rabbi!

İlahi! Bizleri geçmişin tasasından geleceğin endişesinden, korkaklıktan, cimri-
likten, tembellikten ihtiyarlık düşkünlüğünden, dünya fitnesinden, kabir azabından, 
zulmetmekten, zulme uğramaktan muhafaza buyur; günahlarımızı affeyle vicdan 
genişliği lutfeyle, rızkımızı helalinden eyle, vermiş olduğun rızıklara karşı kanaatkar 
eyle, nefsimizi günahlara kaydırma.

İlahi! Bizleri nimetlerine şükreden şakirlerden eyle, ismini aşkla zikreden za-
kirlerden eyle, bunca nimetleri yiyip içip de nankörlük eden gafillerden eyleme ya 
Rabbi.

Dinimizi, devletimizi, milletimizi ve yapmış olduğumuz hizmetlerimizi; insi ve 
cinni şeytanların, kafirlerin, zalimlerin, fasıkların özellikle de zamane münafıkları-
nın şerlerinden muhafaza eyle bu şerli gürühün kurmuş oldukları tuzakları başlarına 
çevir Ya Rabbi! 

Essalatü Vesselamü Aleyke Ya Rasulallah, Essalatü Vesselamü Aleyke Ya Ha-
biballah, Essalatü Vesselamü Aleyke Ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdü 
Lillahi Rabbil Aleminel Fatiha.

BİR ARINIŞDIR ORUÇ
İslamiyet’ te  farz kılınan ibadetler, çeşitli manevi 

hastalıklar için ilaç gibidir  ki bu ibadetlerden bir tanesi de  
oruçtur. Nefsani arzular, dünya süslerine aldanmak, zevk 
ve eğlenceye meyil göstermek de manev-i ruhani has-
talıkları ortaya çıkaran sebeplerdendir .Bütün varlıklarını 
kaybeden ve hayatlarından dahi endişe  eden Müslü-
manların Mekke devrinde, bu tür hastalıklara yakalanma 
ihtimali yoktur.Hicretten sonra ise, kafirlerin zulmünden 
kurtuldular.İslam yayılmaya, iktisadi durum yavaş yavaş 
düzelmeye başladı .Manevi  hastalıklara  yakalanmamak 
için perhiz yapmak gerekiyordu .Dolayısıyla artık orucun 
vakti gelmişti  veya gelmek  üzere idi.Neticede  hicretin  
2. Yılında  Müslümanlara  oruç farz kılındı.

Gerçekten oruç, pek çok maddi ve manevi hastalığa 
bir çeşit  ilaç durumundadır .Bunun içindir ki  Farzıyyeti  
‘’sayılı günlerdedir’’ Zira nasıl ki insan, bir ilacı sürekli 
olarak kullanır da  vücut ona alışırda  ilacın bir faydası  
görülmezse , maddi manevi  hayat içinde ilaç vazifesi 
gören orucun  da durumu böyledir. Şayet  itidal  ölçüsü 
aşılırsa , oruç, hem maddi  hem manevi  hayat için  kamil 
bir fayda sağlamaz.Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) ;

“Bundan sonraki hayatımı hep oruçlu olarak geçire-
ceğim” diyen sahabiyi ikaz etmiştir.

Diğer taraftan  orucun  belli bir  ayda tutulması , bütün 
Müslümanların  aynı zamanda  bu dini  vazifelerini yerine 
getirmesi  ve İslam’ın  birlik anlayışının  ortaya konulma-
sı içindir.  Böylece sayılı günlerden  ibaret olan hayatımı-
za  incelik, derinlik  ve zarafet kazandırır. 

Bunun  yanında Ramazan -ı Şerif ayının, senenin  
bütün mevsimlerini dolaşması da, ayrı bir hikmet ifade 
eder. Böylece senenin  muhtelif  mevsimlerinde  yaşa-
nan sıcak, soğuk  serin ve ılık günler ile uzun kısa veya 
orta müddetli  bütün günleri sırasıyla Ramazan  günleri 
isabet etmekte  ve oruç belli aralıklarda  bütün günleri 
bereketlendirmektedir.

Kur’an’dan Mesaj
Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) 

biz indirdik biz! 
Onun koruyucusu da elbette biziz.

(Hicr, 15/9)

Allahım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm 
ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman 
ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun 
şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden 
isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir. (Hadis-i Şerif)

Dünyalığı artınca sevinenler, her gün 
eksilmekte olan ömrüne üzülmeyenler 
arasında aklı noksan olmayan yoktur. 

(Ebû’d-Derda)

Hadis Günün Sözü

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için başlangıç an-
lamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in özü 
anlamında Ümm-ül Kur’an olarak da adlandırılan Fatiha 
suresi en faziletli suredir. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” 
(Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) 
, “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, 
“eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kılınan 
beş vakit namazın her rekatında okunan Fatiha, Kur’an’ın 
içerdiği tüm esasları barındırmaktadır.  Fatiha suresi 
Kur’an-ı Kerim’in 1. suresidir. 7 ayetten oluşur.

Fatiha, fethetmek yani açmak kökünden gelen bir ke-
limedir ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğundan dolayı 
açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. 
Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun 
hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp 
O’ndan yardım isteneceği, Fatiha suresinde özlü bir şekilde 
ifade edilir.

Fatiha Suresinin Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budu
Ve iyyâke neste’în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en’amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Fatiha Suresinin Türkçe Meali
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım di-

leriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğ-

rayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
Fatiha Suresi Neden İndirilmiştir?

“Rasulullah (sav) ortaya çıktığında kendisine ‘Ya Mu-
hammed” diye nida eden bir münadiyi işitti. Sesi işitince 
korka korka yürüdü. Varaka b. Nevfel de kendisine dedi 
ki: -”Nida eden sesi işittiğinde sana ne dediğini işitinceye 
kadar sağlamca dur.” Yine Rasulullah (sav) görünce -”Ya 
Muhammed” diye aynı sesi duydu ve -”emrine hazırım” 
buyurdu. Seslenen dedi ki: -”Allah’tan başka hiçbir ilah ol-
madığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik 
ederim de.” Sonra aynı ses O’na Fatiha suresini sonuna 
kadar okudu.

Fatiha Suresi

Menkıbe AFRA HATUN

Dua

İSLÂM’DA ÂİLENİN MEVKİİ NEDİR?
 İslâm, âileye çok büyük bir ehemmiyet atfe-

der. Âileler cemiyetin tohumları mesabesindedir. 
Tarihî bir gerçektir ki; sağlam temeller üzerine 
inşâ edilen âileler, cemiyet yapısını koruyup gü-
zelleştirirken; bozuk münâsebetlerle veya yanlış 
şekilde kurulmuş yuvalar cemiyeti çökertir.

Bu açıdan İslâm, koyduğu muhabbet ve hak 
ölçüleri itibarıyla mes’ud ve dengeli bir âile yapısı 
tesis eder. Yâni âile ile, huzur ve seâdeti hedefler. 
Öyle ki:

“Kişinin cenneti evidir…” buyurulmuştur.
Böyle bir yüksek anlayış ve yapı da, elbette 

yüksek ölçü ve muhabbet üzerine meşru temel-
ler ile mümkün olacağından İslâm, işe nikâh gibi 
ulvî bir ahidleşme ile başlar. Yâni her iki tarafın 
Allâh huzurunda birbirlerine Allâh adına belirli 
sözleri vermelerini şart koşar. Eskilerin ifadesiyle: 
“Nikâhta keramet vardır.” denilmesi, mes’ud ve 

huzurlu bir âilenin tesisinde nikâhın ehemmiyeti 
için kâfî bir ifadedir.  Çünkü nikâh dışı beraber-
likler, hem insan rûhu hem de cemiyet açısından 
sadece bir hüsran ve çöküştür.

Afrâ Hâtun iman 
âbidesi çocuklar yetiş-
tiren bir anne... Genç 
yavrularının Allah ve 
Rasûlü yolunda şeha-
detlerine sabreden bir 
hanım sahâbi... Üç 
çocuğunu Bedir sava-
şına katılması için teş-
vik eden kahraman bir 
İslâm hanımı... Genç 
şehitler annesi...

O Medineli olup 
Neccar oğullarına men-
suptur. Babası, Ubeyd 
İbniSâlebe’dir. Annesi, 
RuatbintiAdiyye’dir.

Afrâ Hâtun İslâmi-
yeti Medine’de tanımış ve hiç tereddüt etmeden 
Rasûlullahsallallahu aleyhi vesellem efendimi-
ze biat etmiştir.

O, hicret ederek Medine’ye gelen Mekke’li-
muhâcir kardeşlerine hizmeti şeref bilen bahti-
yar bir hanımdı. Rabbisinin rızasını kazanmak 
için muhacir kardeşlerinin yardımına koştu. 
Elinden gelen hizmeti esirgemedi. Onlara şefkat 
dolu bir anne oldu.

Afrâ (r. anhâ) ilk evliliğini Neccar oğulların-
dan HârisİbniRıfâa ile yapmıştı. Bu evlilikten üç 
çocuğu dünyaya geldi. Onlara; Muâz, Muavviz 
ve Avf isimleri verildi. Her bir oğlunu birer iman 
fedâisi olarak yetiştirdi.

Afrâ Hatun şecaat ve cesaret sahibi kahra-
man bir hanımdı. Güçlü ve kuvvetliydi. Hayatın 
elem ve kederine, tahammüllüydü. Acılara 
karşı sabırlıydı. Allah ve Rasûlü yolunda sebat 
eder, dünyevî sıkıntı ve çilelere aldırmazdı. 
Bedir harbi olunca oğullarının hepsini savaşa 
göndermişti

Afrâ Hâtun (r. anhâ) böylesine kahraman yi-
ğitler yetiştiren bir anne. Çocuklarını birer iman 
âbidesi olarak yetiştiren ve onların Allah ve 
Rasûlü yolunda şehid olmalarına sevinen bah-
tiyar bir anne. Bu genç şehid kardeşler “Afrâ’nın 
oğulları” lakabıyla anılır olmuşlardır.

Allah onlardan razı olsun. Rabbımız bizleri 
şefaatlerine nâil eylesin. Amin.

SURELER

İslami
Hikayeler

Dünya hayatında hep kötülük işleyen bir adamı ölünce cehennem kapı-
sında bir melek karşıladı. Melek adama şöyle seslendi:

“Hayatta iken tek bir gün bile birisine iyilik yaptıysan buraya girmeye-
ceksin. “Günahkar adam uzun süre düşündükten sonra, bir keresinde or-
manda gördüğü örümceği hatırladı.

Balta girmemiş ormanda yürürken önüne bir örümcek ağı çıkmıştı. 
Adam ağı bozmamak

ve örümceği ezmemek için o gün yolunu değiştirmişti. Heyecan içinde 
o Günü meleğe anlattı. Melek adama gülümsedi ve ardından elini şaklattı. 
Gökten bir örümcek ağı inmişti.

Adam bu ağa tutunarak cennete girebilecekti. Adam neşe içinde ağa 
tırmanırken cehennemden bazıları da bu ağa tutunarak cennete gitmeye 
çalıştılar. Ama adam ağın o kadar çok insanı taşımayacağından korkarak 
onları itmeye başladı. Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleri ile bir-
likte adam da cehenneme düştü. “Yazık” dedi melek.

“Bencilliğin, hayatında işlediğin tek iyiyi de kötülüğe döndürdü. O in-
sanlara şefkat gösterebilseydin eğer, ağın herkesi taşıyabileceğini de gö-
recektin.”

Tarihi Kapu Camii
Bedesten Çarşısı’nda bulunan bu cami, eski Konya Kalesinin kapıla-

rından birisinin yanında bulunduğundan Kapu Camisi ismi ile tanınmış-
tır. Camiyi Mevlâna’nın torunlarından postnişin Hasanoğlu Şeyh Hüse-
yin Çelebi 1658 yılında yaptırmıştır. Yapımından bir süre sonra yıkılan 
camiyi 1811 yılında Konya Müftüsü Esenlerlizade Seyyid Abdurrahman 
Efendi yeniden yaptırmıştır. Ancak cami 1867 yılı yangınında çevresin-
deki vakıf dükkânları ile birlikte yanmıştır. Bu olaydan sonra 1868’de 
cami üçüncü kez yapılmıştır. Bugünkü caminin kapı kemeri üzerindeki 
kitabesinden banisinin ismi yazılı olmamakla birlikte 1868’de yapıldığı 
yazılıdır.

Konya’da yapılmış olan Osmanlı camilerinin en büyüklerinden biri 
olup, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Caminin önünde on mermer sü-
tunlu son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerindeki sütunlar 
birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Caminin basık kemerli 
basık kemerli giriş kapısının bezemesi bulunmamaktadır. Ayrıca doğu 
ve batı yönlerinde de birer kapısı daha vardır.

İbadet mekânının üzeri içten sekiz kubbe, dıştan da çatı ile örtülü-
dür. Taş mihrap ve ahşap minberi oldukça sadedir. Yanındaki minare-
nin şerefeye kadar olan bölümü taştan, üzeri de tuğladandır. Şerefe ile 
külah arasında da çini kuşaklara yer verilmiştir.

Caminin batısındaki şadırvanı Müftü Seyyid Abdurrahman tarafın-
dan 1812 yılında yaptırılmıştır.

2 yıldır Türkiye’de yaşayan Hindistanlı Jamaluu Dheen, Türkiye hakkında çeşitli algı operasyonları yapıldığını belirterek, 
“Türkiye hakkında yanlış bilgiler veriliyor. Ama öyle değilmiş. İnsanlık görmek istiyorsanız Türkiye’ye gelin” dedi

‘Türkiye’de iyilik var!’
Hindistanlı Jamaluu Dheen, 2 yıldır 

Konya’da yaşıyor. İşletme Fakültesi’nde 
Yüksek Lisans öğrencisi olan Jamaluu 
Dheen, Türkiye’yi çok sevdi. Hindis-
tan’da çok sayıda kişinin Türkiye’ye gel-
diğini belirten Jamaluu Dheen, bu kişi-
lerin tavsiyeleri ile Türkiye’ye geldiğini 
söyledi.  “Türkiye ile ilgili hiçbir fikrim 
yoktu ama geldim ve çok beğendim, 
iyi ki geldim diyorum” diyen Jamaluu 
Dheen, “Türkiye’yi şimdi İslam ülkeleri 
içerisinde önemli bir tarihi olan bir ülke. 
Şimdi ben Hindistan’da bu şekilde Tür-
kiye’yi anlatıyorum. İslam ülkeleri ismen 
biliniyor fakat tam anlamıyla tanınmıyor. 
Bu nedenle ülkelerimizi tanıtmamız ve 
anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kul-
landı. 

TÜRKİYE’Yİ TANIMIYORDUM 
Türkiye’yi daha öncesinden tanıma-

dığını anlatan Jamaluu Dheen, tarih ki-
taplarından Osmanlı Devleti’ni okuduk-
larının bilgisini verdi. Ancak Osmanlı’nın 
Türkiye’de olduğunu bilmediğini dile 
getiren Jamaluu Dheen, şöyle devam 
etti, “Ben Hindistan’dayken Türkiye’yi 
bilmiyordum ama Osmanlı’yı biliyorum. 
Tarih kitaplarından Osmanlı’yı okuyor-
duk çünkü. Ama Osmanlı’nın Türki-
ye’de olduğunu bilmiyordum. Karadeniz 
bölgesinde diye biliyordum mesela. Ama 
Karadeniz’in çevresinde hangi ülkeler 
var bilmiyordum. Türkiye hakkında ko-
nuştuğumuz zaman bir algı operasyo-
nu var diğer ülkelerde. Hep savaşan bir 
ülke olarak gösteriliyor. Arap ülkesi gibi 
gören ve öyle lanse edenler var. Ama biz 
geldik buraya ve öyle olmadığını gör-
dük. Ben diyorum ki; “İnsanlık görmek 
istiyorsanız Türkiye’ye gelin” diyorum. 
Benim ülkemde yaklaşık 1,5 milyar in-
san var. Çok kalabalık ve çok türlü, çeşitli 
insanlar var. O yüzden Hindistan’da bir 
yabancı bindiği zaman ona çok ciddi ba-
karlar, kimse konuşmak istemez. Ama 
Türkiye’de öyle değil. Çok sıcak kanlı 
insanlar, hemen konuşmaya, seni tanı-
maya çalışıyor.”

ALGI OPERASYONU YAPILIYOR 
Hindistan hakkında önemli bilgi-

ler veren Jamaluu Dheen, Hindistan’ın 
yüzölçümü olarak dünyanın 7. büyük 
ülkesi olduğunun bilgisini verdi. Hindis-
tan’ı çok kalabalık ve çok farklı kültür-
lerin olduğu bir ülke olarak tanımlayan 
Jamaluu Dheen, “Hindistan’da siyah, 
beyaz, Çinlilere benzeyen çok çeşitli in-
sanlar var. Kültürü de çok farklı. Mesela 
bir ilçeden bir ilçeye gidince bile, inanç, 
şekil, yemek, dil olarak bile farklılıklar 
göreceksiniz” diye konuştu. Hindistan’ın 
dünyada yanlış tanındığına da dikkat 
çeken Jamaluu Dheen, Türkiye’de de 
bu durumu gördüğünü söyledi. “Bu-
raya geldim mesela bana hep siz ineğe 

mi tapıyorsunuz sorusu soruluyor. Ama 
Hindistan’da Müslümanlar da var. İneğe 
tapanlar Hindular” diyen Jamaluu Dhe-
en, sözlerine şöyle devam etti, “Burada o 
anormal görülüyor ama bize normal ge-
liyor. Hindistan’da insan ilahlar bile var. 
Ama biz bu durumu yadırgamıyoruz. 
Hindistan’da Müslüman var mı diye çok 
soruluyor. Hindistan dünyada en fazla 
Müslüman olan 3. ülke. Bir Müslüman 
ülke diğer bir ülkedeki Müslümanları 
tanımıyorsa, bu çok kötü bir şey. Ben 
burada bu soruyla çok karşılaşıyorum; 
sen Müslüman mısın diye çok sorulu-
yor. Müslümanım dediğim halde bana 
inanmıyorlar. Çünkü akıllarda hep Hin-
dular kalmış. Halbuki Hindistan’da çok 
sayıda Müslüman da var. Bu bana çok 
üzücü geliyor.  Hindistan Güney Hin-
distan ve Kuzey Hindistan olarak ayıra-
biliriz. Kuzey Hindistan’da Müslümanlar 
biraz daha fakir. Güney Hindistan daha 
iyi. Türkiye’de de bilinen bir yanlış var. 
Hindistan’ın fakir bir ülke olduğu zan-
nediliyor. Halbuki Hindistan zengin, 
gelişmiş bir ülkedir. Türkiye’nin en gü-
zel şehirlerinden daha güzel şehirler var 
Hindistan’da. Bu da bir algı operasyonu 
mesela. Hep fakirlik yaşayan yerler gös-
teriliyor. Böylece Hindistan fakir, geliş-
memiş bir ülke olarak görülüyor. Hin-
distan’da Müslümanların zor yaşadığı, 
zulüm gördüğü gibi bazı bilgiler de var. 
Mesela ineği için Müslümanları öldüren 
Hindular var falan deniyor. Ama böyle 
bir durum yok tabi. Böyle bir olay olunca, 
tüm Hindistan’a mal ediliyor. Ama öyle 
bir durum yok. Benim komşum Hindu 
bir aile. Biz bayramda özel yemek yapa-

rız, o yemeğe biz onları da çağırıyoruz. 
Hinduların bir festivali olunca onlar da 
bizi çağırıyor. Hıristiyan komşularımız 
da var onlarla da aynı şekilde yaşıyoruz. 
Ama medya farklı bir algı oluşturuyor. 
Hindistan’ı güzel değil de kötü tanıtıyor. 
Bu Türkiye için de geçerli. Medya Türki-
ye’yi de diğer ülkelerde kötü tanıtıyor.” 

EL HAREKETİ VE MİMİKLER ŞAŞIRTTI! 
Türkiye’ye geldiğinde çok şaşırdığı 

dikkat çeken farklılıklara değinen Ja-
maluu Dheen, “Türkiye’de el hareket-
leri, mimikler çok farklı. Bu hareketleri 
görünce ben çok şaşırmıştım. Bizde bu 
mimikler yok. Bize komik geliyor. İlk 
başlarda anlamak için güçlük çektim. 
Yemekleriniz bizden çok farklı. Kahval-
tıda siz zeytin, börek, peynir gibi yiye-
cekler yiyorsunuz. Ama bizde farklıdır. 
Güney Hindistan’da pirinçle yapılan 
yemekler yenir. Farklı farklı şekillerde 
yapılır yemekler. Özel yemeklerimiz 
baharatlı olur. Tavuk pişirmek için, ba-
lık pişirmek için özel baharatlar vardır. 
Bizim özel yemeklerimizden biri Birya-
ni’dir. Farklı baharatlar kullanarak pişi-
ririz yemeklerimizi. Türkiye’de baharat 
çok kullanılmıyor. Halbuki baharatlar 
çok faydalıdır. Hindistan’da baharatla 
çeşitli hastalıkların tedavisi bile yapılıyor. 
Baharat çok şifalıdır” şeklinde konuştu. 

FATİHA BİLMEYEN İNSANLAR VAR
Ramazan’ın Hindistan’da ve Tür-

kiye’de nasıl geçtiğiyle ilgili bilgiler de 
veren Jamaluu Dheen, şu değerlendir-
melerde bulundu, “Hindistan’da kültür 
çok çeşitlidir. Yemekler de bu nedenle 
farklıdır. Ben Hindistanlı olduğum hal-
de,  bazı bölgelerdeki yemekleri yiye-

miyorum. Çok farklılık gösteriyor. Bu 
durum Ramazan’da da kendini göste-
riyor. Biz Ramazan’da evde ailemizle 
iftar yaparız. Güzel yemekler yaparız. 
Komşularımızı, akrabalarımızı çağırırız 
birlikte iftar yaparız. Güzel olur. Türki-
ye ibadet yapmak için çok güzel bir yer. 
Bu nedenle Ramazan’da da güzel bir 
atmosfere bürünüyor. İnsanlar birbirle-
rine ikramlarda bulunuyor. Toplu iftar-
lar yapılıyor. Bunlar çok güzel bir şey. 
Ama Türkiye’de şöyle bir yanlış gördüm 
İslam adına; Türkiye’de bakıyorum bazı 
kişiler Fatiha bilmiyor,  namaz kılmayı 
bilmiyor. Hindistan’da böyle bir şey gö-
remezsiniz. Tüm Müslümanlar bunları 
bilir. Yüzde 80’i namaz kılar. Ama na-
maz kılmayanlarda namaz kılmayı bilir. 
Türkiye’de namaz kılmayan çok insan 
gördüm. Ramazan’da biraz daha hassas 
davranırız.”

DÜNYAYI TANIYIN
Türklere tavsiyelerde de bulunan 

Jamaluu Dheen, “Türkiye’de yurt dışı-
na çıkmaya korkuyorlar. Halbuki yurt 
dışına çıkın, dünyayı tanıyın. Farklı dil-
ler öğrenin, farklı kültürleri görün. Ben 
Hindistan’dan geldim, burada çok farklı 
insanları tanıdım. Dünyadaki 50 farklı 
ülkeden insanları tanıdım. Onların dil-
lerini, dinlerini, kültürlerini öğrendim. 
Peygamberimiz “İlim Çin’de olsa alınız” 
buyurmuş. Bu yüzden dünyaya gitmek, 
oradaki şeyleri öğrenmek gerekiyor. 
Orada edindiğiniz tecrübeleri ülkenizde 
kullanabilirsiniz. Hayat çok çalışıp para 
kazanmak değil. Biraz da eğlenmek, 
mutlu olmak gerekiyor. Dünyayı tanıyın 
diyorum” diyerek sözlerine son verdi. 

TÜRKİYE’Yİ İYİ BİR 
ŞEKİLDE ANLATIYORUM

Hindistanlı Jamaluu Dheen, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi yüksek lisans öğrencisi. 2 yıldır Türkiye’de olan 
Jamaluu Dheen, Türkiye’yi çok seviyor. Ülkesinde lisansı 
bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak için yurt dışında bir 
ülke arayışına giren Jamaluu Dheen, daha çok Avrupa’ya 
gitmek istiyor. Arkadaşlarının önerisi ve araştırmaları so-
nucu Türkiye’ye gelmeye karar veren Jamaluu Dheen, 
daha önce Türkiye ile ilgili bilgisi olmamasına rağmen 
Türkiye’ye gelmekten oldukça mutlu. İslam ülkelerinin bir-
birlerini tanımaları gerektiğini belirten Jamaluu Dheen, bu 
nedenle Hindistan’da Türkiye’yi güzel bir şekilde anlattığını 
söyledi. 

Jamaluu Dheen, “Türkiye ibadet yapmak için çok güzel 
bir yer. Bu nedenle Ramazan’da da güzel bir atmosfere bü-
rünüyor. İnsanlar birbirlerine ikramlarda bulunuyor. Toplu 
iftarlar yapılıyor. Bunlar çok güzel bir şey. Ama Türkiye’de 
şöyle bir yanlış gördüm İslam adına; Türkiye’de bakıyorum 
bazı kişiler Fatiha bilmiyor,  namaz kılmayı bilmiyor. Hin-
distan’da böyle bir şey göremezsiniz” diyerek Türkiye’de 
gördüğü farklı bir noktaya dikkat çekti

BAZI KİŞİLER FATİHA
BİLMİYOR, BU KÖTÜ!

ALGI OPERASYONU 
YAPIYORLAR

Jamaluu Dheen, önemli bir noktaya değindi. Dünya 

üzerinde medya aracılığıyla yapılan algı operasyonuna 

dikkat çeken Jamaluu Dheen, bu yolla Hindistan, Türkiye 

gibi ülkelerin yanlış tanındığını söyledi. Hindistan’ın bu algı 

operasyonları nedeniyle fakir, gelişmemiş bir ülke olarak 

bilindiğini söyleyen Jamaluu Dheen, “Hindistan çok geliş-

miş bir ülkedir. Ama yanlış tanıtılıyor. Ya da Hindistan’da 

ineğe tapılıyor gibi şeyler var. Halbuki Hindistan’da çok 

sayıda Müslüman da var. Bunların bilinmesi gerekiyor diye 

düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da, çok çeşitli etnik ve dinde insan yaşamasına rağmen, çok sayıdaki Müslüman İslam’ı en iyi şekilde yaşamak için herhangi bir engelle karşılaşmıyor.

Hindistan’daki Müslümanların yüzde 80’i, günlük ibadetleri kaçırmamak için elinden geleni yapıyor. Ayrıca Hindistan’daki Müslümanlar iyi derecede Arapça biliyor ve namaz veya sure bilmeyen yok.

Kırgızistan’a AKINSOFT’tan dijital destek 
Kırgızistan’ın dijital 
dönüşümüne Türkiye’den 
katkı. AKINSOFT ve 
AKINRBOTICS Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. 
Özgür Akın, dijital 
dönüşüm kapsamında 
Kırgızistan’da konferans 
verdi. Akın, “Bizim 
tarihimiz bir kültürümüz bir 
geleceğimiz de bir olacak” 
dedi.  n SAYFA 14’TE

‘Görevini layıkıyla 
yürütecektir’

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan, KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Arslan, Karabacak’ın görevini başarıyla yürütece-
ğine inandıklarını vurguladı. n SAYFA 18’DE

06 Tarım için çiftçilik 
meslek olmalı 15 Kudüs’ü yalnız 

bırakmamalıyız 16 18‘Dünya bu vahşete 
son vermelidir’

Resume Çiğköfte, 
ilk şubesini açtı

• 17 MAYIS 2018 PERŞEMBE  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

İhracat havalandı! 
Konya sanayisine önemli derecede kolaylık sağlayacak olan Hava Kargo ve Geçici Depolama 

Alanı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Hava kargonun ihracata önemli katkı sağlaması bekleniyor
DÜNYANIN HER 

YERİNE ÜRÜN GİDECEK
KSO Başkanı MemişKütükcü, 

“Konya’daki önemli bir eksiği, hava 
kargo taşımacılığı sorununu ortadan 

kaldırmış olduk” dedi. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı 
da, “Bürokrasi engeli ve evrak kalabalığı 

olmadan Dünya’nın her yerine ürün 
gönderilebilecek. Konya Dünya’nın 

merkezinde olma potansiyelini 
kullanmalı” diye konuştu.  n SAYFA 5’TE

LOJİSTİK SORUNU
ÇÖZÜME KAVUŞACAK
Konya sanayisinin hava kargo 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 
yatırımı tamamlanan Konya 
Organize Sanayi Bölgesi Hava 
Kargo ve Geçici Depolama Alanı’nın 
açılış töreni gerçekleştirildi. 7 gün 
24 saat hizmet verecek olan hava 
kargo ile Konyalı sanayicilerin 
lojistik sorunu da büyük oranda 
çözüme kavuşmuş olacak.

11 ayın Sultanı 
Ramazan-ı Şerif ayının 
başlamasıyla birlikte ilk 
teravih namazı kılmak 
isteyen vatandaşlar 
Mevlana Meydanı’na 
akın etti. Ramazan 
ayının ilk teravih namazı 
tüm İslam aleminde 
olduğu gibi Konya’da 
büyük sevinçle kılındı. 
Kudüs’teki Müslümanlar 
için de dua edildi. 
n SAYFA 2’DE

İlk teravih Kudüs için!
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11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılmak isteyen vatandaşlar Mevlana Meydanı’na akın etti. Ramazan 
ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Konya’da büyük sevinçle kılındı. Kudüs’teki Müslümanlar için de dua edildi 

Konya’da Ramazan coşkusu ilk 
teravih namazının kılınmasıyla baş-
larken, Mevlana Meydanı’nda topla-
nan Müslümanlar bu manevi duyguyu 
yaşamak için saf tuttu. Akşam saat-
lerinden itibaren Sultan Selim Ca-
mii’nin olduğu meydana doldurmaya 
başlayan vatandaşlar bu huzurlu at-
mosferin tadını çıkardı. Yatsı ezanının 
okunması ile birlikte çok sayıda kişi, 
cami içerisinde ve dışında kendileri 
için hazırlanan yerlerde ilk teravih 
namazını kıldı. Kadın, erkek, genç, 
yaşlı ve çocuklar Mevlana Meydanı’n-
da bir araya gelerek, Ramazan ayının 
bütün Müslüman alemine hayırlar ge-
tirmesini diledi. Ramazan’ın hayırlar 
getirmesi için dua edilirken, Kudüs’te 
İsrail zulmü altındaki Müslümanlar da 
unutulmadı. Müslümanların kurtuluşu 
için dua edildi. 

İlk teravih namazını vatandaşlarla 
birlikte kılan Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ra-
mazan’ın İslam alemi için mutluluk ve 
sevinç olduğunu ancak coğrafyamızda 
ve özellikle Kudüs’te yaşanan olaylar 
nedeniyle Müslümanların bu Rama-
zan’a buruk şekilde başladığını söyle-
di. Konyalı vatandaşlar, mübarek Ra-
mazan ayının ilk teravih namazı için 
Mevlana Meydanı’nda bir araya geldi. 

Teravih namazı öncesi gerçekleş-
tirilen sohbetin ardından vatandaşlar 
namaz ibadetlerini huşu içinde eda 
etti. Ramazan’ın ilk teravih namazını 
Konyalılarla birlikte kılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
namaz sonrasında vatandaşlarla se-
lamlaşarak sohbet etti. 

“RAMAZANA BURUK BAŞLADIK” 
Ramazan’ın İslam alemi için 

mutluluk ve sevinç kaynağı olduğu-
nu ancak coğrafyamızda ve özellikle 
Kudüs’te yaşanan olaylar nedeniyle 
Müslümanların bu Ramazan’a buruk 
şekilde başladığını belirten Başkam 
Altay, İsrail zulmüne karşı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere tüm Türkiye olarak bir 

çığlık atıldığını kaydetti. Altay, “Uma-
rım bu çığlığımız tüm dünyadan duyu-
lur ve bu Ramazan, Kudüs’te yaşayan 
kardeşlerimizin mutluluğuna vesile 
olur. Ramazan kaynaşmaktır, birlikte 
olmaktır. Ramazan’da umuyorum ki 
sevdiklerimizle birlikte oluruz. İftar-
larda, sahurlarda yakınlarımızı ziya-
ret ederiz. Ramazan’da sadece oruç 
tutmak yetmez. Ramazan aynı za-
manda kaynaşmak için de bize büyük 
bir imkan sağlar” dedi. 

“CIVIL CIVIL ÇOCUK SESLERİNİN 
OLDUĞU CAMİLER ARZU EDİYORUZ” 

Başkan Altay, Ramazan’ın ço-
cukların cami alışkanlığı için de çok 

önemli bir fırsat olduğunu ifade ede-
rek, “Anneler babalar olarak özellikle 
çocuklarımızın elinden tutarak onlarla 
birlikte camilere gelerek ibadetle ge-
çirmeliyiz. Cıvıl cıvıl çocuk seslerinin 
olduğu camiler arzu ediyoruz. Yaz 
Ramazanlarının da son yıllarındayız. 
Artık dışarda teravihlerin kılındığı 
son zamanlar. Bunu da iyi değerlen-
dirmek gerekiyor. Hemşerilerimizin 
ibadet dolu bir Ramazan geçirmesini 
temenni ediyorum. Ramazan’ın coğ-
rafyamıza ve İslam dünyasına mutlu-
luk ve huzur getirmesini diliyorum” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Rengarenk
Tatlar...
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İlk teravih namazında
Kudüs için dua edildi 

Akşam saatlerinden itibaren Sultan 
Selim Camii’nin olduğu meydana 

doldurmaya başlayan vatandaşlar bu 
huzurlu atmosferin tadını çıkardı.
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Şehit Komiser Murat Güçlü. Helikopter kazasında şehit oldu. Başarılarla dolu bir hayat hikayesi bulunan Şehit Güçlü, hem arkadaşlarına hem de ailesine 
devamlı olarak şehit olacağını haber vermiş. Babasına rüyasında, “Bana ölü demeyin ben ölmedim, ben şehit oldum” sözleri ile Bakara Suresi’ni hatırlatıyor

Ramazan Ayı boyunca har gün ya-
yımlanacak olan bu yazı dizisinde, bu 
vatan için kanları ve bedenleriyle bedel 
ödeyen Şehitlerimiz ve Gazilerimiz ile 
ilgili, dilimiz döndüğünce hazırladığımız 
yazılar yer alacaktır. 

Bu dizeler henüz 30 yaşında şehit 
olan Komiser Murat Güçlü’nün hayatı 
boyunca dilinden düşürmediği bir be-
yit. Belki farkına bile varmadan nasıl da 
özetlemiş hayatını Şehidimiz.

Şehit, kelime olarak, “bir olaya şahit 
olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek” 
anlamına geliyor sözlükte. İşte tam 
bu esnada onların yaşam hikâyelerini 
dinlediğinizde kelimenin anlamını dol-
durduğunu görüyorsunuz. Aşağıda an-
latacağım Şehidimizin hayatından bazı 
kesitleri okuduğunuzda siz de bana hak 
verecek, onların şehadetlerine nasıl şa-
hit olduklarını göreceksiniz.

Şehit Komiser Murat Güçlü
Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim 

âlemi,
Kâh inerim yeryüzüne, seyreder 

âlem beni.
14.10.1981 yılında Malatya Akça’da 

dünyaya gelmiş. Babası da polis olan 
ailede beş kardeşin en büyüğü. İlk, orta 
ve lisede eğitim hayatını takdir belge-
leriyle dolduran Murat Komiser, polis 
akademisini de üstün başarıyla tamam-
lamış. 2003 yılında İstanbul’da komiser 
yardımcısı olduktan sonra 2005 yılında 
Amerika’da altı ay eğitim olduktan son-
ra helikopter pilotu olmuş. 2006 yılında 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık 
Daire Başkanlığında, helikopter pilotu 
olarak 5 yıl görev yapmış. Görev yaptığı 
süre boyunca aldığı bütün eğitimleri ba-
şarı belgeleriyle taçlandırmış. Şehade-
tinden bir ay önce ise komiserliğe terfi 
etmiş.   

Belki bir babadan öte arkadaş gibi 
olduğu babasının polis olması onun bu 
mesleği seçmesinde etkili olmuş. Belki 
de daha 12-13 yaşlarındayken İstan-
bul’da görev yapan babasının ona aldığı 
ilk oyuncak, bir helikopter. Kim bilebilir-
di ki hayatında sahip olduğu ilk oyunca-
ğın onu şehadete götüreceğini.  

Çalışkanlığı ve başarısı ile tanınmış 
etrafı tarafından. Giriştiği her işte başa-
rıya odaklı olan Şehidimiz, ikinciliği ka-
bul etmeyen bir azme sahipmiş. Ondan 
geriye kalan onlarca takdir belgesi ve 
sertifika bunun tanıkları şimdi.

20 Mayıs 2011 tarihinde Cuma 
günü şehadet şerbetini içmiş Komiser 
Murat. Bir gün önce, Perşembe günü, 
arkadaşı ile Beykoz’da parkta otururken 
gökyüzüne baktıktan sonra arkadaşına 
sarılarak,

-Ben cenneti görüyorum, diye hay-
kıran Murat Komiser, bir gün sonra aynı 
yerde helikopterinin boğaza düşmesi so-
nucu şehit olmuş. 

Şehitler, özel olarak yaratılmış in-
sanlar bana göre. Çocuklukları ve şeha-
detlerine kadar geçen sürede yaşananlar 
sonrasında domino taşı gibi yerine otu-
ruyor. Şehit kelimesinin bir anlamı da 
bir olaya şahit olmak, dedik ya o kendi 
şehadetinin tek şahidiymiş aslında. Son 
iki yıldır herkese şehit olacağını söylemiş 
durmuş. Hatta teyzesinin eşine şehit 
olacağını, bir gün adının televizyonda alt 
yazıda “Murat Güçlü şehit oldu” şeklin-
de geçeceğini anlatmış. 

Daha nişanlanalı 50 gün olmuş, dü-
ğününe dokuz gün kala, bütün hazırlık-
lar tamamlanmışken, düğüne gitmeye 
hazırlanırken aile, Murat Komiserin 
cenazesini almaya gitmiş; İstanbul’a. 
Tam da onun dediği gibi 20 Mayıs 2011 
tarihinde, televizyonda İstanbul’da heli-
kopter kazası olduğu haberi verilmiş ve 
“Murat Güçlü şehit oldu” alt yazısı geç-
miş. 

Kardeşlerine baba kadar yakın, an-
neye büyük bir dayanak, babaya bir 

arkadaş olmuş. Şehit olduktan sonra 
okuttuğu pek çok öğrenci olduğu, şehit 
olduğu ay engelli birisi için bir tekerlekli 
sandalye aldığı öğrenilmiş. Ailesi onun 
çok yardımsever biri olduğundan bah-
sederek onlarca çocuğa spor ayakkabısı 
aldığını söylüyor. 

İzinli olduğu halde arkadaşının ni-
şanı var diye yerine göreve giden Şe-
hidimiz, bir ay önce helikopterin denize 
düştüğünde nasıl kurtulacaklarına dair 
aldığı eğitimi de başarıyla tamamlamış.  

Hani denir ya “Şehitler ölmez” diye: 
bunun belki yüzlerce güzel ispatı var: 
bunlardan birkaçını baba Hüseyin Güç-
lü anlatıyor:

-Şehitler, bu dünyada kendileri için 
yapılan her şeyin farkında. Bundan 4 
sene önce mevlidini okuttuk. İstan-
bul’dan, Ankara’dan arkadaşları geldi. 
O gün gece bir rüya gördüm. Rüyamda 
dağ tarafından üç tane helikopter geldi. 
Bunlardan biri bizim bahçeye kondu. 
İçinden bembeyaz bir takım elbise ile 
Murat çıktı. Tekrar helikoptere binerek 
uzaklaştı. 

Bakara Suresinin 154. ayetinde 
“Allah yolunda öldürülenlere, ölüler 
demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin 
siz anlayamazsınız” buyuruyor Rabbim. 
Aile dostlarından birinin kızı Murat Ko-
miserin şehadetinden sonra onu hiç 
görmemesine rağmen sürekli öldüğü 
ile ilgili konuşmaları duyar. Bir gün rü-
yasında onun, arkasından sıkıca sarılmış 
ve “Bana ölü demeyin ben ölmedim, 
ben şehit oldum” dediğini görür. 

Konya’da Şehitliğine defnedildikten 
sonra Murat Güçlü’nün ismi verilmiş 
şehitliğe. Annesi Yurdagül Hanım, oğ-

luyla ilgili şehitlikte yaşadığı bir olayı 
anlatıyor:

-Şehitlikte oğlumun mezarı başında 
dua ettim. Muradım bir elimi tut, öp de 
hissedeyim seni, dedim elimi uzattım 
ama hiçbir şey hissedemedim. Son-
ra yüzümü öp dedim ama yine bir şey 
hissedemedim. Sonra Yasin okumaya 
başladım. O sırada mezarının başına biri 
geldi, gözünde siyah gözlüğü vardı. Du-
asının okuduktan sonra sen annesi mi-
sin diye sordu. Bu Murat mı dedim iyice 
yüzüne baktım ama ona benzemiyordu.
Ben de evet annesiyim, dedim. Sonra 
bana şehitlik ile ilgili öyle güzel şeyler 
anlattı ki yüreğim ferahladı. Sanki Murat 
hayattaymış gibi rahatladım. Sonra git-

mek için ayağa kalktı. Ben adını sorma-
dım sadece Konyalı mısın, dedim o da 
evet dedi. O ayağa kalkınca ben de kalk-
tım. Elime uzandı ama ben, Murat’a da 
elimi vermezdim deyip elimi vermedim. 
Sonra sarıldı beni Murat gibi öptü. Bana 
teselli oldu. Ben orda Muradım beni öp 
dedim ya onun gibi öptü. 

Bunları anlatırken gözyaşlarını tuta-
mayan anne, daha yaşadığı birçok böyle 
hadise anlatıyor. Bunlardan biri de şöyle: 

-Pakistan’da sel olduğunda Şehi-
dimiz buraya bir miktar para gönder-
miş. Ana yüreği, her zaman yaptığı gibi 
Peygamber Efendimize komşu ol, diye-
rek dua etmiş oğluna. Şehidin kuzeni 
Kurban Bayramı günü onu rüyasında 
görmüş. Hz. Ebubekir mi Hz. Ömer 
mi sahabelerden birine herkes şehidini 
sorarken rüyayı gören kişi, bizim de şe-
hidimiz var diyerek Şehidimizi sormuş. 
Sizin şehidiniz adı ne diye sormuşlar. 
O da Murat Güçlü demiş. Aldığı cevap 
şehidimizin Peygamber Efendimizin ya-
nında olduğu cevabı olmuş.

İnsan aslında kendi diliyle yaşaya-
caklarını söylüyor bazen farkında olma-
dan. Bugün tek tesellisi öldükten sonra 
oğluna kavuşmak olan Yurdagül Hanım, 
ilk göz ağrısının öldükten sonra bile pek 
çok manevi şey yaşattığını ifade ediyor. 
Aynı şekilde baba Hüseyin Güçlü, bir yıl 
önce onun şehadetini rüyasında görü-
yor. Şehadet haberini aldıktan sonra he-
men İstanbul’a giden anne-baba nurlar 
içerisinde bembeyaz, Hz. Yusuf’un gü-
zelliğinin yansıdığı yüzünü gördükleri, 
sanki uyurmuş gibi, dokunsalar kalka-
cakmış gibi olan evlatlarını, canlarının 
bir yarısını Konya’da toprağa verdikten 
sonra buradan ayrılamamışlar. Oğulları-
nı bedenini saran topraklar onlara vatan 
olmuş.

Şimdi hem büyük bir acı hem de ta-
rifsiz bir gurur yaşarken tek istedikleri, 
bu kısa hayatı boyunca okumaya ve eği-
time çok önem veren oğullarının adının 
bir okula verilmesi.

Daha nice hatıralarla ayrıldığım aile-
ye ve tüm şehit ailelerine söylenecek tek 
söz vardı: Vatan Sağolsun.

‘Ben ölmedim, şehit oldum’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

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.

İstanbul’da düşen polis helikopterinde şehit olanlar arasında bulunan Pilot Komiser Murat Güçlü, Konya’da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Nikahına günler kala şehit 
düşen Güçlü, 1 ay sonra da başkomiserlik rütbesine terfi edecekti. Şehit Komiser Güçlü, Konya’da görev yapan polis memuru babası Hüseyin Güçlü’yü örnek alarak polislik mesleğini seçmişti.

Şehit Pilot Komiser Murat Güçlü
Baba Hüseyin Güçlü ve Anne Yurdagül Güçlü, şehit çocuklarının hatıralarıyla yaşıyor. Çocuk-
larının yardımsever bir insan olmasından, sürekli başarıyı hedeflemesinden gurur duyuyorlar.



Küçük yaşlardan itibaren Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Akait, Felsefe, Mantık, Bedi’, Beyan gibi dersler alan Harputîzade Mustafa Lütfü Efendi, 
7 yaşında hafız oldu. Mustafa Lütfü Efendi medreselerde müderrislik yaparak çok sayıda tanınmış alimi yetiştirmesiyle bilinir

AKŞEHİRLİ HARPUTÎZADE 
MUSTAFA LÜTFÜ EFENDİ

(D.1281/1865-Ö.1335/1919)
Mustafa Lütfi Efendi 

H.1283/M.1866 tarihinde Akşe-
hir’de doğdu. Daha sonra doğum 
tarihi medreseye giriş sınavına ka-
tılabilmesi için 1281 olarak tashih 
edilmiştir. Ulema bir sülaleden gel-
mektedir. Babası Akşehir Müftüsü 
Harputîzade Ömer Efendi (Vefatı 
H.1306/1880), Dedesi de Müderris 
(dönemin medrese profesörü) İbra-
him Efendi’dir. 

Mustafa Lütfü Efendinin ailesi, 
Elazığ Harput’un Harunlu Köyün-
den Akşehir’e gelip yerleşmişlerdir. 
Güneydoğunun meşhur aşiretlerin-
den Karakeçili Yörük aşiretine tabi 
Hüseyni Pasküllü Aşiretine mensup-
lardı. Aşiret reisi Şemseddin Ağa’dır. 
1691 yılında “aşiret iskânı” sırasında 
Dersim civarından kalkarak Har-
put’a yerleşmişlerdir. Reisin Oğlu 
Osman Nuri Ağa, Harput’un ünlü 
zenginlerinden olup Nur Baba lakabı 
ile meşhurdur. Akşehir’e gelip yerle-
şen ise, işte bu sülaleden gelen Mus-
tafa Lütfü Efendinin dedesi İbrahim 
Efendi’dir. Mezarı Akşehir’de Yukarı 
Piribeyli Kasabası’ndadır.

Dede İbrahim Efendi’nin 4 
oğlu vardı. Oğullarından İbrahim 
Piribeyli’de kalmış, çiftçilikle uğraş-
mıştı. Ahmet ve Abdullah da tica-
retle meşgul olmuşlardı. Ailenin en 
küçüğü ve aynı zamanda Mustafa 
Lütfü Efendinin babası olan Ömer 
Efendi ise (1814-1890), köyde önce 
çobanlık yaptı, sonra Akşehir’e ge-
lerek okumaya başladı. Önce Ak-
şehir, sonra Konya medreselerinde 
ilim tahsil etti. 1847 yılında 33 ya-
şında icazet alarak müderris (Med-
rese profesörü) oldu. Akşehir’de 
çeşitli medreselerde müderrislik 
yaptı. Akşehirliler bu ilim adamı-
nı çok sevdiler ve burada kalması 
için kendisine bahçeli bir ev hediye 
ettiler. Ömer Efendi, bu evin bah-
çesine medrese yaptı. Sonra med-
resesini, devrin müftüsü Müderris 
Salim Efendi’nin İplikçi Camisi 
karşısındaki medrese ile değiştirdi. 
Uzun yıllar bu medresede müder-
rislik yapıp çok ünlü kişiler yetiştir-
di. Müftü ve Müderris Ömer Efendi 
üç defa evlenmişti, bu evlilikten 6 
kızı, 3 oğlu olmuştur. Büyük oğlu 
İbrahim, onun küçüğü İsmail, en 
küçüğü de oğlu Mustafa Lütfi efen-
didir.

Harputîzade Mustafa Lütfü, ol-
dukça zeki bir çocuktu, henüz 7 ya-
şında iken Kuran’ı ezberleyerek ha-
fız oldu. 14 yaşına kadar eğitimiyle 
bizzat babası ilgilendi. Tefsir, Hadis, 
Fıkıh, Kelam, Akait, Felsefe, Mantık, 
Bedi’, Beyan vs. gibi önemli ilimleri 
ilk öğrendiği babasından aynı za-
manda hüsn-i hat meşk etti. Bozkırlı 
Şeyhzade Muhammed Bahaeddin 
Efendi’den de istifade etti. Henüz 
16 yaşındayken (1297/1881) Uşak’a 
gitti. Buradaki eğitimin tamamladık-
tan sonra tahsilini ilerletmek için bir 
süre Kayseri’de okudu. 

1301/1885 tarihinde Konya’ya 
geldi, Darü’l-Muallimin mektebine 
girip mezun oldu. Ayrıca Ziyâiyye 
Medresesine girdi ve Kadınhanlı 
müderris Hacı Hüseyin Efendiden 
icazet aldı. Bunun yanı sıra Meclis-i 

Ayan azalarından Zeynel Abidin 
Efendi’nin babası Memiş Efendi’den, 
Uşak’ta Ayıntaplı Hocadan ve Kayse-
ri medreselerindeki hocalardan ders 
okuyarak her medreseden ayrı ayrı 
icazet aldı. Konya’da yaklaşık 8 yıl 
kalarak 600 talebe yetiştirdi, bunlar 
içinden seçtiği 60 öğrencisini mem-
leketlerine hoca olarak gönderdi. 

Mustafa Efendi 1308 (1892) ta-
rihinde Akşehir’e döndü. Babasının 
medresesine müderris oldu. Kanu-
nusani 1309/1893 yılında Akşehir 
Rüştiyesi ikinci muallimliğine atan-
dı, 4 sene bu görevi yürüttü. Baba-
sının medresesini tamir etti. Yeni 
vakıflar kurdu. Vakfiyeye göre, vak-
fın gelirinin beşte birini öğrencilere, 
beşte birini medresede görev yapan 
hocalara, kalan beşte üçünü de “bat-
nen ba’de batnın” sitemine göre 
vakfın diğer giderlerine harcanması 
için evlatlarına bıraktı.

Çocukluğundan beri iyi bir tahsil 
süreci geçiren Mustafa Lütfü Efendi, 
ilminin meyvelerini Akşehir’de ver-
meye başladı. Bir taraftan Rüştiye’de 
muallimlik yaparken, diğer taraftan 
özel dersler vererek 1911 yılında 10 
talebesine icazet verdi. Arapça ve 
Farsça’yı ana dili gibi bilirdi. Ayrıca 
Kırk yaşından sonra, Fransızca ve 
Almancayı da öğrendiği kaydedilir.

1324/1908 yılında, II. Meşruti-
yetin ilanından sonra Akşehir’den 
Konya Milletvekili seçildi. Akşehir 
Evkaf Komisyonu Reisliği’nde de 

bulundu. II.Abdülhamid’in tahttan 
uzaklaştırılmasına karşı duyduğu 
üzüntüyü belirten sert bir beyan-
name yayınlayınca dikkatleri üzeri-
ne çekti ve siyasilerin hedefi oldu. 
1327/1911 yılında meclisin feshi 
üzerine milletvekilliği sona erdi. 
Daha sonra yapılan seçime katıldı 
ama kazanamadı. Bu arada Ak-
şehir Müftülüğüne (1327/1911) 
atandı. Konya Valisi ile ters düştü-
ğü için Eylül 1329/1913 tarihinde 
bu görevden alınmış olsa da, Nisan 
1335/1919 yılında tekrar görevine 
iade edildi.

Harputîzâde Hacı Mustafa Efen-
di, Anglikan Kilisesi’nin o yıllarda 
İslâm âlemine sorduğu yedi soruya 
“Red ve İspat” isimli kitabında cevap 
vererek adını tüm Türkiye’de du-
yurdu. Alman Filozoflarından Louis 
Büchner’e ait olan ve Ahmed Nebil, 
Baha Tevfik Efendiler tarafından 
Osmanlıcaya tercüme edilen “Mâd-
de ve Kuvvet” adlı kitaba, Musta-
fa Lütfü Efendi “RED VE İSPAT” 
adıyla bir reddiye yazdı. Osmanlıca 
kaleme aldığı bu reddiye ilim çev-
relerinde takdirle karşılandı. Bu 
eser, Konya’da Prof. Dr. Ali Utku ve 
Dr. İbrahim Hakkı Kaynak tarafın-
dan günümüz Tükçesine çevrilerek 
1914 yılında ilim dünyasına kazan-
dırılmıştır. Mustafa Lütfü Efendinin 
bu eserinden başka, Mühezzeb ve 
Haşiyesi Müzehheb, Tahkiku’l-ilim, 
Tahkiku’s-Sıfat, Sâmî Ale’l-Câmi’, 

Deâvi-yi Aşere, Beyanü’l Hak ve 
Meşrik-i İrfan gibi on civarında eser 
yazdığı bilinmektedir. 

Öteden beri siyasi çevrelerin ya-
kın takibinde olan Akşehir Müftüsü 
ve Konya Mebusu Mustafa Lütfü 
Efendi, 1920 yılında Delibaş isya-
nında siyasete kurban gitti. II.Ab-
dülhamid’in tahttan uzaklaştırılma-
sına karşı çıkması ve sert bir bildiri 
yayınlamasına tahammül edemeyen 
devrin yönetimi, bu değerli alimi 14 
Ekim 1920’de  Akşehir İplikçi Camii 
karşısındaki medresenin önünde ku-
rulan idam sehpasında asarak şehit 
etti. O günlerde Akşehir’de önce 11 
kişi sorgusuz sualsiz kurşuna dizil-
miş, daha sonra da 47 kişi İstiklâl 
Mahkemesi kararıyla idam edilmişti. 
Allah hepsine rahmet etsin.

Kabri Akşehir’de Nasreddin 
Hoca mezarlığındadır. Ziyaretçilerin 
pek dikkatini çekmeyen eski mezarı, 
kendisine özel ilgi duyan Abdullah 
Güzeldülger’in katkısıyla yenilenmiş 
ve bir de kitabe yazılarak güzelleşti-
rilmiştir. 

KAYNAKLAR
-İbrahim Hakkı Konyalı, Akşehir 

Tarihi, s.671-672.
- Konya İl Yıllığı, 1973, s.306.
-Hasan Hüseyin Yıldırım, Akşe-

hir Âlimleri-Gönül Sultanları
-Muharrem BAYAR, 7.2.2013 

tarihli Pervasız Gazetesi.
-Akşehir ve Çevresi Din Mağ-

durları, Panel, 11.3.2018 Konya

7 yaşında hafız oldu
HİSDER tarafından 11.03.2018 tarihinde Konya’da yapılan anma toplantısına katılanlardan bir grup. Panelistler: Dr. İbrahim Hakkı Kaynak,  Prof. Dr. Ali Utku, Prof. Dr. Önder KUTLU ve Abdullah Güzeldülger

Harputîzade’nin Kitabının kapağı

Mustafa Lütfü Efendinin kabrinin eski hâli

Mustafa Lütfü Efendinin yeni kabri

Meclis-i Meb’us-i Osmanî’nin verdiği ve üzerinde 
“Konya Mebusu Mustafa Efendi 1324-1327” yazılı resmî kimlik 

Eski mezarı başında dua yapılırken.

Mustafa Lütfü 
Efendinin 
yenilenen 

kabrinin 
kitabesi



Konya sanayisinin hava kargo 
ihtiyacını karşılamak amacıyla ya-
tırımı tamamlanan Konya Orga-
nize Sanayi Bölgesi Hava Kargo 
ve Geçici Depolama Alanı’nın açı-
lış töreni gerçekleştirildi. Konya 
Havaalanı Eski Vip Girişinde ger-
çekleştirilen açılış törenine Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşa-
rı Cenap Aşçı, Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Sanayi Komisyonu Baş-
kanı ve AK Parti Konya Milletveki-
li Ziya Altunyaldız, Konya Organi-
ze Sanayi Bölgesi ve Sanayi Odası 
Başkanı MemişKütükcü’nün yanı 
sıra çok sayıda kişi katıldı. 7 gün 
24 saat hizmet verecek olan hava 
kargo ile Konyalı sanayicilerin lo-

jistik sorunu da büyük oranda çö-
züme kavuşmuş olacak. 

“SANAYİCİLERİMİZ ARTIK TÜM 
GÖNDERİLERİNİ BURADAN 7/24 

GÖNDEREBİLECEK”
En önemli alanlardan biri-

nin lojistik olduğunu vurgulayan 
Konya Organize Sanayi Bölgesi ve 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü, “Malumunuz üzere Konya, 
özel sektör eliyle kalkınan, dışa 
açık ekonomi modelini benimse-
miş, ihracat odaklı çalışan ve üre-
ten şehir. Öyle ki, şehrimizin son 
40 yılına baktığımızda her geçen 
yıl artan özel sektör yatırımları-
nı, son 15 yılına baktığımızda ise 
dış ticaretteki başarısını görüyo-
ruz. Yani ihracat odaklı kalkınan, 
dünyanın neredeyse tamamıyla iş 
yapan bir şehiriz. Dolayısıyla, bi-
zim için en önemli alanlardan bir 
tanesi de lojistik. İşte biz, bu Hava 
Kargo ve Geçici Depolama Alanı 
yatırımıyla, Konya’daki önemli bir 
eksiği, hava kargo taşımacılığı so-
rununu ortadan kaldırmış olduk. 
Bu yatırımdan önce sanayicile-
rimiz, gerek numune ürünlerini 
gerekse diğer gönderilerini Anka-
ra, İstanbul, İzmir gibi şehirlerden 
yapıyorlardı artık buna gerek kal-
madı. Sanayicilerimiz artık tüm 
gönderilerini buradan 7 gün 24 
saat gönderebiliyorlar veya ala-
biliyorlar. Şu anda yurt içindeki 
işlemlerin tamamı buradan yapı-
labiliyor. Çok yakın bir zamanda 
ki şu anda işlemler tamamlandı, 
birkaç izin bekleniyor, yurtdışı iş-
lemlerini de yapabilecekler. Tabi 
bu hizmet sadece Konya’mıza 
değil, çevremizdeki Karaman, 
Aksaray gibi şehirlerimize, yani 
bölge ekonomisine değer kata-
cak bir hizmet. Gelmeden önce 
baktım; ne kadar hizmet verilmiş 
burada diye. Nisan sonuna kadar, 
50 tona yakın hava kargo gönde-
risi yapılmış, 60 ton civarında da 
karşıdan gelen olmuş. Yani 110 
tonluk bir işlem hacmi var.  Biz 
burada insanımızın acılı gününde 
de yanındayız aslında. Hava kar-
go alanımızda şu ana kadar, 132 
kardeşimizin cenazesinin de yurt 
dışından Konya’ya getirilmesine 
aracılık etmişiz. Allah rahmet ey-
lesin. Allah, bu yatırımda emeği 
geçen, şehrimizde taş üstüne taş 
koyan herkesten razı olsun” diye 
konuştu. 
“KONYA ÜLKEMİZİN LİDER ŞEHRİ 

OLMAKTAKİ VASFINI BÖYLECE 
GÖSTERMİŞ OLACAKTIR”

Konya’nın potansiyeli büyük 
bir şehir olduğunu vurgulayan 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı Cenap Aşçı sözlerine 
ise şu şekilde devam etti: “Bu 
güzel günde hayırlı bir hizmetin 
açılışına hep birlikte vesile olmuş 
olduk. Sanayi Odası Konya’da 
hava kargo taşımacılığını başlat-
mak istedi ve bu haklı bir talep-
ti. Bizler de bu konuda üzerimize 
düşen vazifemizi yerine getirdik. 
Sanayicinin hızlı bir şekilde ham-
maddeye ihtiyacı vardı. Konya’da 
zaten lisansı, üretimi ve potan-
siyeli ile zaten büyük bir şehir. 
Şuanda ülkemizde, Ankara, İs-
tanbul, Adana, Gaziantep, İzmir 
ve Samsun’da kargo taşımacılığı 
var. Bugünden itibaren Konya’da 
da oldu. Dolayısıyla Konya ülke-
mizin lider şehri olmaktaki vasfını 
böylece göstermiş olacaktır. Bü-
rokrasi engeli ve evrak kalabalığı 
olmadan Dünya’nın her yerine 
ürün gönderilebilecek. Konya 
Dünya’nın merkezinde olma po-
tansiyelini kullanmalı. 3 saat uçuş 
ile 11 trilyon dolarlık bir ekono-
miye ulaşabiliyor. 4 saatte bu ra-
kam 20 trilyon dolara çıkıyor. Bu 
avantajı lehine çevirmesi gereki-
yor. Konya Türkiye’nin toplamda 
ihracat yaptığı ülkelerin yüzde 
70’ine ihracat yapıyor. Bu şeh-
rin geleceği için büyük bir ticaret 
hacmi. 2016’da dünya genelinde 
3 milyar yolcu hava yolu ile taşın-
mış. 54 Milyon ton da yük taşın-
mış. Hava yolu ile taşınan eşyanın 
ekonomik değeri 2016 yılında 5,5 
Trilyon Dolar olmuş” 

“BU YATIRIM, KONYA’NIN 
KARAKTERİNE UYGUN”

TBMM Sanayi, Ticaret, Ener-
ji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek-
noloji Komisyonu Başkanı ve AK 

Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız ise Konya’nın lojistik bir 
merkez olma yolunda ilerlediğini 
vurgulayarak, “Filistin’de İsra-
il tarafından yapılan katliamı bir 
kez daha kınıyor, şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm 
dünya insanlığını da bu zalime 
dur demeye çağırıyoruz. Hizmete 
açmakta olduğumuz hava kargo-

nun, hikâyesi bir hayli geriye doğ-
ru gitmektedir. Türkiye özellikle 
sanayi, üretim ve yüksek büyüme 
yapısı ile küresel pazara enteg-
re olmayı hedefleyen bir ülkedir. 
Allah’a hamt olsun sanayimiz 
üretmeye, ekonomimizde büyü-
meye devam ediyor. Üretiyorsak, 
üretimin ana çekicisi ihracattır. 
Bu yatırım da Konya’nın karak-

terine oldukça uygun. Konya bu 
işi sürükleyecektir. Konya olarak 
2018’de 2 milyar dolar ihracat 
hedefi ile emin adımlarla ilerliyo-
ruz. Bölgeyi öne çıkaran bir çalış-
ma. Konya üretim gücü ile lojistik 
bir merkez olma yoluna ilerliyor. 
Hava kargonun şehirde yapılan 
fuarlara da katkısı büyük olacak-
tır” dedi.  n HÜSEYİN MENEKŞE
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Konya sanayisine önemli derecede kolaylık sağlayacak olan Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışta ko-
nuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Sanayi Odası Başkanı MemişKütükcü, “Konya’daki önemli bir eksiği ortadan kaldırmış olduk” dedi

‘İhracatı artıracak hizmet’

Memiş Kütükcü 

Cenap Aşçı

Ziya Altunyaldız

Konya sanayisinin hava kargo ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırımı tamamlanan Konya Organize Sanayi Bölgesi 
Hava Kargo ve Geçici Depolama Alanı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. 
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Davulcular Ramazan ayı-
nın başlamasıyla birlikte mesai 
yapmaya başlarken, triportör 
üzerinde davul çalan üç akraba 
vatandaşları sahura kaldırmaya 
çalışıyor. 

Ramazan ayının başlamasıyla 
davulcular da işbaşı yaptı. Bu işi 
meslek edinen akraba olan da-
vulcular Semati Dönmezer, Bahri 
Vurdemir ve Sedat Dönmezer, 
bölgelerindeki mahallelileri sahu-
ra daha hızlı uyandırmak için ça-
reyi bindikleri triportör üzerinde 
davul çalarak buldu. Davulcular, 
davulun yanına, klarnet ve türkü 
de ekledi. Çocukluklarından bu 
yana baba meslekleri olan davul-
culuğu yaptıklarını anlatan Sedat 
Dönmezer, ”Her sene olduğu gibi 
11 ayın sultanında ramazan da-
vulcusuyuz. Elimizden geldiğince 
yardımcı olmaya çalışıyoruz kar-
deşlerimize. Genelde tek davul 
yapıyorlar biz biraz daha şenlen-

dirmek için klarnet ve darbuka 
kattık, elimizden geldiğince yapı-
yoruz. Rahatsız olan yok herkes 
memnun. Tek davul çalıp teneke 
çalan var, onlardan rahatsız olan 
var tabii ama bizimki biraz farklı, 
mahallemiz bizden memnun ol-
duğunu söyledi” dedi. 

Babadan kalan bir meslek ol-
duğunu ifade eden Semati Dön-
mezer de, “Ben de bu davulu öğ-
rendim. Babadan gelen bir meslek 
öğrendim, çalıyorum şimdi de 
tüm kardeşlerimizi uyandırmaya 
çalışıyorum” şeklinde konuştu. 

Yıllardır Konya’da davul çaldı-
ğını belirten Bahri Vurdemir, “Üç 
tekerliyle geziyoruz milleti uyan-
dırmaya çalışıyoruz. Emek veriyo-
ruz, karşılığını da inşallah alırız” 
dedi. Akraba olan üç davulcu, Ra-
mazan ayı boyunca sokaklarda va-
tandaşları sahura uyandırmak için 
çalışacaklarını ifade ettiler.
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
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Triportör üzerinde 
davul çalıyorlar 

Tarımsal üretimin devamı için gençlere çiftçiliğe özendirilmesi gerektiğini belirten MHP 
Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış, “Çiftçi mesleğine itibar kazandırmak gereklidir” dedi

‘Tarımın geleceği için 
çiftçilik meslek olmalı’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Karatay İlçe Başkanı 
Remzi Karaaslan ve yönetim kuru-
lu üyelerini makamında ağırladı.

 Başkan Hançerli gerçekleşti-
rilen ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek; AK Parti ve 
MHP’nin vatanın bölünmez bü-
tünlüğü ve milletin bekası konu-
sunda sergiledikleri yerli ve milli 
duruş ile Cumhur İttifakı çatısı al-
tında bir araya geldiklerini belirtti. 
Başkan Hançerli, Milli mutabakat 
açıklamalarının ardından yapılan 
görüşmelerin toplumda teveccüh 

ile karşılandığını ve buna her iki 
siyasi partinin ülkenin geleceğini 
daha ileriye taşımak için 24 Hazi-
ran seçimlerinde yan yana bir du-
ruş sergilediklerini vurguladı.

 Başkan Hançerli ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan et-
mesinin ve ABD Büyükelçiliğini 
Tel-Aviv’den Kudüs’e taşımasının 
büyük bir provokasyon ve had bil-
memezlik olduğunu dile getirdi. 
Başkan Hançerli mübarek Rama-
zan ayı arifesinde gerçekleştirilen 
bu kirli oyunu protesto eden sivil 
halkın üzerine ateş açarak dünya 
kamuoyunun gözleri önünde in-

sanlık suçu işleyen İsrail’in katli-
amlarına sessiz kalınamayacağını 
söyledi. Başkan Hançerli “Lideri-
miz ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan yerli ve mil-
li duruşuyla Türkiye düşmanlarına 
ve Müslüman kanı akıtan Siyonist-
lere meydan okuyor” dedi. Başkan 
Hançerli, ziyaretlerinden dolayı 
MHP Karatay İlçe Başkanı Remzi 
Karaaslan’a beraberindeki heyete 
teşekkür etti. 

MHP Karatay İlçe Başka-
nı Remzi Karaaslan ise Başkan 
Hançerli’nin Karatay’a çok büyük 
değerler kazandırdığına dikkat 

çekerek “ Karatay’ın marka değe-
rini sürekli yükselten, gerçekleş-
tirdiği projeler ile Karatay’ı daha 
da modern bir geleceğe taşımakta 
olan Başkan Hançerli’ye çok te-
şekkür ederim. Cumhur İttifakı 
ile ülkemizi şanlı geçmişine yakı-
şır daha büyük hedeflere yerli ve 
milli duruşumuz ile MHP ve AK 
Parti olarak birlikte taşımak için 
tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi. 
MHP Karatay İlçe Başkanı Remzi 
Karaaslan, misafirperverliği için 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’ye teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Tarım sektörünün en önemli 
sorunlarından birini gençlerin çift-
çilikle uğraşmaması daha çok şehir-
lerde yaşamayı istemesi geliyor. Bu 
durum ise hem tarımsal üretimin 
azalmasına, tarımsal arazilerin eko-
nomik açından değerlendirilme-
mesine hem de  ülke geleceği açı-
sından önemli bir risk oluşturuyor. 
Hükümette bu riskin bilincinde ola-
rak gençleri çiftçiliğe özendirmek 
için “Genç Çifti Projesi”, “Haydi Gel 
Köyümüze Geri Dönelim”, “300 
Koyun Projesi” gibi projeleri hayata 
geçirmiş durumda. Ancak sağlık ve 
sosyal güvence gibi sorunlar halen 
çözülemediği için gençler tarım dı-
şında işlere yönelmekte. 

Bu soruna dikkat çeken Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Konya 
Milletvekili Aday Adayı Celil Çalış, 
ekonomik kalkınmanın tarımdan 
başlaması gerektiğine ifade ederek, 
“Çiftçilik meslek haline getirilmeli” 
dedi. Aday adaylığı sürecinde “Top-
rağın Adamı” unvanı ile çiftçilerle iç 
içe olmaya devam eden teşkilatlarla 
biraraya gelen Çalış, tarımsal üreti-
min devamı için gençlere çiftçiliğe 
özendirilmesi gerektiğine dikkat 
çekti. 

İNSANLARI DOĞDUĞU 
YERDE DOYURMALIYIZ

Çalış, “Sosyal devlet özelliği ile 
insanların doğduğu yerde doyurul-
ması adına gerekli yatırımlar yete-
rince yapılmalıdır. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı son yıllarda 
dillendirdiği ancak bir türlü adım 
atamadığı havza bazlı ürün destek-
leme modelini bir an önce hayata 
geçirmelidir. Bunun yanında ürün 
gruplarına göre üretici birliklerinin 

kurulmasını sağ-
lamalıdır. Tarım 
ülkesi olduğu-
muzu kabul ede-
rek ekonomik 
kalkınma ham-
lemizi tarımdan 
başlatmalıyız. Bu 
kapsamda çiftçi-
liğin meslek ha-
line getirilmesi 
konusunda üre-
tici birliklerinin 
oluşturulması 
için yol gösterici 
ve destekleyici 
yönetmelik ve 
kanunları hayata geçirmeliyiz. Çift-
çiliğin meslek haline getirilmesi ge-
rekmektedir” dedi. 

BAKANLIKLAR ARASI 
KOORDİNASYON SAĞLANMALI 
Tarım sektöründe gençlerin 

eğitim amaçlı kırsal alan dışına çık-
tığını ve tarım dışında istihdam ola-
rak ayrıldıklarını ifade eden Çalış, 

şunları kaydetti: 
“Bununla birlik-
te tarım nüfusu 
yaşlanmakta-
dır. Yaşlı nüfus 
modern tarım 
teknik ve tekno-
lojilerine yönelik 
uzun vadeli yatı-
rımlardan kaçın-
maktadır.Geniş 
ve verimli ara-
zilerde üretim 
faaliyeti yapan 
üreticiler yatı-
rımlarını tarım 
dışında yapmak-
ta ve çocukları 

için tarım dışında gelecek hazırla-
makta ve toplum psikolojisi gençle-
ri tarım dışına yönlendirmektedir.
Tarımda insanlar kendilerine bir 
gelecek planı yapmıyorlar. Bugün 
üretim bölgelerindeki genç nüfus-
ta ençok öne çıkan sağlık ve sosyal 
güvence endişesi. Bu ihtiyaçsa da, 

mazeretse de buna çözüm üretme-
liyiz.  Bu sosyal bir sorun olup Ta-
rım Bakanlığı’ndan beklenmemeli, 
bakanlıklar arası koordinasyonla 
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, Kalkınma Ba-
kanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında üretim bölgelerinde 
yaşayan insanların sağlık ve sosyal 
güvence sorununu çözmelidir.Ta-
rım sektöründe yer alan gençlere 
gelecek ile ilgili hedef vermek la-
zım, onların heyecanını yükseltmek 
lazım. Sosyal ve ekonomik hedef-
lere ihtiyaç vardır. Çiftçi mesleği-
ne itibar kazandırmak gereklidir. 
Mesleki ve sosyal birlikteliklergüç-
lendirilmelidir. Bu konuda sektör 
paydaşlarına çok iş düşecektir”

ÇİFTÇİLERDEN CELİL 
ÇALIŞ’A DESTEK 

Çalış’ın gençlerin çiftçiliğe 
özendirilmesi yönündeki sözlerini 
destekleyen çiftçiler de şunları söy-
ledi: “Gençlerimiz tarım uğraşmak 
istemiyor. Çünkü tarımın gelece-
ğinden endişeliler. 

Onun için de tarım dışı sektör-
lerde çalışmaya gidiyorlar. Halbuki 
gerekli destekler verilse, endişeler 
ortadan kaldırılsa, çiftçilik meslek 
haline gelse inanıyoruz ki gençle-
rimiz çiftçiliği kolay kolay bırakmak 
istemeyecek. 

Bu açıdan bu sorunları devamlı 
olarak dile getiren milletvekili aday 
adayımıza çalışmalarında başarılar 
diliyoruz. 

Kendisi sorunlarımızı biliyor, 
bugüne kadarda sorunların çözü-
mü için mücadele etti”
n HABER MERKEZİ 

‘Cumhur İttifakı toplumda teveccüh gördü’

MHP Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış

8 baz istasyonundan akü çaldı Polisler engelli çocukları sevindirdi
8 baz istasyonundan akü çal-

dığı tespit edilen şüpheli tutuk-
landı. Alınan bilgiye göre, Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 
son bir yıl içerisinde gelen kent 
merkezindeki baz istasyonların-
dan akü hırsızlığı yapıldığı ih-
barları üzerine çalışma başlattı. 
Hırsızlık olaylarının gerçekleşti-
ği bölgelerdeki güvenlik kame-
ralarını inceleyen ekipler, görgü 
tanıklarının da ifadeleri doğrul-
tusunda şüpheli bir otomobil 
belirledi.

Yaklaşık 500 iş yerinin gü-
venlik kamerasını inceleyen 
ekipler, otomobilin plakasını tes-
pit etti. Polis, aracın sahibi Bün-
yamin Y’yi (30) evinde yakaladı. 
Farklı bölgelerdeki 8 baz istas-
yonunun aküsünü çaldığı tespit 
edilen şüphelinin, daha önce baz 
istasyonlarında çalıştığı, şüphe 

çekmemek şirketlerin iş elbise-
sini giyerek hırsızlık yaptığı be-
lirlendi. Emniyetteki işlemlerin 

ardından adliyeye sevk edilen 
Bünyamin Y. çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı.  n İHA

Konya polisi Engelliler Haftası 
dolayısıyla “Özel Eğitime Gerek-
sinim Duyan Çocuk ve Ailelerini 
Destekleme Projesi” kapsamında 
engelli çocuklarla biraraya geldi. 
Dutlukır Polis Merkezi’nde dü-
zenlenen etkinliğe katılan engel-
liler ve aileleri polis ekipleriyle 
çeşitli etkinlikler yaparak hoşça 
vakit geçirdi. Engelli vatandaş-
lara ikramların bulunulmasıyla 
başlayan programda polis ağa-
bey ve ablalarıyla bol bol fotoğraf 
çekildi. Polis ekipleri engelli ço-
cukları motosikletlere bindirerek 
siren çaldırdı. Ardından eğitimli 
polis köpeği “Oscar” bir araçta 
arama yaptı. Çocuklar daha sonra 
ise Toplumsal Olaylar Müdahale 
Aracına (TOMA) binerek su sıktı. 
Etkinliğin sonunda polis ekipleri, 
çocuklara çeşitli hediyeler vere-
rek ikramda bulundu.  Polis me-
muru Banu Orduoğlu, “Engelli 

çocuklarımızla güzel vakit geçirip 
polisleri tanıyacak. Bu da bizim 
çevik kuvvet şube müdürlüğü-
nün araçlarını, özel harekat şube 

müdürlüğünün araçlarını onları 
tanıtacağız. Onlarla hoş vakitler 
geçireceğiz” dedi. 
n İHA
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Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Elhamdü lillahi rabbil alemin, vessalatü vesselamü ala rasulina muhammedin 
ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ya Rabbi! Ellerimizi semana açtık bizleri semavatından boş çevirme.
Kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz dualarımızı, hayır ve ha-

senatlarımızı dergahı uluhiyyetinde kabul eyle.
Okumuş olduğumuz Kur’an’ı Kerimlerden, tesbihatlardan, salavat-ı şerifelerden 

hasıl olan sevabı; cümle peygamberlerin, alimlerin, salihlerin şehitlerin, gazilerin, 
gelmiş ve geçmişlerimizin, ümmeti muhammedin gelmiş ve geçmişlerinin ruhları-
na hediye eyledik vasıl eyle.

Ümmeti Muhammedin hasta kullarına şifa dertli kullarına deva borçlu kullarına 
edalar ihsan eyle.

Bizlere dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle, bizi ana-babamızı ve 
bütün inananları hesap gününde bağışla.

Ya Rabbi! Güvenlik güçlerimizi, karada havada denizde daima hayırlı işlerde 
mansur muzaffer eyle.Birlik ve beraberliğimizi bozma, fitne fesat çıkarmak isteyen-
lere fırsat verme ya Rabbi!

İlahi! Bizleri geçmişin tasasından geleceğin endişesinden, korkaklıktan, cimri-
likten, tembellikten ihtiyarlık düşkünlüğünden, dünya fitnesinden, kabir azabından, 
zulmetmekten, zulme uğramaktan muhafaza buyur; günahlarımızı affeyle vicdan 
genişliği lutfeyle, rızkımızı helalinden eyle, vermiş olduğun rızıklara karşı kanaatkar 
eyle, nefsimizi günahlara kaydırma.

İlahi! Bizleri nimetlerine şükreden şakirlerden eyle, ismini aşkla zikreden za-
kirlerden eyle, bunca nimetleri yiyip içip de nankörlük eden gafillerden eyleme ya 
Rabbi.

Dinimizi, devletimizi, milletimizi ve yapmış olduğumuz hizmetlerimizi; insi ve 
cinni şeytanların, kafirlerin, zalimlerin, fasıkların özellikle de zamane münafıkları-
nın şerlerinden muhafaza eyle bu şerli gürühün kurmuş oldukları tuzakları başlarına 
çevir Ya Rabbi! 

Essalatü Vesselamü Aleyke Ya Rasulallah, Essalatü Vesselamü Aleyke Ya Ha-
biballah, Essalatü Vesselamü Aleyke Ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdü 
Lillahi Rabbil Aleminel Fatiha.

BİR ARINIŞDIR ORUÇ
İslamiyet’ te  farz kılınan ibadetler, çeşitli manevi 

hastalıklar için ilaç gibidir  ki bu ibadetlerden bir tanesi de  
oruçtur. Nefsani arzular, dünya süslerine aldanmak, zevk 
ve eğlenceye meyil göstermek de manev-i ruhani has-
talıkları ortaya çıkaran sebeplerdendir .Bütün varlıklarını 
kaybeden ve hayatlarından dahi endişe  eden Müslü-
manların Mekke devrinde, bu tür hastalıklara yakalanma 
ihtimali yoktur.Hicretten sonra ise, kafirlerin zulmünden 
kurtuldular.İslam yayılmaya, iktisadi durum yavaş yavaş 
düzelmeye başladı .Manevi  hastalıklara  yakalanmamak 
için perhiz yapmak gerekiyordu .Dolayısıyla artık orucun 
vakti gelmişti  veya gelmek  üzere idi.Neticede  hicretin  
2. Yılında  Müslümanlara  oruç farz kılındı.

Gerçekten oruç, pek çok maddi ve manevi hastalığa 
bir çeşit  ilaç durumundadır .Bunun içindir ki  Farzıyyeti  
‘’sayılı günlerdedir’’ Zira nasıl ki insan, bir ilacı sürekli 
olarak kullanır da  vücut ona alışırda  ilacın bir faydası  
görülmezse , maddi manevi  hayat içinde ilaç vazifesi 
gören orucun  da durumu böyledir. Şayet  itidal  ölçüsü 
aşılırsa , oruç, hem maddi  hem manevi  hayat için  kamil 
bir fayda sağlamaz.Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) ;

“Bundan sonraki hayatımı hep oruçlu olarak geçire-
ceğim” diyen sahabiyi ikaz etmiştir.

Diğer taraftan  orucun  belli bir  ayda tutulması , bütün 
Müslümanların  aynı zamanda  bu dini  vazifelerini yerine 
getirmesi  ve İslam’ın  birlik anlayışının  ortaya konulma-
sı içindir.  Böylece sayılı günlerden  ibaret olan hayatımı-
za  incelik, derinlik  ve zarafet kazandırır. 

Bunun  yanında Ramazan -ı Şerif ayının, senenin  
bütün mevsimlerini dolaşması da, ayrı bir hikmet ifade 
eder. Böylece senenin  muhtelif  mevsimlerinde  yaşa-
nan sıcak, soğuk  serin ve ılık günler ile uzun kısa veya 
orta müddetli  bütün günleri sırasıyla Ramazan  günleri 
isabet etmekte  ve oruç belli aralıklarda  bütün günleri 
bereketlendirmektedir.

Kur’an’dan Mesaj
Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) 

biz indirdik biz! 
Onun koruyucusu da elbette biziz.

(Hicr, 15/9)

Allahım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm 
ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman 
ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden tuttuğun 
şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı Senden 
isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir. (Hadis-i Şerif)

Dünyalığı artınca sevinenler, her gün 
eksilmekte olan ömrüne üzülmeyenler 
arasında aklı noksan olmayan yoktur. 

(Ebû’d-Derda)

Hadis Günün Sözü

Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için başlangıç an-
lamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in özü 
anlamında Ümm-ül Kur’an olarak da adlandırılan Fatiha 
suresi en faziletli suredir. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” 
(Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) 
, “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, 
“eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kılınan 
beş vakit namazın her rekatında okunan Fatiha, Kur’an’ın 
içerdiği tüm esasları barındırmaktadır.  Fatiha suresi 
Kur’an-ı Kerim’in 1. suresidir. 7 ayetten oluşur.

Fatiha, fethetmek yani açmak kökünden gelen bir ke-
limedir ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğundan dolayı 
açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. 
Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun 
hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp 
O’ndan yardım isteneceği, Fatiha suresinde özlü bir şekilde 
ifade edilir.

Fatiha Suresinin Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budu
Ve iyyâke neste’în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en’amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
Fatiha Suresinin Türkçe Meali
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım di-

leriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğ-

rayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
Fatiha Suresi Neden İndirilmiştir?

“Rasulullah (sav) ortaya çıktığında kendisine ‘Ya Mu-
hammed” diye nida eden bir münadiyi işitti. Sesi işitince 
korka korka yürüdü. Varaka b. Nevfel de kendisine dedi 
ki: -”Nida eden sesi işittiğinde sana ne dediğini işitinceye 
kadar sağlamca dur.” Yine Rasulullah (sav) görünce -”Ya 
Muhammed” diye aynı sesi duydu ve -”emrine hazırım” 
buyurdu. Seslenen dedi ki: -”Allah’tan başka hiçbir ilah ol-
madığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik 
ederim de.” Sonra aynı ses O’na Fatiha suresini sonuna 
kadar okudu.

Fatiha Suresi

Menkıbe AFRA HATUN

Dua

İSLÂM’DA ÂİLENİN MEVKİİ NEDİR?
 İslâm, âileye çok büyük bir ehemmiyet atfe-

der. Âileler cemiyetin tohumları mesabesindedir. 
Tarihî bir gerçektir ki; sağlam temeller üzerine 
inşâ edilen âileler, cemiyet yapısını koruyup gü-
zelleştirirken; bozuk münâsebetlerle veya yanlış 
şekilde kurulmuş yuvalar cemiyeti çökertir.

Bu açıdan İslâm, koyduğu muhabbet ve hak 
ölçüleri itibarıyla mes’ud ve dengeli bir âile yapısı 
tesis eder. Yâni âile ile, huzur ve seâdeti hedefler. 
Öyle ki:

“Kişinin cenneti evidir…” buyurulmuştur.
Böyle bir yüksek anlayış ve yapı da, elbette 

yüksek ölçü ve muhabbet üzerine meşru temel-
ler ile mümkün olacağından İslâm, işe nikâh gibi 
ulvî bir ahidleşme ile başlar. Yâni her iki tarafın 
Allâh huzurunda birbirlerine Allâh adına belirli 
sözleri vermelerini şart koşar. Eskilerin ifadesiyle: 
“Nikâhta keramet vardır.” denilmesi, mes’ud ve 

huzurlu bir âilenin tesisinde nikâhın ehemmiyeti 
için kâfî bir ifadedir.  Çünkü nikâh dışı beraber-
likler, hem insan rûhu hem de cemiyet açısından 
sadece bir hüsran ve çöküştür.

Afrâ Hâtun iman 
âbidesi çocuklar yetiş-
tiren bir anne... Genç 
yavrularının Allah ve 
Rasûlü yolunda şeha-
detlerine sabreden bir 
hanım sahâbi... Üç 
çocuğunu Bedir sava-
şına katılması için teş-
vik eden kahraman bir 
İslâm hanımı... Genç 
şehitler annesi...

O Medineli olup 
Neccar oğullarına men-
suptur. Babası, Ubeyd 
İbniSâlebe’dir. Annesi, 
RuatbintiAdiyye’dir.

Afrâ Hâtun İslâmi-
yeti Medine’de tanımış ve hiç tereddüt etmeden 
Rasûlullahsallallahu aleyhi vesellem efendimi-
ze biat etmiştir.

O, hicret ederek Medine’ye gelen Mekke’li-
muhâcir kardeşlerine hizmeti şeref bilen bahti-
yar bir hanımdı. Rabbisinin rızasını kazanmak 
için muhacir kardeşlerinin yardımına koştu. 
Elinden gelen hizmeti esirgemedi. Onlara şefkat 
dolu bir anne oldu.

Afrâ (r. anhâ) ilk evliliğini Neccar oğulların-
dan HârisİbniRıfâa ile yapmıştı. Bu evlilikten üç 
çocuğu dünyaya geldi. Onlara; Muâz, Muavviz 
ve Avf isimleri verildi. Her bir oğlunu birer iman 
fedâisi olarak yetiştirdi.

Afrâ Hatun şecaat ve cesaret sahibi kahra-
man bir hanımdı. Güçlü ve kuvvetliydi. Hayatın 
elem ve kederine, tahammüllüydü. Acılara 
karşı sabırlıydı. Allah ve Rasûlü yolunda sebat 
eder, dünyevî sıkıntı ve çilelere aldırmazdı. 
Bedir harbi olunca oğullarının hepsini savaşa 
göndermişti

Afrâ Hâtun (r. anhâ) böylesine kahraman yi-
ğitler yetiştiren bir anne. Çocuklarını birer iman 
âbidesi olarak yetiştiren ve onların Allah ve 
Rasûlü yolunda şehid olmalarına sevinen bah-
tiyar bir anne. Bu genç şehid kardeşler “Afrâ’nın 
oğulları” lakabıyla anılır olmuşlardır.

Allah onlardan razı olsun. Rabbımız bizleri 
şefaatlerine nâil eylesin. Amin.

SURELER

İslami
Hikayeler

Dünya hayatında hep kötülük işleyen bir adamı ölünce cehennem kapı-
sında bir melek karşıladı. Melek adama şöyle seslendi:

“Hayatta iken tek bir gün bile birisine iyilik yaptıysan buraya girmeye-
ceksin. “Günahkar adam uzun süre düşündükten sonra, bir keresinde or-
manda gördüğü örümceği hatırladı.

Balta girmemiş ormanda yürürken önüne bir örümcek ağı çıkmıştı. 
Adam ağı bozmamak

ve örümceği ezmemek için o gün yolunu değiştirmişti. Heyecan içinde 
o Günü meleğe anlattı. Melek adama gülümsedi ve ardından elini şaklattı. 
Gökten bir örümcek ağı inmişti.

Adam bu ağa tutunarak cennete girebilecekti. Adam neşe içinde ağa 
tırmanırken cehennemden bazıları da bu ağa tutunarak cennete gitmeye 
çalıştılar. Ama adam ağın o kadar çok insanı taşımayacağından korkarak 
onları itmeye başladı. Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleri ile bir-
likte adam da cehenneme düştü. “Yazık” dedi melek.

“Bencilliğin, hayatında işlediğin tek iyiyi de kötülüğe döndürdü. O in-
sanlara şefkat gösterebilseydin eğer, ağın herkesi taşıyabileceğini de gö-
recektin.”

Tarihi Kapu Camii
Bedesten Çarşısı’nda bulunan bu cami, eski Konya Kalesinin kapıla-

rından birisinin yanında bulunduğundan Kapu Camisi ismi ile tanınmış-
tır. Camiyi Mevlâna’nın torunlarından postnişin Hasanoğlu Şeyh Hüse-
yin Çelebi 1658 yılında yaptırmıştır. Yapımından bir süre sonra yıkılan 
camiyi 1811 yılında Konya Müftüsü Esenlerlizade Seyyid Abdurrahman 
Efendi yeniden yaptırmıştır. Ancak cami 1867 yılı yangınında çevresin-
deki vakıf dükkânları ile birlikte yanmıştır. Bu olaydan sonra 1868’de 
cami üçüncü kez yapılmıştır. Bugünkü caminin kapı kemeri üzerindeki 
kitabesinden banisinin ismi yazılı olmamakla birlikte 1868’de yapıldığı 
yazılıdır.

Konya’da yapılmış olan Osmanlı camilerinin en büyüklerinden biri 
olup, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Caminin önünde on mermer sü-
tunlu son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerindeki sütunlar 
birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Caminin basık kemerli 
basık kemerli giriş kapısının bezemesi bulunmamaktadır. Ayrıca doğu 
ve batı yönlerinde de birer kapısı daha vardır.

İbadet mekânının üzeri içten sekiz kubbe, dıştan da çatı ile örtülü-
dür. Taş mihrap ve ahşap minberi oldukça sadedir. Yanındaki minare-
nin şerefeye kadar olan bölümü taştan, üzeri de tuğladandır. Şerefe ile 
külah arasında da çini kuşaklara yer verilmiştir.

Caminin batısındaki şadırvanı Müftü Seyyid Abdurrahman tarafın-
dan 1812 yılında yaptırılmıştır.
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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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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.

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2013/44 İFLAS
 SIRA CETVELİ İLAN

Konya Kapatılan 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19/12/2013 tarih ve 2012/457 esas- 2012/74 karar  
sayılı ilamı ile 19.12.2013 tarihinde saat:10:37’de iflasına karar verilen ve 15/11/2017 tarihinde iflas 
kararı kesinleşen, Müflis Mehmet Güçlü Besicilik İnş. Madeni Eşya San. Ve Tic. Ltd.Şti.. ile ilgili 
sıra cetveli İİK m. 232 vd. Maddeleri kapsamında Konya 1. İflas Müdürlüğü’nün 2013/44 İfl. Sayılı 
dosyasında tanzim olunmuş ve incelemeye sunulmuştur. İş bu sıra cetveli İİK m. 166 kapsamında ilan 
olunur. Sıra cetveline yönelik şikayetlerin Konya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 15 günlük süre içerisinde 
yapılabileceği ilan olunur. 

Basın 805178 - www.bik.gov.tr



 17 MAYIS 2018 11İLAN

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde  Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 
Karatay/ 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.

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

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 yapılacaktır.
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Konya ili, Meramilçesi, Alavardı Mahallesi, 1350 ada 10 parsel adı altında2. Blok 4.kat, 9 bağımsız bölüm nolu, 8 
cilt, 794 sayfada kayıtlı, 18/1440 arsa paylı olup, tapuda” ALTI KATLI BİR PİDE FIRINI DÖRT DÜKKAN YETMİŞSEKİZ ADET MESKENE HAVİ KARGİR 
APARTMAN” vasıflı, borçluyaait TAM hisse MESKEN olarak kayıtlıdır. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup iyi rayiçli bir bölgededir. Bina şehir 
merkezine biraz uzak olup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş) duraklarına yakın konumda bulunmaktadır. Taşınmaz; Hocafakıh 
Caddesine cepheli, batısındaki Sivaslı Ali Kemal Caddesine 100 m, doğusundaki Konya Şeker Fabrikasına 500 m, güneyindeki Melikşah Parkına 50 
mmesafededir. 4.582,00 m2 parsel üzerindeki blok yaklaşık 30 yıllık olup, sekiz bloktan oluşmaktadır. Kıymet takdiri yapılacak olan meskenin bulunduğu 
blok tek giriş olup, zemin katta 2 adet daire ile diğer her katında 2 adet daire, toplam da blok 10 adet daireden oluşmaktadır. Bina giriş kapısı, rüzgarlık 
kapısı alüminyum doğramadan ve merdiven korkulukları demir doğramadan yapılmıştır.Binanın giriş kısmının zemini mozaik mermer kaplamaduvarları 
yarıya kadar mermer kaplama olup, merdivenlerin basamakları mermer, kat ve ara sahanlıklar mozaik mermer kaplamalıdır. Binanın dış cephesi ise; 
mantolama üstü boyalıdır. Ana gayrimenkulde 1 adet asansör bulunmakta olup, bina çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiştir. Parselde yapılaşma 
tamamlanmıştır. Binanın etrafı bahçe duvarı ile çevrilidir.
 9 bağımsız bölüm nolu daire, Z+4. katta olup, yüzölçümübrüt 142,50m2, net ise; 123,75 m2olup, taşınmaza ait 7,90 m2 balkon eklentisi bulunmaktadır. 
Dairede 4 oda, 1 salon, mutfak, antre, hol, lavabo-wc, banyo ve 2 adet balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap 
doğrama ve pencereleri de ahşap doğrama olup, pencereler çift camlıdır. Salon, odalar, mutfak, antre ve hol lamine parke ile kaplı, duvarları alçı sıva üzeri 
boyalıdır.Islak hacimlerin zeminleri komple seramik kaplamadır. Antreninduvarları alçı sıva üstü boyalı, banyo, lavabo-wc’nin duvarları tavana kadar fayans 
kaplamadır. Mutfakta; mutfak alt ve üst dolapları ve granit mermer tezgahı mevcuttur. Lavabo- wc de ayaklı lavabo vardır. Banyoda ayaklı lavabo ve küvet 
bulunmaktadır. Antrede vestiyer vardır. Balkonda biri açılır cam ile kapatılmış olup diğeri açıktır. Isınma şekli merkezi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. 
Kuzey ve güney cepheli dairedir.
Adresi : Alavardı Mahallesi, İtibar Sokak, Safahat Siteleri No:5/9 Meram/KONYA
Yüzölçümü : yukarıda ayrıntılı yazılı 
Arsa Payı : 18/1440
İmar Durumu : Meram Belediyesi İmar Durumuna göre parsel; “Blok MESKEN SAHASI”naisabet etmekte ve yerinde de 5 katlı 8 adet bina
   bulunmaktadır. Etrafında da yine aynı özelliklere sahip, 5 katlı mesken binaları bulunmaktadır. Parsel üzerindeki meskenin 1987 
   tarih ve 8/35 ruhsat numarası ile yapı ruhsatı bulunmakta olup, binada Kat Mülkiyetine geçilmiştir. 
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 04/07/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 01/08/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : AKABE MAH. CEMİL ÇİÇEK CAD. ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT İHALE/MÜZAYEDE SALONU KARATAY/KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Konya ili, Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 2032 ada 60 parsel adı altında4.kat, 6 bağımsız bölüm nolu, 29 cilt, 
2815 sayfada kayıtlı, 62/440 arsa paylı olup, tapuda “ BAHÇELİ KARGİR BEŞ KATLI APARTMAN” vasıflı, borçluya ait TAM hisse DUBLEKS MESKEN olarak 
kayıtlıdır. Söz konusu binanın bulunduğu Meram İlçesi, MelikşahMahallesinde hem mesken, hem de binaların zemin katlarında işyerleride bulunmaktadır. 
Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup iyi rayiçli bir bölgededir. Bina şehir merkezine biraz uzak olup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları 
(otobüs,dolmuş) duraklarına yakın konumda bulunmaktadır. Taşınmaz; Taksim Sokağa cephelidir. Bina; batısındaki Sivaslı Ali Kemal Caddesine 200 m, 
kuzeyindeki Hocafakıh Caddesine 200 m,güneyindeki Melikşah pazarına 80 m mesafededir. 437,00 m2 parsel üzerindeki blok yaklaşık 29 yıllık olup, tek 
bloktan oluşmaktadır. Bina giriş kapısı alüminyum doğramadan ve merdiven korkulukları ahşap ve demir doğramadan, rüzgarlık kapısı ahşap doğramadan 
yapılmıştır. Binanın giriş kısmının zemini mermer kaplamaduvarları tavana kadar mermer kaplama olup, merdivenlerin döşeme ve basamakları da mermer 
kaplamalıdır. Binanın dış cephesi ise; akrilik dış cephe boyalıdır. Ana gayrimenkulde 1 adet asansör bulunmakta olup, bina çekme mesafelerine uygun 
olarak inşa edilmiştir. Parselde yapılaşma tamamlanmıştır. 6 bağımsız bölüm nolu dubleks daire,Z+3. katta olup, yüzölçümübrüt;148.50 m2, net ise; 127,20 
m2olup 9,00 m2 balkon eklentisi bulunmaktadır. Dairenin normal katında 1 oda, 1 salon, mutfak,antre, lavabo-wc,ve 2 adet balkonun bulunduğu görülmüş, 
betonarme beton ile merdivenle çıkılan dubleks katında ise; 2 adet yatak odası, banyo, hol ve 1 adet balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. Dairenin alt 
giriş kapısı çelik kapı, her iki katın iç kapıları ahşap kapı, pencereleri ise; pvc doğrama olup pencereler çift camlıdır. Salon ve odaların tabanı ahşap parke 
kaplama, antre, mutfak ve ıslak hacimlerin zeminleriise; seramik kaplama yapılmıştır. Salon, antre, mutfak ve odaların duvarları, alçı sıva üzeri plastik 
boyalı, banyo ve lavabo-wc’nin duvarları da tavana kadar fayans kaplamadır. Mutfakta; mutfak dolapları ve tezgahı, antrede vestiyer mevcuttur. Dubleks 
katındaki odaların ve ıslak hacimlerin özellikleri de aynen normal katın malzemeleri ile yapılmıştır. Isınma şekli kombi sistem kaloriferli olup doğalgazlıdır. 
Güney ve batı cepheli olan dairedir.
Adresi : Melikşah Mahallesi,Taksim Sokak, Acartürk Apartmanı No:9/5 Meram / KONYA
Yüzölçümü : yukarıda ayrıntılı yazılı 
Arsa Payı : 62/440
İmar Durumu : Meram Belediyesi İmar Durumuna göre parsel; “Blok MESKEN SAHASI”naisabet etmekte ve yerinde de 5 katlı bina bulunmaktadır.
   Etrafında da yine aynı özelliklere sahip, 5 katlı mesken binaları bulunmaktadır. Parsel üzerindeki meskenin 1988 tarih ve 7/23 ruhsat
   numarası ile yapı ruhsatı bulunmakta olup, binada Kat Mülkiyetine geçilmiştir. 
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 04/07/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 01/08/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : AKABE MAH. CEMİL ÇİÇEK CAD. ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT İHALE/MÜZAYEDE SALONU KARATAY/KONYA 
Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini 
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma 
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha 
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce 
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10153 Esas sayılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın 805114 - www.bik.gov.tr

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2017/10153 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

KTO Karatay Üniversitesi yayınladığı 
bildiri ile İsrail’in Filistinlilere yönelik kat-
liamını kınadı. Üniversite tarafından İsrail 
vahşetiyle ilgili şu açıklama yapıldı: “Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin İsrail’de bulunan 
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto 
eden silahsız Filistin halkı üzerine İsrail as-
kerleri tarafından ateş açılarak onlarca Filis-
tinli kardeşimiz şehit edilmiş, binlercesi de 
yaralanmıştır. İşgalci konumundaki İsrail ve 
hamisi ABD, Ortadoğu’da mazlum insanlara 
karşı şiddet kullanarak açıkça devlet terörü 
işlemektedir. Filistin’de yaşanan insanlık 
dramı, İsrail’in kanlı tarihine her gün yeni 
bir sayfa olarak eklenmektedir. Uluslararası 
hukuku hiçe sayarak, vahşet sergileyen İs-
rail ve ABD’nin bu vahim kararını Filistinli 
kardeşlerimizin direniş simgesi olan Nakbe 
(Felaket) gününün 70. yıldönümüne ge-
tirmeleri, olayın ne kadar büyük tahrik ve 
provokasyon içerdiğini de gözler önüne ser-
mektedir. 

Dünyanın gözü önünde, insanların ya-
şam hakkını elinden alan ve bu olaylara se-
bebiyet veren ABD ile İsrail’i kınıyor ve la-
netliyoruz.

Filistin davasını kırmızı çizgi olarak gö-
ren ve kendi davası gibi benimseyen Türki-
ye, Filistin halkının haklı mücadelesine her 
zaman ve her şartta sahip çıkmıştır. Bundan 
sonra da en güçlü şekilde sahip çıkmaya de-
vam edecektir. Bilinmesini isteriz ki Filistin 
davası, milletimizin onurudur. Bu millet de 
onurunu hiçbir zaman çiğnetmez.

KTO Karatay Üniversitesi Senatosu ola-
rak bizler de mazlum Filistin halkının acıla-
rını derinden paylaştığımızı ve tüm koşullar 
altında yanlarında olduğumuzun bilinmesini 
istiyor, şehit olan Filistinli kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyoruz.”
n HABER MERKEZİ 

KTO Karatay’dan
İsrail’e tepki!

Dutlu Koruluğu’nda iftar ve sahur keyfi

Meram Belediyesi tarafından hizmete açılan, 
doğası ve yeşil alanıyla Meram’a nefes veren Dut-
lu Koruluğu, Ramazan Ayı boyunca 14:00-06:00 
saatleri arasında misafirlerini bekliyor. 

Meram Belediyesi tarafından hummalı 
bir çalışma sonucu yenilenerek ilçeye ka-
zandırılan Dutlu Koruluğu, Ramazan Ayı 
boyunca misafirlerini bekliyor. 850 bin met-
rekareden oluşan Dutlu Koruluğu, doğası 
ve sosyal donatı alanlarıyla Meram’a nefes 
veriyor. Vatandaşlar, Ramazan Ayı boyunca 
14:00-06:00 saatleri arasında hizmete açık 
olan Dutlu’daki ateşli ve ateşsiz piknik alan-
larında iftar ve sahur keyfini doyasıya yaşa-
yabiliyorlar. 

Dutlu Koruluğunun fiili olarak hizmet 
vermeye başladığını belirten Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, “Hızla gelişen 
şehrimizde; halkımızın özellikle yaz dönem-
lerinde ihtiyaç duyduğu doğal yeşil alanlar, 
sportif alanlar, aktivite alanlarına yönelik 
fiziki düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Fiziki çevre düzenlemeleri ve Meram’ın ye-
şil dokusunu daha da zenginleştiren Dutlu 
Koruluğunu hemşehrilerimizle buluşturur-
ken, 850 bin metrekarelik devasa bir alanda, 
Konya’da ilk defa koruluk oluşturarak halkı-
mızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

“MERAM’A YENİ BİR RENK KATACAK”
Başkan Toru, Dutlu Koruluğunun Ramazan 

Ayında 14:00-06:00 saatleri arasında hizmet ve-
receğini ifade ederken “Vatandaşlarımız, Dutlu’ya 

gelerek iftarlarını, sahurlarını doğayla iç içe ger-
çekleştirebilecek ve çocuklarıyla güzel vakit geçi-
rebilecekler. Yeşiliyle, bol oksijeniyle, göletleriyle, 
çim kızağıyla, devasa çocuk oyun alanlarıyla, ok-

çuluk alanıyla, üzüm bağlarıyla, gül bahçeleriyle 
Meram’a yeni bir renk katan Dutlu Koruluğumuza 
tüm halkımızı bekliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 
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İslam âlemi için rahmet, be-
reket ve beraberlik ayı olan, oruç 
ibadetinin yerine getirildiği 11 
ayın sultanı Ramazan-ı Şerif baş-
ladı. İki Doğu İki Batı Uluslararası 
Öğrenci Derneği tarafından Kon-
ya’ya yabancı ülkelerden gelen 
öğrenciler için her akşam iftar 
yemeği verilecek. İftar organi-
zasyonları hakkında bilgi veren 
İki Doğu İki Batı Derneği Başkanı 
Murat Arslan, Yeryüzü Milletini 
yine iftar sofrasında ağırlayacak-
larını ifade ederek, “Şehrimizde 
dünyanın 95 ülkesinden misafir 
öğrenci kardeşimiz eğitim görü-
yor. Manevi duygularımızın üst 
seviyelere çıktığı bu günlerde mi-
safir öğrencilerimiz evlerinden, 
ailelerinden uzakta ders ve sınav 
yoğunluğu içerisinde Ramazan’ı 
idrak ediyorlar. Biz de öğrenci 
kardeşlerimizle Ramazan’ın ma-
nevi hazzını ve bereketini birlikte 
yaşamak, bu mübarek ayda aile-
lerinden uzakta, gurbette olduk-
larını bir nebze olsun daha az 
hissettirmek, ümmetin gençle-
riyle birlikte kardeşlik sofrasında 
buluşmak için iftar programı dü-
zenliyoruz. İftar programlarında 
hayırseverlerimizin ikram ettiği 
yemekleri kardeşlerimize sunu-

yoruz. Birçok ülkeden, rengi, dili 
farklı ama aynı yaratana inanıp, 
aynı duyguları yaşayan, yürek-
leri bir atan Müslüman öğrenci 
kardeşlerimiz aynı sofrada ha-
yırseverlerin doldurulduğu çorba 
tasına kardeşlik kaşığını uzatıyor. 
Akşam ezanıyla yaratana şükür, 
ikram sahibine dua ediyorlar” 
dedi.

HERGÜN 150 ULUSLAR ARASI 
ÖĞRENCİYE İFTAR VERİLECEK
Hayırseverlerin katkıları ile 

her gün 150 öğrenciye iftar ve-
receklerini ifade eden Arslan, “ 

Bu mübarek günlerde her gün 
150 öğrencimize hayırseverle-
rimizin desteğiyle İftar ikramın-
da bulunmayı planlıyoruz. Bu 
yıl İftar Programımızı Rabbimin 
Lütfüyle Önder İmam Hatipli-
ler derneğimizle birlikte açtı-
ğımız Meramdaki yurdumuzda 
yapacağız. Yurdumuzda kalan 
55 öğrenci ve evlerde kalan en 
az 100 Öğrencimizin iftarlardan 
faydalanmasını planlıyoruz. Bir 
öğrencimizin iftar bedeli olarak 
13 TL belirledik. Hayırseverleri-
miz ister bir gün veya daha fazla 

günlük iftar bedelini, isterlerse 
belirledikleri sayıda öğrencinin 
iftar bedelini karşılayabilirler. İf-
tar veren hayırseverimiz, kendi 
ikram gününde eşi, dostu aile-
siyle katılarak Ümmet sofrasında 
iftar yapmanın hazzını yaşayabi-
lir. Hayırseverlerimiz iftar bedel-
lerini açıklamasına ‘İftar bedeli’ 
yazarak dernek hesabımıza veya 
iletişim kurarak makbuz karşılığı 
iletebilirler. Ayrıca şehrimizde 
eğitim gören ihtiyaç sahibi öğ-
rencilerimize ulaştırılmak üzere, 
zekat, fitre, burs, alışveriş çeki, 
gıda yardımı gibi bağışlarda bu-
lunabilirler. Yapılacak hayırların 
Rabbimiz katında makbul olması 
ve bu sofradan geçen kardeşimi-
zin mazlum ümmet coğrafyasına 
ümit olması duasıyla, nefsimiz-
le baş başa kaldığımız, yoksul 
kardeşlerimizin yaralarını sar-
dığımız, zengin fakir, genç yaşlı 
demeden aynı sofraya oturduğu-
muz, aynı safta namaz kıldığımız 
11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şe-
rif’in her yıl olduğu gibi bu yılda 
tüm güzellikleriyle Müslümanları 
sımsıkı sarmasını diliyor, tüm İs-
lam aleminin bu mübarek ayını 
kutluyorum” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği, Ramazan ayı boyunca farklı kültürleri iftar sofrasında buluşturacak. Ümmet olma bilincinin en iyi 
şekilde yansıtıldığı iftar sofları için dernek bu yıl da gönüllülerden destek bekliyor. İftar açan öğrenciler yaratana şükür, ikram sahibine dua ediyor

Ümmet sofrası, yardım bekliyor!

İki Doğu İki Batı Derneği Başkanı Murat Arslan
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‘Ramazanın bereketini birlikte yaşayacağız’
Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan 
Ayı’nın ilk teravih namazında Eren-
köy Mahallesi Tahir Büyükkörükçü 
Camii’nde vatandaşlarla bir araya 
geldi.

Selçuklu Belediyesi’nde geçti-
ğimiz yıllarda olduğu gibi bu  yıl da 
Teravih Buluşmaları Ramazan Ayı 
boyunca devam edecek.  Selçuk-
lu’nun farklı mahallerinde Teravih 
Namazı sonrası vatandaşlara bulu-
şacak olan Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle 
sakinlerini dinleyecek.

Selçuklu’da Ramazan Ayının 
ilk Teravih Buluşması Erenköy Ma-
hallesi’nde gerçekleştirildi. Namaz 
sonrası  vatandaşlarla bir araya 
gelen Başkan Ahmet Pekyatırmacı 
mahalle halkının istek ve önerileri 
dinledi. Ramazan Ayı’nın  yardım-

laşma, dayanışma, sabır ve bereket 
ayı olduğunu ifade eden Pekyatır-
macı, Ramazan Ayı’nın tüm İslam 
alemine güzellikler getirmesini di-
ledi. 

Programda Ak Parti Selçuklu 

İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üye-
leri, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, meclis üyeleri ve bi-
rim müdürleri de Başkan Pekyatır-
macı’ya eşlik etti.  

İslam Aleminin Ramazan 
Ayı’na Kudüs’de Müslümanlara yö-
nelik yaşanan İsrail zulmünün hüz-
nü ile girdiğini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “ Kudüs biz Müslümanların 

ilk kıblegahı ve en değerlimizdir. 
İslam alemi olarak Amerika ve İs-
rail’in Kudüs’e yönelik aldığı her 
türlü karar bizim için yok hükmün-
dedir. Dünya üzerinde barış ve kar-
deşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz 

bu günlerde başta Kudüs olmak 
üzere İslam dünyasının yaşadığı 
sıkıntıların bir an önce sona ermesi 
en büyük temennimizdir. Ramazan 
Ayı’nın bu manevi ikliminde duala-
rımız tüm İslam Aleminin birliği ve 
dirliği için olsun “ dedi.

Ramazan ayı, sosyal dayanışma 
ve yardımlaşma açısından en güzel 
örneklerin yaşandığı, ihtiyaç sahip-
lerinin unutulmadığı özel günler ol-
duğunu ifade eden Başkan Pekya-
tırmacı,”Kurulan iftar sofraları, hep 
birlikte kılınan teravih namazları 
birlik ve beraberliğimizi kuvvet-
lendirdiğimiz manevi ortamlardır. 
Selçuklu’da Ramazanın bereketini 
her gün farklı bir mahallemizde 
hemşehrilerimizle bir araya gele-
rek yaşayacağız. Allah birlik ve be-
raberliğimizi bozmasın” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kırgızistan’ın dijital dönüşümüne Türkiye’den katkı. AKINSOFT ve AKINRBOTICS Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, dijital dönüşüm kapsamında Kırgızistan’da konferans verdi

‘Kültür ve tarihimiz gibi 
geleceğimiz de bir olacak’

AKINSOFT ve AKINRBOTICS 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür 
Akın, dijital dönüşüm kapsamında 
seminerler gerçekleştirmektedir. 
Bu kapsamda Kırgızistan’da biri 
dizi seminer veren Akın ilk semi-
nerini Manas Üniversitesi Ulusla-
rarası Girişimcilik Kongresi “Büyük 
Verinin Kılcal Damarları İnsansı 
Robotlar ve Dijital Dönüşüm” ko-
nulu konferans gerçekleştirdi.Açılış 
programına Türkiye Cumhuriyeti 
Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil 
Fırat, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Almaz Sazbakov, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Biş-
kek Temsilcisi Atınç Keskin, KTMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı,-
Rektör Vekili Prof. Dr. AsılbekKul-
mırzayev,KTMÜ Rektör Yardımcısı 
Hüseyin Öğüt, Celal Bayar Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çe-
lebi,  Balıkesir Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Sakarya, 
davetli konuşmacılar Marmara Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sahavet Gürdal, akademisyenler, 
öğrenciler, iş dünyasından temsil-
ciler ve basın mensupları katıldı.2. 
Konferansını Manas Üniversitesi 
Bilişim Teknolojileri Öğrencisi ve 
İşletme Öğrencileriyle gerçekleş-
tiren Akın son seminerini Cusup-
Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi 
yönetim kadrosu ve akademisyen-

lerine gerçekleştirdi. Seminerin 
ardından katılıcılara sertifika töreni 
düzenlendi.

Ardından Türkiye Büyükelçi-
si Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın 
EldarAbakirov, K.C. Bilişim Tekno-
lojileri ve İletişim Devlet Komitesi 
Başkanı Sayın BakıtŞarşembiev, 
K.C. Hükümetine Bağlı Yatırımla-
rı Destekleme ve Koruma Ajansı 
Başkanlığı Sayın RustamSaparov 
ile görüşen Akın, “Bizim tarihimiz 
bir kültürümüz bir geleceğimiz de 

bir olacak. Geçmişte birçok şeyi 
paylaşmışız bugünde birçok değeri 
paylaşabileceğimizi çünkü kültü-
rümüzün bir olduğunu gelmeden 
önce biliyorduk geldiğimizde de 
yakından görme imkanı bulduk. 
Bu tarihsel ve kültürel birleşmenin 
aynı zamanda bir güç ve ekonomi 
birleşmesiyle güzel sonuçlar çıka-
racağımızı düşünüyorum.” dedi. 
Yüksek teknolojinin uzmanlık alanı 
olduğuna değinen Akın, Kırgızis-
tan - Türkiye bağlarının ve ticari 
hacmin büyümesi, aynı zamanda 

Kırgızistan’ın milli gelirinin yükse-
leceğini düşünüyorum” dedi.Kırgı-
zistan’da Dijital Dönüşüme destek 
verirken, Kırgızistan yatırım plan-
larını da paylaştı. 

Ardından tarihi ve kültürel 
gezilerde bulunan Akın, Ata yur-
dumuzda güzel dostlar biriktir-
diklerini ve Kırgızistan’a teknoloji 
transferi yaparak bu önemli sektör-
de ülkenin kalkınmasına yardımcı 
olmaya hazır olduklarını dile getir-
diler.
n HABER MERKEZİ

İGA ve AKINROBOTICS’tan teknoloji hamlesi
Ülke olarak yerli üretimin öne-

minin vurgulandığı, iki büyük pro-
jenin bir çatı altında güzel geliş-
meleri konuşuyor olması ülkemiz 
ve milletimiz için gurur verici. 3. 
Havalimanımız, 200 milyon yol-
cuya hizmet sunarak dünyanın en 
yüksek yolcu kapasiteli havalimanı 
olma yolunda ilerlemekte. Konya 
menşeli AKINROBOTICS Fabri-
kamız, 9 yıldır robotik teknolojiler 
üzerine çalışmalar yürütmekte 
olup, % 100 yerli ve yüksek tek-
nolojisini geliştirmiş dünyada yalın 
üretim hattına sahip insansı robot 
üreten tek fabrikadır. AKINROBO-
TICS Fabrikası, 23 yıldır Konya’da 
yazılım üzerine faaliyet gösteren 
AKINSOFT’un yan kuruluşudur.  

14 Mayıs günü AKINROBO-
TICS fabrikamızda, gurur duydu-
ğumuz 3. Havalimanı projesinin 

yetkililerini ağırladık. Karşılıklı 
kurum tanıtımlarımızı yaparak na-
sıl bir iş birlikteliği oluşturabili-
riz konuları görüşüldü. Bundan 
önceki görüşmemize istinaden 
tarafımızdan istenilen prototipi-
mizin testini gerçekleştirdik. Ken-
di teknolojilerimiz ile ürettiğimiz 
havalimanın’ da hizmet verecek 
olan insansı robotumuz MİNİ ADA 
testleri başarılı geçti. Robotumu-
zun kabiliyetlerinin bu kadar kısa 
sürede hazırlanmış olması, yetkili-
ler tarafından beğenildi. Bir sonra 
ki toplantı tarihine karar verildi. 
Fabrikamızın üretim sahalarını ve 
Ar-Geleri tamamlanmış, Ar-Ge 
noktasındaki geliştirilmekte olan 
diğer projelerimizi de yakından in-
celeme imkanı buldular. İGA Yet-
kileri İnsansı Robot MİNİ Ada’yı ve 
yerli olarak ürettiğimiz yüksek tek-

nolojilerimizi beğendiklerini, yanı-
mızda olduklarını,  destekledikle-
rini belirttiler. Geç olmadan yerli 
teknolojimizin geldiği noktayı tüm 
dünya ile paylaşma gayesindeyiz. 

Türkiye  de  hatta  Anadolu’da 
yüksek  teknolojilerin üretilebil-
diğini tüm dünyaya ispatlamamız 
gerekmekte.
n HABER MERKEZİ 

Beşeri münasebet-
lerdeki aşk konusunu 
işlemek isterim, bu 
hafta sayın okurlarım. 
Gençlik demek güzellik 
demektir malumunuz 
ama, yaşlar ilerledikçe 
gençliğimizde güzel 
olan yüzümüz yaşla-
nınca sararıp, solmaya 
başlar. Saçlarımız dö-
külür, cildimiz buruşur. Kısacası geç-
tiğimiz dönemlerdeki güzelliğimizden 
eser kalmaz.

Yaşımız ne olursa olsun, Allah’ın 
sevdiği ahlâkla bütünleşmiş bir tavra 
sahip olabilmek, yaşımız ilerledikçe en 
büyük süsümüz olmaktadır. Böylesi 
ahlaka sahip olanlara ne mutlu!

Bendeniz tek aşk bilirim o da, 
Rabbani olan aşktır. Çünkü, sevgiler 
bitebilir, aşığınız size ihanet edebilir ve 
sizi terk edebilir ya da kalbinizi kırabi-
lir. Fakat ilahi aşkta her an vefa vardır. 

Böylesi bir aşk da, yap-
macıktan uzak  samimi 
olabilme şansı çok daha 
yüksektir. En önemlisi de 
bu aşkın yeri, dilde değil 
gönülde ve sır halinde 
kalabilmesidir. Böylesi 
aşktan hayat bulan her-
kesin gözünde, kulluktan 
başka her şey küfürdür...

Bu vesileyle on bir 
ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’ lerinizin 
sağlıklı, huzurlu  ve feyizli geçmesini 
dilerken, büyük şair, filozof  ve ast-
rolog Ömer HAYYAM’ ın  dizeleriyle 
satırlarıma son vermek isterim.

Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar 
boştur boş!

Bırak onu bunu da gönlünü hoş 
tut hoş!

Şu durmadan kurulup dağılan 
evrende

Bir nefesdir alacağın, o da boştur 
boş!

YAZMANIN ZORUNLULUĞU YA DA SORUMLULUĞU

haber@konyayenigun.com
FATMA JÜLİDE SEVİŞ

Fitne-ateş sardı her tarafımı,
Mü’minlere dünya zor gayri Rabbim.
Gönder nusretini, yağdır sabrını,
Mazlum kullarını gör gayri Rabbim!
***
Irak harap oldu, Suriye ağlar,
Böyle zulme şahit olmadı çağlar,
Sığındı yetimler, öksüzler, dullar,
Doldu Anadolu- dâr gayri Rabbim!
***
Geri geldi Firavunlar, Hâmanlar,
Nemrut ateşine odun atanlar,
Doldu taştı Rabialar, meydanlar,
Çok şükür sesimiz gür gayri Rabbim!
***
Ümmetin üstünde kara bulutlar,
Ateş yağar, saldırıyor aç kurtlar,
Türkiye’me bağlanmış tüm umutlar,
Feth’in ordusunu kur gayri Rabbim!
***
Dün Bosnalı, bugün Halebli, Şamlı,
Filistin-Gazzeli yaralı, gamlı,
Nerede haşmetli Âdil Osmanlı!
Göster rahmetini, ver gayri Rabbim!
***
Kalkarmış yiğitler düştüğü yerden,
Çok şükür gelmişiz nereye nerden, 
Şikaktan, nifaktan, kanlı terörden
Kurtar, şu yaramı sar gayri Rabbim! 
***
Âlem-i İslâm var bakar gözüme,
Dönemedim ben bir türlü özüme,
Şuur ver neslime, güç ver dizime,
Oluklardan aksın nur gayri Rabbim!
***
Tutayım elinden Türkistanlının,
Geçeyim önüne eli kanlının,
Haksız katledilen her bir canlının,
Zalimden hesabın sor gayri Rabbim!
***
Bir Ömer gönder de zulme “dur” desin,
Yavuz gönder, “Mısra hesap ver” desin,
Abdulhamit cennet- mekân nerdesin!
Çıksın meydana bir “Er” gayri Rabbim! 
***
Hâbil’le Kabille başlar bu yarış,
Biliriz namlunun ucunda barış, 
Nasip et ümmete birlik, uyanış,
Dağılsın birleşik şer gayri Rabbim!
***
Kudüs’üm ağlıyor, Gazze kıyamda,
Katiller meydanda, ümmet sıyamda,
İsrail zalimi boğulsun kanda,
Ad ve Semud gibi ser gayri Rabbim.

Recep Öğütçü- Çumra

GÖR GAYRİ RABBİM!
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İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı müdahalesini eleştiren AK Parti Konya Milletve-
kili Aday Adayı Hasan Hüseyin Aydın, İsrail’in katil bir devlet olduğunu söyledi

Katil devlet İsrail!

AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı Hasan Hüseyin Aydın, 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. Zi-
yarette Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’la 
görüşen Aydın, çalışmaları hakkın-
da istişarelerde bulundu. Ziyaret-
ten dolayı teşekkür eden Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Mustafa 
Arslan, Aydın’a çıktığı yolda başarı-
lar diledi. Gündeme ve aday adaylık 
süreci ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Aydın, 24 Haziran seçim-
lerinin hayırlı olmasını temenni etti. 
AK Parti kurulduğu günden bu yana 
gerek parti içerisinde gerek dışa-
rıdan destekle her zaman AK Par-
ti’nin çalışmalarına katkı sağlamaya 
çalıştığını vurgulayan Aydın, “Siya-
sete AK Parti’de başladık diyebiliriz. 
O günden bu yana da devam ediyo-
ruz. 1 Kasım seçimlerinden sonra 
TBMM’de İstanbul Milletvekilimiz 
Abdullah Başçı ile birlikte çalıştık. 
Danışmanlık görevini yürüttüm. 
Siyasete yabancı değildik zaten. 
KONSİAD’da çalışmalarımız devam 
ederken seçim kararının alınmasıyla 
birlikte, arkadaşlardan Konya Millet-
vekili aday adayı olmam noktasında 

olumlu görüşler oldu. KONSİAD’da 
olsun gerekse iş hayatı ve siyasetteki 
birikimlerimizi şehrimize, ülkemize 
aktarmak için böyle bir yola çıktık. 
İnşallah hayırlı olur diyorum” diye 
konuştu. 

GELİŞMELERİ İYİ 
DEĞERLENDİRMELİYİZ 

Milletvekili Aday Adayı ola-

rak tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini 
belirten Aydın, güzel bir atmos-
ferle karşılaştıklarının altını çizdi. 
“AK Parti’nin kurulduğundaki yani 
2002’deki heyecanı, aşkı, coşkuyu 
ilçelerde gördük” diyen Aydın, teşki-
latların oldukça heyecanlı olduğunu 
dile getirdi. AK Parti hükümetleri ile 
birlikte Türkiye’nin önemli gelişme-
ler yaşadığını, bu gelişmelerin unu-
tulmadan 24 Haziran seçimlerinde 
belirleyici olması gerektiğini ifade 
eden Aydın, şunları söyledi, “Bir za-
manlar tankımızı, topumuzu, ufacık 
bir araba parçasını dışardan alırken 
şimdi kendimiz üretiyoruz. Yolla-
rımız iyileşti, istediğimiz bir yere 
hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ülke 
olarak gerçekten iyi bir konuma 
geldi. Bu konuma nasıl geldik bunu 
da düşünmek lazım. Bir taraftan 
içeriden ve dışarıdan düşmanlarla 
savaşırken, diğer taraftan bu geliş-
meleri başardık. Son olarak başarılı 
bir Afrin operasyonu gerçekleştir-
dik. Burada sadece PKK’ya, PYD’ye, 
YPG’ye DEAŞ’a karşı değil 7 düvele 
karşı savaş verdik. Bunları iyi de-
ğerlendirip 24 Haziran’da sandığa 
giderken sandıkta gereken cevabın 

gereken kişilere verilmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. Bugüne kadar 
gereken cevabı verdi vatandaşımız 
bundan sonra da verecektir.”

KUDÜSÜ ZİYARET ETMELİYİZ
İsrail’in Gazze’de Filistinlilere 

yönelik insanlık dışı müdahalesine 
de değinen Aydın, İsrail’in katil bir 
devlet olduğunu söyledi. İslam ül-
kelerinin biraraya gelemediklerini 
bunu bilen ABD ve İsrail’in de bu 
durumu değerlendirdiğini söyleyen 
Aydın, “Filistinli kardeşlerimizin 
yaşadığı zulmü sonlandırmak ge-
rekiyor. Cuma günü Yenikapı’da 
miting var. Orada olup Filistin’e des-
tek vereceğiz. Ben Kudüs’e gittim 
oradaki zulme şahit oldum. Orada 
çok büyük katliamlar, zulümler olu-
yor. Bunu bütün İslam ülkelerinin 
bilmesini istiyorum. Buradan hem-
şehrilerime sesleniyorum; fırsat 
buldukça Kudüs’ü ziyaret etmeliler, 
oraları görmeliler. Çünkü orayı biz 
boş bırakırsak, gidip gelmezsek İsra-
il ve ABD oradaki zulme devam ede-
cektir. Kudüs Filistin’in başkentidir. 
Sahip çıkmalıyız” değerlendirmesin-
de bulundu.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

İyi Parti Konya Milletvekili Aday Adayları Oğuz Şimşek ve Orhan Aydın, Türkiye’deki 
kamplaşmayı bitirmek için Türkiye’nin İyi Parti’ye ihtiyacı olduğunu vurguladılar 

‘Kamplaşmayı bitireceğiz’
İyi Parti Konya Milletvekili Aday 

Adayları Oğuz Şimşek ve Orhan 
Aydın Yenigün Gazetesi’ni ziyaret 
etti. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Hasan Ayhan ile görüşen Şimşek 
ve Aydın, çalışmaları hakkında 
bilgi verirken, Ayhan her iki isime 
de başarılar diledi. Burada bir açık-
lama yapan İyi Parti Konya Millet-
vekili Aday Adayı Oğuz Şimşek, 
ayrışmaya ve kutuplaşmaya dikkat 
çekti. Türkiye cumhuriyeti kimli-
ği sahibi olan herkesin eşit, bir ve 
beraber olması için çalışacaklarını 
söyleyen Şimşek, “Bizim ayrılık-
ları,gayrılıkları bitirip bir olmamız 
gerekiyor. Güçlü bir Türkiye için 
güçlü komşulara ihtiyacımız var. 
Komşularımızın güçlenmesi için 
onlara destek olmalıyız. Konya için 
kültürel, sosyal, ekonomik çalışma-
lar yapmamız gerekiyor. Konya’nın 
bütün ilçelerine gittik, farklı kül-
türlerle tanıştım. Hemşehrilerimin 
neler istediğini iyi biliyorum. Konya 
katma değeri yüksek projeler bek-
liyor, biz bu projelere eğileceğiz. 
Konya’da Suriyeli göçmen sıkıntısı 
oluyor, bizim arzumuz Suriyeli kar-
deşlerimizle kendi ülkelerinde bir 
iftar yemeği yemek. Bugün ABD 
ile Kanada arasındaki ilişkiye bakın 
hayran olmamak elde değil. İn-
sanlar bir şehirden bir şehre geçer 
gibi sorunsuz geçiş yapıyor iki ülke 
arasında. Biz neden komşularımızla 
barışık olmayalım? Biz ülkemiz ve 
Konya’mız için çok büyük hayaller-
le geliyoruz. Bunları da gerçekleş-
tireceğimize inanıyoruz. İdealleri 
olan bir partiyiz. Biz şuanda saha-
da çalışmaya devam ediyoruz. Biz 
sokaklardan hiç eksik olmuyoruz. 
Müthiş bir derecede partimize ilgi 

var” ifadelerini kullandı. 
‘SİYASET HAMİLE’ 

İyi Parti Konya Milletvekili Aday 
Adayı Orhan Aydın da yaptığı açık-
lamada, toplumun kirli ve bozuk si-

yasetçilerden yorulduğunu savun-
du. İyi Parti’nin geçirgen bir parti 
olarak iyileri içeri aldığını, kötüleri 
dışarıya attığını iddia eden Aydın, 
sözlerine şöyle devam etti, “İyi 
Parti’nin ışığına ulaşmak istiyoruz. 
Güneş her türlü karanlığı aydınla-
tır. Türkiye’de siyaset hamile, İyi 
Parti’nin doğumuna hamile. Biz-
ler vatansever, inançlı insanlarız. 
Siyasetteki fosilleri temizleyip, İyi 
Parti’yi iktidar yapacağız. Kamp-
laşmayı bitireceğiz. Doğu-Batı de-
miyoruz, Doğu da bizim Batı da bi-
zim. Bizde hamili kart, yakınım yok, 
bizde Türkiye Cumhuriyeti Kimliği 
var. Biz siyasetten bunalmış olan 
insanları kurtarmaya geldik. Bu 
söylediklerimiz hayal değil. Toplu-
ma bir gelecek sunuyoruz. Yarının 
hesabını yapamayan esnaflar, bü-
tün bu yılgınlık içerisinde yaşayan 
insanların rahatladığı bir döneme 
girmek istiyoruz. Toplum hiçbir 

zaman bu kadar ayrıştırılmamıştı. 
Biz bütün bunlara dur demek için 
yollardayız. Herkes bu ülkede mut-
lu olsun.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bir varmış, bir yok-
muş ve hemen unutul-
muş… 

İnsanların ağızla-
rından çıkan kelimele-
rinin varoluş sebebinin 
gayesi bu olsa gerek. 
Sonucu düşünülme-
den bir anda büyük bir 
zelzeleye sebep olup, 
hayatı boyunca artçıları 
devam edecek olan bu 
hikâyenin…

Bazı kelimelerin muhatabı 
kulaklar olmuyor, kalp ile kalpçe 
bilerek dinlemek gerekiyor. Eğer 
duymuyorsa karşındaki haykırışını, 
anlatmayacaksın güzelliklerini… Ve 
eğer kirliyse kalp ile kulak arasındaki 
yolu, bahar temizliğini beklemeye-
ceksin. 

Ne demiş meczup; “Isırgan 
gibi olma, dokunan sende eza, 
cefa bulmasın. Fesleğen gibi ol ki, 
dokunan sende ferahlık bulsun.”

Bilakis atalarımız da; “Bin dü-
şün, bir söyle! Dilin cismi küçük, 
cürmü büyük!” diye boşuna söyle-
miş olamazlar. 

Zihnimizde birçok duvarlar örer 
kendimize çizgiler koyarız. Onları 
yıkıp da ardında ne bıraktığımızın 
farkında olmadan… Kimi zaman da 
mantığı bırakıp, duygular ile el ele 
tutuşarak ilerleriz. 

Her şeyde olduğu gibi, duygu-
larda da iyinin ve kötünün varlığını 
hissederiz.

Biz insanoğlu ne zaman bu ka-
dar kötü bir hale geldik acaba?.. Di-
limizle nice gönülistanları yıkıp geç-
tikte bir kere olsun arkamıza dönüp, 
geride bıraktığımız enkazın altında 
kimlerin kaldığını merak bile etme-
dik. Kırdık geçtik, yıktık döktük… 

İnsan, hayatında şöyle hallice 
bir temizlik yapmalı… Hiç ummadı-
ğın yerden çıkabilecek kirlerin farkı-
na varmalı… Zaten onlar değil midir 
ele güne bizi rezil rüsva eden?..

İnsanın başına ne geliyorsa di-

linden geliyor saye… 
Oysa sen ne güzel-
sin… Ne gözün var 
harama bakacak, ne 
kulağın var haram din-
leyecek, ne de ağzın 
var kalp kıracak… Bir 
garip gölgesin. Kim 
elinden tutup seni ne-
reye sürüklerse oraya 
gitmekle yükümlü-
sün… 

Fakat hep güneşli günlerde bize 
yandaş olmanın bir anlamı var mı? 
Her aydınlığın ardında bir karanlığın 
var olduğunu simgeliyorsun gibi 
hissediyorum. Yine de o aydınlık 
kadar, kötü bir varlığa dönüşmüyor-
sun. İnsan neyi çağırırsa hayatına o 
nüfus edermiş ya hani!..

Binaenaleyh iyi düşünmeli ki 
güzel olsun.

Şu zihin duvarını hep güzel-
liklerle örmeli… Umut tuğlalarını, 
hayal harcı ile birbiri ardına üst üste 
sabırla koymalı… Dayanıklı olması 
için güneş altında zamanı bekle-
meli… Sen yine yanı başımızda ol 
saye… Destek ol duvara, yıkılmasın 
diye bir omuz ver. 

Tüm kırgınlıkların parçalarını 
toplayıp, bir bir yüzeyine yerleştir… 
Resmet ki, çatlaklara rağmen birbiri 
ile bütünlüğü görünsün. 

Ve bir davulcunun tokmak ses-
leri bölsün tüm kötü düşünceleri… 
Bir rahmet ayı gelip misafir olsun 
hayatımıza… Buram buram bağış-
lanma koksun hava… Yıkıp geçsin 
tüm kötülükleri… Helallik getirsin 
kırgın gönüllere… 

Ya Şehr-i Ramazan gelişin hep 
mi güzel olur, hep mi huzur getirir-
sin gönüllere?..

Hoş geldin, bereket getirdin. 
Bizi sana kavuşturana şükürler ol-
sun. Bu ayı tüm günahlardan ve ku-
surlardan bağışlanıp, refahla bitiren 
kullardan olma duasıyla… Selam 
ve dua ile… Ramazan-ı Şerif’imiz 
hayırlara vesile olsun inşaAllah. 

ZİHİN DUVARI

Yöntem Koleji öğrencileriyle 
buluşan Emekli Türkçe öğretme-
ni-Yazar Miyase Sertbarut öğren-
cilere hitap ederek, işinizi iyi ya-
parsanız başarının kendiliğinden 
geldiğini göreceksiniz diye konuş-
tu. Yazar Miyase Sertbarut yazar-
lığını önemi üzerinde durarak, “Ki-
tap yazmak bir aşk gibidir. Aşktan 
vazgeçilmediği gibi, yazmaktan da 
vazgeçilmesi de mümkün değildir.  
İlk gençlik yıllarında yazmaya baş-
ladım. Bugün gençlik çağı, 10 yaş 
ve üzeri çocuklar için yazıyorum. 
Ben yazarken özellikle onların şap-
kasını takmaya dikkat ediyorum. 
Onların bakış açısıyla, onların ya-
şındaki gibi hissederek yazmaya 
gayret ediyorum. Yazdığım çocuk 
kitaplarını çocuklarımız bu yüzden 
severek okuyorlar. 40 kadar kita-
bım var. Bu kitaplarımın içinde en 
çok okunanlar ise Sesin Sakladıkla-
rı, Kimsin Sen, Çöp Plaza ve Kapı-
dan serileridir. Başarıda işi iyi yap-
manın etkisi büyütür. Bunun içinde 
işi iyi yaparsanız başarın da berabe-
rinde geleceğini görürsünüz” dedi.

Yöntem Koleji Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür 
Pazarcı, “Her alanda olduğu gibi 
okuma sevgisi konusunda da üst 
düzey bir çalışma yapan Yöntem 
Koleji olarak, bugün değerli yazarı-
mız Miyase Sertbarut’u ağırlamak-
tan onur duymaktayız. Konya’da 
amacına uygun bir şekilde en çok 
romanı okutan kolej olarak her sınıf 
düzeyinde 33 tane roman okuyan 
öğrencilerimizin her biri artık  ‘ki-
tap kurdudur.’ Birbirinden güzel 33 
tane roman okuyan bu kitap kurt-
larımız, 29 Mayıs Salı günü Ödüllü 
Kitap Sınavı’na gireceklerdir. 1.lere 
bisiklet, 2.lere roman seti, 3.lere ise 
kırtasiye seti verilecektir. Öğrenci-
lerimiz, ödüllerini 8 Haziran Cuma 
günü karne hediyesi olarak alacak-
lardır.”

Konuşmaların ardından Öz-
gür Pazarcı Miyase Sertbarut’a bir 
çiçek takdim. Daha sonra Yazar 
Miyase Sertbarut’un açılan stantta 
kitaplarını imzalamasıyla program 
sona erdi.  
n HABER MERKEZİ 

‘İşinizi iyi yaparsanız 
başarı kendiliğinden gelir’

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Orhan Aydın Oğuz Şimşek

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı 
Hasan Hüseyin Aydın, Yenigün Gazetesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’ı ziyaret etti.
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‘Kudüs İsrail’in başkenti olamayacak’ ‘Dünya bu vahşete son vermelidir’
Konya Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, mü-
barek Ramazan ayında İsrail ta-
rafından Müslümanlara yapılan 
zulmü şiddetle kınadığını söyledi. 
SMMMO Başkanı Seyit Faruk Öz-
selek, 11 ayın sultanı mübarek 
Ramazan ayının gelmesi ve Ku-
düs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan 
edilmesine yönelik protestolarda 
şehit edilen Filistinlilerle ilgili açık-
lamalarda bulundu. Özselek, bu 
mübarek günlerde Kudüs’ün işgal 
ve zulüm altında olmasının tüm 
Müslümanlar için büyük bir üzün-
tü kaynağı olduğunu ifade ederek, 
“Ülke olarak milli birlik, beraberlik 
ve yardımlaşma duygularımızın 
en üst seviyede olduğu bu mü-
barek günlerde, Kudüs’te yapılan 
zulüm ve katliam hepimizin içini 
yakmıştır. Kudüs bizim ilk kıble-
mizdir. Müslümanların ortak da-

vası olan mukaddes şehrimizdir. 
ABD’nin de desteği ile Kudüs’ü 
İsrail’in Başkenti olarak ilan etme 
çabalarına girişilmiş, sonrasında 
Tel Aviv’de bulunan ABD Büyü-
kelçiliğini Kudüs’e taşımak isten-
miştir. Dünyaya dayatılmaya ça-
lışılan bu girişimi protesto etmek 
isteyen Filistinli kardeşlerimizi 
ise şehit etmişler, binlerce Müs-
lümanı da yaralamışlardır. İsrail 
tarafından Müslümanlara yapılan 

bu zulmü şiddetle kınıyor, Kudüs 
direnişinde şehit olan Müslüman 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
yaralılara acil şifalar diliyorum” 
diye konuştu.  Kudüs’ün Müslü-
manlar için önemine ve Kudüs’ün 
İsrail’in Başkenti olamayacağına 
dikkat çeken Özselek, Ortadoğu 
ve tüm Müslümanların bu olaylar 
karşısında sessiz kalmayacağını 
sözlerine ekledi.
n İHA 

Konya Organize Sanayi Bölge-
lerinin çatı kuruluşu Organize Sa-
nayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OS-
BÜK) Filistin’de masum insanları 
katleden İsrail’i kınayarak, ulus-
lararası toplumu İsrail’in bu vah-
şetine tepki göstermeye çağırdı.  
ABD’nin sorumsuzca, uluslarara-
sı hukuku ve Birleşmiş Milletler 
kararlarını hiçe sayarak İsrail Bü-
yükelçiliğini Kudüs’e taşıma ka-
rarının tüm dünyada yeni bir ger-
ginlik oluşturduğunun altını çizen 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
“İslam dünyası olarak ABD’nin bu 
sorumsuz kararını, tıpkı Filistinli 
kardeşlerimiz gibi kabul etmemiz 
mümkün değil. Filistin’de masum 
insanlar, Amerika’nın bu kararını 
en demokratik haklarını kullana-
rak protesto ederken dünyanın 
gözü önünde katlediliyorlar. Ulus-
lararası toplum bir an önce İsrail’in 
bu katliamlarına dur demek ve bu 

vahşeti bitirmek zorunda. OSB 
camiası olarak, ülkemizin Cum-
hurbaşkanımızın önderliğinde bu 
konuda gösterdiği hassasiyetin 
ve haklı tepkinin kayıtsız şartsız 
yanında olduğumuzu ifade etmek 
isteriz. Türkiye dün olduğu gibi, 
bugün de, yarın da başta Filis-
tin olmak üzere, tüm mazlum ve 
mağdur coğrafyaların sesi olmaya 
devam edecektir. Türkiye’nin üre-
ten gücü 326 OSB’nin çatı kurulu-

şu OSBÜK olarak, ABD ve İsrail’in 
hak, hukuk tanımayan, hiçbir in-
sani tavırla örtüşmeyen, sorumsuz 
davranışlarını kınıyor, bir kez daha 
şiddetle lanetliyoruz. Bu vesileyle 
hain saldırılarda şehit olan Filistinli 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralı kardeşlerimize de acil şifa-
lar diliyoruz. İnanıyoruz ki, Kudüs 
ilelebet Filistin’in başkenti olarak 
kalacaktır” dedi.
n İHA 

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, ABD’nin 
Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıma kararının ardından Filistinli-
lere yönelik yapılan saldırılara karşı, 
vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail 
aleyhine tavır almaya, haksızlıkla-
rını haykırmaya ve Filistin halkıyla 
dayanışmaya davet etti.

Şahin, SÜ Senatosu üyeleriy-
le rektörlük binasında düzenlediği 
basın toplantısında, Filistin halkının 
meşru müdafaa hakkına sahip ol-
duğunu dile getirerek, “Türkiye’de-
ki 185 üniversitenin senatolarında 
okunmak üzere ortak bir bildiri 
hazırlandı. Bu bildirinin İngilizce, 
Arapça, Fransızca, Çince, Rusça, 
İtalyanca ve İspanyolca olmak üze-
re 7 dile çevrilerek her üniversite-
nin internet sayfasında yayınlana-
cak” diye konuştu.

Masum Filistin halkının hak-

larının on yıllardır ihlal edildiğini, 
temel özgürlüklerinden mahrum 
bırakıldığını vurgulayan Şahin, kat-
liama cüret edilmesi karşısında in-
sanlığın buna dur dememesinin ka-
bul edilebilir olmadığını ifade etti.

ABD’nin uluslararası hukuk, 
BM kararları, tarihi ve sosyal ger-
çekleri görmezden gelerek büyü-
kelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı 
aldığını hatırlatan Şahin, “Bu karar, 
Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosa 
davet çıkarmış, terör devleti İsrail’i 
katliama sevk etmiştir. 21. yüzyılın 
ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti 
içinde yürütülen katliamın faillerini 
ve ortaklarını lanetliyoruz” ifadele-
rini kullandı.
TRUMP VE NETANYAHU ALEYHİNE 

SORUŞTURMA TALEBİ
Şahin, tarihin bu günleri kara 

bir leke olarak yazacağına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti:

“İşgalci konumundaki İsrail ve 
hamisi ABD, Ortadoğu’da mazlum 
insanlara karşı şiddet kullanmak 
suretiyle devlet terörü işlemişler-
dir. BM ve Lahey Uluslararası Ceza 
Mahkemesini göreve davet ediyor, 
eğer uluslararası hukuk varsa ve 
insanlık bir nebze vicdan sahibiy-
se, bu kurumların ABD Başkanı 
Donald Trump ve İsrail Başbaka-

nı Binyamin Netanyahu aleyhine 
derhal soruşturma açarak gereğini 
yapmalarını bekliyoruz. Vicdan sa-
hibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine 
tavır almaya, haksızlıklarını hay-
kırmaya ve Filistin halkıyla daya-
nışmaya çağırıyoruz. Zira her şey 
bittiğinde hatırlayacağımız tek şey 
dostlarımızın sessizliği olacaktır.”
n HABER MERKEZİ 

‘İsrail’in katliamları ile
yüreğimiz yine yandı’

‘İsrail, akıttığı kanda 
bir gün boğulacak’

Milliyetçi Hareket Partisi Kon-
ya Milletvekili Aday Adayı Nergiz 
Yaşan, yaptığı açıklamada Filis-
tin’de yaşanan zulüm karşısında 
duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 
Yaşan, ABD’nin Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşımasının ardından ya-
şanan olaylarda İsrail askerlerinin 
saldırısı sonucu onlarca Filistin hal-
kının şehit, binlerce Filistin halkı-
nın ise yaralanması ile yüreklerinin 
bir kez daha yandığını söyledi. İsra-
il askerlerinin hain saldırısı sonucu 
hayatını kaybeden Filistinli şehitle-
rimize Rahmet, yaralanan binlerce 
Filistinli kardeşimize ise acil şifalar 
diliyorum diyerek açıklamasına 
başlayan Yaşan, “Tüm İslam Ale-

mi’nin Ramazan-ı Şerif’in mane-
viyatına hazırlandığı bir günde 
Filistin halkına yapılan hain saldırı 
kabul edilemez.Amerika’nın İsra-
il’deki Amerikan elçiliğini Kudüs’e 
taşımasına tepki gösteren mazlum 
ve masum Filistin halkına kurşun 
yağdıran İsrail’i şiddetle, lanetle 
kınıyorum. Hain saldırılarda şehit 
olan kardeşlerimize bir kez daha 
rahmet dilerken,  bu gün itibari 
ile idrak etmeye başladığımız Ra-
mazan ayımızın tüm islam alemi-
ne hayırlar getirmesini ve Filistin 
başta olmak üzere tüm islam ülke-
leri üzerinde oynan oyunların son 
bulmasına vesile olmasını temenni 
ediyorum” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan, İsrail’in, 
Filistin halkına yönelik başlattığı 
baskı ve zulmü nefretle kınadı. 
Yunak Belediye Başkanı  Abdullah 
Emre Demirhan  yaptığı açıkla-
mada şu ifadeleri kullandı: “İsrail 
hükümeti, Filistin topraklarında 60 
Müslüman kardeşimizi katletmiş, 
binlerce Filistinlinin de yaralan-
masına sebep olmuştur. Bu nasıl 
bir insanlıktır, bu nasıl bir vahşet-
tir. ABD ve İsrail, tüm dünyanın 
gözü önünde hazırladıkları alçak 
oyunla Ortadoğu’yu karıştırma 
derdine düşmüşlerdir. Kudüs üze-
rine oynanan oyunlara ülkemiz ve 
milletimiz asla sessiz kalmayacak-
tır. Kudüs bizim ilk kıblemizdir, 
Müslümanların ortak davası olan 
mukaddes şehrimiz, Kudüs’tür. 
Peygamber Efendimizin bizlere 
emanetidir. Onun zulüm altında 
çiğnenmesine asla izin vermeyece-

ğiz. Kudüs meselesi onur mesele-
mizdir.  Şehir olan din Kardeşleri-
mizin Her birine Allah’tan rahmet 
diliyorum. Zalimlerin  zulmü ve 
diğer ülkelerin bu zulme sessiz 
kalması tarihte kara bir leke olarak 
yer alacaktır. Bunun aksini iddia 
eden Yahudi  zihniyetinin ortaya 
koyduğu kirli plan amacına asla 
ulaşamayacaktır. Bu kirli planın 
başarıya ulaşmasını engellemek 
için tüm İslam coğrafyası bir ve be-
raber olarak hareket etmeli ve açık 
yüreklilikle tepkisini göstermelidir” 
dedi. Kudüs’ün geçmişte binlerce 
medeniyete ev sahipliği yaptığını 
belirten Başkan Demirhan “ABD, 
İsrail ve işbirlikçi tüm yapıların 
almış olduğu bu karar açık bir şe-
kilde uluslararası hukuka aykırıdır. 
Birleşmiş Milletler kararlarının ih-
lalidir. Bu yanlıştan kısa zamanda 
dönülmesini umuyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

CHP İl Başkanlığı yaptığı açıklama ile İsrail’in Filistinlilere yönelik vahşetini lanetledi. CHP İl 
Başkanı Barış Bektaş, “Filistin’de yaşananlar büyük bir katliam olup, bir insanlık dramıdır” dedi

‘Saldırıyı lanetliyoruz’

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Par-
tililerle birlikte Gedavet Parkında 
yaptığı basın açıklamasında, “Filis-
tin’de yaşananlar büyük bir katliam 
olup, bir insanlık dramıdır. Binlerce 
masum Filistinlinin yaralandığı, 60 
kişinin hayatını kaybettiği insanlık 
dışı bu saldırıyı lanetliyoruz” dedi. 

Gedavet Parkı’nda partililerinde 
katıldığı basın açıklamasında tüm 
şehitlerimiz ve Filistin de katledilen 
şehitler için saygı duruşu yapılarak, 
İstiklal Marşı okundu. 

Burada konuşan CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, Filistin so-
rununun başta ABD olmak üzere 
İsrail’in gaddar tutumundan dolayı 
çözülemediğine dikkat çekerek,“Bu 
dramın en önemli sebebi Filistin 
sorununun çözümsüzlüğüdür. Baş-

ta ABD olmak üzere büyük güçle-
rin hesapsız politikaları ve İsrail’in 
gaddar tutumudur. Filistin sorunu 
çözülmeden Ortadoğu’da yaşanan 
sorunların çözüme kavuşması im-
kansızdır. İsrail, Filistin halkının 
meşru temsilcileriyle müzakere 
ederek sorunu çözmek yerine ma-
sumları öldürmeyi tercih ediyor. 
ABD Büyükelçilik binasının, İsrail 
Devleti’nin yetmişinci kuruluş yıldö-
nümünde Kudüs’te açılmış olması 
büyük bir provokasyondur. ABD’yi 
bu yanlış politikasını terk etmeye; 
İsrail’i ise masum sivillere yönelik 
katliam politikalarına son vermeye 
çağırıyoruz. CHP olarak Filistin so-
rununun çözüm zemininin başken-
ti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 
sınırlarına göre kurulmuş egemen 
Filistin Devleti ile İsrail’in güvenlikli 

sınırlar içinde yan yana barış içinde 
yaşaması olduğunu vurguluyoruz” 
dedi.

FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ
Barış Bektaş CHP olarak her za-

man Filistin halkının yanında olduk-
larını kaydederek, “ABD ve İsrail’in 
yanlış politikalarına karşı tüm dün-
yadan yükselen kınama mesajları 
somut bir sonuç doğurmamaktadır. 
Filistin halkının yaşadığı insani dram 
devam ediyor. AKP’nin yıllardır uy-
guladığı politikaların İsrail üzerinde 
hiçbir caydırıcı etkisi olmamaktadır. 
Ayrıca iktidar, bir yandan ABD’nin 
Ortadoğu politikalarını kınarken, 
diğer yandan Suriye’nin ABD ta-
rafından bombalanmasına alkış 
tutmaktadır. CHP tarihi misyonu 
gereği her dönem Filistin halkının 
yanında durmuştur. Geçmişte Fi-

listin Kurtuluş Örgütü’nün Türkiye 
temsilciliği CHP iktidarında açılmış, 
Bülent Ecevit ve tüm CHP genel 
başkanları Filistin davasının sadık 
bir destekçisi olmuştur. Bugün de 
CHP ve Genel Başkanımız Sayın Ke-
mal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum 
Filistin halkının yanındadır. Filistin 
halkına yapılan zulüm bir insanlık 
suçudur. Bugün Türkiye olarak Filis-
tin halkıyla dayanışmamızı en güçlü 
bir şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail 
katliamcı politikalarını sürdürdüğü 
ve Filistin topraklarındaki yasadışı 
yerleşimleri genişlettiği müddetçe 
uluslararası planda tecrit edilme-
lidir. Bir kere daha ABD ve İsrail’i 
güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını 
kaybeden Filistinli kardeşlerimize 
rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

‘Trump ve Netanyahu yargılanmalı’

Abdullah Emre Demirhan

Memiş Kütükcü Seyit Faruk Özselek

Gedavet Parkı’nda partililerinde katıldığı basın açıklamasında tüm şehitlerimiz ve Filistin de katledilen şehitler için saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı okundu. 

Prof. Dr. Mustafa Şahin



2 yıldır Türkiye’de yaşayan Hindistanlı Jamaluu Dheen, Türkiye hakkında çeşitli algı operasyonları yapıldığını belirterek, 
“Türkiye hakkında yanlış bilgiler veriliyor. Ama öyle değilmiş. İnsanlık görmek istiyorsanız Türkiye’ye gelin” dedi

‘Türkiye’de iyilik var!’
Hindistanlı Jamaluu Dheen, 2 yıldır 

Konya’da yaşıyor. İşletme Fakültesi’nde 
Yüksek Lisans öğrencisi olan Jamaluu 
Dheen, Türkiye’yi çok sevdi. Hindis-
tan’da çok sayıda kişinin Türkiye’ye gel-
diğini belirten Jamaluu Dheen, bu kişi-
lerin tavsiyeleri ile Türkiye’ye geldiğini 
söyledi.  “Türkiye ile ilgili hiçbir fikrim 
yoktu ama geldim ve çok beğendim, 
iyi ki geldim diyorum” diyen Jamaluu 
Dheen, “Türkiye’yi şimdi İslam ülkeleri 
içerisinde önemli bir tarihi olan bir ülke. 
Şimdi ben Hindistan’da bu şekilde Tür-
kiye’yi anlatıyorum. İslam ülkeleri ismen 
biliniyor fakat tam anlamıyla tanınmıyor. 
Bu nedenle ülkelerimizi tanıtmamız ve 
anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kul-
landı. 

TÜRKİYE’Yİ TANIMIYORDUM 
Türkiye’yi daha öncesinden tanıma-

dığını anlatan Jamaluu Dheen, tarih ki-
taplarından Osmanlı Devleti’ni okuduk-
larının bilgisini verdi. Ancak Osmanlı’nın 
Türkiye’de olduğunu bilmediğini dile 
getiren Jamaluu Dheen, şöyle devam 
etti, “Ben Hindistan’dayken Türkiye’yi 
bilmiyordum ama Osmanlı’yı biliyorum. 
Tarih kitaplarından Osmanlı’yı okuyor-
duk çünkü. Ama Osmanlı’nın Türki-
ye’de olduğunu bilmiyordum. Karadeniz 
bölgesinde diye biliyordum mesela. Ama 
Karadeniz’in çevresinde hangi ülkeler 
var bilmiyordum. Türkiye hakkında ko-
nuştuğumuz zaman bir algı operasyo-
nu var diğer ülkelerde. Hep savaşan bir 
ülke olarak gösteriliyor. Arap ülkesi gibi 
gören ve öyle lanse edenler var. Ama biz 
geldik buraya ve öyle olmadığını gör-
dük. Ben diyorum ki; “İnsanlık görmek 
istiyorsanız Türkiye’ye gelin” diyorum. 
Benim ülkemde yaklaşık 1,5 milyar in-
san var. Çok kalabalık ve çok türlü, çeşitli 
insanlar var. O yüzden Hindistan’da bir 
yabancı bindiği zaman ona çok ciddi ba-
karlar, kimse konuşmak istemez. Ama 
Türkiye’de öyle değil. Çok sıcak kanlı 
insanlar, hemen konuşmaya, seni tanı-
maya çalışıyor.”

ALGI OPERASYONU YAPILIYOR 
Hindistan hakkında önemli bilgi-

ler veren Jamaluu Dheen, Hindistan’ın 
yüzölçümü olarak dünyanın 7. büyük 
ülkesi olduğunun bilgisini verdi. Hindis-
tan’ı çok kalabalık ve çok farklı kültür-
lerin olduğu bir ülke olarak tanımlayan 
Jamaluu Dheen, “Hindistan’da siyah, 
beyaz, Çinlilere benzeyen çok çeşitli in-
sanlar var. Kültürü de çok farklı. Mesela 
bir ilçeden bir ilçeye gidince bile, inanç, 
şekil, yemek, dil olarak bile farklılıklar 
göreceksiniz” diye konuştu. Hindistan’ın 
dünyada yanlış tanındığına da dikkat 
çeken Jamaluu Dheen, Türkiye’de de 
bu durumu gördüğünü söyledi. “Bu-
raya geldim mesela bana hep siz ineğe 

mi tapıyorsunuz sorusu soruluyor. Ama 
Hindistan’da Müslümanlar da var. İneğe 
tapanlar Hindular” diyen Jamaluu Dhe-
en, sözlerine şöyle devam etti, “Burada o 
anormal görülüyor ama bize normal ge-
liyor. Hindistan’da insan ilahlar bile var. 
Ama biz bu durumu yadırgamıyoruz. 
Hindistan’da Müslüman var mı diye çok 
soruluyor. Hindistan dünyada en fazla 
Müslüman olan 3. ülke. Bir Müslüman 
ülke diğer bir ülkedeki Müslümanları 
tanımıyorsa, bu çok kötü bir şey. Ben 
burada bu soruyla çok karşılaşıyorum; 
sen Müslüman mısın diye çok sorulu-
yor. Müslümanım dediğim halde bana 
inanmıyorlar. Çünkü akıllarda hep Hin-
dular kalmış. Halbuki Hindistan’da çok 
sayıda Müslüman da var. Bu bana çok 
üzücü geliyor.  Hindistan Güney Hin-
distan ve Kuzey Hindistan olarak ayıra-
biliriz. Kuzey Hindistan’da Müslümanlar 
biraz daha fakir. Güney Hindistan daha 
iyi. Türkiye’de de bilinen bir yanlış var. 
Hindistan’ın fakir bir ülke olduğu zan-
nediliyor. Halbuki Hindistan zengin, 
gelişmiş bir ülkedir. Türkiye’nin en gü-
zel şehirlerinden daha güzel şehirler var 
Hindistan’da. Bu da bir algı operasyonu 
mesela. Hep fakirlik yaşayan yerler gös-
teriliyor. Böylece Hindistan fakir, geliş-
memiş bir ülke olarak görülüyor. Hin-
distan’da Müslümanların zor yaşadığı, 
zulüm gördüğü gibi bazı bilgiler de var. 
Mesela ineği için Müslümanları öldüren 
Hindular var falan deniyor. Ama böyle 
bir durum yok tabi. Böyle bir olay olunca, 
tüm Hindistan’a mal ediliyor. Ama öyle 
bir durum yok. Benim komşum Hindu 
bir aile. Biz bayramda özel yemek yapa-

rız, o yemeğe biz onları da çağırıyoruz. 
Hinduların bir festivali olunca onlar da 
bizi çağırıyor. Hıristiyan komşularımız 
da var onlarla da aynı şekilde yaşıyoruz. 
Ama medya farklı bir algı oluşturuyor. 
Hindistan’ı güzel değil de kötü tanıtıyor. 
Bu Türkiye için de geçerli. Medya Türki-
ye’yi de diğer ülkelerde kötü tanıtıyor.” 

EL HAREKETİ VE MİMİKLER ŞAŞIRTTI! 
Türkiye’ye geldiğinde çok şaşırdığı 

dikkat çeken farklılıklara değinen Ja-
maluu Dheen, “Türkiye’de el hareket-
leri, mimikler çok farklı. Bu hareketleri 
görünce ben çok şaşırmıştım. Bizde bu 
mimikler yok. Bize komik geliyor. İlk 
başlarda anlamak için güçlük çektim. 
Yemekleriniz bizden çok farklı. Kahval-
tıda siz zeytin, börek, peynir gibi yiye-
cekler yiyorsunuz. Ama bizde farklıdır. 
Güney Hindistan’da pirinçle yapılan 
yemekler yenir. Farklı farklı şekillerde 
yapılır yemekler. Özel yemeklerimiz 
baharatlı olur. Tavuk pişirmek için, ba-
lık pişirmek için özel baharatlar vardır. 
Bizim özel yemeklerimizden biri Birya-
ni’dir. Farklı baharatlar kullanarak pişi-
ririz yemeklerimizi. Türkiye’de baharat 
çok kullanılmıyor. Halbuki baharatlar 
çok faydalıdır. Hindistan’da baharatla 
çeşitli hastalıkların tedavisi bile yapılıyor. 
Baharat çok şifalıdır” şeklinde konuştu. 

FATİHA BİLMEYEN İNSANLAR VAR
Ramazan’ın Hindistan’da ve Tür-

kiye’de nasıl geçtiğiyle ilgili bilgiler de 
veren Jamaluu Dheen, şu değerlendir-
melerde bulundu, “Hindistan’da kültür 
çok çeşitlidir. Yemekler de bu nedenle 
farklıdır. Ben Hindistanlı olduğum hal-
de,  bazı bölgelerdeki yemekleri yiye-

miyorum. Çok farklılık gösteriyor. Bu 
durum Ramazan’da da kendini göste-
riyor. Biz Ramazan’da evde ailemizle 
iftar yaparız. Güzel yemekler yaparız. 
Komşularımızı, akrabalarımızı çağırırız 
birlikte iftar yaparız. Güzel olur. Türki-
ye ibadet yapmak için çok güzel bir yer. 
Bu nedenle Ramazan’da da güzel bir 
atmosfere bürünüyor. İnsanlar birbirle-
rine ikramlarda bulunuyor. Toplu iftar-
lar yapılıyor. Bunlar çok güzel bir şey. 
Ama Türkiye’de şöyle bir yanlış gördüm 
İslam adına; Türkiye’de bakıyorum bazı 
kişiler Fatiha bilmiyor,  namaz kılmayı 
bilmiyor. Hindistan’da böyle bir şey gö-
remezsiniz. Tüm Müslümanlar bunları 
bilir. Yüzde 80’i namaz kılar. Ama na-
maz kılmayanlarda namaz kılmayı bilir. 
Türkiye’de namaz kılmayan çok insan 
gördüm. Ramazan’da biraz daha hassas 
davranırız.”

DÜNYAYI TANIYIN
Türklere tavsiyelerde de bulunan 

Jamaluu Dheen, “Türkiye’de yurt dışı-
na çıkmaya korkuyorlar. Halbuki yurt 
dışına çıkın, dünyayı tanıyın. Farklı dil-
ler öğrenin, farklı kültürleri görün. Ben 
Hindistan’dan geldim, burada çok farklı 
insanları tanıdım. Dünyadaki 50 farklı 
ülkeden insanları tanıdım. Onların dil-
lerini, dinlerini, kültürlerini öğrendim. 
Peygamberimiz “İlim Çin’de olsa alınız” 
buyurmuş. Bu yüzden dünyaya gitmek, 
oradaki şeyleri öğrenmek gerekiyor. 
Orada edindiğiniz tecrübeleri ülkenizde 
kullanabilirsiniz. Hayat çok çalışıp para 
kazanmak değil. Biraz da eğlenmek, 
mutlu olmak gerekiyor. Dünyayı tanıyın 
diyorum” diyerek sözlerine son verdi. 

TÜRKİYE’Yİ İYİ BİR 
ŞEKİLDE ANLATIYORUM

Hindistanlı Jamaluu Dheen, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi yüksek lisans öğrencisi. 2 yıldır Türkiye’de olan 
Jamaluu Dheen, Türkiye’yi çok seviyor. Ülkesinde lisansı 
bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak için yurt dışında bir 
ülke arayışına giren Jamaluu Dheen, daha çok Avrupa’ya 
gitmek istiyor. Arkadaşlarının önerisi ve araştırmaları so-
nucu Türkiye’ye gelmeye karar veren Jamaluu Dheen, 
daha önce Türkiye ile ilgili bilgisi olmamasına rağmen 
Türkiye’ye gelmekten oldukça mutlu. İslam ülkelerinin bir-
birlerini tanımaları gerektiğini belirten Jamaluu Dheen, bu 
nedenle Hindistan’da Türkiye’yi güzel bir şekilde anlattığını 
söyledi. 

Jamaluu Dheen, “Türkiye ibadet yapmak için çok güzel 
bir yer. Bu nedenle Ramazan’da da güzel bir atmosfere bü-
rünüyor. İnsanlar birbirlerine ikramlarda bulunuyor. Toplu 
iftarlar yapılıyor. Bunlar çok güzel bir şey. Ama Türkiye’de 
şöyle bir yanlış gördüm İslam adına; Türkiye’de bakıyorum 
bazı kişiler Fatiha bilmiyor,  namaz kılmayı bilmiyor. Hin-
distan’da böyle bir şey göremezsiniz” diyerek Türkiye’de 
gördüğü farklı bir noktaya dikkat çekti

BAZI KİŞİLER FATİHA
BİLMİYOR, BU KÖTÜ!

ALGI OPERASYONU 
YAPIYORLAR

Jamaluu Dheen, önemli bir noktaya değindi. Dünya 

üzerinde medya aracılığıyla yapılan algı operasyonuna 

dikkat çeken Jamaluu Dheen, bu yolla Hindistan, Türkiye 

gibi ülkelerin yanlış tanındığını söyledi. Hindistan’ın bu algı 

operasyonları nedeniyle fakir, gelişmemiş bir ülke olarak 

bilindiğini söyleyen Jamaluu Dheen, “Hindistan çok geliş-

miş bir ülkedir. Ama yanlış tanıtılıyor. Ya da Hindistan’da 

ineğe tapılıyor gibi şeyler var. Halbuki Hindistan’da çok 

sayıda Müslüman da var. Bunların bilinmesi gerekiyor diye 

düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da, çok çeşitli etnik ve dinde insan yaşamasına rağmen, çok sayıdaki Müslüman İslam’ı en iyi şekilde yaşamak için herhangi bir engelle karşılaşmıyor.

Hindistan’daki Müslümanların yüzde 80’i, günlük ibadetleri kaçırmamak için elinden geleni yapıyor. Ayrıca Hindistan’daki Müslümanlar iyi derecede Arapça biliyor ve namaz veya sure bilmeyen yok.
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Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Arslan, Karabacak’ın görevini başarıyla yürüteceğine inandıklarını vurguladı. Karabacak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi

‘Görevini layıkıyla yürütecektir’
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) geçtiği-
miz günlerde yapılan seçimle yeni 
başkanını seçmişti. Seçimlerde 
Muharrem Karabacak, KONESOB 
Başkanı olmuş, görevi devralarak 
yeni yönetimiyle birlikte çalışma-
larına başlamıştı. Bu kapsamda 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan, KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karaba-
cak’ı ziyaret ederek, yeni görevinde 
başarılar diledi. Arslan’a Yenigün 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdul-
lah Akif Solak ve Yenigün Gazetesi 
Reklam Koordinatörlerinden Rasim 
Atalay da eşlik etti. Karabacak’ın 
Konya Minibüsçüler Ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası’nda 
uzun yıllar başarılı çalışmalara imza 
attığına dikkat çeken Arslan, “Mu-

harrem Bey’in sivil topluma büyük 
hizmetleri ve emekleri oldu. Şim-
di de bu hizmette yeni bir safhaya 
geldi. Yapmış olduğu başarılı çalış-
malar göz önüne alınarak, bundan 
sonra da önemli çalışmalara imza 
atacağından eminiz. Sadece Kon-

ya’da değil, bölgemizin esnaflarının 
sorunlarına çözüm olma noktasın-
da, esnafımızın sesi olacağına olan 
inancımız tamdır. 

Bu anlamda kendisine yeni 
görevinde başarılar diliyorum” ifa-
delerini kullandı. Yenigün Gazetesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’ın nazik ziyaretinden duy-
duğu memnuniyeti dile getiren 
KONESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak da, iyi dileklerinden dolayı 
Arslan’a teşekkür etti.  
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 
kısa süre önce Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Al-
tay’ı makamında ziyaret ederek yeni görevi-
nin hayırlı olmasını temenni etti, başarılar di-
ledi. Başkan Karahan’nın ziyaretine; AK Parti 
Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten ile Büyükşehir Be-
lediyesi Meclis Üyesi Ahmet Boran eşlik etti.

Başkan Karahan, Büyükşehir Yasası ile 
Konya, tüm ilçeleriyle bir bütün haline geldi-
ğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin her 
zaman desteğini gördüklerini ve bu birlikte-
liğin başarılı hizmet ve projelere dönüştüğü-
nü söyledi. Başkan Karahan ve beraberinde-
ki heyet, ziyaretin sonunda Başkan Altay’a 
Türk Bayrağı Tablosu hediye etti.
n HABER MEREKZİ 

KGC’den Karabacak’a
hayırlı olsun ziyareti

‘Hedefimiz çiftçimize ve 
esnafa en iyi hizmeti vermek’

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Üyeleri geçtiği-
miz hafta yapılan seçimlerin ar-
dından Konya Esnaf Odaları Birliği 
Başkanı Muharrem Karabacak’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  
Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefa Özdemir ve Yönetim Kuru-
lu Üyeleri’nin ziyaretinden büyük 
bir memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Birlik Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, “Üyelerimizin teveccühü 
ile geldiğimiz görevde bizleri zor 
bir sürecin beklediğinin farkında-
yız. Ancak bizler 84 odamız ile bir-
likte tek vücut halinde birliğimize 
bağlı tüm oda başkanlarımızın ve o 
arkadaşlarımızın temsil ettiği üye-
lerinin sorunlarının çözümü için 
birlikte çalışacağız.  Esnafımızın 
sorunlarının tespitinde siz basın 
mensuplarına önemli bir görev dü-
şüyor. Çünkü sizler kamuoyunun 
yakından takip eden bir göreve 

sahipsiniz. Sizlerin tespit ettiği so-
runlar bizlere de yol gösterecektir. 
Bu nedenle Konya basını ile şimdi-
ye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da uyum içerisinde çalışacağımıza 
inanıyorum. Bu vesile ile bizleri 
yalnız bırakmayan Konya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir 
başta olmak üzere Yönetim Kurulu 
Üyelerine ve tüm basın mensu-
bu arkadaşlarımıza teşekkür edi-
yorum” dedi. Cemiyet Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefa Özdemir ise 
esnafların sorunları ve çözüm öne-
rileri konusunda üzerlerine düşen 
her görevi yapmak için ellerinden 
gelen gayreti göstereceklerini ifade 
ederken, yeni göreve başlayan Ka-
rabacak ve ekibine başarılar diledi.

KGC Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mu-
harrem Karabacak’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.
n HABER MERKEZİ 

Bir süre önce Konya’da göre-
ve başlayan ve başarılı hizmetleri 
ile kısa sürede adından söz ettiren 
Ziraat Bankası Konya Bölge Yöne-
ticisi Şefik Diler, Gazeteciler Cemi-
yetini ziyaret ederek Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sefa Özdemir ile uzun 
süre sohbet etti.

Cemiyete sadece bir nezaket 
ziyaretinde bulunduğunu ifade 
eden Şefik Diler, Ziraat Bankası’nın 
çalışmaları ve Konya’ya olan katkı-
ları ile ilgili de kısa bilgi verdi.

Ziraat Bankası’nın Konya ve 
bölgesinde çiftçiler başta olmak 

üzere bir çok kesime hizmet verdi-
ğini ifade eden Diler, “Bizim hede-
fimiz gerek çiftçimize gerek esna-
fımıza gerek bankamız ile çalışan 
tüm kesime bankacılık sektörü ile 
ilgili en iyi hizmeti vermek. Bunun 
içinde Ziraat Ailesi olarak her bir 
ferdimiz elimizden gelen her türlü 
gayreti gösteriyoruz” dedi.Özde-
mir ise Şefik Diler’in ziyaretinden 
memnuniyet duyduğunu ifade 
ederken, Şefik Diler ve tüm Ziraat 
Bankası ailesine hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ 

11 yıldır Türkiye genelinde 310 bayi ile hizmet veren Resume Çiğköfte, Konya’da ilk şubesini açtı. 
Resume Çiğköfte Yönetim Kurulu Üyesi Enver Demiral, “Etkin bir ağa ulaşmış durumdayız” dedi

Resume Çiğköfte, 
ilk şubesini açtı

2007 yılında ilk olarak İstan-
bul Bağcılar’da Abuzer Usta ta-
rafından hizmet vermeye başla-
yan Resume Çiğköfte, Konya’da 
ilk şubesini Meram Yaka’ya açtı. 
Açılışa Resume Çiğköfte Yöne-
tim Kurulu Üyesi Enver Demiral, 
Bölge Müdürleri ve birçok davetli 
katıldı.

“Etli tadında etsiz çiğköfte” 
sloganıyla 11 yıldır Türkiye ge-
nelinde 310 bayi ile hizmet ve-
ren Resume Çiğköfte, Konya’da 
ilk şubesini açtı. Meram Yaka 
yolu üzerine açılan şubenin açı-
lışanResume Çiğköfte Yönetim 
Kurulu Üyesi Enver Demiral, 
Bölge Müdürleri ve birçok davetli 
katılırken, misafirlere ikramlarda 
bulunuldu. 

‘RESUME, BÜYÜYEN BİR AİLE’
Türkiye genelinde 310 bayi 

ile hizmet verdiklerini ifade eden 
Resume Çiğköfte Yönetim Kuru-
lu Üyesi Enver Demiral, “Genel 
olarak kısa bir sürede etkin bir 
ağa ulaşmış durumdayız. Kon-
ya’da Ramazan öncesi ilk şube-
mizi açıyoruz. 

Ramazan’dan sonra bu sayı 
artacak ve yaklaşık 4 veya 5 şu-
beyi daha Konya’ya kazandıraca-
ğız. 2018 yılı itibariyle 310 olan 
genel sayımızı da her geçen gün 
artıracağız. 

Biz Türkiye’nin her bölgesin-

de tabelası olan geniş bir aileyiz 
ve her geçen günde büyüyerek 

devam ediyoruz.” Dedi. 
“ORDU’DAN TÜM 

TÜRKİYE’YE YAYILIYORUZ”
2007 yılında İstanbul’da işe 

başladıklarını vurgulayan En-
ver Demiral, “İlk olarak İstanbul 
Bağcılar’da başlayan macera şu 
an Ordu’da büyük bir fabrika ile 
devam ediyor. Ordu’dan 36 ile 
ürün yolluyoruz ve geniş bir sev-
kiyat ağına sahibiz. Doğru adım-
lar ile de ilerleyerek gücümüze 
güç katacağımızdan şüphem yok. 
Tabi ki büyük hayallerimiz ve 
hedeflerimiz var ama biz bunu 
umarsızca değil mantıklı ve doğ-
ru adımlar ile yaparak ilerletmek 

istiyoruz.” Dedi. 
‘RAMAZAN AYI BOYUNCA 

%50 BEDAVA’
Resume Çiğköfte’nin rutin 

olarak her ayın 15 inde %50 be-
dava çiğköfte verdiğin söyleyen 
Enver Demiral, “Bizim rutin olan 
kampanyalarımız var ama Rama-
zan ayı biraz daha farklı bir ay. 
Birlikte paylaşmamız gereken, 
birbirimizi gözetmemizin gerek-
liliği oldu bir manevi iklim. 

Bizlerde bu bağlamda Rama-
zan ayı boyunca müşterilerimizin 
aldığı kilonun yarısını ekstra ola-
rak hediye ediyoruz” dedi. 
n SAMİ KAYALAR

Karahan’dan, Başkan Altay’a ziyaret

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, 
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’ı ziyaret etti. 

 Enver Demiral
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Başkanlık Kupası’nda 
Fildişi şampiyon oldu

Barış, kardeşlik ve dostluğun vurgulandığı, farklı ülke-
lerden öğrencilerarası bağların kuvvetlendiği turnuva, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. 30 farklı ülke ve 52 
milletten 400 öğrenci tarafından oluşturulan, üniversite ka-
tegorisinden 28, lise kategorisinden de 12 takımın mücade-
le verdiği turnuva, Dumlupınar Spor Tesisleri’nde oynandı.

FİLDİŞİ ŞAMPİYON OLDU
Turnuva sonunda oynanan final maçlarında Lise kate-

gorisinde Alaaddin Çodem takımını 4-2 mağlup eden Kartal 
liselerde şampiyon oldu. Üniversite kategorisinde ise Çad’ı 
4-3 yenen Fildişi Sahilleri üniversitelerde şampiyonluğa 
kavuştu.

KUPA VE MADALYALAR VERİLDİ
Ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa, madalya 

ve hediyeleri; Konya Büyükşehir Belediyesi, Dış İlişkiler Da-
ire Başkanı Selim Yücel Güleç ile Kaynak Geliştirme Daire 
Başkanı Mustafa Okçu, Konya Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yaman ile İbrahim 
Karabacak, Uluslararası İmam Hatip Ortaokulu Müdürü 
Mevlüt Özdemir ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim 
edildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TEŞEKKÜR
Tören sonrasında tüm takımlara ve misafirlere gelenek-

sel Konya Pilavı ikramında bulunuldu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm takım-
ları kutlarken, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Aktif sporculuk kariyerini sonlandıran milli moto-
sikletçi Kenan Sofuoğlu, Türk sporuna hizmet etmek 
ve hayal ettiği projeleri hayata geçirebilmek için 
daha çok çalışma fırsatı bulacağını söyledi. Dünya 
Supersport Şampiyonası’nın hafta sonu İtalya’daki 
yarışında jübilesini gerçekleştirilen Sofuoğlu, yaptığı 
açıklamada, aktif sporu bırakma sürecinin çok hızlı 
geliştiğini ve sonuçlandığını anlattı.

Takımı Kawasaki Pucetti ile anlaşma ve sponsor-
lukları çözüme kavuşturabilmek için iki aydır uğraş-
tığını ve büyük bir kısmının giderildiğini vurgulayan 
Sofuoğlu, “Artık yapacak daha çok işim var. Hayal 
ettiğim projeleri hayata geçirmek istiyorum.” dedi.

“Artık kafam rahat.” ifadesini kullanan Sofuoğlu, 
şöyle konuştu: “Kısa bir süre dinlendikten sonra çalış-
malara başlayacağım. Önceliklerim arasında Kawa-
saki Pucetti takımına taşıdığım Toprak Razgatlıoğlu 
ile ikizler Can ve Deniz Öncü kardeşlerin sportif kari-

yerlerine katkı sağlayabilmek var. Yarışlarının büyük 
bir kısmına giderek, sporcularımıza destek olacağım. 
Düzce’de yapımı devam eden pistin tamamlanması 
sürecini hızlandıracağım. 2019’da İstanbul’da Super-
bike organizasyonu için girişimlerim olacak. Ayrıca 
uzun vadeli bir çok projem var. İstanbul’a yapımı sü-
ren 3. havalimanının açılışında uçakla ya da Formula 
1 aracıyla yarış yapma gibi düşüncelerim bulunuyor.”

Sofuoğlu, Kawasaki Pucetti ile iyi bir uyum yaka-
ladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Kawasaki Pucetti’nin koordinatörlüğünü, Tür-
kiye’den gelen sporcuların ise menajerliğini yapı-
yorum. Takımın patronuyla diyaloğumuz çok güçlü. 
Bizlere güvenerek yola çıktı. Sözleşmem hala bozul-
madı. Yarışmayacağım ama organizasyonlara gidip 
geleceğim. Takımın yüzü olacağım. Kawasaki Pucetti 
aslında Türk takımı gibi. Takımı bugünlere el birliğiyle 
getirdik. Her şey bizlere göre tasarlandı, mutfağı bile 

bize göre oluşturuldu.”
“GÖREVDEN KAÇMAM”

Kenan Sofuoğlu, gelecek yıl yeğeni Bahattin So-
fuoğlu’nu da Kawasaki Pucetti takımında yarıştıraca-
ğını belirtti. 2019 Superbike Dünya Şampiyonası’nda 
farklı kategorilerde iki Türk sporcunun yer alacağını 
paylaşan Sofuoğlu, şöyle devam etti: “Sporculuğu 
bıraktığım için İstanbul ve Sakarya’dan milletvekili 
aday adayı olmamı isteyen çok oldu. Benim siyaset-
ten bir beklentim yok. Ancak bana bir görev düşer, 
şuraya görevlendirdik derlerse seve seve yaparım. 
Görevden kaçmam.”

İtalya’da düzenlenen jübile organizasyonu için te-
şekkür eden Kenan Sofuoğlu, “Türkiye’de muhteme-
len Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir veda galası 
yapılacak. Şimdilik, galanın 24 Haziran’daki seçim-
lerden sonra gerçekleşmesi uygun.” diye konuştu.
n AA

Kenan Sofuoğlu daha çok hızlanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği ile 
gerçekleşen Başkanlık Kupası, Konya’da öğrenim gören yabancı uyruklu lise ve üniver-

site öğrencileri arasında yapılan 4. Uluslararası Futbol Turnuvası sona erdi

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, Play – Off 
yarı final ikinci maçında Afyon Belediyespor ile yine deplasmanda karşı 
karşıya geldi. İlk maçta rakibini yine deplasmanda 82-87 mağlup eden 
mavi beyazlılar, ikinci karşılaşmaya iyi başlamasına rağmen sonunu ge-
tiremedi. Selçuklu Belediyespor, Afyon Belediyesi’ne 85-74 mağlup oldu 
ve seride durum 1-1’e geldi. Maçın ilk periyotunda üstün bir oyun ortaya 
koyan Selçuklu Belediyespor, hücumdaki güzel oyunu ile ilk 10 dakikalık 
bölümü 17-21 önde kapattı. İkinci periyotta istediği oyunu ortaya koyama-
yan mavi beyazlılar, savunmada etkisiz kalınca rakibinin sayılarına engel 
olamadı. Afyon Belediyesi ev sahibi olmanın da avantajı ile devreye 46-37 
önde girdi.

İKİNCİ YARI ETKİSİZ KALDI
Maçın ikinci yarısında da Selçuklu Belediyespor, ilk maçtaki perfor-

mansını ortaya koyamadı. Afyon Belediyesi’nin sayılarına karşılılık veren 
Selçuklu Belediyespor, farkın kapanmasına engel olamadı. Durum böyle 
olunca 3.periyot 67-54 Afyon Belediyesi’nin üstünlüğü ile bitti. Mücadele-
nin son bölümünde Selçuklu Belediyespor, etkili bir oyun ortaya koymak 
istemesine karşın rakip savunmanın iyi oyunu ile farkı kapatamadı. Mavi 
beyazlılar, Play – Off yarı final ikinci maçında 85-74 mağlup oldu ve seride 
durum 1-1’e geldi. Selçuklu Belediyespor ile Afyon Belediyesi arasında 
serinin üçüncü maçı Cumartesi günü Selçuklu Belediyesi Uluslararası 
Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynanacak.   n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyesi turu eve bıraktı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl 36.sı kutlanan Gençlik 
Haftası kapsamında Gençlik liderleri ve gönüllü gençler Konya Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. Ziyarette Gençlik 
Merkezleri faaliyetleri ile Gençlik Haftas’ında yapılacak etkinlikler konu-
sunda görüş alışverişinde bulunuldu. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
n SPOR SERVİSİ

Gençlik liderlerinden 
Ömer Ersöz’e ziyaret

Enes Malik Kaya 
Türkiye üçüncüsü oldu

Taşkentspor yeniden 
1. Amatör’e yükseldi 

2017-2018 Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan 
Liseler Boks Türkiye Şampiyonası10-14 Mayıs 2018 tarihlerinde Erzin-
can’da yapıldı. Erzincan’da yapılan Liseler Boks Türkiye Şampiyonası’n-
da Konya Gençlik Spor Kulübü sporcusu Enes Malik Kaya 54 kiloda üç 
rakibini de yenerek şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. 
Şampiyona sonunda büyük sevinç yaşayan Enes Malik, Konya’nın en iyi 
şekilde temsil etmenin gururunu yaşadı.
n SPOR SERVİSİ

Konya 2. Amatör Küme B Grubu’nda mücadele eden Taşkentspor 
Futbol Takımı, başarılı bir sezon geçiren ve şampiyonluk ipini göğüsle-
yerek bir üst gruba Konya 1. Amatör Küme’ye yükselme başarısını gös-
terdi. Geçtiğimiz sezon ligin son haftasında Konya 1. Amatör Küme’den 
bir alt gruba düşen Taşkentspor Kulübü, bu sezon başarılı müsabakalar 
çıkartarak tekrar Konya 1. Amatör Küme’ye ligin son haftasında İçeri 
Çumra Belediyespor’u 3-1 yenerek aldığı galibiyetle yükselme başarı-
sını gösterdi. Taşkentspor Futbol Takımı 2. Amatör küme B grubunda 
oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 
19 puan ile ligi ikinci sırada tamamlayarak Konya 1. Amatör Küme’ye 
yükseldi. Taşkentspor ayrıca attığı 47 gol ile ligde en çok gol atan takım 
unvanına imzasını attı.
n SPOR SERVİSİ



RPS

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.M. 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.DG 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.EY MALATYASPOR 33 10 10 13 35 43 -8 40
11.BURSASPOR 33 11 6 16 43 47 -4 39
12.TM AKHİSARSPOR 33 10 9 14 42 52 -10 39
13.ANTALYASPOR 33 10 8 15 38 56 -18 38
14.A. ALANYASPOR 33 10 7 16 52 57 -5 37
15.ATİKER KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36
16.OSMANLISPOR FK 33 8 9 16 48 58 -10 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30
18.K. KARABÜKSPOR 33 3 3 27 20 83 -63 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Türk futbol tarihinde eşine az rast-
lanır, sistemli, en küçük ayrıntının dahi 
hesap edilip, emek emek işlendiği bir 
başarıydı Konyaspor’un başarısı. 

“X gitsin Y gelsin. Golcü yok ta-
kımda ağa, golcü yok. Kanatlara adam 
lazım. Abi millet övüyor ama ben Ser-
kan’ı da beğenmiyom. Aslında var ya, 
Emenike Konyaspor’da iş yapar biliyon 
mu” sığlığından öte, minimum mali-
yetle maksimum verimin alındığı, her 
planın bilimsel titizlikle hazırlandığı 
muazzam koca 3 yıl.

Ve bu dönümde kenara itilenlerin 
intikam almak istercesine olanca viz-
yonsuzlukları ile ipleri eline aldığı birkaç 
ay. Sonrası malum…

***
Şimdi yeni bir dönemin eşiğinde-

yiz. Daha sezon bitmeden yeni transfer, 
yeni hoca tartışmaları başladı bile. Hiç 
geçmişten ders çıkarmak yok. Hesap 

sorma isteğinin, özeleştiri 
beklentisinin emaresi bile 
görünmüyor. Aynı tas 
aynı hamam devam ede-
cek gibi görünüyor.

Oysa sözde sezon 
sonunu bekleniyordu? 
Hani neler olup bitti ko-
nuşacak, yapılan hatala-
rın tekrarlanmaması için 
çaba serf edilecekti? 

Geçen sene kasasında 50 mil-
yon lira para olan bu takımın bu gün 
50 milyon lira borcu var. Geçen sene 
oyuncularını transfer etmek için takım-
ların birbiri ile yarıştığı bu takımın 6-7 
tane 1 Milyon Euro’nun üzerinde para 
alan oyuncusu var. 50 tane sözleşmeli 
oyuncu var ama bazı bölgelerde oyna-
tacak futbolcu bulunamıyor.

Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Bu 
yapı devam ederse birkaç yıl içinde 

150-200 milyon lira borç 
ile düşer Konyaspor. Ve 
çıkarmak da mümkün ol-
maz.

Yapılması gereken 
mevcut yönetimin acilen 
genel kurul kararı alma-
sı, durumun ciddiyetinin 
farkında olan vizyonlu bir 
ekibin yönetime getiril-

mesidir. Çok kısa sürede bu 
sezonun verdiği tahribatı ortadan kal-
dıracak adımlar atılmazsa Konyaspor’u 
daha ciddi sorunlar bekliyor. 

***
Bir başka gündem de Sergen Yal-

çın’ın durumu. Sonda söyleyeceğimizi 
başta ifade edelim. Sergen Yalçın ve 
ekibi başarılıdır, Konyaspor’un gelecek 
sezon başında olmaya hakkı vardır. 

Ancak bu, kamuoyunda Sergen 
hoca ile ilgili istikrar noktasında bazı 

tereddütlerin olduğu gerçeğini değiş-
tirmiyor. Eğer yönetimin Konyaspor’u 
başarıya ulaştıran sistemi devam etti-
recek, modern futbolun gerekliliklerini 
yerine getirecek, değer üretip kulübü 
geleceğe taşıyacak bir hoca getirece-
ğine inansam, fikrim Sergen hocaya 
teşekkür edilmesi yönünde olur. 

Ancak böyle bir ihtimal pek yakın 
görünmüyor. O yüzden Anadolu’yu 
karış karış dolaşmış, kulüpleri mil-
yonlarca borca sokup ayrılmış, şov 
dünyasının bir ferdi haline gelmiş tipik 
hocalar için Sergen Yalçın’a haksızlık 
yapılmamalı.

*** 
Toparlamak gerekirse Konyaspor 

camiasının önceliği sezonun muhase-
besini yapmak, yeni bir yönetim süreci 
başlatmak olmalıdır. Sportif kararlar 
yeni yapılanmadan sonraya bırakılması 
daha doğru görünüyor.

SERGEN YALÇIN İLE TAMAM MI DEVAM MI?

Kulübe üyeliğin önü kapalı! Jens Jonsson ve Volkan Şen 
serbest kalıyor

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Atiker Konyaspor taraftarının 
son dönemde gündemindeki en 
önemli konulardan biri de kulübün 
delege yapısı. Yeşil beyazlı renk-
lere gönül verenler kulübe üyelik 
şartlarının hafifletilmesi ve Kon-
yaspor’un taraftara açılması yönün-
de uzun süredir yönetim baskı yapı-
yordu. Ancak bu isteğin kısa sürede 

gerçekleşmesi mümkün görünmü-
yor. Kulübe üyelik şartlarının değiş-
mesi için tüzük değişikliği gerektiği 
öğrenilirken, tüzük değişikliğinin de 
ancak olağan genel kurulda yapıla-
bildiği ortaya çıktı. Yani Konysa-
por’un istenen tüzük değişikliğinin 
yapılabilmesi en yakın 2020 yılının 
mart ayında yapılacak genel kurul-

da mümkün olacak.
Konu ile ilgili konuşan Kon-

yaspor Başkan Yardımcısı Cela-
lettin Çakıcı, “Olağanüstü genel 
kurullarda tüzük değişikliği yapıla-
mıyor. O yüzden delege yapısında 
kısa vedede bir değişim mümkün 
değil” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da bazı 
oyuncuların sözleşmeleri sona 
eriyor. Devre arasında Trab-
zonspor’dan transfer edilen 
Volkan Şen ve 2 sezon önce 
Danimarka’nın Aarhus GF 
takımından Konyaspor kad-
rosuna katılan Jens Jonsson 
sezon sonu itibari ile serbest 
kalacak.

Henüz iki oyuncu için de 
bir girişimde bulunulmazken 
özellikle Ali Çamdalı’nın ta-
kımdan ayrılmasından sonra 
orta sahanın yükünü çeken 
genç oyuncu Jens Jonsson için 
neden sezon içinde bir hamle 
yapılmadığı merak konusu. 

900 Bin Euro piyasa değe-
rine sahip olan Danimarkalı 
orta saha oyuncusu 64 kez 
Konyaspor forması giydi. 
n SPOR SERVİS

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak mücadeleler-
de görev yapacak olan hakemler açıklandı. Konyaspor’un Fener-
bahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 18 ve 19 Mayıs tarihlerin-
de oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 
Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 34. haftada gö-
rev alacak hakemler şu şekilde: 

Yarın: 18.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Serkan Tokat, 
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan, 
18.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük, 18.00 
Gençlerbirliği - Bursaspor: Ali Şansalan, 18.00 Teleset Mobilya Ak-
hisarspor - Osmanlıspor: Bahattin Şimşek 

19 Mayıs Cumartesi: 19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: Ali 
Palabıyık, 19.00 Göztepe - Galatasaray: Cüneyt Çakır, 19.00 Medi-
pol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus, 19.00 Beşiktaş - Demir 
Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım 
n İHA

Fenerbahçe maçının 
hakemi Ali PalabıyıkÇakıcı: Karalama 

kampanyası
yapılıyor

Fenerbahçe maçı sonrası görevinden istifa edeceğini açıklayan 
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ce-

lalettin Çakıcı, futbola hizmet etmek isteyen insanların karalandığını 
iddia etti. Çakıcı, “Bu ortamda yakında kulüpler ne başkan ne de yö-
netici bulur. Uzun yıllar futboldan uzak kalmayı düşünüyorum” dedi

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, 
istifa edeceğini açıkladı. Dedikodu ortamlarının Türk 
futboluna zarar verdiğini söyleyen Çakıcı, “Bu ortam-
da yakında kulüpler ne başkan ne de yönetici bulur. 
Uzun yıllar futboldan uzak kalmayı düşünüyorum” 
dedi. 

Ligin ikinci yarısında yola Sergen Yalçın’la de-
vam eden ve geçtiğimiz hafta sonunda oynanan 
maçlar sonunda ligde kalmayı garantileyen Atiker 
Konyaspor’da Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, 
istifa edeceğini açıkladı. İHA’ya yaptığı açıklamada, 
“Görev aldığım şehrin içindeki dedikoduların dışında, 
genel itibariyle Türk futboluna hizmet etmeye çalışan 
insanlara karşı bir karalama kampanyası yapılıyor. 
Herkes tarafından kulüp başkanlarına ve yöneticileri-
ne karşı güvensizlik var. Bu ortamda kulüpler bir süre 
sonra ne başkan ne de yönetici bulabilecek. Durum 
buna doğru gidiyor. Bunu kötü niyetli kullananlar 
mutlaka vardır. Bu kişileri kendi camiaları dışlamış-
tır ama herkes aynı kefeye giriyor. Bu sadece bizim 
kulübümüz için değil, 3 büyükler ve diğer kulüplerle 
de alakalı. Bu nedenle son maçın ardından görevden 
ayrılma kararı veriyorum” ifadelerini kullandı. 

“TAKIM KÜME DÜŞSEYDİ, GÖREVDE KALIRDIM” 
İstifa kararını 2-3 ay önce aldığını sözlerine ek-

leyen Celalettin Çakıcı, “Ancak bu kararı açıklamak 
için takımın ligde kalmasını bekledim. Başımıza bir 
iş gelip küme düşmüş olsaydık kalırdım ve yeniden 
ayağa kalkmak için elimden geleni yapardım. 11 

haftadır futbol şubesi benim kontrolümdeydi. Sergen 
Hoca geldiğinden sonra takıma çok şey kattı. Ali Çam-
dalı’nın sözleşmesini feshedip takımdaki huzuru sağ-
ladıktan sonra, Sergen Hoca’ya iyi bir çalışma alanı 
oluşturarak ligde tutmasını bekledik. Kendisi de bunu 
başardı. Uzun yıllar futboldan uzak durmak istiyorum. 
Sivrilen insanlar her yerde, her zaman paçasından 
aşağıya çekilmeye çalışır. İlk etapta bunu görmezden 
geldim ancak bu durum sonrasında benim direncimi 
çok kırdı. Özelikle Kulüpler Birliği toplantılarında, 3 
büyük kulübün yöneticileri ve başkanları bile aynı 
dertlerden şikayetçi. Yaptıkları bu görevler nedeniyle 
insanlar yargılanıyorsa ‘Neden bunu yapıyoruz’ diye 
sorgulamaya başladım kendimi” diye konuştu. 

“OĞLUMUN İSMİ NEDENİYLE 
DEDİKODU YAPTILAR” 

Atiker Konyaspor’da yaptığı ilk görevin, Aykut 
Kocaman’ın takımın başına gelmesi için görüşme-
lerde bulunmak olduğunu söyleyen Çakıcı, “Şimdi 
Fenerbahçe maçıyla birlikte, yani Aykut Kocaman’a 
karşı oynayacağımız maçla görevi bırakacağım. Oğ-
lumun adı Sergen. İsmi Sergen olduğu için, Beşik-
taşlı olduğum gerekçesiyle özellikle sosyal medyada 
beni oğlum üzerinden vurmaya çalıştılar. Ama işte 
kaderin cilvesi, Sergen Hoca gelip takımı yukarıya ta-
şıdı, Beşiktaş da son maçta Osmanlı’yı yenerek, Kon-
yaspor’un ligde kalmayı garantilemesini sağladı. Cu-
martesi günü itibariyle Konyaspor’daki görevimden 
istifa ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.   n İHA
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