
MHP’NİN MİLLETVEKİLİ
ADAYLARI AÇIKLANDI

İkinci sırada bayan aday yer aldı

24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin 15 kişilik Konya milletvekili aday listesi açık-
landı. Listenin ilk 3’ünde sırasıyla Mustafa Kalaycı, 
Esin Kara, Celil Çalış yer aldı. MHP listelerin şe-
killenmesinde ince eleyip sık dokudu, detaylı bir 
çalışma yaptı.

n HABERİ SAYFA 18’DE

GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesinin ve 
KONTİMDER’in geleneksel 
iftar programı düzenlendi. 
Düzenlenen iftar programlarına 
oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. 
n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Şehit Komando Mehmet Özde-
mir. 2005 yılındaki operasyon 
sırasında mayına basarak şehit 
oldu. Şehadet olacağını Pey-
gamber Efendimizi rüyasında 
görerek anladı.  
n SAYFA 3’TE

MANEVİ 
ÖNDERLER
Merhum Fahri Efendi, ilim gör-
mek için Taşkent’ten yürüyerek 
Konya’ya geldi. Büyük bir ilim 
adamı olan Fahri Efendi, Hacı 
Veyiszade Mustafa Efendi gibi 
alimler yetiştirdi. 
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
Moğolistan’da din görevlisi 
olmadığı için oradaki tüm im-
kanlarını bırakıp, İlahiyat eğitimi 
görmek için Konya’ya gelen 
Uatkhan Eltai, “Oradaki Müslü-
manlar bizi bekliyor” dedi. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi geleneksel iftar programını düzenledi. Düzenlenen iftar programına oda üye-
leri yoğun ilgi gösterdi. Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, işgalci İsrail Devleti’nin Filistin’de yapmış olduğu terörü lanetledi 

Makine Mühendisleri Oda-
sı (MMO) Konya Şubesinin 
geleneksel iftar programı dü-
zenlendi. Öncü Sosyal Tesis-
lerinde düzenlenen iftar prog-
ramına MMO Konya Şubesinin 
iftar programına Makine Mü-
hendisleri Odası Konya Şube  
Başkanı Aziz Hakan Altun, İn-
şaat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın, Ziraat Mühendis-
leri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Sü-
leyman Soylu, Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Fetullah Arık, . Harita Kadastro Mü-
hendisleri Odası (HKMO) Konya şube Baş-
kanı Doç .Dr. Fatih İşcan, Şehir Plancıları 
Odası Konya Şube Başkanı Münir Günay ile 
çok sayıda oda üyesi ile davetli katıldı. Kon-
ya, bölge ve oda üyeleri için  en iyi şekilde 
çalışmaya gayret göstereceğiz diyen Maki-
ne Mühendisleri Odası Konya Şube  Başkanı 
Aziz Hakan Altun, “İşgalci İsrail Devleti’nin 
Filistin’de yapmış olduğu terörü lanetliyor, 
saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan 
(C.C) rahmet, yarılılara da acil şifalar diliyo-
rum. Odamız mesleki hizmetlerden sosyal 
ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda 

hizmet vermektedir. Özellikle 
sanayide hizmet veren üyeleri-
mize yönelik HİMA akademinin 
düzenlediği kurslar ve semi-
nerlere katılım için indirimler 
sağlanmış ve üyelerimizden 
gelen talepler doğrultusunda 
kurslar açılması sağlanacaktır. 
Binamızda, üyelerimizin yarar-
lanabileceği, günlük çalışma 
ve iş toplantılarını düzenleye-
bileceği Ofis Makina hizmetini 

sunduk. Ofis Makina’da bire bir iş görüşme-
lerini, yeni iş bağlantılarını, misafir/müş-
teri ağırlamalarını, teknik konularda bilgi 
paylaşımı ve araştırmalarını,  meslektaşlar 
ile görüşmelerini, proje çalışmalarını vb. 
tüm teknik çalışmalarını yapabileceksiniz. 
Bir çalışma ofisinde bulunması gereken 
bilgisayar, yazıcı, internet, teknik yayın, do-
küman, kırtasiye vb. ofis ihtiyaçları da Ofis 
Makina’da bulabileceksiniz. Özellikle home 
ofis olarak çalışan, emekli olup iş hayatına 
devam eden, herhangi bir iş yeri olmayıp 
danışman olarak hizmet veren veya bir iş 
görüşmesi için şehir merkezini tercih eden 
üyeler için oldukça faydalı olacağı düşün-
mekteyiz. Bu hizmeti pazartesi gününden iti-
baren sizlere vermeye başlayacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONTİMDER, dernek üyelerini,  şehit aileleri ve kimsesiz çocukları iftar yemeğinde buluşturdu 

KONTİMDER, iftarda buluşturdu
Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecile-

ri Derneği (KONTİMDER), şehit ailelerini, 
gazileri,kimsesiz çocukları, Konya proto-
kolü ve dernek üyelerini iftar yemeğinde 
bir araya getirdi.

Dernek merkezinde düzenlenen iftar 
programına,  Konya Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk, Konya Müteahhitler 
Birliği  (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, 
DERSİAD Başkanı Musa Özkan, Konya 
Platformu Derneği Başkanı Mehmet Ali 
Çelik, MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Nazım Özcan, Konya İnşa-
at Mühendisleri Odası, Konya Mimarlar 
Odası, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği, Konya Şehit Ai-
leleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği 
Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri ka-

tıldı. Konuşmalarını gerçekleştiren KON-
TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Başaran, “Ramazan ayının herkese ha-
yırlar getirmesini diliyorum. Şehit aileleri 

ve kimsesiz çocuklarımızı her yıl olduğu 
gibi bu yılda misafir ettik ve etmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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MMO’dan geleneksel iftar

Aziz Hakan Altun

İlme düşkünlüğü Küçük yaşlarda başlayan merhum Fahri Efendi, ilim görmek için Taşkent’ten yürüyerek Konya’ya geldi. 
Başarılı bir eğitimin ardından büyük bir ilim adamı olan Fahri Efendi, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi gibi alimler yetiştirdi

İlim için hicret etti
FAHRİ (KULU) EFENDİ 

(1297/ 1880 -1950)
Fahri Efendi Türkiye’de si-

yasi ve eğitim alanında buhran-
ların yaşandığı 1910-1940 yıl-
larında, resmi görüşe rağmen, 
gerçekten insan üstü çaba gös-
teren bir islam alimidir. Kon-
ya’nın eğitim kültür ve manevi 
gelişme hayatında çok büyük 
önemi olan, sıkıntılarla dolu o 
dönemi en az hasarla atlatılma-
sı için çalışmalar yapan bir mür-
şittir. Biz de taşıdığı ehemmiyet 
sebebi ile, bu şahsiyetin hayatı, 
bize ışık tutabilecek yönleriyle 
tanıtmak istedik. 

FAHRİ EFENDİ’NİN HAYATI
DOĞUMU, NESEBİ VE
DÖNEMİN ŞARTLARI

Fahri Efendi 1878 yılında 
Konya’nın Taşkent ilçesinin Pir-
lerkondu köyünde doğdu. Asıl 
adı Fahrettin’dir. Babası Meh-
met Efendi de islam alimidir. 
Annesi Çakır Ayşa Hanımdır. 

Fahri Efendi’nin nesebi Taş-
kent yöresinde Ustahasanlar 
olarak tanınır.

Fahri Efendi’nin doğduğu 
dönemde idari ve ilmi yapıda 
Batı’yı örnek alma ve benzeme 
çabaları görülmektedir. 

TAHSİLİ
Anneannesinin yanınday-

ken Taşkent Rüştiyesini bitirir. 
Ardından bir süre İstanbul’da 
tahsil gören Fahri Efendi, daha 
sonra Konya’ya döner ve önce 
Sivaslı Ali Kemali Efendi’nin 
idaresini yürüttüğü medreseye 
kaydedilir. Ardından bir karşı-
laşma sonucu Muhammet Ba-
haüddin efendiye “bunu bize 
ver bizde okusun” teklifiyle Os-
manlı’nın son medreselerinden 
olan Bekir Sami Paşa Medre-
se’sine başlamıştır.

Zaman zaman sufî kimliği ile 
de ön plana çıkan Fahri Efen-
di’nin farkı lisan, felsefi düşün-
ce, edebiyat ve ruh dünyası zen-
ginliği vardı. Aklı, zekası, üstün 
anlayış ve anlatış gücü ile hoca-
larından hep takdir görmüştür. 

EVLİLİĞİ VE AİLE YAŞAMI
Fahri Efendi evlilik çağına 

gelince bahçıvanlıkla meşgul 
olan Dalkıranlı Mustafa Ağa’nın 
kızı Fatma Hanımla evlenmiş. 
Dalkıranlı Mustafa Ağa’nın bah-
çesinin kenarına küçük bir ev 
yapılmış ve aile orada yaşamış-
tır. Fatma Hanımdan bir oğlu 
olmuş ve Fatma Hanım kısa 
sürede vefat etmiştir. Kayınpe-
derinin de isteği üzerine Fatma 
Hanım’ın kız kardeşi olan Emi-
ne (Dudu) Hanım Fahri Efen-
di’nin yeni eşi olmuştur.

Âlim, fazıl, edip ve son de-
rece nezih bir kimse olan Fahri 
Efendi tasavvuftan ileri gelen 
büyük bir hoşgörüye sahip ola-
rak tanınmış, bu nedenle herke-
sin hürmetini kazanmıştır. Te-
vazu sahibi olduğu, ev işlerine 
yardım ettiği, “Siz yorulmayın 
biz yaparız” denilince “Benim 
de bu kadar hizmetim bulun-
sun” diyerek, misafirlerine biz-
zat kendisinin hizmet ettiği kay-
dedilir. 

Fahri Efendi evde cemaatle 
namaz kılmak için eşi Emine 
Hanım’ı ve aile bireylerini çağı-
rırmış. Emine Hanım ev işleriyle 
meşgul olduğu için gecikirmiş. 
Fahri Efendi hanımına müsa-
maha gösterir, hanımı gelene 
kadar seccadede onu beklermiş. 

İLMİ ŞAHSİYETİ VE
 İLME VERDİĞİ DEĞER

Fahri Efendi küçük yaşlar-
dan itibaren ilme değer verir, 
merak duyarmış. Henüz on yaş-
larındayken ilim aşkı için Taş-

kent’ten Konya’ya kadar yürü-
yerek hicret etmiştir. Konya’da 
başarılı bir talebe olarak girdiği 
medreseyi başarı ile bitirmiş-
tir. Daha sonra Konya’nın ünlü 
medresesi Islah-ı Medaris’te 
dini, arapça, akaid derslerine 
devam eden Fahri Efendi hoca, 
irşad görevini yerine getirmek 
için, yayın yoluyla da çalışma-
lar yapmıştır. Meşrık-ı İrfân 
gazetesindeki yazıları dikkatleri 
toplamıştır. Medrese’de müdür 
yardımcılığı görevini de birlikte 
yürüten Fahri Efendi, talebeleri-
nin üzerinde son derece tesirli 
olmuştur. Akaide dair eserinden 
başka, edebiyat ve tasavvufa ait 
eserleri vardır. Bir kısmı basıl-
mıştır. Şeyh Sadrettin-i Kone-
vi’nin ünlü “Vasiyetname”sini 
de tercüme etmiş bulunan Fahri 
Efendi hoca, Arapça ve Fars-
ça’nın yanı sıra Rumca’yı da 
mükemmel bilirdi. Bir ara Sof-
ya’da vaizlik de yapmıştır. 

Fahri Efendi’nin eğitim ku-
rumlardaki hizmeti Osmanlı son 
dönemine münhasır kalmıştır. 
Daha sonraki dönemlerde eği-
tim verebileceği öğretim kuru-
mu bulunmadığından yalnızca 
çocukları ve yakın çevresi ile 
meşgul olmuştur. Onun tale-
beleri için de Konya’nın büyük 
alimlerinden Hacı Veyiszade 
Mustafa Efendi, ailesinden ve 
dostlarından vardı. Torunu Ah-
met Ziya Kulu’nun hıfzını bizzat 
kendisi ikmal ettirdi. 

Fahri Efendi’nin ziyaretin-
den bulunanlar da onun ilmin-
den etkilenirdi. Eski Diyanet 
İşleri başkanlarından rahmetli 
Ahmet Hamdi Akseki Konya 
ziyaretlerinde Fahri Efendi ho-
canın evine gelmiş.Orada vukû 
bulan birkaç saatlik sohbette 
Ahmet Hamdi bey birçok açma-
zın çözüldüğünü, böyle bir zatı 
bugüne kadar görmediğini ifade 
etmiş ve hayranlığını, takdirle-
rini belirtmiştir.

Fahri Efendi ilme son dere-
ce önem verirdi. Çocuklarının 
eğitimine bilhassa önem ver-
mesine rağmen cumhuriyetin 
ilk yıllarındaki yönetimin eği-
tim politikasının yetiştirdiği öğ-
rencilerin müslüman kimliğine 
uzaklaşmaları hasebiyle kendi 
çocuklarını dönemin mevcut 
okullarına göndermemiştir. Bu 
mesele içinde hep bir ukde ola-
rak kalmıştı.     

Nitekim bu konudaki üzün-
tüsünü merhum Ali Ulvi Kuru-
cu şöyle nakleder: Babam ken-
disine gelip de Şatır köyündeki 
satılık tarlalar hakkında istişa-
rede bulununca, Fahri Efendi, 
hiç düşünmeden beklenmedik 
bir tavsiyede bulunmuş: “İbra-
him Efendi,eğer benim elimde 
böyle bir para olsa, herşeyden 
önce hicret ederdim. Oğullarımı 

okuturdum. Bak benim oğulla-
rımdan birisi marangoz birisi te-
nekeci, birisi kunduracı oldu. İn-
sanın kendi kendine çocuklarını 
okutması çok zor oluyormuş. 
Eğer param olsa idi, hicret eder 
çocuklarımı okutabileceğim bir 
yere giderdim...” Merhum Fahri 
Efendi’nin bu tavsiye ve irşadı, 
bizim ailecek Medine’ye hicre-
timize ve kardeşlerimle benim 
din ilmini tahsil yoluna girme-
mize vesile olmuştur. 

Fahri Efendi ilim talebesini 
el üstünde tutar, ona hizmeti en 
büyük bahtiyarlık sayardı. Toru-
nu Ahmet Ziya bu konu ile ilgili 
şunları nakletmiştir;  Koçaşlı 
kalender bir adam dedemi sa-
bah çayına davet etmiş. Birlikte 
yağmurdan dolayı çamur içinde 
kalmış bir yolda zorlanarak gidi-

yoruz. O zamanlar daha cadde, 
kaldırım düzeni diye bir şey yok. 
Bana şöyle bir döndü. “Bak Ah-
met aklıma ne geldi. Ben Taş-
kent’te oturuyor olsam... Kon-
ya’da okuyan bir oğlum olsa ben 
de ona sırtımda azık getirsem ta 
Taşkent’ten yaya olarak... İpler 
omuzlarımı kesse. Şöyle bir ke-
nara koysam dinlensem, bana 
en büyük bahtiyarlık bu olur-
du.” dedi.

AHLAKI VE İRFANÎ YÖNÜ
Fahri Efendi hocanın herke-

sin takdir ettiği bir güzel ahlakı, 
hitap tarzı, manevi etkisi ve ruhî 
hitap tarzı vardı.

Çok merhametli ve sabır-
lı biri olan Fahri Efendi soğuk 
günlerde sabah sobayı yakar, 
suyu ısıtır ev halkının abdestini 
kolay ve rahat bir şekilde alma-
sını sağlardı. Fahri Efendi her 
gün sabah namazına gitmeden 
önce evli ve başka evde oturdu-
ğu halde- oğlu Mehmet Kulu’yu 
uyandırırdı. 

Fahri Efendi öğrencilere 
karşıda son derece kibar ve yu-
muşak davrandığı anlatılır. Öğ-
renciler bir hata işlediklerinde 
kendileri ile Fahri Efendi’nin il-
gilenmesini isterlerdi.

Fahri Efendi yokluk içinde 
yaşamasına rağmen vermekten 
asla imtina etmezdi. Misafirleri-
ne her zaman elinde olanın en 
iyisini verir, en iyi şekilde ağır-
lamak isterdi. Evinde bir kapısı 
sokağa açılan yüklüğü bulunan 
bir misafir barınağı olduğu nak-
ledilir. Hatta bazı misafirlere 
ikram olarak kendi yatağını ver-

diği söylenir.
Onun cömertliği ile ilgili ola-

rak şu rivayeti de anlatmadan 
geçmemek gerekiyor. Cumhu-
riyet sonrası maddi sıkıntılar 
çektiği bir dönemde varlıklı bir 
dostundan 2 3 aylık ihtiyacını 
görebileceği kadar bir para he-
diyesi almıştı. Birkaç gün sonra 
Mehmet Kozan yeni evlenmiş 
ve Fahri Efendi’nin elini öpüp 
hayır duası almak için evine 
gelmişti. Fahri Efendi arkada-
şının verdiği paranın tamamı-
nı hiç düşünmeden bu gence 
hediye etmişti. Fahri Efendi 
son derece zeki ve ince anla-
yışlı birisi idi. Hoca Ahmet Ziya 
Efendi öğrencilerine astronomi 
dersi okutmakta ve geceleri de 
yakınlarındaki Alaaddin Tepesi 
diye adlandırılan tepeden gök-

yüzüne bakmakta ve uygulama 
yapmaktadırlar. Bir yaz gecesi 
hayli geç vakitte derse devam 
ediyorlardı. Öğrenciler arasında 
bulunan Hacı Veyiszade Musta-
fa Efendi yeni evli ve imamdı. 
Hayliyle sabah erken kalkması 
gerekiyordu. Bütün bu önemli 
gerekçeler Fahri Efendi hocanın, 
Ahmet Ziya Efendi hocaya söy-
lediği “Efendim, vakit geç oldu. 
Belki yıldızlar da yatmışlardır.” 
de sözünün dayanaklarıdır. Ah-
met Ziya Efendi durumu hemen 
anlamış ve dersi bitirmiştir. Şu 
olay ise islamı yaşamak iste-
yenlere güzel bir örnektir. Fahri 
Efendi’nin torunu Ali Kulu’nun 
babaannesi Emine Hanım’a sor-
ması üzerine Fatma Nene olayı-
nı Emine Hanım’ın anlatımı ile 
nakledelim. Kör Fatma Nene, 
Kongul veya Eğis’te o taraflar-
dan, çok fakir bir kadın. Kendi-
sinin çocuğu olmamış. Kocası 
ölünce, üvey oğluna sığınmış. 
Üvey oğlu ne kadar baktı ise 
bakmış veya bakmamış. Bir iz-
beye rutubetin içine küllük atar 
gibi atmış. Kadıncağız orada sır-
tında bir çul, bite gark olmuş. 
Göz görmez, güç yetmez çürü-
meye bırakılmış. En son üvey 
gelin “Senden bıktım usandım 
artık. Seni Fahri hocanın kapı-
sının önüne atıp kaçacağım.” 
diye bağırır ve bu sözü yayılır. 
Fahri Efendi bu kör kadını ta-
nımaz, uzaktan yakından hiçbir 
şeyi değil. Fahri Efendi hoca-
nın evinde ise nüfus kalabalık. 
Tahminen 12-13 kişi var evde. 
“Seni atıvereceğim lafı hocaya 

gelir. Bir gün örtmede(mutfak) 
ne yaparım bilmem. İşim bit-
mez ki horanta çok. Bir de bak-
tım deden ardımda “Emine...! 
Filanın kör kadın var ya onu 
üvey çocukları bizim kapının 
önüne atıverecekmiş onlar at-
madan biz alıverelim.” buna bir 
bağırdım. “Aman sende kendi 
horantan, misafirlerin az gelmiş 
gibi elin kör karısını mı başıma 
getireceksin?” Yanımdan gider 
20 dakika hoca ikna etme niyeti 
ile yeniden geldi. “Emine... bak 
hele Allah bize cennet verecek. 
Orada gözlerin göremediği, akıl-
ların idrak edemediği nimetler 
verecek. Eğer biz burada iyilik 
yapmazsak bunlar başkalarının 
olur. Yarın birileri bu kadını alır, 
onların olur. Gel biz alalım da 
bizim olsun.” dedi ve beni kan-
dırdı, kafamı vardırdı. Elime iki 
buçuk lira verdi ve beni kadını 
almaya gönderdi. Gittim, aldım, 
geldim. Bite garkolmuş. Yuğya-
lım dedik, elbiselerini ocağa at-
tık, başına tarak geçmez. Bitler 
kirle birlikte kenetlenerek kalın 
bir tabaka oluşturmuş. Hoca-
yı cağırdım. “Hoca gel bakalım 
bu başı nasıl temizleyeceksek 
bir yol söyle bakalım, tarak geç-
miyor.” dedim. Hoca ustura ile 
tıraş edelim dedi ve Fatma Ne-
ne’yi temizlediler. Fatma Nene 
giydirildi kuşatıldı köşeye otur-
tuldu. Aynı sofrada aynı kap-
larda yenilip içilerek kadın 3 yıl 
kadar yanlarında barındırıldı. 
Fahri Efendi’nin evinde vefat 
edene kadar yaşadı. Fahri Efen-
di bir gün oğlu Mehmet Ku-
lu’nun çetnevire gittiğini duydu 
Bu eğlence programını arayarak 
birkaç saatlik mesafede bir yer-
de olduğunu öğrendi ve oraya 
gitti. Oğlunu bulup eve kadar 
birlikte yürüyerek geldiler. Bu 
süre boyunca oğluna söylediği 
tek şey “Hay oğlum” seklinde 
bir ifadeden ibaretti. Daha son-
ra oğlu Mehmet bey yakınlarına 
“ben eridim bittim o hay oğlum-
dan, dövse daha iyiydi.” diyerek 
bu olayı anlatmıştır.

Nakşilik yolu Fahri Efen-
di’nin izlediği manevi kalp tas-
fiyesi yoludur. Fahri Efendi’nin 
irfan makamındaki üstatları 
Zeynel Abidin Efendi ve Ziya 
Efendi’nin babaları Muhammet 
Bahaüddin Efendi, onun da ba-
bası Memiş Efendi olmak üzere 
sûfi Ebu Said Hadimi Mehmet 
Efendiye kadar ulaşmaktadır.

Fahri Efendi diğer islam 
alimleri gibi kerametin göste-
rilmesini hoş karşılamaz böyle 
bir halin, kişinin ahiret nasibini 
azalttığını anlatırmış. Yapı iti-
bari ile sessiz içe dönük bir kişi-
likte olması ve dönemin şartları 
hasebiyle Fahri Efendi’nin çok 
az bir müridi vardı. 

Her şeyin Allah’ı zikrettiği-

ni görür gibiydi. Saatin sesi için 
“Allah Allah Allah diyor” derdi. 
Kafesteki kumrunun ötüşünü 
de, Hak Kuran sözüne benzetti-
ği için kuşun adını ‘Hak Kuran 
Kuşu’ koymuştu. 

Fahri Efendi’nin hiç abdest-
siz anı olmamıştır. Gece yatar-
ken ve tuvalete çıktığında dahi 
abdest alıp yatmıştır. Oğlunun 
evine geldiği zamanlar dinlen-
mek için oturduğunda dahi hiç 
boş durmayıp, kelime-i tevhidi 
başı ile çizmiştir ve tesbih et-
miştir. Nafile kıldığı namazları 
bile hiçbir zaman geçirmemiş-
tir. 

Kayserili, şair ve sufî Ab-
dülkâdir Özkeçe (Yamande-
de)’nin de Fahri Efendi hoca 
ile mektuplaşmaları olmuştur. 
Fahri Efendi Yamandede’ye bir 
mes göndermiş ve “...yüzümü-
zün derisinden imal edilmiş...” 
gibi ifadeler kullanarak iltifat-
ta bulunmuş. Yaman Dede ise 
mahcup olmuş “Efendim ben 
bu mese ayağımı basamam, 
bana bir takke gönderiniz, ba-
şımda taşıyayım...” cevabını 
yazınca, Fahri Dede “Ben hak 
yolunda yürüyesiniz diye mes 
yolladım, siz ise tac arzu etmiş-
siniz...” yazarak merhuma bir 
takke göndermiş. Yaman Dede 
perişan olmuş, İstanbul’da 
derste öğrencilerine ağlayarak 
anlatırmış.  

O dönemde yaşayan alimle-
rimizin daha fazla tanıtılması ve 
anlaşılması üzerine çalışmalar 
artırılmalıdır. Çünkü tarihi sü-
reçte o dönemi anlayamadık-
ça günümüzde pek çok mesele 
kavranamayacak. O dönem ve 
alimler hakkında çalışma ya-
pıldıkça ilim dünyamızda yeni 
kapılar açılacağına inanıyoruz. 
Kaybettiğimiz değerlerimize ye-
niden kavuşmamız duasıyla.

Her hâli ve düşüncesi ile 
ilim, irfân ve fazîlet timsali olan 
Fahri Efendi, 1950 (H.1369) 
senesinde vefât etti.Konya’da 
Hacı Fettah Mezarlığında, Şey-
hinin türbesinin yanına defne-
dilmiştir. Kabrinin baş taşında 
şu samimi tazarru okunmakta-
dır:

Geldim iline müflis ve muz-
darrım İlâhî

Bir sadakayı nur-u Cemâlin-
den İlâhî

Zenbil-i niyâzım boş, doldu-
ruver lütfen İlâhî

Taşkent’li Muhammed oğlu 
Fahreddin Kulu
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tasfiyesi yoludur. Fahri Efendi’nin irfan makamındaki 
üstatları Zeynel Abidin Efendi ve Ziya Efendi’nin ba-

baları Muhammet Bahaüddin Efendi, onun da babası 
Memiş Efendi olmak üzere sûfi Ebu Said Hadimi 

Mehmet Efendiye kadar ulaşmaktadır.”
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Şehit Komando Mehmet Özdemir. 2005 yılındaki operasyon sırasında mayına basarak şehit oldu. 
Şehadet olacağını Peygamber Efendimizi rüyasında görerek anladı. Şehidin babası Mükremin Özdemir’in, 

“Biz vatan için bedelimizi, bedenimizle ödedik” sözleri hem gururu hem de hüznü barındırıyor

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde 
söndürürüz. 

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bil-
meyiz, yürürüz; 

Düşer mi tek taşı sandın harim-i na-
musun, 

Meğer ki harbe giden son nefer şe-
hid olsun.

Hayat hikâyesi dediğimiz sürece sa-
dece 20 yıl sığdırabilmiş, bu kadar süre 
içerisinde ne hatıra bırakabildiyse onu 
bırakmış ailesine bugünkü Şehidimiz 
Mehmet Özdemir.

1984 yılının Eylül ayında Bozkır 
Koçaş köyünde doğmuş Mehmet Öz-
demir. Ailenin ilk çocuğuymuş. İlkoku-
la Bozkır’da başlamış ve ikinci sınıftan 
sonra eğitimini Konya’da tamamlamış. 
Ardından başladığı Kur’an Kursu’nu, üç 
yıl sonra hafızlık belgesi alarak bitirmiş. 
Yaptığı her işte başarıya odaklıymış, hep 
birinci olmak istermiş. Bir yıl da Arapça 
dersi aldıktan sonra bir demirci dükkâ-
nında güneş enerjisi takarak çalışmaya 
başlamış askere gidinceye kadar. Bir 
ömür, dediğimiz ifadeye Şehidimiz sa-
dece 20 yıl sığdırabilmiş. Hemen hemen 
bütün şehitlerimizin hayat hikâyesinde 
ortak olan saygılı, uyumlu, anne ve ba-
basını üzmeyen bir çocukluk geçirmiş. 
16 yaşında evlenen Mükremin ve Ayşe 
Özdemir çiftinin 17 yaşında kucağına 
aldığı Şehidimiz, ailesiyle sayfalar do-
lusu anı biriktirecek kadar kalamamış 
bu dünyada. Anne Ayşe Hanım, “İşte 
bütün hayatımız bu” diye tanımlıyor bu 
anları.

Çalışmayı hep çok sevmiş Şehit 
Mehmet Özdemir, daha ilkokul çağın-
dayken okul haricinde işlerde çalışmış, 
aile bütçesine katkı sağlamaya gayret 
göstermiş.

16 Ağustos 2004 tarihinde, vatani 
görevini yerine getirmek için Manisa 
Kırkaağaç’a gitmiş. Jandarma Koman-
do olarak başladığı askerliğinde acemi 
birliği eğitimden sonra usta birliği eği-
timi için Şırnak İkizce’ye gitmiş. Burada 
daha üç aylık askerken teröristlerle giri-
şilen mücadele sonunda dört teröristin 
öldürülmesi, üçünün ise yaralı ele geçi-
rilmesi sonucu mükâfat olarak 20 gün 
ödül iznine geldiğinde bu ailesiyle son 
görüşmesi olmuş. Anne ve babası, onun 
bu yirmi gün içinde değişmiş olduğu-
nu, eski Mehmet olmadığını, üzerinde 
bir durgunluk olduğunu,  ifade eder-
ken baba Mükremin Bey gözyaşlarını 
tutamıyor. “Sanki buradan yolladığımız 
Mehmet değildi” diyor annesi gözyaşla-
rı içinde. Bu 20 gün içinde sanki bütün 
özlemini gidermek istercesine, sanki bir 
daha onlara sarılamayacağını bilircesine 
anne ve babasıyla birlikte uyumuş hep.

Anne Ayşe Hanım, bebekliğinde 
de çocukluğunda da oğlunun onu hiç 
üzmediğini söylüyor. Hatta bebekken 
odanın bir kenarına yastıklar koyarak 
oturttuğunda, yalnız kaldığında bile hiç 
ağlamadığını hatta babaannesinin, “Oğ-
lum ha bi ağla da dönüp geleyim yanı-
na” dediğini ifade ediyor. Büyürken hep 
böyle mahzun büyüdüğünü söylüyor 
anne. Kimseyi kırmaya, üzmeye daya-
namayan Şehidimiz küs de kalamazmış. 
Anne ile bir gün küstüğünde akşamı zor 
etmiş. 

Bir anne ve baba gözünde, ne ka-
dar da büyüse evlatları hala çocuktur. 
Şehidimiz ise daha belki 19’unda belki 
20’sinde, anne ve babasının ilk göz ağ-
rısıymış. Belki de daha doyamadığı ana 
kokusunu, baba şefkatini son kez, doya-
sıya yaşamak istemişti onlarla yatarken. 

2005 yılının Ramazan ayı girmiş. 
Bayrama bir hafta kala, aile çifte bayram 

yaşamının da mutluluğu içindeymiş 
aile. Çünkü Şehidimizin terhisine de bir 
hafta kalmış. Son kez 25 Ekim 2005 ta-
rihinde ailesiyle telefonda görüştükten 
sonra ertesi gün 20 Ekim 2005 tarihinde 
sabah operasyona çıkmış. Fakat gitme-
den önce komutanından on dakika izin 
alan Şehidimiz, tıraşını olmuş, banyosu-
nu yapmış, abdestini alıp Yasin’ini oku-
duktan sonra gitmiş. Sanki İlahi Güç, 
şehadeti için onu hazırlamış. Çıktıkları 
operasyon sırasında siper almak için gir-
diği bir çalılıkta mayın patlaması sonucu 
şehadet şerbeti içmiş.

Bayram hazırlıkları yapılırken bir 
öğle vakti eve gelen jandarma arabası, 
komutanın elindeki küçük bir not kâğı-
dına yazılmış şehadet haberi. Babanın 
işten gelmesini beklerken annenin ısrarı 
üzerine verilen “Şehit oldu” haberinden 
sonrası yok. İş yerinden eve gelen baba 
Mükremin Bey, evin etrafında toplanan 
araçları görünce acı haberin verileceğini 
anlamış. Babanın ağzından çıkan “Biz 
vatan için bedelimizi, bedenimizle öde-
dik.” Cümlesi acılı ama bir o kadar da 
gururlu bir babanın ifadeleriydi.   

Ezan sesine hasret kalmış, anne se-
sine hasret kalmış… Şehadetinden bir 
gün önceki telefon görüşmesinde anne-
sinin sesine doyamayan Şehidimiz belki 
de bir daha o sesi işitemeyeceğini his-
setmişti. Telefonu kapatmak istememiş, 

biraz daha konuşalım demiş.
Geriye onu hatırlatıyor diye gidile-

meyen otogarlar, o seviyor diye boğaza 
dizilen lokmalar ve daha nice hatıralar 
kalıyor. Daha hafızlık okuduğu sıralarda 
gördüğü ve etkisiyle sabah kahvaltıda 
gözyaşları içinde Peygamber Efendimizi 
rüyasında gördüğünü söyleyerek “Anne 
ben öleceğim” demesi, diğer şehitle-
rimiz de olduğu onun da şehadetinin 
şahidi olduğunu gösteriyor. Sonrasında 
Arapça dersi aldığı sıralarda da benzer 
olaylar yaşamış Şehidimiz, “Ben ölürüm 
kafam saptırmaya değmez” dermiş.

Yıllarca kira evlerde yaşayan Şehidi-
mizin tek dileği kendi eliyle bir ev yap-
makmış ailesine ama nasip olmamış. 
Rabbim inşallah öbür dünyada köşkleri-
ni mekân yapsın. (Âmin)

Henüz Galatasaray Lisesinde öğ-
renci iken 1914 yılında gönüllü olarak 
daha 17 yaşında Çanakkale Cephesine 
giden Mehmet Muzaffer’in hikâyesini 
belki çoğunuz duymuştur. Duymayan-
lar için kısaca bahsetmek istiyorum: 
Gönüllü olarak koşa koşa Çanakkale 
Cephesine gelen Mehmet Muzaffer, üç 
aylık bir talimden sonra “zabit namzedi” 
olmuş. 1915’in son haftasıyla 1916’nın 
ilk haftasında cephe kapanınca Mehmet 
Muzaffer Bey, komutanının emriyle ala-
yının otomobillerine lastik satın almak 
için İstanbul’a gönderilmiş. Savaş Ba-

kanlığından alacağı parayla lastiklerin 
parasını ödemesi emriyle geldiği Ba-
kanlıktan, cephede askere giyecek ve 
postal alacak para olmadığını öğrenerek 
ayrılmış. Eldeki Almanların verdiği iki 
kamyon ve iki binek arabası lastiksizdi. 
Diğer malzemelerde mutlaka lazımdı. 
Kendisi, bulur alır diye görevlendirilmiş-
ti. Malzemeyi bir Yahudi’den bulmuştu 
fakat para yoktu. Eli boş dönemezdi, bir 
çaresini bulmak lazımdı…

Cihan Harbi’nin başlarına kadar alış-
veriş altın ve gümüş parayla yapılırmış. 
Harple beraber “evrak-ı nakdiye” deni-
len kâğıt paralar çıkarılmaya başlanmış. 
Bunların üzerinde, karşılıklarının altın 
olarak Duyun-ı Umumiye’ye yatırıldığı, 
harpten sonra halka, karşılığının altın 
olarak ödeneceği yazılıymış. Ertesi sabah 
Muzaffer, Merkez Kumandanlığı’ndan 
sağladığı araba ve neferlerle ezan vakti 
Yahudi’nin kapısına gelmiş. Ortalık he-
nüz ışıyormuş.Havagazı ve gaz lambala-
rının yarım yamalak aydınlattığı loşlukta 
mallar arabaya yüklenmiş. Muzaffer bir 
yüzlük kaime (100 liralık kaime, resmi 
fiyatıyla 100 altın demekti.) verdikten 
sonraaraba dörtnala Sirkeci’ye yollanmış 
ve malzeme gemiye aktarılmış. Az son-
ra da gemi Çanakkale yolunu tutmuştu.
Üç gün sonra, Yahudi, elindeki yüzlük 
kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlı Ban-
kası’na gitmiş ama bozmamışlar… Zira 
elindeki para sahteymiş.Muzaffer, ev-
rak-ı nakdiyelerin basımında kullanılan 
kağıdın aynını Karaköy kırtasiyecilerin-
den tedarik etmiş, bütün gece oturmuş, 
çini mürekkebi ve boya ile, gerçeğinden 
bir bakışta ayırt edilemeyecek nefasette 
taklit bir para yapmış!.. Tüccara verdi-
ği ve yutturduğu para buydu. O devrin 
hakiki paralarının üzerindeki yazılar ara-
sında bir de şu ibare bulunurdu: “Bedeli 
Dersaadet’te altın olarak tesviye oluna-
caktır.” Muzaffer, yaptığı taklit parada bu 
ibareyi şöyle yazmıştı:“Bedeli Çanakka-
le’de altın olarak tesviyeolunacaktır.”O-
nun burada “altın” dediği, Çanakkale’de 
Mehmetçiğin akıttığı, altından da kıy-
metli kanı idi…

Bu yaşanmış hikâyeyi anlatmamın 
sebebi şu; bu gün şehit ailelerine verilen 
birkaç öncelik ya da hak fazla görülüp 
insanlarımız tarafından ifade konusu 
bile olmamalı. Zira ister evladınız olsun 
ister eşiniz hiç kimsenin hayatına paha 
biçemeyiz değil mi? Ya da milyonlar 
verseniz bir annenin evladının tırnağını 
geri getiremezsiniz. O yüzden Mehmet 
Muzaffer’in dediği gibi, onlara yapılanla-
rın bedeli vatanımızın değişik yerlerinde 
şehit olan Mehmetçiklerimizin kanıyla 
ödendi. 

Vatan Sağolsun..
n DERYA ÖZDEMİR

‘Vatan için bedelimizi, 
bedenimizle ödedik’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Anne ve babası, onun bu yirmi gün içinde değişmiş olduğunu, eski Mehmet olmadığını, 
üzerinde bir durgunluk olduğunu,  ifade ederken baba Mükremin Bey gözyaşlarını tutamıyor. 

“Sanki buradan yolladığımız Mehmet değildi” diyor annesi gözyaşları içinde.
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Hicri: 4 Ramazan 1439
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03:51

İftar:
20:03

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah’ım! Bizim Rabbimiz, 
her şeyin Rabbi olan yüce Allah... Ey Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an-ı Kerim’i 
indiren, taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce 

Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana 
sığınırım ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. 
Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta 
ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizli-
sin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi 
ve fakirliğimi gidermemi nasip et.

NİSAP NE  DEMEKTİR? 
Nisap; zekat, sadaka-i  fıtır ve kurban gibi ibadetler için ko-

nulan  bir zenginlik ölçüsüdür. Nisap, asgari zenginlik ölçüsü 
şeklinde  de tanımlanabilir. Borcundan  ve asli  ihtiyaçlarından  
fazla olarak bu kadar  mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır.
Böyle bir kişi, zekat veya  sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i  fıtır 
vermek ve  kurban kesmekle  de yükümlü olur.Borçtan  ve asli 
ihtiyaçlarından fazla olan bu malın artıcı  olması ve üstünden bir 
yıl geçmesi  halinde zekatının verilmesi gerekir.

Zenginliğin  asgari sınırı olan nisap, Hz Peygamber tarafından  
belirlenmiştir. Bu asgari  sınırlar, o dönem  İslam toplumunun  
ortalama hayat  standardını  ve zenginlik ölçüsünü  göstermekte-
dir.Hadislerde  belirlenen  nisap miktarı  şöyle sıralanabilir:

 80,18 gr altın veya bunun tutarında para veya  ticaret malı; 
40 koyun  veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlen-
mesinde  kullanılan  bu malların, o dönemin  en yaygın zenginlik 
aracı olduğu açıktır.Nisabın  bu mallar üzerinden  belirlenmesi, 
sosyal  ve ekonomik şartların  fazla  değişemediği ilerki  dönem-
lerde de aynen korunmuştur.

HAVAC-İ ASLİYYE (ADIL İHTİYAÇLAR) NEDİR?
Havac-i asliye, temel ihtiyaçlar demektir.Fıkhı değerlendir-

melerde  temel ihtiyaçları  karşılayan, bu yüzden de zekata tabi 
olmayan  maddi varlıklar, havac-i asliye olarak ifade edilir.

İslam’ de diğer bedeni ve mali yükümlülüklerde  olduğu gibi, 
zekatta  da mükellefin  durumu göz  önünde  bulundurularak, ona 
makul ve taşınabilir  bir sorumluluk  yüklenmiştir .Bu  nedenle  
İslam bilginleri, zekat  ve sadak-i fıtr ile yükümlü  olmak için, ki-
şinin  ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin  temel ihti-
yaçlarından  fazla olarak  nisap miktarı  mala sahip  olma şartını 
aramışlardır.Temel ihtiyaç  miktarı  mal, kişinin yaşaması  için 
zaruri olan miktarıdır.

Temel ihtiyaç maddeleri insanın hayat ve hürriyetini koru-
mak için muhtaç olduğu şeylerdir.Bunlar, genel olarak, nafaka, 
oturulanev,ev eşyası, ihtiyaç duyulan elbise, borç karşılığı, mal, 
sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, binek taşıtları, ilim için 
edinilen kitaplar gibi eşyalardır.

Kur’an’dan Mesaj
Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 

arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki 
size merhamet edilsin. (Hucurât, 49/10)

Allahım! Bana kendi sevgini ve 
Senin yanında sevgisi bana fayda 
verecek kimsenin sevgisini ver. 

(Hadis-i Şerif)

Kötü insan hiç kimseye iyi zan 
beslemez. Çünkü o, herkesi

kendisi gibi görür. 
(Hz. Ali)

Hadis Günün Sözü

Fil Suresi, Kabe’yi yıkmak için gelen Habeşistan Kralı 
Ebrehe’nin fil ordusunun, Yüce Allah’ın göndermiş olduğu 
ebabil kuşları ile nasıl helak edildiğini anlatan suredir. Bu 
mühim hadise İslam tarihinde Fil Vak’ası olarak kayıtlara 
geçmiştir. Bizlere Allah’ın mucizesini, yüceliğini ve kutsal-
lığını en somut örnek ile gösteren bir suredir. Fil Suresi, 
Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir. 5 ayetten oluşur. Lafız ve ha-
cim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Kısar sureleri 
grubundandır; yani Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerindendir 
ve 30. cüzün dördüncü hizbinde yer almaktadır. Fil suresi, 
Kafirun suresinden sonra, Felak suresinden önce Mekke’de 
indirilmiştir.  Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırası-
na göre on dokuzuncu sûredir.  Adını 1. âyette geçen “fil” ke-
limesinden alır.  Fil Suresi, İslamın simgesi olan, Allah’ın evi 
olarak tanımladığımız Kabe-i muazzamayı yıkmak isteyen, 
Habeşistan Kralı Ebrehe’nin fil ordusunun, Allah tarafından 
gönderilen ebabil kuşları ile helakını anlatan mukaddes bir 
suredir. Fil vak’asının vuku bulduğu seneye Araplar Fil Sene-
si demişlerdir. Bu hadiseden elli üç gün sonra, Peygamber 
efendimiz Muhammed aleyhisselam Mekke’de doğdu.

FİL SURESİNİN OKUNUŞU;
Bismillahirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
Termîhim bihicâratin min siccîl
Fece’alehüm ke’asfin me’kûl
FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ;
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle
Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. 
Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Fil Suresi 

Menkıbe KIBRIS ŞEHİDİ HÂNIM SÂHABİ: 
ÜMMÜ HARAM BİNT MİLHAN

Dua

Allah’ın elçisi zaman zaman yaptığı gibi o gün de 
süt teyzesinin evinde öğle uykusuna yatmıştı. Resul-i 
Ekrem Efendimiz’den birkaç yaş büyük olan bu süt 
teyze Ümmü Haram bintMilhan’dan başkası değildi. 
Medineli, Ensârî bir hanımdı. Peygamberimiz onu 
ziyaret ettiğinde dünyalar onun olurdu adeta. Resu-
lüllah’ın saçlarını tarar, ona ikramda bulunurdu. O 
gün de yine Resulüllah kendisini ziyarete gelmiş, bir 
süre istirahat etmek üzere yatıp uyumuştu ki birden 
bire gülümseyerek uykudan uyandı. 

Bana, ümmetimden cihada çıkan bir topluluk 
gösterildi. Adeta tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi 
deniz seferine çıktıklarını gördüm.

Sonra durdu ve ardındanÜmmetimden ilk deniz 
seferi yapacak ordu cenneti kazanmıştır.” buyurdu.

Ya Resulüllah ben de onların içinde olacak mı-
yım? diye sordu. Ancak henüz cevabını almadan 
eklemeyi ihmal etmedi:Dua et, ben de onlardan ola-
yım. dedi.

Allah Resulü, ÜmmüHaram’ın deniz seferine 
çıkacak ilk İslam ordusu içinde yer alması için dua etti

Resulüllah tekrar uykuya dalmıştı 
Aradan kısa bir süre daha geçti. Ümmü Haram, 

Resulüllah’ın başından ayrılmamış, onu izlemeye 
devam etmekteydi. Peygamber Efendimiz yine te-
bessümle açtı gözlerini. Ümmü Haram yine heye-
canla baktı onun güzel yüzüne. Acaba bu defa neler 
görmüştü? Dayanamadı, tekrar sordu. Resulüllah bu 
kez bir başka müjde vermekteydi:

Ümmetimden Kayser’in şehrine sefere çıkacak 
olan orduyu Allah bağışlamıştır buyurdu.Kayser’in 
şehri… Yani Bizans şehri… İstanbul… Ta oralara 
kadar mı gidecekti İslam orduları? ÜmmüHaram’ın 
heyecanı, coşkusu git gide artıyordu. İlerleyen yaşına 
rağmen Allah yolunda bir şeyler yapabilme azmin-
den hiçbir şey kaybetmemişti. Yine bir ümitle sordu:-
YaResulüllah ben de onlar arasında olacak mıyım? 
Dua et onlardan olayım. dedi.

Resulüllah tebessümle ÜmmüHaram’ın yüzü-

ne baktı:Sen ilk grupta olacaksın. buyurdu. Ümmü 
Haram ve eşi Suriye topraklarında iken Hz. Ömer 
vefat etmiş, Hz. Osman’ın halifelik yılları başlamıştı. 
Suriye valisi Muaviye b. EbîSüfyan; Bizans’a karşı ka-
radan yürütülen mücadelenin yetersiz olduğu kanaa-
tindeydi ve Halife Hz. Osman’ı Kıbrıs’a sefer düzen-
leme konusunda ikna etti. Müslümanlar hicretin 27. 
senesinde 1700 gemilik bir filo ile Akka’dan Kıbrıs’a 
doğru yola koyuldu. Bu ordunun içinde Ümmü Haram 
ve Ubâde b. es-Sâmit de vardı. Aynen Hz. Peygam-
ber’in müjdelediği gibi gemilerle ve ihtişamla yola 
koyulmuş bir ordu… Müslümanların ilk deniz seferi 
olarak da tarihe geçti Kıbrıs Seferi.

Müslümanlar Kıbrıs’a ulaşıp şehri kuşattılar. Ku-
şatma sonunda Kıbrıs barış yoluyla fethedildi. İslam 
ordusu zafer coşkusuyla geri dönmek üzere yola ko-
yulacaktı ki ÜmmüHaram’ın bindiği at tökezleyiverdi 
ve Ümmü Haram atından düşerek can verdi. Allah 
Teâlâ ona şehitlik nasip etmişti. Kıbrıs toprakları artık 
Peygamber’in süt teyzesini, değerli bir dostunu, ilk 
deniz seferinin hanım sahâbî şehidini bağrına basa-
caktı. Ümmü Haram, Kıbrıs’ta defnedildi. Kıbrıs için 
kıyamete kadar sürecek bir şeref vesilesi oldu Üm-
müHaram’ı ağırlamak. Kıbrıslılar Hala Sultan dediler 
ona. Hala Sultan Türbesi Kıbrıs’ın incisi, ziyaretgâhı 
oldu. Bugün Kıbrıs Rum kesiminde yer alan türbesiy-
le Ümmü Haram peygamber dostlarından, kıymetli 
gönül sultanlarından biri olarak tarihimizde iz bıraktı.

SURELER

Her bakımdan ölçülü ve dengeli olup sınırı aşmamak, Yüce Al-
lah’ın müminlerde görmeyi istediği bir erdemdir. Bunun için “Rah-
man’ın o iyi kulları, harcamalarında ne saçıp savururlar ne de eli 
sıkı davranırlar; bu ikisinin arasında dengeli bir tarz tuttururlar” diye 
yol göstermiş, “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve gü-
zel şeyleri haram saymayın, sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları 
sevmez” deyip Ehl-i kitab üzerinden “Hakkın sınırlarını aşarak dini-
nizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçokları-
nı da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfî 
istek ve arzularına uymayın” uyarısında bulunmuş ve sanki bütün 
ilahî mesajın özeti mahiyetinde “Allah adaleti, iyilik yapmayı ve ya-
kınlara karşı cömert olmayı emreder; her türlü aşırılığı, fenalığı ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor” 
buyurmuştur. İsraf, Müslümanların daha ilk adımda donanması ge-
reken bu dengeli ve ölçülü olma faziletinin tam tersi bir erdemsizlik 
hâlidir. Sözlükte “sınırı aşmak, aşırı gitmek, aldatmak, gafil ve cahil 
olmak” gibi anlamları olan “seraf” kökünden gelen israf kelimesi 
dinî literatürde, ister ifrat ister tefrit türünden olsun her türlü aşırılığı 
ifade için kullanılmıştır. Bu bağlamda harcamalarda saçıp savur-
mak ve yeme-içmede sınırı aşmak israf olduğu gibi inançsızlık, şirk, 
zulüm, hayâsızlık ve hatta dinde aşırılık da israf olarak nitelendi-
rilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “Ey Âdemoğulları! Her namaz 
kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü 
Allah israf edenleri sevmez” âyetinde yeme içmede haddi aşmak 
israf olarak nitelendiği gibi “(İnkârda ve günahta) sınırı aşan ve 
Rabbi’nin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Âhiret 
azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır” âyetinde 
küfür ve isyan, aynı şekilde israf olarak anılmıştır. Bunların yanında 
mesela cinsel tercihlerdeki kural tanımazlık ile yetki kullanımındaki 
aşırılık da Kur’an’da aynı kelimeyle kötülenmiştir. Hz. Lût’un (a.s.) 
kavmindeki homoseksüellere “Kadınlarla evlenmek dururken siz er-
keklere ilgi duyarak onlarla ilişkiye giriyorsunuz. Siz gerçekten sınırı 
aşmış bir topluluksunuz” diye hitap edilmiş; kasten öldürülmüş bir 
kişinin yakınlarına da “…Kim haksız yere öldürülürse, biz onun ve-
lisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru 
ölçüleri aşmasın” uyarısında bulunulmuştur. Şu halde yukarıdaki 
âyetlerden çıkan sonuca göre israf; din-i mübînin, aklıselîmin, tab-ı 
selîmin ve örf-i sahîhin kabul etmeyeceği inanç, söz ve davranışla-
rın genel adı olarak tanımlanabilir. Bu geniş çerçevesiyle kullanımı 
yer yer devam etmekle birlikte israf terimi, zamanla anlam daral-
masına uğramıştır. Bir zaman sonra bu kelime, gerek literatürde 
gerekse halk dilinde, sadece malî-maddî harcamalardaki aşırılık ve 
savurganlığı ifade için kullanılır hâle gelmiştir. İsrafın bu dar anla-
mını ifade için gerek nasslarda gerekse literatürde “tebzîr” kelimesi 
de sıkça kullanılmıştır. Günümüzde de israf dendiğinde genellikle 
bu dar anlam kastedilmektedir. Tıpkı “ekmek israfı”, “su israfı”, 
“enerji israfı” ve “para israfı” gibi kullanımlarda olduğu gibi.

Müslüman her bakımdan dengeli olan insandır. Bu özellik onun 
hem ibadet hayatında hem yeme içmesinde hem diğer insanlarla 
olan ilişkisinde hem de tabiatla münasebetinde, kısacası hayatının 
her anında ve alanında taşıması gereken temel erdemlerden/fazi-
letlerden biridir. İsraf işte bu erdemin tam zıddı olan bir rezîlettir ve 
Allah Teâlâ’nın hiç sevmediği bir davranıştır. Öyle ki, israf edenleri 
“şeytanın kardeşleri” olarak nitelemiştir: “Doğrusu, saçıp savuran-
lar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük 
etmiştir.” Şeytan gerçekten de Allah yolunda ve insanların yararına 
olan konularda harcama yapmak söz konusu olduğunda insanı fakir 
kalmakla korkutarak alıkoyarken nefsî arzuları tatmin için harcama 
yapmaya gelince saçıp savurmayı telkin eder. İşte bu hakikatin far-
kında olanlar her konuda israftan uzak duracaktır. İsrafın yol açacağı 
maddî zararlar ve ardından gelebilecek türlü yoksunluklar olabi-
leceğinin idraki içinde olacaktır. Ve son tahlilde şu duayı dilinden 
düşürmeyecektir: “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkın-
lığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kâfirler topluluğuna 
karşı bize yardım eyle!”

KAYNAK: Prof. Dr. Ahmet Yaman (2018), Dengeyi ve Ölçüyü 
Kaybetmenin Adı: İsraf, İsraf Dengeyi ve Ölçüyü Kaybetmek, DİB 
Yayınları, Sayfa: 13-29

Dengeyi ve ölçüyü 
kaybetmenin adı: israf

Fecr: Güneşin  doğmasından  önce beli-
ren  tan yeri ağarması, şafak sökmesi, gece 
ile gündüzün  birbirinden ayrıldığı vakit.

Fecr-i kazib:Gerçek olmayan  fecir ; ge-
cenin sonunda  doğu ufkunda dikine oluşan 
kısa  sürede kaybolan aydınlık .

Fecr-i sadık: Gerçek fecir; gece karanlı-
ğının  kaybolmaya başlayıp  güneş ışığının  
belirtilerinin  görünmeye başladığı, ufuktaki 
aydınlığın  enlemesine, uzunlamasına  ufka  
yayıldığı vakit.

Gündüzün  başlangıcı  olan fecr-i  sadık-
la, sabah namazının  vakti girer ve  imsak 
vakti başlar.

Fidye: İnsanın  içinde düştüğü  bir du-
rumdan kurtarmakiçin ödenen bedel.Yerine 
getirilmeyen  bir ibadetin  veya ibadette 

meydana gelen  bir eksikliğin  yükümlü-
lüğünden kurtulmak  için ödenen maddi 
bedel. Oruç tutmaya  gücü yetmeyecek de-
recede  yaşlı veya  tedavisi mümkün olma-
yan hastalar , oruç tutamayıp  ve bu oruçları  
kaza etmektende ümit keserlerse , oruçsuz 
geçirilen  her gün için fidye öderler.

İskat-ı Savm: İskat ,düşürmek anlamına  
gelmektedir. Dini literatürde, kişinin  sağlı-
ğında  eda edemediği , sürekli mazereti  se-
bebi ile tutamadığı  yahut geçici  mazereti 
ortadan kalktığı halde  oruçları kaza etme-
den ölmesi durumunda, ölümünden  sonra  
fakirlere  fidye ödemek  sureti ile oruç  borç-

larının düşürülmesi, böylece  sorumluluktan 
kurtarılmasıdır.

Keffaret: Örtmek, yok etmek, ortadan 
kaldırmak anlamına gelen ‘’ kefr’’ kelime-
sinden  türetilen  kefaret,  sözlükte‘’kusur 
veya günahı örten, izale eden şey’’ anlamı-
na gelmektedir.İşlenen bir takım  günahla-
rın , meydana gelen  kusur ve eksikliklerin  
Allah Teala tarafından  affedilmesi  için yine 
O’nun  tarafından  belirlenmiş bazı vesileler 
demektir.

Oruç keffareti:Ramazan ayında, farz 
olan orucu kasten kendi isteği ile bozan  
kimseye gereken  kefarettir.Ramazan ayın-

da, farz olan orucu tutarken, meşru  bir ma-
zereti olmaksızın bilerek ve isteyerek  orucu 
bozan kişi, kefaret olarak köle azad ede ,  
bunun mümkün olmaması halinde  iki ay 
üst üste  oruç tutar, bunada gücü yetmez 
ise  altmış fakiri sabah akşam doyurur  veya 
yemek parasını  verir.Yemek parasını  60 
günde  bir fakire verebileceği gibi, bir günde  
60 fakirede verebilir.Bir günde hepsini bir 
fakire  vermesi caiz değildir. Keffaret oruca  
kameri ayın ilk gününde  başlamış ise  iki 
ay, daha  sonra başlamış ise 60 gün ara 
vermeden  oruç tutar .Kadınların  ay halleri 
dışında  ara vermesi halinde yeniden başlar 
Kadınlar  ise, ay hallerinde  oruca ara verir-
ler  ve biter  bitmez, ara vermeden  kaldığı 
yerden devam eder.

RAMAZAN SÖZLÜĞÜ

Moğolistan’da çok fazla din görevlisi olmadığı için oradaki tüm imkanlarını bırakıp, İlahiyat eğitimi görmek için Konya’ya 
gelen Uatkhan Eltai, “Oradaki Müslümanlar bizi bekliyor” diyerek önemli bir görev için Türkiye’de olduğuna dikkat çekti

‘Moğolistan bizi bekliyor!’
Konya’da İlahiyat Fakültesi’nde 

eğitim gören Moğolistanlı Uatkhan 
Eltai’nin tek amacı okulunu bitirip, 
memleketindeki camilerde görev 
yapmak.  Moğolistanlı Uatkhan El-
tai, 2 yıldır Konya’da yaşıyor. Mo-
ğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a 
yakın bir ilçeden gelen Uatkhan 
Eltai, 15 yaşında İslam’la tanıştı. 
İslam’la tanışmasının ardından gö-
nüllü olarak Moğolistan’da cami-
lerde görev yapmaya başlayan El-
tai, bu görevini daha iyi bir şekilde 
sürdürmek için İlahiyat Fakültesi 
okumaya karar verir. Konya’daki 
Dost Eli Derneği ve TİKA’nın iş-
birliğiyle Moğolistan’da büyük bir 
cami yaptırılmasının ardından, bu 
durumdan etkilenen Uatkhan Eltai, 
İlahiyat eğitimini Türkiye’de yap-
maya karar verir. Bu nedenle Mo-
ğolistan’dan Konya’ya gelen Uatk-
han Eltai, şuan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. 
sınıf öğrencisi. Moğolistan’daki ca-
milerde din görevlisinin olmadığını 
belirten Uatkhan Eltai, “Oradaki 
Müslümanlar bizi bekliyor” diyerek 
Türkiye’ye çok önemli bir görev 
için geldiğini anlatıyor. 

‘İSLAM’A OLAN MERAK ARTTI’
Moğolistanlı Uatkhan yaptığı 

açıklamada, Moğolistan’ın yakla-
şık 3 milyon nüfusunun olduğunu, 
bu nüfusun yüzde 3’ünün Kazak 
Türklerinden oluştuğunu söyledi. 
Moğolistan’da Budizm, Şamanizm, 
İslam ve az da olsa Hıristiyanlığın 
olduğunun bilgisini veren Uatkhan 
Eltai, “Müslümanların oranı yüz-
de 15 civarında. Ciddi bir sayı var. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
ikiz kulelerin yıkılmasının ardından 
Moğolistan’da İslam’a olan merak 
arttı. Bu merak dolayısı ile kimi İs-
lam’la ilgili güzel şeyler edindi kimi 
de İslam’ı yanlış algıladı. Ama bu 
tarihten sonra İslam’a geçenlerin 
sayısı oldukça arttı. İslam’ın dışın-
da Moğolistan’da din olarak Bu-
dizm, Şamanizm var. 1990’lı yıllar-
dan sonra da Hıristiyanlık gelmeye 
başladı. Moğolistan’da, şehirde 
yerleşik yaşayanların dışında nü-
fusun belli bir göçebe olarak yaşar. 
Eskilerdeki göçebe kültürü halen 
devam ettiriliyor” diye konuştu. 

BİZİ BEKLİYORLAR
İslam’la geç tanıştığını söyle-

yen Uatkhan Eltai, Türkiye’ye gel-
mesinin ardındaki gerçeğe dikkat 
çekti. Moğolistan’daki en büyük 
camilerden birinin Konya’daki Dost 
Eli Derneği ile TİKA’nın ortaklığıy-
la yapılan Hz. Osman Camii oldu-
ğunun bilgisini veren Eltai, sözleri-
ne şöyle devam etti, “Ben İslam’la 
14-15 yaşında tanıştım. Ardından 
o camiye gittim bir gün. Baktım ki 
camiyi Türkler yapmış. Türkler bu 
camiyi niye yapmış diye merak et-
tim, sordum. 

Sorularıma “İslam’ı yaşatmak, 
İslam’ı yaymak” cevabı aldım.  
Bundan dolayı Türkiye’ye bir ilgi 
duymaya başladım ve eğitim ha-
yatımı devam ettirmek için Türki-
ye’yi tercih etmeye karar verdim. 
Bir de bizim Moğolistan’da din gö-
revlileri çok azdır. Ben de oradaki 

tüm imkanlarımı bıraktım, İlahiyat 
okumak için Türkiye’yi tercih et-
tim. Ben bu yolu seçtim. Oradaki 
Müslümanlar bizi bekliyor. Biz 4 
kişiyiz. 4’ümüz de orada camilerde 
gönüllü olarak çalışıyorduk. İlahi-
yat okuyacağız diye karar verdik ve 
4’ümüz de Türkiye’ye geldik ilahi-
yat okumak için.”

‘KONYA’DA RAMAZAN GÜZEL’
Moğolistan’dayken Türkiye’yi 

bildiklerini ancak Konya’ya geldik-

ten sonra bu bilgilerinin daha da 
pekiştiğini söyleyen Eltai, “Türki-
ye’yi, İslam memleketleri içerisin-
de Müslümanlara en çok yardım 
eden ülke olarak biliyorduk. Şimdi 
Türkiye’ye geldiğimizde o düşün-
cemiz daha da kuvvetlendi.  Tür-
kiye’de yardımlaşma, dayanışma 
çok fazla” dedi. Moğolistan’da Ra-
mazan ayının nasıl geçtiğiyle ilgili 
bilgiler veren Eltai, “Moğolistan’da 
Ramazan’lar bir başkadır. Moğolis-
tan’da Ramazan’lar genelde cami-
lerde geçirilir. Ben camide gönüllü 
görevliydim. Çocuklara iftarlar ve-
rirdik, camilerde buluştururduk. 
Bu nedenle Ramazan genelde ca-
mide geçerdi” ifadelerini kullandı. 
Konya’da da Ramazan ayının farklı 
bir havasının olduğunu anlatan El-
tai, şöyle devam etti, “Konya’da da 
Ramazan’lar çok güzel. Konya’nın 
zaten manevi bir havası var. Ama 
Ramazan’da bu manevi hava daha 
da artıyor. Konya’nın tarihine ba-
karsak,  Alaaddin Keykubat’ı, Hz. 
Mevlana’yı görürüz. Bu nedenle 
Konya’nın önemini daha iyi anlaya-
biliriz. Konya diğer iller gibi değil. 
Ben gittim birkaç ile Konya dışında, 

Konya daha güzel, manevi anlam-
da daha rahat bir şehir. Bir de Kon-
ya’da insanlar daha güler yüzlü, 
daha yardımsever.”

‘TÜRKLER OLDUKÇA 
CESUR, SAVAŞÇI’ 

Türkiye ve Türkler hakkında 
da düşüncelerini paylaşan Eltai, 
“Moğolistan’da toplam 23 cami 
var. Konya’da bildiğim kadarıyla 2 
binden fazla cami var. Bunu Moğo-
listan’da anlattığımda çok şaşırdı-
lar. Tüm o camiler doluyor mu diye 
sordular.

Bir de Türkler sıcakkanlılar. 
Ama sıcakkanlı derken; savaşçı, ce-
sur anlamında söylüyorum. Bunu 
da Moğolistan’da biliyoruz zaten. 
Çünkü 15 Temmuz’da Türkiye’nin 
kendi memleketine, devletine na-
sıl sahip çıktığını Moğolistan’da 
biliyorlar, takip ediyorlar. Türklük 
kanını hiç kaybetmemiş Türkler. 
Herkes Türkler ve Moğollar arasın-
da tarihte olan ilişkiyi soruyor. Ben 
sadece şunu söylüyorum; Türkler 
ata binmiş Anadolu’ya gelmiş, be-
nim atalarım atlarını yemiş orada 
kalmış. Aynı coğrafyada yaşamışız” 
değerlendirmesinde bulundu.

Uatkhan Eltai

 Moğolistan’daki camilerde din görevlisi açığının olduğu için Uatkhan Eltai ve arkadaşları gönüllü olarak camilerde görev yapıyordu.

 Konya’daki Dost Eli Derneği ve TİKA’nın işbirliğiyle 
Moğolistan’da yaptırılan Hz. Osman Camii.

‘Gençlerimiz için 
projeler üretiyoruz’ 

Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırma-
cı, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle 
yayınladığı kutlama me-
sajında “Gençlerimizi 
geleceğe en iyi şekilde 
hazırlanmak için projeler 
üretmeyi vazgeçilmez bir 
hedef olarak görüyoruz” 
dedi. n SAYFA 18’DE

06 Oda ışıkları ile 
Kudüs yazdılar 11 Bem-Bir-Sen, şehit 

aileleriyle iftar açtı 14 İŞKUR yeni 
binasına taşındı
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İlave destek şart!
Buğday taban 

fiyatının bin 50 lira 
açıklanması çiftçiler 
ve çiftçi kuruluşları 
tarafından olumlu 

karşılanırken, stratejik 
bir ürün olan buğdaya 
bölgesel olarak destek 

verilmesi ifade edildi

GEÇEN YILA GÖRE 
YÜZDE 12 ARTIŞ!

Çiftçinin beklediği buğday alım fi-
yatları belli oldu. Başbakan Binali 
Yıldırım, 2018 yılı buğday taban fi-
yatlarını açıkladı. Buna göre Anado-
lu ekmeklik kırmızı sert buğdayın 
alım fiyatın ton başına bin 50 liraya 
çıkarıldı. Buğday alım fiyatlarına ge-
çen yıla göre yüzde 12 artış yapıldı. 
Buğday alım fiyatları geçen sene 
ton başına 940 liraydı.

5 KURUŞLUK DESTEK
20 KURUŞA ÇIKMALI

Açıklanan rakam çiftçiler ve sektör 
temsilcileri memnun ederken, fiyatın 
ilave destekler ile artırılması gerekti-
ğini ifade ettiler. Açıklanan alım fiya-
tına ilave olarak özellikle 5 kuruşluk 
ürün desteğin özellikle iç Anadolu 
bölgesinde kesinlikle 15-20 kuruş ci-
varına çıkarılması gerektiği böylece 
çiftçilerin buğdaydan kaçışının önle-
nebileceği vurgulandı.  n SAYFA 5’TE

Hükümlüler 
öğreniyor

Müslümanlar
kenetlenmeli

İsrail insanlık 
suçu işledi

Konya Açık Ceza İnfaz Kurumun-
da 1988 yılında kurulan mobilya 

ve demir atölyeleri, mahkumların 
hem meslek öğrenmesini hem de 
rehabilite edilmelerini sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 5’TE

İsrail’in Filistinlilere yönelik 
katliamını protesto için bir araya 

gelen 61 sivil toplum kuruluşunun 
gençlik yapılanmaları, Müslü-

manlara “kenetlenme” çağrısın-
da bulundu. n HABERİ SAYFA 6’DA

Personeliyle iftarda buluşan Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 

Hançerli, İsrail’in Filistinli Müslü-
manlara karşı yapılan katliamları 
kınadı ve “İsrail insanlık suçu işle-

di” dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

Çocukları camiye getirin
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan’ın ikinci gününde engel-
lilerin yanı sıra Sevgi Evleri ve Huzurevi sakinleri ile iftarda biraraya geldi. Başkan Altay, 

ailelere çocuklarını camilere getirmeleri tavsiyesinde bulundu. n HABERİ SAYFA 12’DE
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Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi geleneksel iftar programını düzenledi. Düzenlenen iftar programına oda üye-
leri yoğun ilgi gösterdi. Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, işgalci İsrail Devleti’nin Filistin’de yapmış olduğu terörü lanetledi 

Makine Mühendisleri Oda-
sı (MMO) Konya Şubesinin 
geleneksel iftar programı dü-
zenlendi. Öncü Sosyal Tesis-
lerinde düzenlenen iftar prog-
ramına MMO Konya Şubesinin 
iftar programına Makine Mü-
hendisleri Odası Konya Şube  
Başkanı Aziz Hakan Altun, İn-
şaat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Dr. Süleyman 
Kamil Akın, Ziraat Mühendis-
leri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Sü-
leyman Soylu, Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı 
Prof. Dr. Fetullah Arık, . Harita Kadastro Mü-
hendisleri Odası (HKMO) Konya şube Baş-
kanı Doç .Dr. Fatih İşcan, Şehir Plancıları 
Odası Konya Şube Başkanı Münir Günay ile 
çok sayıda oda üyesi ile davetli katıldı. Kon-
ya, bölge ve oda üyeleri için  en iyi şekilde 
çalışmaya gayret göstereceğiz diyen Maki-
ne Mühendisleri Odası Konya Şube  Başkanı 
Aziz Hakan Altun, “İşgalci İsrail Devleti’nin 
Filistin’de yapmış olduğu terörü lanetliyor, 
saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan 
(C.C) rahmet, yarılılara da acil şifalar diliyo-
rum. Odamız mesleki hizmetlerden sosyal 
ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda 

hizmet vermektedir. Özellikle 
sanayide hizmet veren üyeleri-
mize yönelik HİMA akademinin 
düzenlediği kurslar ve semi-
nerlere katılım için indirimler 
sağlanmış ve üyelerimizden 
gelen talepler doğrultusunda 
kurslar açılması sağlanacaktır. 
Binamızda, üyelerimizin yarar-
lanabileceği, günlük çalışma 
ve iş toplantılarını düzenleye-
bileceği Ofis Makina hizmetini 

sunduk. Ofis Makina’da bire bir iş görüşme-
lerini, yeni iş bağlantılarını, misafir/müş-
teri ağırlamalarını, teknik konularda bilgi 
paylaşımı ve araştırmalarını,  meslektaşlar 
ile görüşmelerini, proje çalışmalarını vb. 
tüm teknik çalışmalarını yapabileceksiniz. 
Bir çalışma ofisinde bulunması gereken 
bilgisayar, yazıcı, internet, teknik yayın, do-
küman, kırtasiye vb. ofis ihtiyaçları da Ofis 
Makina’da bulabileceksiniz. Özellikle home 
ofis olarak çalışan, emekli olup iş hayatına 
devam eden, herhangi bir iş yeri olmayıp 
danışman olarak hizmet veren veya bir iş 
görüşmesi için şehir merkezini tercih eden 
üyeler için oldukça faydalı olacağı düşün-
mekteyiz. Bu hizmeti pazartesi gününden iti-
baren sizlere vermeye başlayacağız” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONTİMDER, dernek üyelerini,  şehit aileleri ve kimsesiz çocukları iftar yemeğinde buluşturdu 

KONTİMDER, iftarda buluşturdu
Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecile-

ri Derneği (KONTİMDER), şehit ailelerini, 
gazileri,kimsesiz çocukları, Konya proto-
kolü ve dernek üyelerini iftar yemeğinde 
bir araya getirdi.

Dernek merkezinde düzenlenen iftar 
programına,  Konya Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk, Konya Müteahhitler 
Birliği  (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, 
DERSİAD Başkanı Musa Özkan, Konya 
Platformu Derneği Başkanı Mehmet Ali 
Çelik, MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Nazım Özcan, Konya İnşa-
at Mühendisleri Odası, Konya Mimarlar 
Odası, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği, Konya Şehit Ai-
leleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği 
Konya Şubesi yönetim kurulu üyeleri ka-

tıldı. Konuşmalarını gerçekleştiren KON-
TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Başaran, “Ramazan ayının herkese ha-
yırlar getirmesini diliyorum. Şehit aileleri 

ve kimsesiz çocuklarımızı her yıl olduğu 
gibi bu yılda misafir ettik ve etmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Rengarenk
Tatlar...
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MMO’dan geleneksel iftar

Aziz Hakan Altun
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Şehit Komando Mehmet Özdemir. 2005 yılındaki operasyon sırasında mayına basarak şehit oldu. 
Şehadet olacağını Peygamber Efendimizi rüyasında görerek anladı. Şehidin babası Mükremin Özdemir’in, 

“Biz vatan için bedelimizi, bedenimizle ödedik” sözleri hem gururu hem de hüznü barındırıyor

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde 
söndürürüz. 

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bil-
meyiz, yürürüz; 

Düşer mi tek taşı sandın harim-i na-
musun, 

Meğer ki harbe giden son nefer şe-
hid olsun.

Hayat hikâyesi dediğimiz sürece sa-
dece 20 yıl sığdırabilmiş, bu kadar süre 
içerisinde ne hatıra bırakabildiyse onu 
bırakmış ailesine bugünkü Şehidimiz 
Mehmet Özdemir.

1984 yılının Eylül ayında Bozkır 
Koçaş köyünde doğmuş Mehmet Öz-
demir. Ailenin ilk çocuğuymuş. İlkoku-
la Bozkır’da başlamış ve ikinci sınıftan 
sonra eğitimini Konya’da tamamlamış. 
Ardından başladığı Kur’an Kursu’nu, üç 
yıl sonra hafızlık belgesi alarak bitirmiş. 
Yaptığı her işte başarıya odaklıymış, hep 
birinci olmak istermiş. Bir yıl da Arapça 
dersi aldıktan sonra bir demirci dükkâ-
nında güneş enerjisi takarak çalışmaya 
başlamış askere gidinceye kadar. Bir 
ömür, dediğimiz ifadeye Şehidimiz sa-
dece 20 yıl sığdırabilmiş. Hemen hemen 
bütün şehitlerimizin hayat hikâyesinde 
ortak olan saygılı, uyumlu, anne ve ba-
basını üzmeyen bir çocukluk geçirmiş. 
16 yaşında evlenen Mükremin ve Ayşe 
Özdemir çiftinin 17 yaşında kucağına 
aldığı Şehidimiz, ailesiyle sayfalar do-
lusu anı biriktirecek kadar kalamamış 
bu dünyada. Anne Ayşe Hanım, “İşte 
bütün hayatımız bu” diye tanımlıyor bu 
anları.

Çalışmayı hep çok sevmiş Şehit 
Mehmet Özdemir, daha ilkokul çağın-
dayken okul haricinde işlerde çalışmış, 
aile bütçesine katkı sağlamaya gayret 
göstermiş.

16 Ağustos 2004 tarihinde, vatani 
görevini yerine getirmek için Manisa 
Kırkaağaç’a gitmiş. Jandarma Koman-
do olarak başladığı askerliğinde acemi 
birliği eğitimden sonra usta birliği eği-
timi için Şırnak İkizce’ye gitmiş. Burada 
daha üç aylık askerken teröristlerle giri-
şilen mücadele sonunda dört teröristin 
öldürülmesi, üçünün ise yaralı ele geçi-
rilmesi sonucu mükâfat olarak 20 gün 
ödül iznine geldiğinde bu ailesiyle son 
görüşmesi olmuş. Anne ve babası, onun 
bu yirmi gün içinde değişmiş olduğu-
nu, eski Mehmet olmadığını, üzerinde 
bir durgunluk olduğunu,  ifade eder-
ken baba Mükremin Bey gözyaşlarını 
tutamıyor. “Sanki buradan yolladığımız 
Mehmet değildi” diyor annesi gözyaşla-
rı içinde. Bu 20 gün içinde sanki bütün 
özlemini gidermek istercesine, sanki bir 
daha onlara sarılamayacağını bilircesine 
anne ve babasıyla birlikte uyumuş hep.

Anne Ayşe Hanım, bebekliğinde 
de çocukluğunda da oğlunun onu hiç 
üzmediğini söylüyor. Hatta bebekken 
odanın bir kenarına yastıklar koyarak 
oturttuğunda, yalnız kaldığında bile hiç 
ağlamadığını hatta babaannesinin, “Oğ-
lum ha bi ağla da dönüp geleyim yanı-
na” dediğini ifade ediyor. Büyürken hep 
böyle mahzun büyüdüğünü söylüyor 
anne. Kimseyi kırmaya, üzmeye daya-
namayan Şehidimiz küs de kalamazmış. 
Anne ile bir gün küstüğünde akşamı zor 
etmiş. 

Bir anne ve baba gözünde, ne ka-
dar da büyüse evlatları hala çocuktur. 
Şehidimiz ise daha belki 19’unda belki 
20’sinde, anne ve babasının ilk göz ağ-
rısıymış. Belki de daha doyamadığı ana 
kokusunu, baba şefkatini son kez, doya-
sıya yaşamak istemişti onlarla yatarken. 

2005 yılının Ramazan ayı girmiş. 
Bayrama bir hafta kala, aile çifte bayram 

yaşamının da mutluluğu içindeymiş 
aile. Çünkü Şehidimizin terhisine de bir 
hafta kalmış. Son kez 25 Ekim 2005 ta-
rihinde ailesiyle telefonda görüştükten 
sonra ertesi gün 20 Ekim 2005 tarihinde 
sabah operasyona çıkmış. Fakat gitme-
den önce komutanından on dakika izin 
alan Şehidimiz, tıraşını olmuş, banyosu-
nu yapmış, abdestini alıp Yasin’ini oku-
duktan sonra gitmiş. Sanki İlahi Güç, 
şehadeti için onu hazırlamış. Çıktıkları 
operasyon sırasında siper almak için gir-
diği bir çalılıkta mayın patlaması sonucu 
şehadet şerbeti içmiş.

Bayram hazırlıkları yapılırken bir 
öğle vakti eve gelen jandarma arabası, 
komutanın elindeki küçük bir not kâğı-
dına yazılmış şehadet haberi. Babanın 
işten gelmesini beklerken annenin ısrarı 
üzerine verilen “Şehit oldu” haberinden 
sonrası yok. İş yerinden eve gelen baba 
Mükremin Bey, evin etrafında toplanan 
araçları görünce acı haberin verileceğini 
anlamış. Babanın ağzından çıkan “Biz 
vatan için bedelimizi, bedenimizle öde-
dik.” Cümlesi acılı ama bir o kadar da 
gururlu bir babanın ifadeleriydi.   

Ezan sesine hasret kalmış, anne se-
sine hasret kalmış… Şehadetinden bir 
gün önceki telefon görüşmesinde anne-
sinin sesine doyamayan Şehidimiz belki 
de bir daha o sesi işitemeyeceğini his-
setmişti. Telefonu kapatmak istememiş, 

biraz daha konuşalım demiş.
Geriye onu hatırlatıyor diye gidile-

meyen otogarlar, o seviyor diye boğaza 
dizilen lokmalar ve daha nice hatıralar 
kalıyor. Daha hafızlık okuduğu sıralarda 
gördüğü ve etkisiyle sabah kahvaltıda 
gözyaşları içinde Peygamber Efendimizi 
rüyasında gördüğünü söyleyerek “Anne 
ben öleceğim” demesi, diğer şehitle-
rimiz de olduğu onun da şehadetinin 
şahidi olduğunu gösteriyor. Sonrasında 
Arapça dersi aldığı sıralarda da benzer 
olaylar yaşamış Şehidimiz, “Ben ölürüm 
kafam saptırmaya değmez” dermiş.

Yıllarca kira evlerde yaşayan Şehidi-
mizin tek dileği kendi eliyle bir ev yap-
makmış ailesine ama nasip olmamış. 
Rabbim inşallah öbür dünyada köşkleri-
ni mekân yapsın. (Âmin)

Henüz Galatasaray Lisesinde öğ-
renci iken 1914 yılında gönüllü olarak 
daha 17 yaşında Çanakkale Cephesine 
giden Mehmet Muzaffer’in hikâyesini 
belki çoğunuz duymuştur. Duymayan-
lar için kısaca bahsetmek istiyorum: 
Gönüllü olarak koşa koşa Çanakkale 
Cephesine gelen Mehmet Muzaffer, üç 
aylık bir talimden sonra “zabit namzedi” 
olmuş. 1915’in son haftasıyla 1916’nın 
ilk haftasında cephe kapanınca Mehmet 
Muzaffer Bey, komutanının emriyle ala-
yının otomobillerine lastik satın almak 
için İstanbul’a gönderilmiş. Savaş Ba-

kanlığından alacağı parayla lastiklerin 
parasını ödemesi emriyle geldiği Ba-
kanlıktan, cephede askere giyecek ve 
postal alacak para olmadığını öğrenerek 
ayrılmış. Eldeki Almanların verdiği iki 
kamyon ve iki binek arabası lastiksizdi. 
Diğer malzemelerde mutlaka lazımdı. 
Kendisi, bulur alır diye görevlendirilmiş-
ti. Malzemeyi bir Yahudi’den bulmuştu 
fakat para yoktu. Eli boş dönemezdi, bir 
çaresini bulmak lazımdı…

Cihan Harbi’nin başlarına kadar alış-
veriş altın ve gümüş parayla yapılırmış. 
Harple beraber “evrak-ı nakdiye” deni-
len kâğıt paralar çıkarılmaya başlanmış. 
Bunların üzerinde, karşılıklarının altın 
olarak Duyun-ı Umumiye’ye yatırıldığı, 
harpten sonra halka, karşılığının altın 
olarak ödeneceği yazılıymış. Ertesi sabah 
Muzaffer, Merkez Kumandanlığı’ndan 
sağladığı araba ve neferlerle ezan vakti 
Yahudi’nin kapısına gelmiş. Ortalık he-
nüz ışıyormuş.Havagazı ve gaz lambala-
rının yarım yamalak aydınlattığı loşlukta 
mallar arabaya yüklenmiş. Muzaffer bir 
yüzlük kaime (100 liralık kaime, resmi 
fiyatıyla 100 altın demekti.) verdikten 
sonraaraba dörtnala Sirkeci’ye yollanmış 
ve malzeme gemiye aktarılmış. Az son-
ra da gemi Çanakkale yolunu tutmuştu.
Üç gün sonra, Yahudi, elindeki yüzlük 
kaimeyi bozdurmak üzere Osmanlı Ban-
kası’na gitmiş ama bozmamışlar… Zira 
elindeki para sahteymiş.Muzaffer, ev-
rak-ı nakdiyelerin basımında kullanılan 
kağıdın aynını Karaköy kırtasiyecilerin-
den tedarik etmiş, bütün gece oturmuş, 
çini mürekkebi ve boya ile, gerçeğinden 
bir bakışta ayırt edilemeyecek nefasette 
taklit bir para yapmış!.. Tüccara verdi-
ği ve yutturduğu para buydu. O devrin 
hakiki paralarının üzerindeki yazılar ara-
sında bir de şu ibare bulunurdu: “Bedeli 
Dersaadet’te altın olarak tesviye oluna-
caktır.” Muzaffer, yaptığı taklit parada bu 
ibareyi şöyle yazmıştı:“Bedeli Çanakka-
le’de altın olarak tesviyeolunacaktır.”O-
nun burada “altın” dediği, Çanakkale’de 
Mehmetçiğin akıttığı, altından da kıy-
metli kanı idi…

Bu yaşanmış hikâyeyi anlatmamın 
sebebi şu; bu gün şehit ailelerine verilen 
birkaç öncelik ya da hak fazla görülüp 
insanlarımız tarafından ifade konusu 
bile olmamalı. Zira ister evladınız olsun 
ister eşiniz hiç kimsenin hayatına paha 
biçemeyiz değil mi? Ya da milyonlar 
verseniz bir annenin evladının tırnağını 
geri getiremezsiniz. O yüzden Mehmet 
Muzaffer’in dediği gibi, onlara yapılanla-
rın bedeli vatanımızın değişik yerlerinde 
şehit olan Mehmetçiklerimizin kanıyla 
ödendi. 

Vatan Sağolsun..
n DERYA ÖZDEMİR

‘Vatan için bedelimizi, 
bedenimizle ödedik’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Anne ve babası, onun bu yirmi gün içinde değişmiş olduğunu, eski Mehmet olmadığını, 
üzerinde bir durgunluk olduğunu,  ifade ederken baba Mükremin Bey gözyaşlarını tutamıyor. 

“Sanki buradan yolladığımız Mehmet değildi” diyor annesi gözyaşları içinde.



İlme düşkünlüğü Küçük yaşlarda başlayan merhum Fahri Efendi, ilim görmek için Taşkent’ten yürüyerek Konya’ya geldi. 
Başarılı bir eğitimin ardından büyük bir ilim adamı olan Fahri Efendi, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi gibi alimler yetiştirdi

İlim için hicret etti
FAHRİ (KULU) EFENDİ 

(1297/ 1880 -1950)
Fahri Efendi Türkiye’de si-

yasi ve eğitim alanında buhran-
ların yaşandığı 1910-1940 yıl-
larında, resmi görüşe rağmen, 
gerçekten insan üstü çaba gös-
teren bir islam alimidir. Kon-
ya’nın eğitim kültür ve manevi 
gelişme hayatında çok büyük 
önemi olan, sıkıntılarla dolu o 
dönemi en az hasarla atlatılma-
sı için çalışmalar yapan bir mür-
şittir. Biz de taşıdığı ehemmiyet 
sebebi ile, bu şahsiyetin hayatı, 
bize ışık tutabilecek yönleriyle 
tanıtmak istedik. 

FAHRİ EFENDİ’NİN HAYATI
DOĞUMU, NESEBİ VE
DÖNEMİN ŞARTLARI

Fahri Efendi 1878 yılında 
Konya’nın Taşkent ilçesinin Pir-
lerkondu köyünde doğdu. Asıl 
adı Fahrettin’dir. Babası Meh-
met Efendi de islam alimidir. 
Annesi Çakır Ayşa Hanımdır. 

Fahri Efendi’nin nesebi Taş-
kent yöresinde Ustahasanlar 
olarak tanınır.

Fahri Efendi’nin doğduğu 
dönemde idari ve ilmi yapıda 
Batı’yı örnek alma ve benzeme 
çabaları görülmektedir. 

TAHSİLİ
Anneannesinin yanınday-

ken Taşkent Rüştiyesini bitirir. 
Ardından bir süre İstanbul’da 
tahsil gören Fahri Efendi, daha 
sonra Konya’ya döner ve önce 
Sivaslı Ali Kemali Efendi’nin 
idaresini yürüttüğü medreseye 
kaydedilir. Ardından bir karşı-
laşma sonucu Muhammet Ba-
haüddin efendiye “bunu bize 
ver bizde okusun” teklifiyle Os-
manlı’nın son medreselerinden 
olan Bekir Sami Paşa Medre-
se’sine başlamıştır.

Zaman zaman sufî kimliği ile 
de ön plana çıkan Fahri Efen-
di’nin farkı lisan, felsefi düşün-
ce, edebiyat ve ruh dünyası zen-
ginliği vardı. Aklı, zekası, üstün 
anlayış ve anlatış gücü ile hoca-
larından hep takdir görmüştür. 

EVLİLİĞİ VE AİLE YAŞAMI
Fahri Efendi evlilik çağına 

gelince bahçıvanlıkla meşgul 
olan Dalkıranlı Mustafa Ağa’nın 
kızı Fatma Hanımla evlenmiş. 
Dalkıranlı Mustafa Ağa’nın bah-
çesinin kenarına küçük bir ev 
yapılmış ve aile orada yaşamış-
tır. Fatma Hanımdan bir oğlu 
olmuş ve Fatma Hanım kısa 
sürede vefat etmiştir. Kayınpe-
derinin de isteği üzerine Fatma 
Hanım’ın kız kardeşi olan Emi-
ne (Dudu) Hanım Fahri Efen-
di’nin yeni eşi olmuştur.

Âlim, fazıl, edip ve son de-
rece nezih bir kimse olan Fahri 
Efendi tasavvuftan ileri gelen 
büyük bir hoşgörüye sahip ola-
rak tanınmış, bu nedenle herke-
sin hürmetini kazanmıştır. Te-
vazu sahibi olduğu, ev işlerine 
yardım ettiği, “Siz yorulmayın 
biz yaparız” denilince “Benim 
de bu kadar hizmetim bulun-
sun” diyerek, misafirlerine biz-
zat kendisinin hizmet ettiği kay-
dedilir. 

Fahri Efendi evde cemaatle 
namaz kılmak için eşi Emine 
Hanım’ı ve aile bireylerini çağı-
rırmış. Emine Hanım ev işleriyle 
meşgul olduğu için gecikirmiş. 
Fahri Efendi hanımına müsa-
maha gösterir, hanımı gelene 
kadar seccadede onu beklermiş. 

İLMİ ŞAHSİYETİ VE
 İLME VERDİĞİ DEĞER

Fahri Efendi küçük yaşlar-
dan itibaren ilme değer verir, 
merak duyarmış. Henüz on yaş-
larındayken ilim aşkı için Taş-

kent’ten Konya’ya kadar yürü-
yerek hicret etmiştir. Konya’da 
başarılı bir talebe olarak girdiği 
medreseyi başarı ile bitirmiş-
tir. Daha sonra Konya’nın ünlü 
medresesi Islah-ı Medaris’te 
dini, arapça, akaid derslerine 
devam eden Fahri Efendi hoca, 
irşad görevini yerine getirmek 
için, yayın yoluyla da çalışma-
lar yapmıştır. Meşrık-ı İrfân 
gazetesindeki yazıları dikkatleri 
toplamıştır. Medrese’de müdür 
yardımcılığı görevini de birlikte 
yürüten Fahri Efendi, talebeleri-
nin üzerinde son derece tesirli 
olmuştur. Akaide dair eserinden 
başka, edebiyat ve tasavvufa ait 
eserleri vardır. Bir kısmı basıl-
mıştır. Şeyh Sadrettin-i Kone-
vi’nin ünlü “Vasiyetname”sini 
de tercüme etmiş bulunan Fahri 
Efendi hoca, Arapça ve Fars-
ça’nın yanı sıra Rumca’yı da 
mükemmel bilirdi. Bir ara Sof-
ya’da vaizlik de yapmıştır. 

Fahri Efendi’nin eğitim ku-
rumlardaki hizmeti Osmanlı son 
dönemine münhasır kalmıştır. 
Daha sonraki dönemlerde eği-
tim verebileceği öğretim kuru-
mu bulunmadığından yalnızca 
çocukları ve yakın çevresi ile 
meşgul olmuştur. Onun tale-
beleri için de Konya’nın büyük 
alimlerinden Hacı Veyiszade 
Mustafa Efendi, ailesinden ve 
dostlarından vardı. Torunu Ah-
met Ziya Kulu’nun hıfzını bizzat 
kendisi ikmal ettirdi. 

Fahri Efendi’nin ziyaretin-
den bulunanlar da onun ilmin-
den etkilenirdi. Eski Diyanet 
İşleri başkanlarından rahmetli 
Ahmet Hamdi Akseki Konya 
ziyaretlerinde Fahri Efendi ho-
canın evine gelmiş.Orada vukû 
bulan birkaç saatlik sohbette 
Ahmet Hamdi bey birçok açma-
zın çözüldüğünü, böyle bir zatı 
bugüne kadar görmediğini ifade 
etmiş ve hayranlığını, takdirle-
rini belirtmiştir.

Fahri Efendi ilme son dere-
ce önem verirdi. Çocuklarının 
eğitimine bilhassa önem ver-
mesine rağmen cumhuriyetin 
ilk yıllarındaki yönetimin eği-
tim politikasının yetiştirdiği öğ-
rencilerin müslüman kimliğine 
uzaklaşmaları hasebiyle kendi 
çocuklarını dönemin mevcut 
okullarına göndermemiştir. Bu 
mesele içinde hep bir ukde ola-
rak kalmıştı.     

Nitekim bu konudaki üzün-
tüsünü merhum Ali Ulvi Kuru-
cu şöyle nakleder: Babam ken-
disine gelip de Şatır köyündeki 
satılık tarlalar hakkında istişa-
rede bulununca, Fahri Efendi, 
hiç düşünmeden beklenmedik 
bir tavsiyede bulunmuş: “İbra-
him Efendi,eğer benim elimde 
böyle bir para olsa, herşeyden 
önce hicret ederdim. Oğullarımı 

okuturdum. Bak benim oğulla-
rımdan birisi marangoz birisi te-
nekeci, birisi kunduracı oldu. İn-
sanın kendi kendine çocuklarını 
okutması çok zor oluyormuş. 
Eğer param olsa idi, hicret eder 
çocuklarımı okutabileceğim bir 
yere giderdim...” Merhum Fahri 
Efendi’nin bu tavsiye ve irşadı, 
bizim ailecek Medine’ye hicre-
timize ve kardeşlerimle benim 
din ilmini tahsil yoluna girme-
mize vesile olmuştur. 

Fahri Efendi ilim talebesini 
el üstünde tutar, ona hizmeti en 
büyük bahtiyarlık sayardı. Toru-
nu Ahmet Ziya bu konu ile ilgili 
şunları nakletmiştir;  Koçaşlı 
kalender bir adam dedemi sa-
bah çayına davet etmiş. Birlikte 
yağmurdan dolayı çamur içinde 
kalmış bir yolda zorlanarak gidi-

yoruz. O zamanlar daha cadde, 
kaldırım düzeni diye bir şey yok. 
Bana şöyle bir döndü. “Bak Ah-
met aklıma ne geldi. Ben Taş-
kent’te oturuyor olsam... Kon-
ya’da okuyan bir oğlum olsa ben 
de ona sırtımda azık getirsem ta 
Taşkent’ten yaya olarak... İpler 
omuzlarımı kesse. Şöyle bir ke-
nara koysam dinlensem, bana 
en büyük bahtiyarlık bu olur-
du.” dedi.

AHLAKI VE İRFANÎ YÖNÜ
Fahri Efendi hocanın herke-

sin takdir ettiği bir güzel ahlakı, 
hitap tarzı, manevi etkisi ve ruhî 
hitap tarzı vardı.

Çok merhametli ve sabır-
lı biri olan Fahri Efendi soğuk 
günlerde sabah sobayı yakar, 
suyu ısıtır ev halkının abdestini 
kolay ve rahat bir şekilde alma-
sını sağlardı. Fahri Efendi her 
gün sabah namazına gitmeden 
önce evli ve başka evde oturdu-
ğu halde- oğlu Mehmet Kulu’yu 
uyandırırdı. 

Fahri Efendi öğrencilere 
karşıda son derece kibar ve yu-
muşak davrandığı anlatılır. Öğ-
renciler bir hata işlediklerinde 
kendileri ile Fahri Efendi’nin il-
gilenmesini isterlerdi.

Fahri Efendi yokluk içinde 
yaşamasına rağmen vermekten 
asla imtina etmezdi. Misafirleri-
ne her zaman elinde olanın en 
iyisini verir, en iyi şekilde ağır-
lamak isterdi. Evinde bir kapısı 
sokağa açılan yüklüğü bulunan 
bir misafir barınağı olduğu nak-
ledilir. Hatta bazı misafirlere 
ikram olarak kendi yatağını ver-

diği söylenir.
Onun cömertliği ile ilgili ola-

rak şu rivayeti de anlatmadan 
geçmemek gerekiyor. Cumhu-
riyet sonrası maddi sıkıntılar 
çektiği bir dönemde varlıklı bir 
dostundan 2 3 aylık ihtiyacını 
görebileceği kadar bir para he-
diyesi almıştı. Birkaç gün sonra 
Mehmet Kozan yeni evlenmiş 
ve Fahri Efendi’nin elini öpüp 
hayır duası almak için evine 
gelmişti. Fahri Efendi arkada-
şının verdiği paranın tamamı-
nı hiç düşünmeden bu gence 
hediye etmişti. Fahri Efendi 
son derece zeki ve ince anla-
yışlı birisi idi. Hoca Ahmet Ziya 
Efendi öğrencilerine astronomi 
dersi okutmakta ve geceleri de 
yakınlarındaki Alaaddin Tepesi 
diye adlandırılan tepeden gök-

yüzüne bakmakta ve uygulama 
yapmaktadırlar. Bir yaz gecesi 
hayli geç vakitte derse devam 
ediyorlardı. Öğrenciler arasında 
bulunan Hacı Veyiszade Musta-
fa Efendi yeni evli ve imamdı. 
Hayliyle sabah erken kalkması 
gerekiyordu. Bütün bu önemli 
gerekçeler Fahri Efendi hocanın, 
Ahmet Ziya Efendi hocaya söy-
lediği “Efendim, vakit geç oldu. 
Belki yıldızlar da yatmışlardır.” 
de sözünün dayanaklarıdır. Ah-
met Ziya Efendi durumu hemen 
anlamış ve dersi bitirmiştir. Şu 
olay ise islamı yaşamak iste-
yenlere güzel bir örnektir. Fahri 
Efendi’nin torunu Ali Kulu’nun 
babaannesi Emine Hanım’a sor-
ması üzerine Fatma Nene olayı-
nı Emine Hanım’ın anlatımı ile 
nakledelim. Kör Fatma Nene, 
Kongul veya Eğis’te o taraflar-
dan, çok fakir bir kadın. Kendi-
sinin çocuğu olmamış. Kocası 
ölünce, üvey oğluna sığınmış. 
Üvey oğlu ne kadar baktı ise 
bakmış veya bakmamış. Bir iz-
beye rutubetin içine küllük atar 
gibi atmış. Kadıncağız orada sır-
tında bir çul, bite gark olmuş. 
Göz görmez, güç yetmez çürü-
meye bırakılmış. En son üvey 
gelin “Senden bıktım usandım 
artık. Seni Fahri hocanın kapı-
sının önüne atıp kaçacağım.” 
diye bağırır ve bu sözü yayılır. 
Fahri Efendi bu kör kadını ta-
nımaz, uzaktan yakından hiçbir 
şeyi değil. Fahri Efendi hoca-
nın evinde ise nüfus kalabalık. 
Tahminen 12-13 kişi var evde. 
“Seni atıvereceğim lafı hocaya 

gelir. Bir gün örtmede(mutfak) 
ne yaparım bilmem. İşim bit-
mez ki horanta çok. Bir de bak-
tım deden ardımda “Emine...! 
Filanın kör kadın var ya onu 
üvey çocukları bizim kapının 
önüne atıverecekmiş onlar at-
madan biz alıverelim.” buna bir 
bağırdım. “Aman sende kendi 
horantan, misafirlerin az gelmiş 
gibi elin kör karısını mı başıma 
getireceksin?” Yanımdan gider 
20 dakika hoca ikna etme niyeti 
ile yeniden geldi. “Emine... bak 
hele Allah bize cennet verecek. 
Orada gözlerin göremediği, akıl-
ların idrak edemediği nimetler 
verecek. Eğer biz burada iyilik 
yapmazsak bunlar başkalarının 
olur. Yarın birileri bu kadını alır, 
onların olur. Gel biz alalım da 
bizim olsun.” dedi ve beni kan-
dırdı, kafamı vardırdı. Elime iki 
buçuk lira verdi ve beni kadını 
almaya gönderdi. Gittim, aldım, 
geldim. Bite garkolmuş. Yuğya-
lım dedik, elbiselerini ocağa at-
tık, başına tarak geçmez. Bitler 
kirle birlikte kenetlenerek kalın 
bir tabaka oluşturmuş. Hoca-
yı cağırdım. “Hoca gel bakalım 
bu başı nasıl temizleyeceksek 
bir yol söyle bakalım, tarak geç-
miyor.” dedim. Hoca ustura ile 
tıraş edelim dedi ve Fatma Ne-
ne’yi temizlediler. Fatma Nene 
giydirildi kuşatıldı köşeye otur-
tuldu. Aynı sofrada aynı kap-
larda yenilip içilerek kadın 3 yıl 
kadar yanlarında barındırıldı. 
Fahri Efendi’nin evinde vefat 
edene kadar yaşadı. Fahri Efen-
di bir gün oğlu Mehmet Ku-
lu’nun çetnevire gittiğini duydu 
Bu eğlence programını arayarak 
birkaç saatlik mesafede bir yer-
de olduğunu öğrendi ve oraya 
gitti. Oğlunu bulup eve kadar 
birlikte yürüyerek geldiler. Bu 
süre boyunca oğluna söylediği 
tek şey “Hay oğlum” seklinde 
bir ifadeden ibaretti. Daha son-
ra oğlu Mehmet bey yakınlarına 
“ben eridim bittim o hay oğlum-
dan, dövse daha iyiydi.” diyerek 
bu olayı anlatmıştır.

Nakşilik yolu Fahri Efen-
di’nin izlediği manevi kalp tas-
fiyesi yoludur. Fahri Efendi’nin 
irfan makamındaki üstatları 
Zeynel Abidin Efendi ve Ziya 
Efendi’nin babaları Muhammet 
Bahaüddin Efendi, onun da ba-
bası Memiş Efendi olmak üzere 
sûfi Ebu Said Hadimi Mehmet 
Efendiye kadar ulaşmaktadır.

Fahri Efendi diğer islam 
alimleri gibi kerametin göste-
rilmesini hoş karşılamaz böyle 
bir halin, kişinin ahiret nasibini 
azalttığını anlatırmış. Yapı iti-
bari ile sessiz içe dönük bir kişi-
likte olması ve dönemin şartları 
hasebiyle Fahri Efendi’nin çok 
az bir müridi vardı. 

Her şeyin Allah’ı zikrettiği-

ni görür gibiydi. Saatin sesi için 
“Allah Allah Allah diyor” derdi. 
Kafesteki kumrunun ötüşünü 
de, Hak Kuran sözüne benzetti-
ği için kuşun adını ‘Hak Kuran 
Kuşu’ koymuştu. 

Fahri Efendi’nin hiç abdest-
siz anı olmamıştır. Gece yatar-
ken ve tuvalete çıktığında dahi 
abdest alıp yatmıştır. Oğlunun 
evine geldiği zamanlar dinlen-
mek için oturduğunda dahi hiç 
boş durmayıp, kelime-i tevhidi 
başı ile çizmiştir ve tesbih et-
miştir. Nafile kıldığı namazları 
bile hiçbir zaman geçirmemiş-
tir. 

Kayserili, şair ve sufî Ab-
dülkâdir Özkeçe (Yamande-
de)’nin de Fahri Efendi hoca 
ile mektuplaşmaları olmuştur. 
Fahri Efendi Yamandede’ye bir 
mes göndermiş ve “...yüzümü-
zün derisinden imal edilmiş...” 
gibi ifadeler kullanarak iltifat-
ta bulunmuş. Yaman Dede ise 
mahcup olmuş “Efendim ben 
bu mese ayağımı basamam, 
bana bir takke gönderiniz, ba-
şımda taşıyayım...” cevabını 
yazınca, Fahri Dede “Ben hak 
yolunda yürüyesiniz diye mes 
yolladım, siz ise tac arzu etmiş-
siniz...” yazarak merhuma bir 
takke göndermiş. Yaman Dede 
perişan olmuş, İstanbul’da 
derste öğrencilerine ağlayarak 
anlatırmış.  

O dönemde yaşayan alimle-
rimizin daha fazla tanıtılması ve 
anlaşılması üzerine çalışmalar 
artırılmalıdır. Çünkü tarihi sü-
reçte o dönemi anlayamadık-
ça günümüzde pek çok mesele 
kavranamayacak. O dönem ve 
alimler hakkında çalışma ya-
pıldıkça ilim dünyamızda yeni 
kapılar açılacağına inanıyoruz. 
Kaybettiğimiz değerlerimize ye-
niden kavuşmamız duasıyla.

Her hâli ve düşüncesi ile 
ilim, irfân ve fazîlet timsali olan 
Fahri Efendi, 1950 (H.1369) 
senesinde vefât etti.Konya’da 
Hacı Fettah Mezarlığında, Şey-
hinin türbesinin yanına defne-
dilmiştir. Kabrinin baş taşında 
şu samimi tazarru okunmakta-
dır:

Geldim iline müflis ve muz-
darrım İlâhî

Bir sadakayı nur-u Cemâlin-
den İlâhî

Zenbil-i niyâzım boş, doldu-
ruver lütfen İlâhî

Taşkent’li Muhammed oğlu 
Fahreddin Kulu
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“Nakşilik yolu Fahri Efendi’nin izlediği manevi kalp 
tasfiyesi yoludur. Fahri Efendi’nin irfan makamındaki 
üstatları Zeynel Abidin Efendi ve Ziya Efendi’nin ba-

baları Muhammet Bahaüddin Efendi, onun da babası 
Memiş Efendi olmak üzere sûfi Ebu Said Hadimi 

Mehmet Efendiye kadar ulaşmaktadır.”

 Fahri (Kulu) Efendi Fahri Efendi’nin kabir taşları.
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‘Kıbrıslı Türklerin hakları göz ardı edilemez’ Türmak’tan üniversiteye hazırlık çalışması
AK Parti Konya Milletvekili, 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Ta-
bii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyon Başkanı Ziya Altunyal-
dız, Avrupa Birliği (AB) Dönem 
Başkanlığını yürüten Bulgaris-
tan’ın başkenti Sofya’da düzenle-
nen AB Parlamentoları Enerji Ko-
misyonu Başkanları Toplantısına 
katıldı.  Toplantıda söz alan Altun-
yaldız, “Son 15 yılda özel sektör 
Türkiye’ye güvenerek yatırımlarını 
yapmış ve enerji sektörünün geli-
şiminde önemli bir rol oynamıştır. 
Sektörümüze duyulan güveni per-
çinlemek ve hedeflerimizi güncel-
lemek amacıyla, geçtiğimiz sene 
Milli Enerji ve Maden Politikasını 
hayata geçirdik. Enerji arz güven-
liğinin sağlanması, yerlileştirme 
ve yatırımcılar için öngörülebilir 
piyasa yapısı, söz konusu politika-
mızın temel taşlarıdır. Hem ülke-
mizin hem de Avrupa’nın enerji 

arz güvenliğinde TANAP, TAP, 
Türk Akımı projeleri oldukça kritik 
öneme sahip” dedi. 

Doğu Akdeniz’de yapılan ara-
ma faaliyetlerine ilişkin olarak 
Altunyaldız, “Kıbrıs Rum Yöneti-

minin, adanın ortak sahipleri olan 
Kıbrıslı Türklerin haklarını göz ardı 
ederek Doğu Akdeniz’de tek taraflı 
hidrokarbon arama faaliyeti kabul 
edilemez. Adanın kaynaklarından 
yararlanmanın tek yolu Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 2011 
ve 2012 yıllarında BM nezdinde 
yapmış olduğu teklifler doğrultu-
sunda bir anlaşmadan geçiyor” 
dedi.  Altunyaldız, “Enerji dünyada 
problemlerin kaynağı olarak değil, 
refahın ve huzurun sağlanmasın-
da bir enstrüman olarak görülme-
li. Bakü-Ceyhan-Tiflis ve Bakü-Tif-
lis-Erzurum doğalgaz boru hatları 
tüm tarafların pozitif katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye ortak 
çıkarlar ve kazan-kazan prensibi 
temelinde enerji ticaret merkezi 
olma yolunda projeler üretmeye 
devam etmektedir” ifadelerini kul-
landı.
n İHA

Özel Türmak Anadolu Lisesi 
11. sınıf öğrencilerine yönelik üni-
versite hazırlık çalışmaları kapsa-
mında 19 Mart-27 Nisan 2018 ta-
rihleri arasında altı hafta boyunca 
devam eden “Bireysel Çalışabilme 
ve Motivasyonunu Sürdürebilme” 
kapsamlı ES DAYS programı so-
nunda dereceye giren öğrenciler 
sertifika ile ödüllendirildi. Program 
ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Rehber Öğretmen Cahit Çevik şu 
açıklamalarda bulundu: “ES DAYS 
programı altı hafta boyunca Çar-
şamba-Perşembe günleri 17:00-
18:30 saatleri arasında rehber 
öğretmenler gözetiminde 11.sınıf 
öğrencilerinin, Odaklanma-Moti-
vasyon-Çevreden Yalıtım-Hazır 
Bulunuşluluk konu başlıkları al-
tında ders çalışma davranışlarının 
değerlendirildiği bir programdır. 
Amacımız öğrencilerimize verimli 
ders çalışma alışkanlığı kazandır-

maktır. Öğrencilerimiz altı hafta 
boyunca başta rehber öğretmenler 
olmak üzere branş öğretmenleri-
mizin gözetiminde gerçekleştirdik-
leri etütlerde her öğrenci dört ana 
konu başlığı; Odaklanma-Motivas-
yon-Çevreden Yalıtım-Hazır Bulu-
nuşluluk kapsamında değerlendi-
rildi ve puanlama yapıldı.” Çevik, 
bu altı hafta boyunca öğrenciler 
ile bire bir görüşmeler gerçekleş-

tirdiklerini,11.sınıf öğrencilerinin 
bireysel Çalışabilme alışkanlığının 
kazanılabilmesi ve motivasyonun 
sürdürülebilmesi kapsamında tav-
siye ve önerilerde bulunduğunu 
ifade etti. Program sonunda rehber 
öğretmenler ve branş öğretmenler 
tarafından yapılan değerlendirme 
sonuçlarına göre öğrenciler sertifi-
ka ile ödüllendirildi.
n HABER MERKEZİ

TMO, 2018 dönemi hububat alım fiyatını açıklandı. TMO tarafından buğday taban 
fiyatının bin 50 lira açıklanması çiftçiler ve çiftçi kuruluşları tarafından olumlu karşılanırken, 

stratejik bir ürün olan buğdaya bölgesel olarak destek verilmesi ifade edildi

‘Taban fiyatı olumlu,
destek artırılmalı’

Çiftçinin beklediği buğday alım 
fiyatları belli oldu. Başbakan Bina-
li Yıldırım, 2018 yılı buğday taban 
fiyatlarını açıkladı. Buna göre Ana-
dolu ekmeklik kırmızı sert buğdayın 
alım fiyatın ton başına bin 50 liraya 
çıkarıldı. Buğday alım fiyatlarına ge-
çen yıla göre yüzde 12 artış yapıldı. 
Buğday alım fiyatları geçen sene ton 
başına 940 liraydı. Açıklanan rakam 
çiftçiler ve sektör temsilcileri mem-
nun ederken, fiyatın  ilave destekler 
ile artırılması gerektiğini ifade etti-
ler.

İLAVE DESTEKLER İLE
 ÇİFÇİLER DESTEKLENMELİ 

Ziraat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, fiyatlar enflasyon artışına 
göre makul gibi gözükse de buğday 
üretiminde bir kaçışın olduğunu ifa-
de etti. Soylu, “Bu fiyatlar enflasyon 
artışına göre makul gibi gözükse de 
çiftçilerimizde buğday üretiminden 
bir kaçış var. Karlılık düşüklüğü ne-
deniyle çiftçilerimiz Özellikle sulu 
tarımda buğday ekiminden her 
geçen gün daha fazla kaçınıyorlar. 
Açıklanan fiyat buğday’dan kaçışı 
engelleyecek bir fiyat değil. Bu fiya-
tın daha yüksek olması gerekiyordu. 
Bunu özellikle suyun yeterli olmadı-
ğı iç Anadolu bölgesinde muhakkak 
ilave ürün ve tarımsal destekleme-
lerle tamamlanmalıdır. Çiftçilerimi-
ze ürün satışında verilen 5 kuruşluk 
kilogram bazlı desteğin artırarak, 
açıklanan destek fiyatlarının yukarı-
ya çekilmesi gerekiyor. Aksi takdir-
de çiftçilerimiz daha karlı ürünlere 
yönelmeye devam edeceklerdir. 
Çünkü açıklanan fiyat piyasa şartla-
rında halen alım satım yapılan fiyat-
lar düzeyinde kalmış durumdadır. 
Buğday Ülkemiz insanı için stratejik 
bir üründür, Dolayısıyla ekmek 81 
milyonun ilgilendiren bir konudur. 
Ekmek insanların çok fazla tüketti-
ği bir ürün. Bunun çok aşırı yüksek 
olması toplumda bazı olumsuzluk-
lara neden olabilir ama, üretimin 
sürdürülebilirliği açısından çiftçile-
rimizin de korunması gerekiyor. Bu 
açıklanan alım fiyatına ilave olarak 
özellikle 5 kuruşluk ürün desteğin 
özellikle iç Anadolu bölgesinde ke-
sinlikle 15-20 kuruş civarına çıka-
rılması gerekiyor ki  çitçilerimizin 
buğdaya olan ilgisi devam etsin. 
Hububat üretiminin yüzde 75’lik  
büyük bir kısmı kıraç alanlarda üre-
timi yapılıyor. Riskli bir üretim. Her 
yıl yağışlar yeterli olmaya biliyor. 
Özellikle buğday ekim alanlarının 
büyük bir kısmı kurak ekim alanları. 
Kuru tarım alanlarında üretim  bü-
yük riskler taşıyor. Yağışlar her yıl 
düzenli yağmıyor, çiftçilerimiz tat-
minkar verim alamıyorlar. O yüz-
den çiftçilerimizin yaşam şartlarının 
ve standartlarının sürdürebil olması 
açışından desteğin nispeten daha 
yüksek olması gerekiyor. Aksi tak-
dirde çiftçilerimiz daha karlı ürün-
lere kıraç alanlarda da yönelmeye 
başlıyorlar. Buğday ekim alanları 
7.5 milyon altına düşerse ülkemiz 

için kritik bir süreç başlar. O yüzden 
Buğday’la ilgili politikalar belirle-
nirken muhakkak ülkemizin çok 
önemli bir stratejik ürünü olduğu 
ülkemiz genelinde tüm çiftçileri il-
gilendiren bir ürün olduğu, dikkate 
alınarak biraz daha pozitif ayrımcılık 
yapılması gerekiyor. Şu anda buğ-
dayda karlılık düşüşlüğü nedeniyle 
bir kaçış var. Bunun önüne geçmek 
için ilave destekler ile bu fiyatın ar-
tırılması gerekiyor” dedi.

ÇALIŞ: BUĞDAY’A VERİLEN 
DESTEK ARTIRILMALI 

“8 yıldır buğday üretim deste-
ği verilen 5 kuruşluk desteğin artık 
yerinden kıpırdanması gerekiyor” 
diyen Ziraat Mühendisi Celil Çalış 
da, “Buğday taban fiyatları uzun 
yıllardır şu anda açıklanan taban fi-
yatından ziyade, üzerinde konuşul-
ması gereken 8 yıldır buğday üretim 
desteği verilen 5 kuruşluk desteğin 
artık yerinden kıpırdanması gereki-
yor. Buğday fiyatlarına geçen sene 
Toprak Mahsulleri Ofisi son anda 
müdahale etti. Özellikle orta Anado-
lu, Trakya ve doğu Anadolu bölgesi 
çiftçisine ciddi oranda kayıp oluş-
turdu. Bu yıl da beklentimiz fiyatın 
piyasada olgunlaşmasıydı.  Ancak 
fiyatın Çukurova hasadın başladığı 
ya da yeni başladığı dönemde buğ-
day taban fiyatının  açıklanması bir 
avantaj. Fiyatın tüm bölgelerde ha-
sat yapılmadan önce açıklanması 
doğru bir yaklaşım. Geçtiğimiz yıl 
üreticilerimizin ortaya koydukla-
rı fiyat kayıplarını telafi anlamında 
yeterli değil ancak günümüz şartla-
rında 1 liranın üzerine çıkması psi-
kolojik bir rakamdı. Bundan sonra 
hükümetten beklediğimiz Buğday’a 

ürün fiyatına verilen ve 8 yıldır ay-
nın uygulanan 5 kuruşluk fiyat far-
kının acil bir şekilde düzenlenmesi 
ve daha farklı ücretle üreticinin des-
teklenmesi gerekiyor. Ayrıca 1 Ocak 
2018 tarihinde yürürlüğe giren Milli 
Tarım Projesi kapsamındaki, havza  
bazlı ürün desteklemede modelinde 
buğdayın tüm Türkiye’de aynı şekil-
de desteklenmesi geniş alanları olup 
bu geniş alanların üçte ikisi kıraç 
olan bölgemizde aynı uygulanması 
bizim için bir olumsuzluk. Bölgelere 
göre havza bazlı ürün destekleme-
sinin bölgelere göre farklı fiyat uy-
gulanması özellikle orta Anadolu’da 
buğdaya diğer bölgelere göre daha 
farklı fiyat uygulanması gerekmek-
tedir” ifadelerini kullandı. 

ATAİYİBİNER: AÇIKLANAN 
RAKAM OLDUKÇA YERİNDE 

Meram Ziraat Odası Başkanı Ali 
Ataiyibiner de, “Özellikle rekolte ve 
girdi maliyetleri hesap edildiği za-
man bu yıl Konya’nın tamamında 
rekolte sıkıntısı görünmüyor. Geç-
miş yıllardaki rekolteyi tutturacağız. 
Son yağışlar ile geçmiş yılların üze-
rinde rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz 
günlerde  Başbakanımız Binalı Yıldı-
rım buğday taban fiyatlarını açıkladı. 
Açıklanan rakam oldukça yerinde. 
Tabi bir de girdi maliyetlerimiz var. 
Özellikle petrolde son aylarda fiyat 
artışı söz konusu. Ürünlerdeki artış 
rekolte ile birlikte değerlendirildiği 
zaman girdi maliyetleri karşılaya-
cak durumda . Açıklanan rakam 50 
kuruş daha fazla olabilirdi. Ama bu 
fiyatlarda çiftçilerimizi kurtarır. Tüm 
çiftçilerimize bereketli bir sezon dili-
yorum” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hükümlüler hem sigortalı
çalışıyor, hem ücret alıyor

Konya Açık Ceza İnfaz Kuru-
mundaki mahkumlar, adliyelerin 
mobilya ve demirbaş ihtiyaçlarını 
cezaevindeki atölyelerde üretiyor. 
İnfaz kurumunda 1988 yılında ku-
rulan mobilya ve demir atölyeleri, 
mahkumların hem meslek öğren-
mesini hem de rehabilite edilerek 
topluma ve ekonomiye kazandırıl-
masına katkı sağlıyor. Ekmeğin de 
üretildiği cezaevinde, çalışanlara 
kısa vadeli sağlık sigortası yapılıyor 
ve aylık maaş ödeniyor.

İç Anadolu ve Akdeniz bölge-
lerindeki bir çok adliyenin büro 
malzemeleri, masa, sandalye ve 
dolapları Konya Açık Cezaevindeki 
mahkumlar tarafından imal edili-
yor.

İnfazı tamamlanan mahkum-
ların çoğu daha sonra iş gücü piya-
sasına dahil oluyor. 

Cezaevi Müdürü İbrahim Arlı, 
hükümlülerin, mobilya ve demir 
atölyelerinde iş ve meslek öğren-
diklerini söyledi. 200 hükümlünün 
sigortalı olarak çalıştığını belirten 
Arlı, “Burada meslek öğrenen 
hükümlülere aynı zamanda belir-
lenen miktarda ücret veriyoruz. 
Onlar burada mesleği öğrenmenin 
yanı sıra üretimde bulunmanın da 
mutluluğunu yaşıyorlar. Bir mes-
lek sahibi yapılarak topluma ka-
zandırılıyorlar.” diye konuştu.

Arlı, cezaevinin öncelikli ama-
cının üretim yaparak hükümlülerin 
sosyal hayata hazırlanması oldu-
ğunu vurguladı.

Cezaevinde ihtiyaca göre mes-
leğe yatkın kişilerin seçildiğini an-
latan Arlı, “İş kollarında çalışma 8 
saat olmak üzere düzenlenmiştir. 
Ekipmanlar ve şantiye şeflerimiz 

yeterli donanıma sahip olduğu için 
üretimimiz de hızlı ve güvenli iler-
liyor. İstenmesi durumunda günde 
yaklaşık 200 adet ham sunta işle-
yebilir ve ihtiyaca uygun mobilya 
ürünü yapabiliyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Arlı, özellikle adliyelerin demir-
baş ihtiyacı olan makam masası, 
sandalye, dolap, misafir koltukları 
gibi tüm mobilyaların üretiminin 
yapıldığını dile getirdi. Bazı kamu 
kurumları için de üretim yaptıkla-
rını aktaran Arlı, şunları kaydetti: 
“İhtiyacı olan okullara sıra ve masa 
da üretiyoruz. Mobilya ve demir 
atölyesinin ortaklaşa çalışmasıy-
la ihtiyaca göre günlük 200 adet 
okul sırası üretebilecek kapasiteye 
sahibiz. Demir atölyesinde üretilen 
ranzaları, ihtiyaç olması halinde 
Türkiye’nin her yerine gönderebi-
liyoruz. Mobilya atölyesinde üreti-
len eşyaları da başta Antalya, Kara-
man, Mersin ve daha sonra ihtiyacı 
olan diğer illere gönderiyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Cezaevi Müdürü İbrahim Arlı, 
hükümlülerin, mobilya ve demir 

atölyelerinde iş ve meslek 
öğrendiklerini söyledi.

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Celil Çalış

Ali Ataiyibiner
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Beyşehir’de, Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) 
bağlı Beyşehir yurtlarında kalan 
öğrenciler, İsrail’in Filistinliler’e yö-
nelik saldırılarını ışıkları açıp kapa-
tarak tepki gösterdi.  KYK’ya bağlı 
Beyşehir Feride Akkanat Erkek Yurt 
binasının Ali Akkanat Bulvarından 
görünen yüzüne oda ışıkları ile ‘Ku-
düs’ yazıldı. Oda ışıklarının açılıp ka-
patılmasıyla İsrail’in Kudüs katliamı-
na dikkat çekildi. 

KYK Beyşehir Yurt Müdürü 
Mustafa Songül, tüm yurt genelin-
de olduğu gibi Beyşehir’deki yurt 
binasında gerçekleştirilen protesto 
ile farkındalık oluşturmak istedikle-
rini belirterek, “Yurtlarımızda kalan 
öğrencilerimiz her zaman için bu tür 
toplumsal konularda çok önemli bir 

duyarlılık sergiliyor. Bugün de Ku-
düs konusundaki hassasiyetini tep-
kilerini bu şekilde göstererek ortaya 

koydular. Katil terörist İsrail, er geç 
işgal ettiği topraklardan çekilmek 
zorunda kalacaktır. Yeter ki biz Müs-

lümanlar her zaman bir ve bütün 
olalım “diye konuştu.
n İHA

Jandarmanın sorguladığı
motosikletler çalıntı çıktı

Uçak hayalleri belediye 
sayesinde gerçekleşti

Karaman’da jandarmanın şüp-
he üzerine sorguladığı motosik-
letler çalıntı çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, İl Jandarma Komutanlığına 
bağlı asayiş ekibi, merkeze bağlı 
Muratdede köyünde rutin devriye 
görevi yaptığı esnada yol kenarın-
da park halinde bulunan 4 moto-
sikletin plakasız olduğunu görünce 
durumlarından şüphelendi. Bunun 
üzerine motosikletleri şase numa-

ralarından sorgulayan ekip, hepsi-
nin Konya ve Karaman’dan çalıntı 
olarak arandığını tespit etti. Çalıntı 
motosikletler jandarma tarafından 
kontrol altına alınırken, motosik-
letleri satın alan 4 kişi ise gözaltına 
alındı. 

Jandarma, motosikletleri çala-
rak satan hırsızları yakalamak için 
çalışma başlattı.
n İHA

Ereğli Belediyesi gençlere yö-
nelik kültürel hizmetlerine devam 
ediyor. Bu kapsamda daha önce 
hiç uçak yolculuğu yapmamış 
derslerinde başarılı yaklaşık 30 
gence uçakla İstanbul gezisi dü-
zenlendiGençler yolcuktan duy-
dukları memnuniyeti dile getirmek 
üzere Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’i makamında ziyaret ederek 
teşekkürlerini ilettiler. Gençlere 
yönelik hizmetler bizim boynumu-
zun borcudur diyen Başkan Öz-
güven, “Ereğli Belediyesi olarak 
gençlerimize önem veriyor, onla-
ra yönelik hizmetlerimize devam 

ediyoruz. Onların kişisel gelişim-
lerine katkıda bulunmak amacıyla 
çeşitli kurslar açıyoruz. Bunun yanı 
sıra ülkemizin tarihi ve kültürel 
zenginliklerini tanıtmak amacıyla 
geziler düzenliyoruz. Bu kapsam-
da yaklaşık 30 gencimize uçakla 
İstanbul gezisi düzenledik. Dersle-
rinde başarılı olan bu gençlerimiz 
ilk defa uçakla yolculuk yaptılar ve 
bu deneyimlerini bizimle paylaş-
mak için nazik bir ziyaret gerçek-
leştirdiler. Bu nazik ziyaretlerinden 
dolayı gençlerimize ve öğretmen-
lerine teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Büyük Kudüs Buluşması etkinliği kapsamında biraraya gelen 61 sivil toplum kuruluşunun genç-
lik teşkilatları, İslam dünyasına “kenetlenme” çağrısı yaptı.  Etkinlikte su ve hurma ile iftar açıldı

‘Bir olmalıyız’

ABD’nin Tel Aviv’deki büyü-
kelçiliğini Kudüs’e taşıması ve 
İsrail askerlerinin Gazze sınırın-
da Filistinlilere yönelik katliamını 
protesto için bir araya gelen 61 
sivil toplum kuruluşunun gençlik 
yapılanmaları, Müslümanlara “ke-
netlenme” çağrısında bulundu.

Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda 
düzenlenen, sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaşın katılımıyla iftar öncesi 
gerçekleştirilen “Büyük Kudüs Bu-
luşması”nda, su, simit ve hurma 
ile oruç açıldı.

Ardından akşam namazını 
kılan vatandaşlar, ABD ve İsrail 
aleyhine sloganlar attı.

Buluşmada konuşan Konya 
Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik 
Yapılanmaları Grup Sözcüsü Se-
yit Bayram Özalp, insanlık için çok 
tehlikeli olan siyonizmin Filistin’de 
70 yıldır büyük bir barbarlık sergi-
lediğini söyledi.

Filistinliler acı içindeyken 
sessiz kalmanın Müslümanlara 
yakışmayacağını belirten Özalp, 
“İslam dünyasındaki dağınıklık 
İsrail’in işgallerini kolaylaştırıyor. 
Kudüs’ün siyonist esareti altında 
yaşaması Müslümanlar için büyük 

bir zillettir. Bu zilletten kurtulmak 
için Müslümanlar her şeyden önce 
kendi aralarındaki kısır çekişmele-
ri bir kenara bırakarak, Kudüs’ün 
kurtuluşu için tek ses, tek yürek 
olup kenetlenmelidir.” diye ko-
nuştu.

Seyit Bayram Özalp, Kudüs öz-
gürlüğüne kavuşmadığı sürece İs-
lam dünyasında özgürlük diye bir 

şeyden söz edilemeyeceğine işaret 
ederek, şöyle devam etti:

“Buradan İslam ülkelerinin 
idarecilerine de çağrıda bulunmak 
istiyoruz; Artık dikkate alınmayan 
açıklamalar yapmaktan vazgeçin. 
Etkin, caydırıcı adımlar atın. İşgal 
topraklarında var olan elçiliklerini-
zi kapatın ve kendi topraklarınız-
daki siyonist işgalcilerin eli kanlı 

elçiliklerini sınır dışı edin.” 
Filistinlilere de umutsuzluğa 

düşmemeleri çağrısında bulunan 
Özalp, zaferin Müslümanların ola-
cağına inandığını vurguladı.

YOLCULUĞUM FİLİSTİN ÖZGÜR 
OLDUĞU ZAMAN BİTECEK

Programa katılan, İsrail’in Fi-
listin’e yönelik zulmüne tepki için 
İsveç’ten Filistin’e yürüyen İsveçli 
aktivist Benjamin Ladraa da yak-
laşık 10 aydır yollarda olduğunu 
aktardı.

İsrail’in Filistinlilere yaptığı 
zulmü bütün dünyaya duyurma-
yı amaçladığını aktaran Ladraa, 
“İsrail’in işgali büyük bir maliyete 
dayanıyor ve onların Müslüman-
lara sıktığı mermileri biz finanse 
etmemeliyiz. 

Türkiye’nin yaptığı gibi diğer 
ülkeler de büyükelçilerini çekmeli. 
3 bin kilometredir yürüyorum ve 
yürümeye devam edeceğim. Bin 
kilometrelik yolum kaldı. Yolculu-
ğum Filistin’e ulaştığımda bitme-
yecek. Yolculuğum Filistin özgür 
olduğu zaman bitecek” ifadelerini 
kullandı. Teravih saatine kadar 
süren program, yapılan duanın ar-
dından sona erdi.
n AA

Oda ışıkları ile Kudüs yazdılar

Seydişehir ‘de çukura düşen oğlak, itfai-
yenin yardımı ile kurtarıldı. Alınan bilgiye 
göre, Madenli Mahallesi’nde Bekir Deniz’e 
ait oğlak, Giden Gelmez Dağları’nda sürüy-
le gezerken, kayalıklar arasında bulunan 
10 metrelik bir çukura düştü.  Bekir Deniz, 
kendi imkanları ile oğlağını kurtaramayınca 
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiple-
rinden telefonla yardım istedi. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri çukura inerek, düşen 
oğlağı kurtardı.
n İHA

Ilgın ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs 
yaralandı. Alınan bilgiye göre, Camiatik 
Mahallesi Nevzat İspir Caddesi üzerinde 
İlhan A’nın üzerine kimliği belirlenemeyen 
bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. 
Yaralanan İlhan A, Dr. Vefa Tanır Ilgın 
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Polis ekipleri şüphelinin tespiti ve yakalan-
ması için çalışma başlattı.
n İHA

Çukura düştü
itfaiye kurtardı

Ilgın’da silahlı
kavga, 1 yaralı

Beyşehir ilçesinde amatör futbolcu, id-
mana çıkmaya hazırlandığı sırada geçirdiği 
kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Konya 
Amatör Küme U 13 Ligi’nde mücadele 
eden Beyşehir Gölspor futbol takımının 
formasını giyen İsmail Semih Kaynak (13), 
idmana katılmak için Esentepe Mahal-
lesi’ndeki Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Müdürlüğüne ait sentetik çim sahaya gitti.  
Burada idman hazırlığı yapıldığı sırada 
soyunma odası önünde antrenman öncesi 
aniden fenalaşarak yere yığılan Kaynak, 
ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. 

Kaynak, buradaki ilk müdahalenin 
ardından Konya’ya sevk edildi. Yolda 2 kez 
kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı 
öğrenilen Kaynak, sevk edildiği hastane-
de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
İsmail Semih Kaynak’ın, Beyşehir Gazi 
Ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim gördüğü 
öğrenildi. n İHA

İdmana çıkarken
kalp krizi geçirdi

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik Yapılanmaları Grup Sözcüsü 
Seyit Bayram Özalp, insanlık için çok tehlikeli olan siyonizmin 
Filistin’de 70 yıldır büyük bir barbarlık sergilediğini söyledi.
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Ey yedi kat göğün ve büyük arşın sahibi olan Allah’ım! Bizim Rabbimiz, 
her şeyin Rabbi olan yüce Allah... Ey Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an-ı Kerim’i 
indiren, taneyi ve çekirdeği çıkaran yüce 

Rabbim! Alnından tutup hesaba çekeceğin her şeyin şerrinden sana 
sığınırım ya Rabbi! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. 
Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta 
ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizli-
sin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi 
ve fakirliğimi gidermemi nasip et.

NİSAP NE  DEMEKTİR? 
Nisap; zekat, sadaka-i  fıtır ve kurban gibi ibadetler için ko-

nulan  bir zenginlik ölçüsüdür. Nisap, asgari zenginlik ölçüsü 
şeklinde  de tanımlanabilir. Borcundan  ve asli  ihtiyaçlarından  
fazla olarak bu kadar  mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır.
Böyle bir kişi, zekat veya  sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i  fıtır 
vermek ve  kurban kesmekle  de yükümlü olur.Borçtan  ve asli 
ihtiyaçlarından fazla olan bu malın artıcı  olması ve üstünden bir 
yıl geçmesi  halinde zekatının verilmesi gerekir.

Zenginliğin  asgari sınırı olan nisap, Hz Peygamber tarafından  
belirlenmiştir. Bu asgari  sınırlar, o dönem  İslam toplumunun  
ortalama hayat  standardını  ve zenginlik ölçüsünü  göstermekte-
dir.Hadislerde  belirlenen  nisap miktarı  şöyle sıralanabilir:

 80,18 gr altın veya bunun tutarında para veya  ticaret malı; 
40 koyun  veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlen-
mesinde  kullanılan  bu malların, o dönemin  en yaygın zenginlik 
aracı olduğu açıktır.Nisabın  bu mallar üzerinden  belirlenmesi, 
sosyal  ve ekonomik şartların  fazla  değişemediği ilerki  dönem-
lerde de aynen korunmuştur.

HAVAC-İ ASLİYYE (ADIL İHTİYAÇLAR) NEDİR?
Havac-i asliye, temel ihtiyaçlar demektir.Fıkhı değerlendir-

melerde  temel ihtiyaçları  karşılayan, bu yüzden de zekata tabi 
olmayan  maddi varlıklar, havac-i asliye olarak ifade edilir.

İslam’ de diğer bedeni ve mali yükümlülüklerde  olduğu gibi, 
zekatta  da mükellefin  durumu göz  önünde  bulundurularak, ona 
makul ve taşınabilir  bir sorumluluk  yüklenmiştir .Bu  nedenle  
İslam bilginleri, zekat  ve sadak-i fıtr ile yükümlü  olmak için, ki-
şinin  ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin  temel ihti-
yaçlarından  fazla olarak  nisap miktarı  mala sahip  olma şartını 
aramışlardır.Temel ihtiyaç  miktarı  mal, kişinin yaşaması  için 
zaruri olan miktarıdır.

Temel ihtiyaç maddeleri insanın hayat ve hürriyetini koru-
mak için muhtaç olduğu şeylerdir.Bunlar, genel olarak, nafaka, 
oturulanev,ev eşyası, ihtiyaç duyulan elbise, borç karşılığı, mal, 
sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, binek taşıtları, ilim için 
edinilen kitaplar gibi eşyalardır.

Kur’an’dan Mesaj
Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 

arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki 
size merhamet edilsin. (Hucurât, 49/10)

Allahım! Bana kendi sevgini ve 
Senin yanında sevgisi bana fayda 
verecek kimsenin sevgisini ver. 

(Hadis-i Şerif)

Kötü insan hiç kimseye iyi zan 
beslemez. Çünkü o, herkesi

kendisi gibi görür. 
(Hz. Ali)

Hadis Günün Sözü

Fil Suresi, Kabe’yi yıkmak için gelen Habeşistan Kralı 
Ebrehe’nin fil ordusunun, Yüce Allah’ın göndermiş olduğu 
ebabil kuşları ile nasıl helak edildiğini anlatan suredir. Bu 
mühim hadise İslam tarihinde Fil Vak’ası olarak kayıtlara 
geçmiştir. Bizlere Allah’ın mucizesini, yüceliğini ve kutsal-
lığını en somut örnek ile gösteren bir suredir. Fil Suresi, 
Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir. 5 ayetten oluşur. Lafız ve ha-
cim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Kısar sureleri 
grubundandır; yani Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerindendir 
ve 30. cüzün dördüncü hizbinde yer almaktadır. Fil suresi, 
Kafirun suresinden sonra, Felak suresinden önce Mekke’de 
indirilmiştir.  Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırası-
na göre on dokuzuncu sûredir.  Adını 1. âyette geçen “fil” ke-
limesinden alır.  Fil Suresi, İslamın simgesi olan, Allah’ın evi 
olarak tanımladığımız Kabe-i muazzamayı yıkmak isteyen, 
Habeşistan Kralı Ebrehe’nin fil ordusunun, Allah tarafından 
gönderilen ebabil kuşları ile helakını anlatan mukaddes bir 
suredir. Fil vak’asının vuku bulduğu seneye Araplar Fil Sene-
si demişlerdir. Bu hadiseden elli üç gün sonra, Peygamber 
efendimiz Muhammed aleyhisselam Mekke’de doğdu.

FİL SURESİNİN OKUNUŞU;
Bismillahirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
Termîhim bihicâratin min siccîl
Fece’alehüm ke’asfin me’kûl
FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ;
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle
Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. 
Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Fil Suresi 

Menkıbe KIBRIS ŞEHİDİ HÂNIM SÂHABİ: 
ÜMMÜ HARAM BİNT MİLHAN

Dua

Allah’ın elçisi zaman zaman yaptığı gibi o gün de 
süt teyzesinin evinde öğle uykusuna yatmıştı. Resul-i 
Ekrem Efendimiz’den birkaç yaş büyük olan bu süt 
teyze Ümmü Haram bintMilhan’dan başkası değildi. 
Medineli, Ensârî bir hanımdı. Peygamberimiz onu 
ziyaret ettiğinde dünyalar onun olurdu adeta. Resu-
lüllah’ın saçlarını tarar, ona ikramda bulunurdu. O 
gün de yine Resulüllah kendisini ziyarete gelmiş, bir 
süre istirahat etmek üzere yatıp uyumuştu ki birden 
bire gülümseyerek uykudan uyandı. 

Bana, ümmetimden cihada çıkan bir topluluk 
gösterildi. Adeta tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi 
deniz seferine çıktıklarını gördüm.

Sonra durdu ve ardındanÜmmetimden ilk deniz 
seferi yapacak ordu cenneti kazanmıştır.” buyurdu.

Ya Resulüllah ben de onların içinde olacak mı-
yım? diye sordu. Ancak henüz cevabını almadan 
eklemeyi ihmal etmedi:Dua et, ben de onlardan ola-
yım. dedi.

Allah Resulü, ÜmmüHaram’ın deniz seferine 
çıkacak ilk İslam ordusu içinde yer alması için dua etti

Resulüllah tekrar uykuya dalmıştı 
Aradan kısa bir süre daha geçti. Ümmü Haram, 

Resulüllah’ın başından ayrılmamış, onu izlemeye 
devam etmekteydi. Peygamber Efendimiz yine te-
bessümle açtı gözlerini. Ümmü Haram yine heye-
canla baktı onun güzel yüzüne. Acaba bu defa neler 
görmüştü? Dayanamadı, tekrar sordu. Resulüllah bu 
kez bir başka müjde vermekteydi:

Ümmetimden Kayser’in şehrine sefere çıkacak 
olan orduyu Allah bağışlamıştır buyurdu.Kayser’in 
şehri… Yani Bizans şehri… İstanbul… Ta oralara 
kadar mı gidecekti İslam orduları? ÜmmüHaram’ın 
heyecanı, coşkusu git gide artıyordu. İlerleyen yaşına 
rağmen Allah yolunda bir şeyler yapabilme azmin-
den hiçbir şey kaybetmemişti. Yine bir ümitle sordu:-
YaResulüllah ben de onlar arasında olacak mıyım? 
Dua et onlardan olayım. dedi.

Resulüllah tebessümle ÜmmüHaram’ın yüzü-

ne baktı:Sen ilk grupta olacaksın. buyurdu. Ümmü 
Haram ve eşi Suriye topraklarında iken Hz. Ömer 
vefat etmiş, Hz. Osman’ın halifelik yılları başlamıştı. 
Suriye valisi Muaviye b. EbîSüfyan; Bizans’a karşı ka-
radan yürütülen mücadelenin yetersiz olduğu kanaa-
tindeydi ve Halife Hz. Osman’ı Kıbrıs’a sefer düzen-
leme konusunda ikna etti. Müslümanlar hicretin 27. 
senesinde 1700 gemilik bir filo ile Akka’dan Kıbrıs’a 
doğru yola koyuldu. Bu ordunun içinde Ümmü Haram 
ve Ubâde b. es-Sâmit de vardı. Aynen Hz. Peygam-
ber’in müjdelediği gibi gemilerle ve ihtişamla yola 
koyulmuş bir ordu… Müslümanların ilk deniz seferi 
olarak da tarihe geçti Kıbrıs Seferi.

Müslümanlar Kıbrıs’a ulaşıp şehri kuşattılar. Ku-
şatma sonunda Kıbrıs barış yoluyla fethedildi. İslam 
ordusu zafer coşkusuyla geri dönmek üzere yola ko-
yulacaktı ki ÜmmüHaram’ın bindiği at tökezleyiverdi 
ve Ümmü Haram atından düşerek can verdi. Allah 
Teâlâ ona şehitlik nasip etmişti. Kıbrıs toprakları artık 
Peygamber’in süt teyzesini, değerli bir dostunu, ilk 
deniz seferinin hanım sahâbî şehidini bağrına basa-
caktı. Ümmü Haram, Kıbrıs’ta defnedildi. Kıbrıs için 
kıyamete kadar sürecek bir şeref vesilesi oldu Üm-
müHaram’ı ağırlamak. Kıbrıslılar Hala Sultan dediler 
ona. Hala Sultan Türbesi Kıbrıs’ın incisi, ziyaretgâhı 
oldu. Bugün Kıbrıs Rum kesiminde yer alan türbesiy-
le Ümmü Haram peygamber dostlarından, kıymetli 
gönül sultanlarından biri olarak tarihimizde iz bıraktı.

SURELER

Her bakımdan ölçülü ve dengeli olup sınırı aşmamak, Yüce Al-
lah’ın müminlerde görmeyi istediği bir erdemdir. Bunun için “Rah-
man’ın o iyi kulları, harcamalarında ne saçıp savururlar ne de eli 
sıkı davranırlar; bu ikisinin arasında dengeli bir tarz tuttururlar” diye 
yol göstermiş, “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve gü-
zel şeyleri haram saymayın, sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları 
sevmez” deyip Ehl-i kitab üzerinden “Hakkın sınırlarını aşarak dini-
nizde aşırılığa gitmeyin. Daha önce kendileri saptığı gibi birçokları-
nı da saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluluğun keyfî 
istek ve arzularına uymayın” uyarısında bulunmuş ve sanki bütün 
ilahî mesajın özeti mahiyetinde “Allah adaleti, iyilik yapmayı ve ya-
kınlara karşı cömert olmayı emreder; her türlü aşırılığı, fenalığı ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor” 
buyurmuştur. İsraf, Müslümanların daha ilk adımda donanması ge-
reken bu dengeli ve ölçülü olma faziletinin tam tersi bir erdemsizlik 
hâlidir. Sözlükte “sınırı aşmak, aşırı gitmek, aldatmak, gafil ve cahil 
olmak” gibi anlamları olan “seraf” kökünden gelen israf kelimesi 
dinî literatürde, ister ifrat ister tefrit türünden olsun her türlü aşırılığı 
ifade için kullanılmıştır. Bu bağlamda harcamalarda saçıp savur-
mak ve yeme-içmede sınırı aşmak israf olduğu gibi inançsızlık, şirk, 
zulüm, hayâsızlık ve hatta dinde aşırılık da israf olarak nitelendi-
rilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “Ey Âdemoğulları! Her namaz 
kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü 
Allah israf edenleri sevmez” âyetinde yeme içmede haddi aşmak 
israf olarak nitelendiği gibi “(İnkârda ve günahta) sınırı aşan ve 
Rabbi’nin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Âhiret 
azabı ise elbette daha şiddetli ve daha devamlı olacaktır” âyetinde 
küfür ve isyan, aynı şekilde israf olarak anılmıştır. Bunların yanında 
mesela cinsel tercihlerdeki kural tanımazlık ile yetki kullanımındaki 
aşırılık da Kur’an’da aynı kelimeyle kötülenmiştir. Hz. Lût’un (a.s.) 
kavmindeki homoseksüellere “Kadınlarla evlenmek dururken siz er-
keklere ilgi duyarak onlarla ilişkiye giriyorsunuz. Siz gerçekten sınırı 
aşmış bir topluluksunuz” diye hitap edilmiş; kasten öldürülmüş bir 
kişinin yakınlarına da “…Kim haksız yere öldürülürse, biz onun ve-
lisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru 
ölçüleri aşmasın” uyarısında bulunulmuştur. Şu halde yukarıdaki 
âyetlerden çıkan sonuca göre israf; din-i mübînin, aklıselîmin, tab-ı 
selîmin ve örf-i sahîhin kabul etmeyeceği inanç, söz ve davranışla-
rın genel adı olarak tanımlanabilir. Bu geniş çerçevesiyle kullanımı 
yer yer devam etmekle birlikte israf terimi, zamanla anlam daral-
masına uğramıştır. Bir zaman sonra bu kelime, gerek literatürde 
gerekse halk dilinde, sadece malî-maddî harcamalardaki aşırılık ve 
savurganlığı ifade için kullanılır hâle gelmiştir. İsrafın bu dar anla-
mını ifade için gerek nasslarda gerekse literatürde “tebzîr” kelimesi 
de sıkça kullanılmıştır. Günümüzde de israf dendiğinde genellikle 
bu dar anlam kastedilmektedir. Tıpkı “ekmek israfı”, “su israfı”, 
“enerji israfı” ve “para israfı” gibi kullanımlarda olduğu gibi.

Müslüman her bakımdan dengeli olan insandır. Bu özellik onun 
hem ibadet hayatında hem yeme içmesinde hem diğer insanlarla 
olan ilişkisinde hem de tabiatla münasebetinde, kısacası hayatının 
her anında ve alanında taşıması gereken temel erdemlerden/fazi-
letlerden biridir. İsraf işte bu erdemin tam zıddı olan bir rezîlettir ve 
Allah Teâlâ’nın hiç sevmediği bir davranıştır. Öyle ki, israf edenleri 
“şeytanın kardeşleri” olarak nitelemiştir: “Doğrusu, saçıp savuran-
lar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük 
etmiştir.” Şeytan gerçekten de Allah yolunda ve insanların yararına 
olan konularda harcama yapmak söz konusu olduğunda insanı fakir 
kalmakla korkutarak alıkoyarken nefsî arzuları tatmin için harcama 
yapmaya gelince saçıp savurmayı telkin eder. İşte bu hakikatin far-
kında olanlar her konuda israftan uzak duracaktır. İsrafın yol açacağı 
maddî zararlar ve ardından gelebilecek türlü yoksunluklar olabi-
leceğinin idraki içinde olacaktır. Ve son tahlilde şu duayı dilinden 
düşürmeyecektir: “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkın-
lığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kâfirler topluluğuna 
karşı bize yardım eyle!”

KAYNAK: Prof. Dr. Ahmet Yaman (2018), Dengeyi ve Ölçüyü 
Kaybetmenin Adı: İsraf, İsraf Dengeyi ve Ölçüyü Kaybetmek, DİB 
Yayınları, Sayfa: 13-29

Dengeyi ve ölçüyü 
kaybetmenin adı: israf

Fecr: Güneşin  doğmasından  önce beli-
ren  tan yeri ağarması, şafak sökmesi, gece 
ile gündüzün  birbirinden ayrıldığı vakit.

Fecr-i kazib:Gerçek olmayan  fecir ; ge-
cenin sonunda  doğu ufkunda dikine oluşan 
kısa  sürede kaybolan aydınlık .

Fecr-i sadık: Gerçek fecir; gece karanlı-
ğının  kaybolmaya başlayıp  güneş ışığının  
belirtilerinin  görünmeye başladığı, ufuktaki 
aydınlığın  enlemesine, uzunlamasına  ufka  
yayıldığı vakit.

Gündüzün  başlangıcı  olan fecr-i  sadık-
la, sabah namazının  vakti girer ve  imsak 
vakti başlar.

Fidye: İnsanın  içinde düştüğü  bir du-
rumdan kurtarmakiçin ödenen bedel.Yerine 
getirilmeyen  bir ibadetin  veya ibadette 

meydana gelen  bir eksikliğin  yükümlü-
lüğünden kurtulmak  için ödenen maddi 
bedel. Oruç tutmaya  gücü yetmeyecek de-
recede  yaşlı veya  tedavisi mümkün olma-
yan hastalar , oruç tutamayıp  ve bu oruçları  
kaza etmektende ümit keserlerse , oruçsuz 
geçirilen  her gün için fidye öderler.

İskat-ı Savm: İskat ,düşürmek anlamına  
gelmektedir. Dini literatürde, kişinin  sağlı-
ğında  eda edemediği , sürekli mazereti  se-
bebi ile tutamadığı  yahut geçici  mazereti 
ortadan kalktığı halde  oruçları kaza etme-
den ölmesi durumunda, ölümünden  sonra  
fakirlere  fidye ödemek  sureti ile oruç  borç-

larının düşürülmesi, böylece  sorumluluktan 
kurtarılmasıdır.

Keffaret: Örtmek, yok etmek, ortadan 
kaldırmak anlamına gelen ‘’ kefr’’ kelime-
sinden  türetilen  kefaret,  sözlükte‘’kusur 
veya günahı örten, izale eden şey’’ anlamı-
na gelmektedir.İşlenen bir takım  günahla-
rın , meydana gelen  kusur ve eksikliklerin  
Allah Teala tarafından  affedilmesi  için yine 
O’nun  tarafından  belirlenmiş bazı vesileler 
demektir.

Oruç keffareti:Ramazan ayında, farz 
olan orucu kasten kendi isteği ile bozan  
kimseye gereken  kefarettir.Ramazan ayın-

da, farz olan orucu tutarken, meşru  bir ma-
zereti olmaksızın bilerek ve isteyerek  orucu 
bozan kişi, kefaret olarak köle azad ede ,  
bunun mümkün olmaması halinde  iki ay 
üst üste  oruç tutar, bunada gücü yetmez 
ise  altmış fakiri sabah akşam doyurur  veya 
yemek parasını  verir.Yemek parasını  60 
günde  bir fakire verebileceği gibi, bir günde  
60 fakirede verebilir.Bir günde hepsini bir 
fakire  vermesi caiz değildir. Keffaret oruca  
kameri ayın ilk gününde  başlamış ise  iki 
ay, daha  sonra başlamış ise 60 gün ara 
vermeden  oruç tutar .Kadınların  ay halleri 
dışında  ara vermesi halinde yeniden başlar 
Kadınlar  ise, ay hallerinde  oruca ara verir-
ler  ve biter  bitmez, ara vermeden  kaldığı 
yerden devam eder.

RAMAZAN SÖZLÜĞÜ



 19 MAYIS 20188 İLAN

Fevzi 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

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

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.

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ
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SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek  
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 

88 76

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

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

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere,
3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel 
alınacaktır.
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•	 CNC	PLAZMA	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	LAZER	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	ABKANT	PRES	OPERATÖRÜ
•	 TEKNİK	RESSAM
•	 VASIFSIZ	BEDEN	İŞÇİSİ
•	 ŞOFÖR ( Binkonutlar, Otogar, Yazır, Bosna Hersek civarında ikamet eden)

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

TELEFONCULAR	METAL	SAN.	TİC.	LTD.	ŞTİ.
Ankara Yolu F.Çakmak Mah. 10730 No:4/1 Karatay/KONYA

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;

	 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 

 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

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
TALAŞLI İMALAT:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ:
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE:
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;
MEKANİK BAKIM VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEMANI:
• Makine elektrik projelerini okumasını bilen;
• Cnc Torna ve Cnc Taşlama makine arızalarına hakim;
• Periyodik bakım planına düzenli uyan ve zamanında müdahale eden,

KALİTE KONTROL ELEMANI:
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

TEKNİK DESTEK ELEMANI:
•Meslek liselerin veya üniversitelerin Otomovit, Makine veya Motor bölümü mezunu 
olmak,
• Müsteri şikayetleri ve iade ürünlerini kayıt altına alınması ve raporlanması,
• Ölçü aletleri kullanabilen

SERVİS ŞOFÖRÜ:
• 25-45 yaş aralığında E sınıfı ehliyetli, SRC 2-4 Belgelerine sahip tercihen V8 
Personel Servisi kullanmış deneyimli şoför alınacaktır.
* Eski Garaj, Ahmet Özcan, Fetih Cd. ve Meram İtfaiye yakını ikamet edenler tercih 
sebebidir

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.
ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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Olağanüstü Hal (OHAL) İşlem-
leri İnceleme Komisyonu, bugüne 
kadar meslekten ihraç edilenlere 
ilişkin 17 bin başvuruyu sonuçlan-
dırdı. Komisyon, 660 başvuru için 
mesleğe iade kararı verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye 
göre, meslekten ihraç edilenler, 
bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri 
alınan emekli güvenlik personeli, 
kapatılan kurum ile kuruluşlara 
ilişkin başvurulara bakmak üzere 
685 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname (KHK) ile kurulan OHAL 
İşlemleri İnceleme Komisyonuna 
108 bin 905 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Ko-
misyonu, tamamlanan ve incele-
meleri sona eren başvurulara yö-
nelik 22 Aralık 2017’den itibaren 
karar vermeye başladı. Buna göre, 
komisyon, bugün itibarıyla 17 bin 
başvuruyu sonuçlandırarak, 660 
müracaat için mesleğe iadeye hük-
metti.

Başvurulardan 14 bin 350’sini 
reddeden Komisyon, bazı KHK’lar 

ile göreve iade edilen bin 990 baş-
vuru için de ön inceleme kararı 
aldı.

Komisyonda, 91 bin 905 baş-
vurunun incelenmesi ise devam 
ediyor.

KARARLAR KURUMLARA ELDEN 
TESLİM EDİLİYOR

Kararlar, başvurucuların en 
son görev yaptığı kurumlara gön-

deriliyor. Komisyon, kararların hızlı 
ulaşmasının sağlanması amacıyla 
posta yolunu tercih etmiyor. Kabul 
ve ret kararları, komisyon persone-
li tarafından ilgili kurumlara elden 
teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilenler, 
Devlet Personel Başkanlığı ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
15 gün içerisinde kadro unvanına 

uygun görevlere atanıyor.
OHAL İşlemleri İnceleme Ko-

misyonunun ret kararlarına karşı, 
kararın tebliğinden itibaren 60 
gün içinde Ankara 19. ve 20. idare 
mahkemelerine iptal davası açıla-
biliyor.

Başvurucular, “ohalkomisyo-
nu.basbakanlik.gov.tr” internet 
adresindeki “OHAL Komisyonu 
Başvuru Takip Sistemi” üzerinden 
başvurularıyla ilgili bilgi alabiliyor.

Yargı kararları takip ediliyor
Öte yandan Komisyon, karar 

aşamasından önce hakkında so-
ruşturma açılan veya dava bulu-
nan başvurucularla ilgili süreçleri 
de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 
(UYAP) üzerinden takip ediyor. Ko-
misyon, hakkında takipsizlik ve be-
raat kararı verilenlerin dosyalarına 
öncelik veriyor.

Başvuruların kısa sürede de-
ğerlendirilerek sonuçlandırılması 
için çalışmalarına hız veren Komis-
yon, haftada bin 100 dosyada karar 
verecek aşamaya geldi.  n AA

Şükürler olsun ki bir Ramazan 
Ayına daha erişmenin huzuru ve 
mutluluğu içerisindeyiz. Mübarek üç 
ayların başlangıcı ile birlikte büyük bir 
bekleyiş vardı. Manevi susuzlukların 
ırmaklarla giderileceği, üç aylarda 
rahmete susamış gönüllerimize der-
man olacak bir bekleyiş. Allah’a şü-
kürler olsun ki Ramazan’ın gelişi tüm 
bekleyişlerimize değdi ve bu müba-
rek ayı yenide tatmak nasip oldu. On 
bir ayın sultanı Ramazan; kararan 
ruhlarımızı nur ile doldurmak, ham 
gönüllerimizi sevap ile oldurmak, 
nefislerimizi bizlere bir kez daha tart-
tırmak için, şifa için, bağışlanmamız 
için, vefa diyerek biraz daha aşkın 

ateşinde yanmamız için 
yeniden geldi. 

Kardeşlerimizi ha-
tırlayalım, küskünsek 
barışalım diye. Yoksul-
lara yardım edip me-
leklere karışalım diye. 
Selamımız salavatımız 
olsun diye, kurtuluşu-
muz beratımız olsun 
diye. İşte tüm bu güzellikleri ve ma-
neviyatı ile gelen on bir ayın sultanı 
Ramazan’ı, sultanlar gibi karşılamak 

ona gerektiğinden daha 
hürmetkâr davranmak 
bizim başlıca görevimiz 
olmalı. Tüm bunları 
yaptığımız takdirde bu 
ayı sultanlar gibi yaşa-
yacağımız da büyük bir 
gerçek. Bu bağlamda 
inşallah bu sene orucu-
muzu oruç gibi tutalım 
ve mahyalarımızı gö-

nüllerimize bağlayarak bu sene oruç 
ile çelişen günahlarımıza durmadan 
bağış isteyerek dua edelim. İbadetle-

rimiz gündüzümüzden gecemize ka-
rışmış olsun, oruçlarımızda inşallah 
hidayetimiz olsun. 

Dinimizin de gerektirdiği gibi ilk 
olarak mazlumların ahını giderelim. 
Hem imsak da hem iftarda ellerimiz 
dualar ile uzansın, daha uzaklara 
gitsin. Birlik ve beraberlikten uzak 
olduğumuz son zamanlarda ve hatta 
birlikteliğimize kast eden tüm hainle-
re karşı gelin bu sene caddelerimiz 
zarafetle buluşturalım ve sokakları-
mızda evlerimizde renk renk iftarlar 
oluşturalım. Birlikteliğimizi yeniden 
idrak ederek dik durmayı bir durmayı 
yeniden öğrenelim.

HAYIRLI RAMAZANLAR

AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, İstiklal yolculuğun-
daki ilk adımın 1919’da atıldığını 
belirterek, “19 Mayıs, milletimizin 
tarihin akışı içinde defalarca yaptığı 
yeni başlangıçlardan, milletimiz için 
son bekleyenleri, son planlayanları 
hüsrana uğratan ayağa kalkışlardan, 
tarihin dönüm noktalarından biridir” 
dedi. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 
yayınladığı mesajında 19 Mayıs’ın 
gençlere verilen önemin ve Türk 
milletinin her şartta bağımsızlığı 
için mücadele edeceğinin en büyük 
göstergesi olduğunu ifade eden AK 
Parti Karaman Milletvekili, PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün, şartları ka-
bullenip İstanbul’da oturmak yerine 
Samsun’dan istiklale çıkacak yol-
culuk için ilk adımı attığını, Kurtu-
luş Savaşımızın ilk ateşini yaktığını 
söyledi. 19 Mayıs 1919’un iyi tahlil 
edilmesi gerektiğine dikkat çeken 
Başkan Recep Konuk, Gazi Mustafa 
Kemal’in o günlerde ülkemizin ve 
milletimizin içinde bulunduğu duru-
mu şu sözlerle ifade etti: “Koşulları 
ağır bir ateşkes anlaşması imzalan-
mıştı. Ulus yorgun ve yoksul bir du-
rumdaydı. Ordunun elinden silahları 
ve cephanesi alınmış, itilaf donan-
maları ve askerleri İstanbul’a çıkmış, 
Adana iline Fransızlar; Urfa, Maraş, 
Antep’e İngilizler girmiş. Antalya 
ile Konya’da İtalyan birlikleri bulu-
nuyordu. Yunan ordusu ise İzmir’e 
çıkarılıyor, Ege illerimizde insanla-
rımızı katlediyor, şehirlerimizi işgal 
ediyordu. Ortada, bir avuç Türk’ün 
barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son 
mesele, bunun da taksimini sağla-
maya çalışmaktan ibaretti.” 

“Küresel mühendislik hesapları-
nı hiç bir zaman kabul etmeyeceği-
mizi gösterdik” 

19 Mayıs 1919’un, milletimize 
düşmanlık paydasında buluşmuş 
iç dış düşmanların dayattığı o oldu 

bittilere, milletimize giydirilmeye 
çalışılan esaret gömleğine, vatan 
toprağını çizmeleriyle kirletmeye 
çalışanlara itirazı olanların harekete 
geçtiği ve mücadeleyi başlattığı gün 
olduğunu aktaran Başkan Konuk, 
“Coğrafyalar ve milletler için masa 
başında yazılıp çizilen senaryola-
rı, küresel mühendislik hesaplarını 
hiçbir zaman kabullenmeyeceğimi-
zi 19 Mayıs ile başlayan ve zafer ile 
sonuçlanan süreçte bütün dünyaya 
gösterdik. Bu anlamda 19 Mayıs 
1919, millet hafızamıza silinmemek 
üzere nakşettiğimiz özel ve özellik-
li bir tarihtir. O gün, ‘Ya İstiklal Ya 
Ölüm’ diyerek üzerine karanlık çök-
müş Anadolu’da bir ışık yakan Mus-
tafa Kemal’in, milleti istiklal aşkıyla 
ayağa kaldırdığı gündür. 19 Mayıs, 
sadece bir deniz yolculuğunun ka-
raya ayak basılmasıyla sonuçlanan 
kuru bir kavuşmadan ibaret değildir. 
19 Mayıs, milletimizin tarihin akışı 
içinde defalarca yaptığı yeni başlan-
gıçlardan, milletimiz için son bekle-
yenleri, son planlayanları hüsrana 
uğratan ayağa kalkışlardan, tarihin 
dönüm noktalarından biridir” diye 
konuştu. 

AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
mesajı şu cümlelerle tamamladı: 
“Ülkemizin ne sokak köşelerinde, ne 

tarlada, ne bağda, ne okul ne fabrika 
kapılarında, ne dağda ne bayırda bir 
tek evladımızı bile kaybetme, bir tek 
evladımızın enerjisinden bile yarar-
lanmama, bir tek evladımızın kabi-
liyetini bile köreltme lüksü yoktur. 
Çünkü biz bu ülkenin evlatlarının 
eline imkan verildiğinde neleri başa-
rabileceğinin, destek olunduğunda 
neleri alt edebileceğinin şahidiyiz. 
Onların niteliklerine nitelik katmak, 
kabiliyetlerini daha da geliştirmele-
rini sağlamak elimizdedir. Onların 
başarı öykülerinin sayısını arttırmak 
da bizim elimizdedir. Bu mesleği, 
işi, uğraşı, inancı, düşüncesi ve si-
yasi görüşü her ne olursa olsun he-
pimizin ortak yükümlülüğü, ortak 
mesuliyetidir. O mesuliyetin mer-
kezinde huzur ve güven ikliminin 
ülkenin her köşesinde tesisi yer alı-
yor. O iklim olacak ki, gençlerimizin 
enerjisi bu ülkenin enerjisine enerji 
katacak. Bu duygu ve düşünceler-
le 99 yıl önce Samsun’da hürriyet 
ateşini yakan Atatürk’ü, milletimi-
zin istiklal ve istikbal yolculuğunda 
ona eşlik eden silah arkadaşlarını, 
yokluk ve yoksulluk içinde verdiği 
mücadeleden birliğe ve birbirlerine 
sarılarak zaferle çıkan ecdadımız ile 
aziz şehitlerimizi ve onların yaktığı 
istiklal meşalesinin sönmesine izin 
vermeyen demokrasi şehitlerimizi 
bir kez daha rahmet ve minnetle 
anıyorum.”
n HABER MERKEZİ 

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Meslekten ihraç edilenlere ilişkin 17 bin başvuruda karara varan OHAL İşlemleri İnceleme Ko-
misyonu, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti. Komisyona 108 bin 905 müracaat yapıldı

OHAL Komisyonu 17 bin 
başvuruyu karara bağladı

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı dolayısıyla 
yayınladığı mesajında, gelecek 
nesillerin bilinçli ve sorumluluk 
sahibi olmasıyla milletimizin çok 
daha fazla güç ve kuvvet kazana-
cağını söyledi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı mesajı şöyle: 

“Gençlik, milletimizin, ge-
leceğimizin en önemli manevi 
varlığı, en dinamik, sarsılmaz 
kuvvetidir. Gençlerimiz, mil-
li iradenin umudu olurken, bir 
toplumun da geleceğidir. Geli-
şen nesillerimizin bilinçli ve so-
rumluluk sahibi olması sonucu 
toplumumuz da güç ve kuvvet 
kazanacaktır. 

Yarınlarımızı emanet ede-
ceğimiz gençlerimizi ne kadar 
doğru yönlendirir, ne kadar va-
tan-bayrak birliği içerisinde ye-
tiştirirsek istikbalden o kadar 

emin olabiliriz. Bizler de umudu-
muzu, geleceğin aydın kuşakları-
na olan inancımızı hiçbir zaman 
yitirmeden, var gücümüzle ve 
bütün desteğimizle gençlerimi-
zin yanında olmaya devam ede-
ceğiz. 

Atatürk’ün, Kurtuluş Sava-
şı’nın meşalesinin yakıldığı, şanlı 
tarihimizin önemli bir dönüm 
noktası olan 19 Mayıs’ı gençleri-
mize armağan etmesi, ülkemizin 
geleceğinin gençlerin omuzların-
da yükseleceğine bir işarettir. 

Yürekleri Hakk ve millet 
aşkı ile donatılmış gençlerimizin 
varlığı bizleri son derece mutlu 
ediyor. Gençliğimiz ülkemizin, 
inancımızın ve hedeflerimizin 
temsilcisidir. Şurası açıktır ki 
nasıl gençler yetiştirirsek öyle 
bir gelecek bizleri karşılayacak. 
Bizler de bu gerçeklerin bilinci 
ile gençlerimize, üstün makamın 
sadece doğruluk ve adalet oldu-
ğu inancını aşılama hedefinde 
olmalıyız.”
n HABER MERKEZİ 

‘Milletimiz gençlerimizle 
güç kazanacaktır’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 

‘19 Mayıs, millet hafızamıza 
nakşettiğimiz özel bir tarih’

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk
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Nisan’da 2 bin 341 konut satıldı Canlı doğum yüzde 2,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2018 yılı Nisan ayı Konut Satışı İs-
tatistiklerini açıkladı. TÜİK Bölge 
Müdürü Adnan Bedlek tarafından 
yapılan açıklamaya göre Konya’da 
2018 yılı Nisan ayında 2 bin 341 ko-
nut satıldı. 

“2018 yılı Nisan ayı itibariyle 
Konya ilinde toplam konut satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 17,3 ve bir önceki aya göre yüz-
de 12 oranında azalarak 2 bin 341 
adet oldu” diyen Bedlek, şu bilgileri 
verdi: “Konya ili 2 bin 341 konut 
satışı ile Türkiye genelindeki top-
lam konut satışlarından yüzde 2,3 
pay alarak 10’uncu sırada yer aldı. 
Türkiye genelinde konut satışları 
2018 Nisan ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında 
azalarak 103 087 oldu. Konut satış-
larında, İstanbul 17 414 konut satışı 
ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sa-
hip oldu. Satış sayılarına göre İstan-

bul’u, 10 352 konut satışı ve yüzde 
10 pay ile Ankara, 6 418 konut sa-
tışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. 
Konut satış sayısının düşük olduğu 
iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 
konut ile Ardahan ve 22 konut ile 
Bayburt oldu.”

2018 yılı Nisan ayında Kon-
ya’daki ipotekli konut satışı sayısının 
ise 478 adet olduğunu belirten Bed-
lek, “2018 yılı Nisan ayında Kon-
ya ilinde satılan konutların yüzde 
20,4’ü ipotekli olarak satıldı ve ipo-
tekli satış oranının en fazla olduğu 
iller sıralamasına göre 62’nci sırada 
yer aldı. Konya’da 2018 yılı Nisan 
ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayı-
na göre ipotekli satılan konut sayısı 
yüzde 44 oranında azaldı. Türkiye 
genelinde ipotekli konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
35,6 oranında azalış göstererek 27 
912 oldu. Toplam konut satışları 
içinde ipotekli satışların payı yüzde 
27,1 olarak gerçekleşti. İpotekli sa-

tışlarda İstanbul 5 047 konut satışı 
ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırayı aldı. 
Toplam konut satışları içerisinde 
ipotekli satış payının en yüksek ol-
duğu il yüzde 38,5 ile Artvin oldu. 
Konya’da  2018 yılı Nisan ayı itiba-
riyle bir önceki yılın aynı ayına göre 
diğer satış türleri sonucunda el de-
ğiştiren konut sayısı yüzde 5,8 ora-
nında azaldı. Aynı dönemde toplam 
konut satışları içindeki diğer konut 
satışı payı (yüzde 79,6) sıralamasına 
göre 20’nci sırada yer aldı. 

2018 Nisan ayında Konya’da sa-
tılan konutların 1 064 adedi ilk defa 
satılırken, 1 277 konut ise ikinci el 
konut satışı ile el değiştirdi. Toplam 
konut satışları içinde ilk satışların 
payı yüzde 45,5 iken; ikinci el sa-
tışlarının payı ise yüzde 54,5 olarak 
gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 
konut satışları içinde ilk satışın payı 
yüzde 46,1, ikinci el satışlarının payı 
ise yüzde 53,9 oldu” ifadelerini kul-
landı.  n EMİNE ÖZDEMİR

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü, 
2017 yılı Doğum İstatistiklerini 
açıkladı. TÜİK Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek tarafından yapılan açıklama-
ya göre 2017 yılında Konya’da canlı 
doğum sayısı bir önceki yıla göre 
yüzde 2,7 azaldı. “Türkiye’de can-
lı doğan bebek sayısı revize edilen 
2016 yılı verisine göre 1 milyon 311 
bin 895 iken 2017 yılında 1 milyon 
291 bin 55 oldu. Konya ilinde canlı 
doğan bebek sayısı 2016 yılında 36 
075 iken bu sayı yüzde 2,7 azala-
rak 2017 yılında 35 097 oldu” di-
yen Bedlek, 2017 yılında Konya’da 
toplam doğurganlık hızının ise 2,11 
olarak gerçekleştiğini belirtti. 

Bedlek, “Türkiye’de toplam do-
ğurganlık hızı, revize edilen 2016 
yılında 2,11 çocuk iken 2017 yılında 
2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, 
bir kadının doğurgan olduğu dönem 
boyunca doğurabileceği ortalama 
çocuk sayısı 2,07 oldu. Bu durum, 

doğurganlığın nüfusun yenilenme 
düzeyi olan 2,10’nun altında kaldı-
ğını gösterdi.Konya ilinde toplam 
doğurganlık hızı 2016 yılında 2,18 
iken 2017 yılında 2,11 olarak ger-
çekleşti. Konya bu değer ile doğur-
ganlık hızının en yüksek olduğu il 
sıralamasında24’üncü oldu. TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden yapı-
lan açıklamaya göre; toplam doğur-
ganlık hızının en yüksek olduğu il 
2017 yılında 4,29 çocuk ile Şanlıur-
fa oldu. Bu ili 3,72 çocuk ile Şırnak, 
3,6 çocuk ile Ağrı ve 3,39 çocuk 
ile Muş izledi. Toplam doğurganlık 
hızının en düşük olduğu il ise 1,31 
çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 
1,45 çocuk ile Bartın, 1,46 çocuk ile 
Edirne ve 1,48 çocuk ile Zonguldak 
izledi” bilgisini verdi. 

KABA DOĞUM HIZI BİNDE 16,2 
OLARAK GERÇEKLEŞTİ

“2017 yılında Konya’da kaba 
doğum hızı binde 16,2 olarak ger-
çekleşti” diyen TÜİK Bölge Müdü-

rü Adnan Bedlek, şunları kaydetti: 
“Kaba doğum hızı, bin nüfus başına 
düşen canlı doğum sayısını ifade et-
mektedir. Kaba doğum hızı, 2016 
yılında binde 16,5 iken 2017 yılında 
binde 16,1 oldu. Diğer bir ifade ile 
2016 yılında bin nüfus başına 16,5 
doğum düşerken, 2017 yılında 16,1 
doğum düştü. Kaba doğum hızı ille-
re göre incelendiğinde, Konya ilinde 
2016 yılında binde 16,8 iken 2017 
yılında binde 16,2 olarak gerçekleş-
ti. Konya bu değer ile kaba doğum 
hızının en yüksek olduğu iller sıra-
lamasında 25’incioldu. 2017 yılında 
kaba doğum hızının en yüksek ol-
duğu il binde 32,7 ile Şanlıurfa oldu. 
Bu ili binde 27,9 ile Şırnak, binde 
27,8 ile Ağrı ve binde 27,1 ile Muş 
izledi. Kaba doğum hızının en dü-
şük olduğu il ise binde 9,8 ile Edirne 
oldu. Bu ili binde 9,9 ile Kastamonu 
ve Bartın,  binde 10 ile Giresun ve 
binde 10,1 ile Gümüşhane izledi.”
n HABER MERKEZİ

Ramazan’ın ilk iftarını şehit aileleri, gaziler ve Konya basını ile yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ikinci günde ise 
engellilerin yanı sıra Sevgi Evleri ve Huzurevi sakinleri ile buluştu. Başkan Altay, ailelere çocuklarını camilere getirmeleri tavsiyesinde bulundu

‘Camiler çocuklarla daha güzel’
Konya’daki Ramazanların bir 

başka güzel yaşandığını söyleyen 
Başkan Altay, ailelere çocuklarını 
camilere getirmeleri tavsiyesinde 
bulunarak, “Camilerimiz çocukla-
rımızla güzel. Onlar camilerimizde 
olurlarsa geleceğimiz daha güzel 
olacaktır” dedi. 

İftara katılan Önceki Dönem 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek ise yapılan yatırım 
ve düzenlemelerle Konya’nın artık 
daha engelsiz bir şehir olduğuna 
vurgu yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan 
ayının ikinci iftarını Huzurevi sakin-
leri, Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, 
yetimler, engelli derneklerinin yö-
neticileri ve üyeleri ile birlikte yaptı. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi bahçesindeki iftara 
ilgi bir hayli fazlaydı. Başkan Uğur 
İbrahim Altay, iftar öncesi sofraları 
tek tek gezerek misafirlerle yakın-
dan ilgilendi. 

BUGÜNKÜ TABLO KONYA 
RAMAZANLARININ 

GÜZELLİĞİNİN BİR GÖSTERGESİ 
“Ramazan Birlikte Güzel” sloga-

nı ile yapılan iftar programında ko-
nuşan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ra-
mazan birlik, beraberlik, kardeşlik 

ayı. Bugünkü bu fotoğraf da aslında 
Konya’nın bunu ne kadar güzel ya-
şadığının bir göstergesi. Dün şehit 
aileleri ve gazilerimizle iftar etmiş-
tik. Bugün siz değerli kardeşlerimiz-
le ediyoruz ve bu benim için büyük 
bir mutluluk. İnşallah Ramazan, 
hepimiz için mutluluk ve huzur ge-
tirir. Tabii Filistin’de yaşadıklarımız 
bu Ramazan’ı biraz buruk geçirme-
mize vesile oluyor. İnşallah oradaki 
kardeşlerimiz için de dua etmenizi 
bekliyorum” diye konuştu. 

CAMİLERİMİZ 
ÇOCUKLARIMIZLA DAHA GÜZEL 
Ramazanlarda çocuklara ayrı bir 

önem verilmesi gerektiğini dile ge-
tiren Başkan Altay, ailelerden bir de 
ricada bulundu. Başkan Altay, “Lüt-
fen çocuklarımızın ellerinden tutup 
onları camiye getirin ve teravihte, 
namaz vakitlerinde onlarla birlikte 
olalım. 

Camilerimiz onlarla güzel ve 
onlar olursa geleceğimiz daha güzel 
olacaktır. Katılımlarınız dolayısıyla 

hepinize teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

KONYA ARTIK DAHA
ENGELSİZ BİR ŞEHİR 

İftar programına katılan önceki 
dönem Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, güzel bu-
luşma için Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
ekibini kutlayarak, “Güzel bir ortam. 

Yıllarca birlikte olduk. Konya 
şimdi artık daha engelsiz bir şehir. 
Kardeşlerimizin şehrimizin her böl-
gesine ulaşabildiği bir şehir. Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay’a Cenab-ı Hakk’tan 
muvaffakiyetler diliyor, bütün ku-
ruluşlarımızı, derneklerimizi ve en-
gelsiz şehir mücadelesinde bizlere 
bugüne kadar destek vermiş olan 
engelliler ile ilgili dernek başkanla-
rımıza, meclis üyemize, tüm kurum 
ve kuruluş yöneticilerimize şükran-
larımı arz ediyorum. Haklarınızı da 
helal etmenizi diliyorum” diye ko-
nuştu. 

Ramazan’ın ikinci iftarını en-
gelli, yaşlı ve sevgi evlerinde kalan 
vatandaşlarla yapmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Ramazan ayının hayırlar getir-
mesini dilerken, AK Parti İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Bedriye Günaydın ise 

böyle güzel ve anlamlı program için 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. 

Programa, Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü Bilal Erdoğan, Dr. İsmail 
Işık Yaşlı Bakım ve Huzurevi Mü-
dürü Metin Üstündağ, AK Parti İl 
Yönetim Kurulu üyeleri, Konya’da 
faaliyet gösteren engelli dernekle-
rinin başkan ve üyeleri ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin engelli 
personelleri ve çok sayıda davetli 
katıldı. 
BAŞKAN ALTAY TERAVİH SONRASI 

VATANDAŞLARLA BULUŞTU 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, iftar prog-
ramının ardından Karatay ilçesinde 
bulunan Karaveliler Camii’nde te-
ravih namazı sonrası cami cemaati 
ve mahalle sakinleriyle buluştu. AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç’in de hazır bulunduğu ziyaret-
te Başkan Altay, mahalle sakinleri-
nin Ramazanlarını tebrik etti.
n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay Tahir Akyürek
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‘Kafa karışıklığı yapacak bir şey yok’
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Aile Destek Merkezi ve Milli Türk Ta-
lebe Birliği işbirliği ile 11. ve 12. sınıf 
öğrencilerine yönelik “Sınav Kaygısı 
ve Motivasyon” semineri düzenlendi. 
Üniversite sınavında ve bölüm terci-
hinde dikkat edilmesi gereken konu-
lar hakkında öğrencileri bilgilendiren 
Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, 
özellikle sosyal medyadaki yönlendir-
melerle bu yıl sınava girecek öğrenci-
lerin kafalarının karıştırıldığını ancak 
bu konuda endişe edilecek bir şeyin 
olmadığının altını çizdi. 

Türkiye’nin önemli eğitimcilerin-
den biri olan Süleyman Beledioğlu, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Aile 
Destek Merkezi ile Milli Türk Talebe 
Birliği Konya Şubesi’nin işbirliği ile 
düzenlenen “Sınav Kaygısı ve Moti-
vasyon” seminerinde öğrencilerle bir 
araya geldi. 

Büyükşehir Belediyesi Mevlana 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 
bu yıl üniversite sınavına girecek lise 
son öğrencileri ile gelecek yıl sınava 
girecek 11. sınıf öğrencilerine yönelik 
olarak düzenlenen seminere öğrenci-
lerin ilgisi bir hayli fazlaydı. 

ÜNİVERSİTE SINAVI İLE İLGİLİ KAFA 
KARIŞIKLIĞI YAPACAK BİR ŞEY YOK 

Seminerde öğrencilere hitap 
eden Eğitim Uzmanı Süleyman Be-
ledioğlu, Türkiye’nin dört bir yanında 
seminer düzenlediğini ve gittiği her 
yerde öğrencilerin kafasının karışık 
olduğuna vurgu yaparak, “Kafayı ka-
rıştıracak hiçbir şey yok. Sınav ile ilgi-
li 3 zorunlu değişiklik yapıldı. Sınavın 
tarihi değişti, soru sayısı azaltıldı ve 
derslerin katkısı eşitlendi. 

Buna rağmen sosyal medya 
cambazları gece gündüz yemediler 
içmediler öğrencilerin kafasını karış-
tırdılar. Sınava girecek öğrenciler ta-
rihi bir fırsat yakaladı. Tercih yapacak 
öğrenciler de yine akıl almaz bir fırsat 
yakaladı bu yıl. 

Bu fırsatları çok iyi değerlendi-
rin. Kazanamayacağınız hiçbir bölüm 
olamaz. Yeter ki aklınızı kullanın” 

dedi. 
Eğitim Uzmanı Süleyman Beledi-

oğlu seminerin sonunda öğrencilerin 

yeni sınav sistemi ve tercihler ko-
nusundaki sorularını da yanıtladı ve 
öğrencilerle birlikte sınav kaygısını 

azaltmak amacıyla uygulamalı moti-
vasyon çalışması yaptı.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve be-
raberindeki heyet, Konya’nın yeni 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
yen  Zabıta Daire Başkanı Hüseyin 
Eşgin’e “hayırlı olsun” dedi. Kon-
ya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Güçlü 
başkanlığındaki heyet,ilk ziyaretini 
Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğ-
lu’nun makamında gerçekleştirdi. 
Dr. Mustafa Güçlü, Müftü Ahmet 
Poçanoğlu’na kitap hediye ettikten 

sonra “Hayırlı olsun hocam. Allah 
utandırmasın. Din ve diyânet ile 
Konya’daki kardeşliği tesis etme, 
Müslümanların her türlü problem-
lerini çözme ve huzura kavuşmaları 
yolunda yapacağınız dini hizmetler-
de Yüce Mevlâ’dan muvaffakiyetler 
dileriz. Allah yâr ve yardımcınız 
olsun” dedi. Müftü Poçanoğlu da, 
ziyaretten son derece memnuni-
yet duyduğunu belirterek seyahat 
ettiği ve görev yaptığı şehirlerdeki 
hatıralarını anlattı. Din ve diyanet 
işlerinin zor görevler olduğunu ve 

bunun idrakinde çalışarak hareket 
edeceklerini söyledi.

HÜSEYİN EŞGİN’E ZİYARET
Dr. Mustafa Güçlü ve berberin-

deki heyet, Eski Sanayi Mektebi bi-
nasında bulunan Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı-
nı da ziyaret ederek yeni daire baş-
kanlığı görevine atanan Hüseyin 
Eşgin’e “Hayırlı olsun. Yeni göre-
vinizde ve çalışmalarınızda başarı-
lar dileriz” temennisinde bulundu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabı-
ta Dairesi Başkanı Hüseyin Eşgin 

de, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti şu sözlerle dile getirdi: “Konyalı 
vatandaşlardan aldığımız en büyük 
şikâyet kaldırım işgalleri oluyor. 
Bunu önleme noktasında üzerimize 
düşen görevi layıkıyla yerine getir-
meye gayret edeceğiz.” Dr. Güçlü 
de, Akşehirli Mustafa Hoca ile Hacı 
Veyiszâde Mustafa KurucuHocae-
fendi’den kaldırımları işgal ederek 
kul hakkına riayet etmeyen esnafın 
çaylarını içmedikleriyle ilgili hatıra-
larını dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

‘Bugün de, yarın da Filistin
halkının yanındayız’

Ereğli Belediye Meclisi 
İsrail yönetimini lanetledi

Tüm dünyanın gözleri önün-
de Filistin’de yaşanan vahşete bir 
tepkide AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı ve KONSAD Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Ay-
dın’dan geldi. Açıklamasına; Batı 
ve dünya kamuoyunun TSK’nın 
Afrin’de gerçekleştirdiği ‘Zeytin 
Dalı Operasyonu’nda sivil hedef-
ler konusunda Türkiye’ye yaptığı 
uyarıları hatırlatarak başlayan Mil-
letvekili Aday Adayı Aydın, “Filis-
tin’de yaşanan katliam karşısında 
Batı ve diğer gelişmiş ülkelerin 
gösterdiği cılız tepki ile ne kadar 
samimi olduklarını bir kez daha 
gördük” dedi. Arakan, Filistin, Irak, 
Afganistan, Doğu Türkistan ve 
dünyanın dört bir yanında yaşanan 
vahşetin medeni diye tanımlanan 
21. yüzyılın utanç vesikaları oldu-
ğuna dikkat çeken Aydın, şunları 
söyledi: “İşgalci konumundaki İs-
rail ve hamisi ABD, Ortadoğu’da 
mazlum insanlara karşı şiddet 
kullanarak açıkça devlet terörü es-
tirmektedir. Filistin’de yaşanan in-

sanlık dramı, İsrail’in kanlı tarihine 
her gün yeni bir sayfa olarak eklen-
mektedir.Uluslararası hukuku hiçe 
sayarak dünyanın gözü önünde, 
insanların yaşam hakkını elinden 
alan ve bu olaylara sebebiyet ve-
ren ABD ile İsrail’i şiddetle lanet-
liyorum.Yaşanan dramı sadece iki 
cümlelik açıklamalarla geçiştiren 
BM ve Avrupa ülkelerini kınıyor 
ve bir kez daha ifade ediyorum ki, 
geçmişte olduğu gibi bugünde, ya-
rında Filistin halkının yanındayız” 
diye görüş belirtti.  Aydın açıkla-
masının sonunda ise Müslüman 
ülkelere seslendi; “Nerede bir 
gözyaşı ve acı varsa, baktığınızda 
hep Müslümanlar olduğunu gö-
rüyoruz. Bir avuç İsrail, yıllardır 
Ortadoğu’da tüm Müslümanlara 
meydan okuyor. Daha bir araya 
gelmemiz için ne yaşamamız gere-
kiyor? Mübarek Ramazan’ı Şerif-i 
idrak ettiğimiz şu günlerde dua-
larım, zulümlerin sona ermesi ve 
Müslümanların birleşmesi içindir.”
n HABER MERKEZİ 

Personeliyle iftar yemeğinde biraraya gelen Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, İsra-
il’in Filistinli Müslümanlara karşı yapılan katliamları kınadı ve “İsrail insanlık suçu işledi” dedi

‘İsrail’in katliamlarına
sessiz kalınamaz’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, belediye çalışanları ile 
iftarda bir araya geldi. 

Karatay Belediyesi tarafından ge-
leneksel olarak düzenlenen personel 
iftar programına; Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Bem-Bir-
Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları İşbirliği Sendikası) Konya Şube 
Başkanı Sait Kozoğlu, Hizmet-İş Sen-
dikası (Tüm Belediye ve Genel Hizmet 
İşçileri Sendikası) Konya Şube Başka-
nı Vacit Sır, Meclis Üyeleri, Belediye 
Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri 
ve Belediye Personelleri katıldı.

Hizmet-İş Sendikası Konya Şube 
Başkanı Vacit Sır iftar öncesinde ger-
çekleştirdiği konuşmasında ABD’nin 
İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü ta-
nımasına ve bu kararı protesto eden 
Filistinli sivillerin şehit edilmesine de-
ğindi. Sır, “ABD’yi lanetliyorum. Ama 
umutsuz değilim. Unutulmamalıdır ki 
karanlığın en yoğun olduğu an güne-
şin doğmasına en kısa süre kaldığın-
dadır. Zafer Müslümanların olacak-
tır.”dedi. Sır, Karatay Belediyesi’nin 
işçiler açısından sorunsuz bir belediye 
olduğunu vurgulayarak; bu durum-
dan duydukları mutluluğu dile getirdi. 

Sır “ Bizleri iftar programı ile bir araya 
getiren Karatay Belediye Başkanımız 
Sayın Mehmet Hançerli’ye teşekkür 
ediyorum” dedi.

 Bem-Bir-Sen Konya Şube Baş-
kanı Sait Kozoğlu manevi atmosfe-
rin doruğa ulaştığı Ramazan ayında 
Karatay Belediyesi çatısı altında ger-

çekleşen iftara katılmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Kozoğlu “ 
Karatay Belediyesi ailesi olarak Kara-
tay’a, Konya’ya hizmet ediyorsunuz. 
Her geçen gün Karatay’da yaşam 
kalitesini daha da arttırmak için ça-
lışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Başta 
Belediye Başkanımız Sayın Mehmet 

Hançerli olmak üzere emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürlerimi sunu-
yorum.”dedi.

 “MÜSLÜMANLARA EZİYET ETMEK 
İÇİN ÖNEMLİ GÜNLERİMİZİ 

KASITLI SEÇİYORLAR”
Karatay Belediye Başkanı Meh-

met Hançerli ise konuşmasına Fi-
listinli Müslümanlara karşı yapılan 
katliamları kınayarak başladı. Başkan 
Hançerli ABD ve İsrail’in Müslüman-
lar için özel ve önemli günleri kasıtlı 
olarak seçerek Müslümanlara eziyet 
ettiklerini belirtti. Başkan Hançer-
li mübarek Ramazan ayı arifesinde 
gerçekleştirilen zulmü protesto eden 
sivil halkın üzerine ateş açarak dünya 
kamuoyunun gözleri önünde insan-
lık suçu işleyen İsrail’in katliamlarına 
sessiz kalınamayacağını söyledi. 

Başkan Hançerli, Karatay’ı daha 
da modern bir yapıya kavuşturmak 
için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan 
Hançerli “Ramazan ayında da, bay-
ramda da işimizi en güzel şekilde yap-
manın gayreti içerisindeyiz”dedi.

Konuşmaların ardından iftar vak-
tinin gelmesiyle Karatay Belediyesi 
ailesi hep birlikte oruçlarını açtı.
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediyesi Mayıs ayı 2. 
Meclis oturumunda İsrail’in Filistin 
Halkına yönelik katliamına ilişkin 
tepki bildirisi  Meclis’teki üç parti 
grubunun da ortak imzası ve tam 
desteğiyle kabul edilerek İsrail yö-
netimi kınandı. Biz Ereğli Beledi-
yesi’nin üç parti grubu olarak Ku-
düs’te yaşanan gelişmeler üzerine 
bu ortak bildiriyle tüm dünyaya 
irademizi haykırıyoruz diye başla-
yan bildiride: “ABD yönetiminin 
İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den 
Kudüs’e taşıma kararını, BM üyesi 
128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teş-
kilatı Üyesi tüm ülkelerin İstanbul 
zirvesindeki şiddetli tepkilere karşı 
uygulaması, başta Kudüs olmak 
üzere tüm bölgede büyük infial 
meydana getirmiştir. 14 Mayıs 
2018 günü Gazze şeridinde barış-

çıl gösteriler düzenleyen Filistinli-
lere vahşice saldırıp an itibariyle 62 
kişi Şehit edilmiş, 2770’in üzerin-
de kişi de yaralanmıştır. İsrail yö-
netimini tüm insanlık adına kınıyor 
ve lanetliyoruz” ifadeleri yer aldı. 

Bildiri hakkında değerlendirme 
yapan Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven: “Kudüs’te yaşanan olaylar 
insanlık adına kabul edilemez bir 
katliamdır. Ve ne yazık ki bu kat-
liama sessiz kalan dünya ülkeleri 
zulme ortak olmaktadır. Bu zul-
me tepki göstermek bir insanlık 
görevidir. Bu anlamda Belediye 
Meclisi olarak üç parti grubunun 
ortak imza ve desteği ile bu bildiri-
yi yayımlamayı uygun gördük. Bu 
zulmü yapan İsrail yönetimini şid-
detle kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Poçanoğlu ve Eşgin’e hayırlı olsun ziyareti

Hasan Hüseyin Aydın

Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu 

 Mehmet Hançerli 
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Ramazan ayının ilk cuma namazında Kon-
ya ve Karaman’da vatandaşlar aynı safta bu-
luşmanın coşkusunu yaşadı. Hükümet Mey-
danı’nın yanında ilk defa 12. yüzyılda Şeyh 
Şerafettin tarafından inşa ettirilen, 1336 yılında 
da tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet 
Bey tarafından tekrar yaptırılan Şerafettin Ca-
misi’nde vatandaşlar, ramazanın ilk cumasını 
kıldı. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği 
camiye sığmayan cemaat, cami önüne serilen 
hasırlar üzerinde saf tuttu.

Namaz sonrası cemaat, Ortadoğu ve İslam 
coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi 

için dua etti. Kentteki diğer camilerde de yo-
ğunluk dikkati çekti.

Karaman’da da ramazan ayının ilk cuma 
namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

Mevlana’nın annesi, oğlu ve yakınlarının 
sandukalarının da bulunduğu Medar-ı Mevla-
na Aktekke Camisi’ne akın eden vatandaşlar, 
burada ramazanın ilk cumasını kıldı.

Cuma namazı sonrası Aktekke Meydanı’n-
da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’i protesto 
ederek, Gazze’deki katliamda şehit olan 62 Fi-
listinli için gıyabi cenaze namazı kıldı.
n AA

Ramazan ayının ilk cuma
namazında coşku yaşandı 

Meram Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ilahilerle “Ramazan’a Merhaba” dedi. Okul Müdürü Muhammed 
Acıyan, “Ramazan sevincini hep birlikte paylaşmak için böyle bir program organize ettik” dedi

İlahilerle Ramazan
coşkusu yaşattılar

Manevi olarak Ramazan Ayı’na 
hazırlanmak için Yavuz Sultan Se-
lim Ortaokulu  Müzik Öğretmeni 
ve Müdür Yardımcısı   Münevver 
Betül Mutaf’ın hazırladığı ve yö-
nettiği öğrencilerden oluşan koro 
“Merhaba Ya Şehr-i Ramazan” 
dedi. Mevlana Kültür Merkezi 
Sultan Veled Salonunda yapılan 
konsere Konya İl Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Ömer Kılıç, Ahmet Er-
doğan, Meram İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Mehmet Toru, 
Mehmet Nuri Aydın, Hasan Öz-

tekin, Konya Aydınlar Ocağını 
temsilen Muammer Yavuz  Okul 
Müdürleri, Numan Saraç, İsmail 
Kılınç, Ramazan Dursun, Meram 
Uzman Vaizi Mehmet Toker, İda-
reciler Harun Şirin, Ramazan Yıl-
dırım, Murat Durak, Derya Yolcu, 
Cengizhan Mutaf Öğretmenler 
Hilal Kurğa, Hatice Günebakan, 
Ayşe Kasap Selçuk, Hitame Baş, 
Abdülkadir Demir, Mesut Çayır, 
Ramazan Köse, veliler, öğrenci-
ler ve geniş bir izleyici topluluğu 
katıldı. Yavuz Sultan Selim Ortao-

kulu Müdürü Muhammed Acıyan 
açılış konuşmasında katılımcılara, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür İşleri Daire Başkanı M. Sami 
Küçüktığlı, Şube Müdürü Hasan 
Boydak’a ve programı hazırlayan 
M. Betül Mutaf’a teşekkür ettik-
ten sonra, “Hilalin gölgesi üzeri-
mize düştü. Ramazan sevincini 
hep birlikte paylaşmak için böyle 
bir program organize ettik. Filistin 
deki din kardeşlerimizi de unut-
mamamız, onlara dua etmemiz 
gerekiyor. Şehitlere rahmet, yara-

lılara da Allah’tan şifa diliyorum” 
dedi. Konserde Uşşak ve Hüseyni 
makamlarında ilahiler seslendi-
rildi. Münevver Betül Mutaf da, 
“Muhammed Doğduğu Gece” 
isimli ilahiyi seslendirdi. Münev-
ver Betül Mutaf’ın ilahisi, öğren-
cilerin ilahi korosu performansı,  
Ramazan davulu ve manileri izle-
yenlerden tam not aldı. Okul Mü-
dürü Muhammed Acıyan program 
sonunda M. Betül Mutaf’a plaket 
ve çiçek takdim etti.  
n HABER MERKEZİ

İŞKUR İl Müdürlüğü
yeni binasına taşındı

Yeni modern binasıyla dikkat 
çeken İŞKUR, vatandaşlara daha 
iyi şartlarda hizmet verebilecek. 
İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, 
yeni binayla ilgili şu açıklamada 
bulundu: “İŞKUR sunduğu hiz-
metlerle kurulduğu ilk günden bu 
güne işgücü piyasasının en önemli 
aktörlerinden biri olarak gerek iş 
arayan gerekse de işverenlerimi-
zin her zaman yanında olmuştur. 
İstihdamın korunması ve gelişti-
rilmesi bakımından her geçen gün 
yüklendiği görevleri artan Kuru-
mumuzun misyonu İşgücü piyasa-
sı ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve 
işçi bulmaya aracılık hizmetini et-
kin bir şekilde sunmak, işgücünün 
istihdam edilebilirliğini artırmaya 
yönelik aktif programlar yoluyla is-
tihdamı kolaylaştırmak, korumak,-
geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini 
kaybedenlere geçici bir süre gelir 
desteği sağlamaktır.Bu misyonunu 
yerine getirirken değişim ve yeni-
liklere uyum sağlayarak, hizmet 
kalitesiyle çeşitliliği ile işsizlikle 

mücadelede etkin rol oynayan, iş-
gücü piyasasında öncü ve saygın 
bir kurum olmayı hedeflemiştir. 
Bu amaçla milletimize daha iyi 
şartlarda hizmet verebilmek için 
Konya Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü olarak yeni binamızda 
faaliyetlerine başlamıştır.”
n HABER MERKEZİ

İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş
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Destanı simgeleyen anıt
Beyşehir’e de yapılacak

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Çetmili Kara 
Ali Çavuş destanının simgesi 
olan baba oğul anıtının Kütah-
ya Dumlupınar Şehitliğinde yer 
alan bir benzerinin, Beyşehir 
ilçesine yapılacağını söyledi. 
Başkan Özaltun yaptığı açık-
lamada, Beyşehirli gazilerden 
gelen talep üzerine kent mer-
kezine de yapımı için sözünü 
verdikleri, bir benzeri Kütühya 
Dumlupınar Şehitliğinde yer 
alan baba oğul anıtını ilçeye ka-
zandıracaklarını söyledi. 

Kurtuluş Savaşı’nda 9 gün 
arayla şehit düşen Beyşehirli 
Kara Ali Çavuş Ve Onbaşı oğ-
lunun hikayesi ise şöyle:  “Kü-
tahya’daki Dumlupınar Şehit-
liğinde yer alan şehit babasını 
kucağında taşıyan oğlu göste-
ren ve bir trajediyi canlandı-
ran şehit baba ve oğul anıtı, 
1912 yılında oğlu Mehmet 8 
yaşında iken Beyşehir’e bağlı 
eski adıyla ‘Çetmi’, bugünkü 
ismiyle Akçabelen Mahallesin-
den askere giden Çetmili Kara 
Ali Çavuş’un hikayesini anlatı-
yor. Balkan Savaşı’na giden Ali 
Çavuş, sırasıyla Galiçya, Hicaz, 
Yemen ve Kafkasya’da cep-

heden cepheye koşarak 11 yıl 
köyünden ve ailesinden uzak 
kalmıştır. Milli mücadele baş-
layınca da doğu cephesinden 
Kurtuluş Savaşına koşmuştur. 
Dumlupınar’da Başkomutanlık 
Meydan Savaşında 19 yaşında-
ki Alay Sancaktarı Mehmet On-
başı ile karşılaşır. Mehmet On-
başı onun 11 yıl önce köyünde 
bıraktığı oğludur. Baba oğlun 
savaş atmosferinde birbirlerine 
kavuşma sevinci çok kısa sü-
rer, 31 Ağustos günü Kara Ali 
Çavuş oğlunun kolları arasında 
şehit olur, oğlu Mehmet ise 9 
Eylül’de İzmir’e giren birliğin-
de başında şehit düşer. Dum-
lupınar Şehitliğinde bronzdan 
yapılmış bu ikili heykelde, genç 
oğul şehit babasını kucağında 
taşımaktadır. 

Anıtın altındaki mermer ki-
tabede ise bu hikaye anlatıldık-
tan sonra ‘Yüce kahramanları 
minnet ve şükranla anıyoruz’ 
denilmektedir.” Dumlupınar 
Şehitliğindeki anıtın bir benzeri 
de Beyşehir Belediyesi tarafın-
dan şehit düşen baba ve oğlun 
doğduğu topraklar olan mem-
leketi Beyşehir’de yapılacak.
n İHA

Bem-Bir-Sen Konya İl Temsilciliği bu yılın ilk iftarını, şehit aileleri ve gazilerle birlikte açtı. Bem-
Bir-Sen Konya Şube Başkanı Sait Közoğlu, “Şehitlik mertebesi en yüksek makamdır” dedi

Bem-Bir-Sen, şehit 
aileleriyle iftar açtı

Memur Sendikaları Konfederas-
yonu’na bağlı Bem-Bir-Sen Konya 
İl Temsilciliği, “Şehitler Köyü” diye 
bilinen ve Konya’nın en çok şehit 
veren Doğanhisar Deştiğin Mahalle-
si’nde yılın ilk iftarını şehit aileleri ve 
gazilerle birlikte açtı. Deştiğin Orta-
okulu müsamere salonunda gerçek-
leşen iftar programına şehit aileleri 
ve gazilerin yanı sıra, Doğanhisar 
Kaymakamı Abdülkerem Abbasoğ-
lu, Doğanhisar İlçe Jandarma Ko-
mutanı Mehmet Bozkurt, AK Parti 
Doğanhisar İlçe Başkanı Ali Öztoklu 
ve Bem-Bir-Sen yönetimi tam kadro 
katıldı.

Her protokol üyesinin ayrı bir 
masada iftar açtığı program, Hafız-İ-
mam Adem Güçlüöver’in Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı.Konuşma-
sını yapmak üzere kürsüye gelen 
Bem-Bir-Sen Konya Şube Başkanı 
Sait Közoğlu, “Bugün Bem-Bir-Sen 
ailesi olarak sizlerle bir aradayız.
Bağlı olduğumuz Memur-Sen bildi-
ğiniz gibi Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşudur. Bir memur 
kamu sendikasıdır ama özde bir 
kamu sendikası, milletiyle birlikte 
yürüyen, milletin değerlerine sahip 
çıkan bir teşkilattır. Böylece yoluna 
devam etmektedir. Bugün burada 
acıları tazelemek istemiyoruz. Bili-
yorum hepinizin yürekleri yaralıdır. 

Ateş hep düştüğü yeri yakar. Ama 
bizim inancımızda şehitlik merte-
besi en yüksek makamdır. Şehitler, 
Allah’ın övgüsüne mazhar olmuş, 
cennetle müjdelenmişlerdir. Şehit-

lik, peygamberlikten sonraki en bü-
yük rütbedir. Biz buna inanıyoruz” 
dedi.

Deştiğin Mahallesi’nin toprağına 
sahip çıkan, vatansever bir yerleşim 
birimi olduğunu ifade eden Başkan 
Közoğlu, “Buraya gelmeden önce 
Deştiğin Mahallemizinkayıtlarına 
baktık,  1992 yılından bu yana 8 
şehit veren ve “Şehitler Köyü” un-
vanını alan mahallemiz vatan aşığı 
yurttaşlarla dolu. Köyün yaklaşık 
650 gencinin şu an askeriye ve em-
niyette görev yapıyor olması bu ül-
keyi ne kadar çok sevdiklerinin en 
somut göstergesidir” diye konuştu.

Daha sonra konuşan İlçe Kay-
makamı Abdülkerem Abbasoğlu, 

şehit aileleriyle bir arada iftar açma-
nın büyük bir mutluluk olduğunu 
dile getirerek, “Bugün burada Ra-
mazan’ın ilk günü olması hasebiyle 
bizi siz değerli şehit aileleriyle bu-
luşturan sendikamıza, başkanımıza 
ve şube müdürlerimize teşekkürle-
rimi sunuyorum. Bu çok anlamlı bir 
program. Sizler evlatlarınızla en iyi 
şekilde vatanınıza olan borcunuzu 
ödediniz. Biz de sizin evlatlarınızız. 
Her zaman emrinize amadeyiz” ifa-
delerini kullandı.Deştiğin Mahalle 
Muhtarı Süleyman Dağhan da ger-
çekleştirilen iftarın çok anlamlı oldu-
ğunu vurgulayarak Bem-Bir-Sen’e 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Sait Közoğlu
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Azerbaycan’dan Rusya’ya Ermenistan tepkisi TİKA, Hong Kong’da iftar yemeği verdi
Azerbaycan, Rusya Dışişleri 

Bakanlığı yetkilisinin, Ermenistan 
ordusunun işgal altında tuttuğu 
Dağlık Karabağ’ın sözde yöneticisi 
ile aynı toplantıda yer alması do-
layısıyla Rusya’ya diplomatik yol-
lardan itirazda bulunacak. Azer-
baycan, Rusya Dışişleri Bakanlığı 
yetkilisinin, Ermenistan ordusu-
nun işgal altında tuttuğu Dağlık 
Karabağ’ın sözde yöneticisi ile aynı 
toplantıda yer alması dolayısıyla 
Rusya’ya diplomatik kanallardan 
itirazını bildirecek.

Gürcistan’dan tek taraflı ola-
rak bağımsızlığını ilan eden ve 
Rusya dışında dünya ülkelerince 
tanınmayan Abhazya’nın sözde 
Devlet Başkanı Raul Hacimba, 
dün Güney Osetya, Transdinyes-
ter gibi tek taraflı bağımsızlıklarını 
ilan eden bölgelerin yetkilileriyle 
bir araya geldi. Toplantıda Dağlık 
Karabağ’ın sözde yöneticileri ile 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız 
Devletler Topluluğu Daire Başka-
nı Aleksey Palvoskiy de yer aldı. 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Hikmet Hacıyev, yaptı-

ğı açıklamada, toplantıyı bölgede 
barış ve güvenliğe vurulmuş ciddi 
darbe olarak değerlendirdiklerini 
bildirdi. 
n AA

TİKA, Hong Kong’da 2 bin 
500 kişiye iftar yemeği verdi. 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tara-
fından Hong Kong’da yaklaşık 2 
bin 500 kişiye iftar programı dü-
zenlendi.  TİKA’dan yapılan ya-
zılı açıklamaya göre, Hong Kong 
Başkonsolosluğu iş birliğiyle 
Hong Kong’un en büyük İslam 
merkezlerinden biri olan Kaw-
loon Camisi ve İslam Merke-
zi’nde düzenlenen programda, 
cami yetkilileri, bu birlik ayında 
düzenlemiş olduğu etkinlikten 
dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini 
iletti. Kawloon Camisi ve İslam 
Merkezi, Hong Kong’un en mer-
kezi yerlerinden birinde bulunu-
yor. 

Öte yandan TİKA tarafından 
Vietnam’ın An Giang eyaletinde 
de Kız Eğitim Merkezi açıldı.

Sadakataşı Derneği iş bir-

liğiyle tadilatı tamamlanan 
projenin kız bölümünün dona-
tılmasına TİKA katkıda bulun-
du. Yaklaşık 90 milyon nüfuslu 
Vietnam’da 80 bin Müslüman’ın 

yaşadığı eyalette yetkililer, ra-
mazan ayında bu eserin açılma-
sından duydukları memnuniyeti 
belirtti.
n AA

Bosna Hersek’in Başkenti Sa-
raybosna’daki tarihi Gazi Hüsrev 
Bey Camisi’nde, cuma namazının 
ardından İsrail askerlerince şehit 
edilen Filistinliler için gıyabi cena-
ze namazı kılındı, şehitler için dua 
edildi.  Bosna Hersek İslam Bir-
liğinin aldığı kararla ülkenin tüm 
şehirlerindeki merkezi camilerde, 
İsrail askerlerince şehit edilen Fi-
listinliler için gıyabi cenaze nama-
zı kılındı. Başkent Saraybosna’daki 
tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde, 
cuma namazının ardından kılınan 
gıyabi cenaze namazına, Bosna 
Hersek İslam Birliği Başkanı Hu-
sein Kavazovic’in yanı sıra yüzlerce 
Müslüman katıldı. 

Namazın ardından Filistinli şe-
hitler için dua edildi.

Bosna Hersek İslam Birliği Baş-
kanı Kavazovic, cuma hutbesinde 
Filistin’de yaşanan zulme işaret 
ederek, başta Filistin’de olmak dün-
yada barışın sağlanması için sürek-
li dua ettiklerini söyledi. Silahlar 
zalimin elindeymiş gibi sanılsa da 

mazlumların duasının asla geri 
çevrilmeyeceğini vurgulayan Kava-
zovic, nihayetinde hesabı Allah’ın 
göreceğini ve Müslüman ya da gay-
rimüslim hiçbir zalimin O’nun ada-
letinden kaçamayacağını ifade etti.

Hristiyan, Yahudi ya da Müs-
lümanların Filistin’de ve dünyada 
barış içinde yaşamaları için çözüm 

yolu bulunması gerektiğini dile 
getiren Kavazovic, Filistin’de ve 
tüm dünyada masum insanların 
öldürülmesini şiddetle kınadıklarını 
söyledi.

Cuma ve gıyabi cenaze namaz-
larını Gazi Hüsrev Bey Camisi’nde 
kılan Hasim Maslo da Filistin’de 
korkunç bir zulüm yaşandığını be-

lirterek, Srebrenitsa’da yaşanan 
soykırım ile Filistin’de yaşananlar 
arasında hiçbir fark olmadığının al-
tını çizdi.

Sead Pazalja ise Filistin’de yaşa-
nanların trajik olduğu, İsrail’in yıl-
lardır masum Filistin halkını abluka 
altında tuttuğu ve yok ettiği değer-
lendirmesinde bulundu. n AA

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden tutumuyla ilgili silah ambargo-
su çağrısında bulunarak, UCM’nin de bu ülke hakkında soruşturma başlatmasını talep etti

‘İsrail’e silah ambargosu
 ve soruşturma’ talebi 

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), 
İsrail’in uluslararası hukuku ihlal 
eden tutumuyla ilgili silah ambargo-
su çağrısında bulunarak, UCM’nin 
de bu ülke hakkında soruşturma 
başlatmasını talep etti. 

UAÖ Türkiye Şubesi Kampanya-
lar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat 
Sena Akşener, yaptığı yazılı açıkla-
mada, İsrail’in barışçıl protestocu-
lara karşı öldürücü ve ağır biçimde 
yaralayıcı güç kullanması sonucu 
Gazze’de büyük bir felaket yaşandı-
ğını belirtti. 

Sivillerin sadece barışçıl olarak 
haklarını kullanarak, içinde bulun-
dukları dayanılmaz koşulları pro-
testo etmeleri ve artık İsrail toprağı 
haline gelen evlerine geri dönüş 
hakkı istemeleri nedeniyle şiddete 
uğradıklarını anlatan Akşener, İs-
rail’in Filistinli protestoculara şiddet 
ve ateşli silahlarla müdahale ettiğini 
hatırlattı. 

İsrail ordusunun, herhangi bir 
tehlike oluşturmayan protestocu-
lara yönelik kasten öldürecek veya 
sakat bırakacak şekilde saldırdığına 
işaret eden Akşener, “UAÖ, ulusla-
rarası kamuoyuna bir süredir yaptığı 
silah ambargosu çağrısını yineliyor. 
Sembolik kınama açıklamalarının 
zamanının geçtiğini belirten UAÖ, 
uluslararası toplumun derhal somut 
adımlar atarak İsrail’e silah ve askeri 
ekipman sevkiyatına son vermesini 
talep ediyor.” ifadelerini kullandı. 

Akşener, ABD’nin gelecek 10 
yılda İsrail’e 38 milyar dolarlık as-
keri yardım sözü verdiğini, aynı za-
manda Fransa, Almanya, İngiltere 
ve İtalya gibi devletler dahil olmak 
üzere diğer devletlerin İsrail’e çok 
büyük miktarlarda askeri ekipmana 
ruhsat verdiğini bildirerek, “Eğer si-
lah sevkiyatı bu şekilde devam eder-
se, zaten yıllardır İsrail’in Gazze’ye 

uyguladığı zalim ambargo altında 
yaşamanın acısını çeken binlerce 
kadın, erkek ve çocuğun durumu 
daha da kötüye gidecek. 

Bu durum kabul edilemez. İsrail 
ordusunun bu pervasız tavrını bir 
an önce durdurabilmenin yolu, İs-
rail’e yönelik güçlü bir silah ambar-
gosunun derhal uygulanmasıdır.” 
ifadelerini kullandı. 
“UCM SORUŞTURMA BAŞLATMALI”

Kampanyalar ve Savunuculuk 
Direktörü Akşener, Ocak 2015’te 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
(UCM) Savcılığı’nın özellikle 13 Ha-
ziran 2014’ten itibaren işlendiği id-
dia edilen suçları araştırmak üzere 
İşgal Altındaki Filistin Toprakları’n-
daki duruma ilişkin bir ön inceleme 
başlattığını belirterek, şunları kay-
detti: 

“İsrail’in mevcut pratiği savaş 

suçuna varan vakaların faillerinin, 
sorumlularının bugüne kadar adil, 
bağımsız ve tarafsız yargılanarak ce-
zalandırılmasından çok uzak. Dola-
yısıyla bu konuda UCM’ye de büyük 
görev düşüyor. 

UCM’den derhal işlevini yerine 
getirerek, savaş suçu sayılabilecek 
bu suçlara yönelik etkili soruşturma 
başlatması çağrımızı yineliyoruz.”
n AA

Bosna Hersek’te Filistinliler için dua edildi

Dırâr b. Hattâb b. 
Mirdâs el-Kureşî (ö. 
12/633)Kureyş’in en iyi 
Şairi ve cengâveri olan 
sahabedir.

    Babası Hattâb, 
Kureyş kabilesinin bir 
kolu olan Benî Fihr’in 
reisiydi. İslâmiyet’ten 
önce meydana gelen 
Ficâr Savaşı’nda Benî 
Fihr’in bayraktarlığını 
yapmıştı. Uhud, Hendek gibi muha-
rebelerde Müslümanlara karşı savaş-
tı. Hendek Gazvesi’nde Müslümanlar 
tarafından açılan hendeğin üzerinden 
atıyla atlayıp geçen dört kişiden biri 
de o idi. Mekke fethinde Müslüman 
oldu.

    Hâlid b. Velîd’in kardeşi Hişâm 
b. Velid Devs kabilesinden birini öl-
dürmüş, Dırâr bu kabileye gittiğinde 
Devsliler ona hücum ederek öldü-
rülen adamın intikamını almak iste-
mişlerdi. Zor durumda kalan Dırâr, 
Ümmü Cemil adlı bir kadının evine 
sığınarak hayatını kurtarabilmişti. 
Bu olay üzerine “Ümmü Cemil’den 
bile vefalı” sözüyle şöhrete kavuşan 
kadın, hayatını kurtardığı Dırâr b. 
Hattâb’ın Hz. Ömer’in (Ömer b. Hat-
tâb) kardeşi olduğunu zannederek 
Medine’ye gitmişti. Hz. Ömer, “Ben 
onun sadece din kardeşiyim. Kendi-
si gazidir. Onu nasıl himaye ettiğini 
biliyoruz” diyerek Ümmü Cemil’e 
yardımda bulunmuştu. Kureyş’in en 
iyi şairi sayılan Dırâr’ın şiirlerinden 
100 kadar beyit, çoğu İbn Hişâm’ın 
es-Sîre’sinde olmak üzere günümüze 
kadar gelmiştir. Hz. Ömer devrinde 
Hassan b. Sabit’le karşılıklı şiir söyle-
dikleri ve Hz. Ömer’in onun şiirlerin-
den hoşlandığı rivayet edilmektedir. 
Şairliği yanında nüktedan bir kişiliğe 
sahip olduğu da anlaşılmaktadır. İs-
lâmiyet’i kabul etmeden önce Müs-
lümanlarla yaptıkları savaşlardan 
bahisle Hz. Ebu Bekir’e “Biz Kureyş’e 
sizden faydalı olduk, çünkü biz onları 
cennete gönderdik, siz ise cehenne-
me” dediği bilinmektedir.

      Hadis rivayet edip etmedi-
ği kesin olarak bilinmeyen Dırâr’ın 
Yemâme’de şehit düştüğü kabul 
edilmektedir. Ancak bu görüşü be-
nimsemeyen Hatip el-Bağdadi onun 
Medâin fethine katıldığını ve Dı-
maşk’ta yaşadığını söylemekte, fakat 
ne zaman öldüğünü zikretmemekte-
dir. İbnü’l-Esîr ise bir taraftan 12’de 
(633) şehit olduğunu söylerken diğer 
taraftan 18 (639) yılına kadar çeşitli 
Irak şehirlerinin fethinde bulundu-
ğunu kaydetmek suretiyle çelişkiye 
düşmektedir.

      DİHYE b. HALÎFE(R.A.)
     Dihye b. Halife b. Ferve el-Kelbi 

(ö. 50/670) Hz. Peygamber’in Herak-
leios’a elçi olarak gönderdiği sahabe-
dir.

      Kuzey Arabistan’daki Kelb 
kabilesine mensup olan Dihye’nin 
hicretten önceki hayatı hakkında 
yeterli bilgi bulunmamakla beraber 
onun genç yaşta sahabe olduğu an-
laşılmaktadır. Bedir Gazvesinden çok 
önce İslâmiyet’i kabul ettiği halde bu 
savaşa katılamamış, fakat Uhud Gaz-
vesinden itibaren önemli savaşlarda 
bulunmuş, bir seriyyenin de kuman-
danlığını yapmıştır.

     Hz. Peygamber, Hudeybiye 
Antlaşması’ndan sonra heyetler ter-
tip ederek komşu kabile ve devlet 
başkanlarına dine davet mektupları 

göndermiştir. Bunlar-
dan Bizans İmparatoru 
Herakleios’a yazılan 
mektup, Dihye b. Ha-
life tarafından hicretin 
7. yılı Muharreminde 
(Mayıs 628) götürül-
müştür. Dihye’nin asıl 
görevi, mektubu He-
rakleios’a ulaştırmak 
üzere Bizans’ın Busrâ 
(Filistin) valisine teslim 

etmekti. Ancak bu sırada imparato-
run Filistin’de bulunması sebebiyle 
onun huzuruna çıkması teklif edildi. 
Kaynaklarda Dihye’nin bizzat Herak-
leios’la görüştüğü ve o esnada ticaret 
için Gazze’de bulunan Ebu Süfyân’ın 
da imparatorun isteği üzerine oraya 
gelerek görüşmede hazır bulunduğu 
belirtilir. Ancak Bizans kaynaklarında 
bu hususta herhangi bir bilgi mevcut 
değildir. Daha sonra Herakleios Dih-
ye ’ye bir mektup verdi; mektubu ileri 
gelen Hristiyan âlimi ve kendisinin 
yakın dostu Dagātır ’a götürmesini 
ve İslâmiyet hakkında onunla görüş-
mesini istedi. Dagātır ’a Hz. Peygam-
ber’den de bir mektup getirmiş olan 
Dihye Rûmiye’ye onun yanına gitti. 
Dagātır İslâmiyet’i hemen kabul ettiği 
gibi Rumları kilisede toplayarak on-
ları da Müslüman olmaya davet etti. 
Daha önce kendisine son derece bağ-
lı olmalarına rağmen Rumlar bu teklif 
üzerine Dagātır ’ı döverek öldürdüler. 
Muhammed Hamîdullah’ın tesbitine 
göre Hz. Peygamber’in Herakleios’a 
gönderdiği mektubun aslı günümüze 
kadar gelmiş bulunmaktadır. Dihye b. 
Halife’nin başkanlık ettiği heyet, dö-
nüş yolunda Cüzam

Kabilesinin yurdundan geçerken 
Hismâ mevkiinde soyulmuş, ancak 
çevredeki Müslümanlar Dihye’nin 
yardımına koşarak eşyalarını geri al-
mışlardır. Medine’ye dönüşte durum 
Hz. Peygamber’e anlatılınca Zeyd b. 
Harise kumandasında Cüzamlılara 
karşı bir askerî birlik sevk edilmiştir.

    Dihye b. Halife’nin ticaretle 
meşgul olduğu ve Kur’an’daki bir 
ayetin (Cuma 62/11) onun ticaret 
kervanının Medine’ye gelişi dolayısıy-
la indiği rivayet edilmektedir. Ancak 
bunun gerçeğe uymadığı ve bu ayetin 
Cabir b. Abdullah’ın kervanı hakkında 
nazil olduğu belirtilmektedir.

Cebrail’in Dihye suretine girerek 
Hz. Peygamber’e vahiy getirdiği ve 
ashaptan birçoğunun onu Dihye zan-
nettiği hususu, kaynakların ittifakla 
vermiş olduğu bilgiler arasındadır. 
Enes b. Mâlik’in ifadesine göre Dihye 
ashabın en güzeli olup iri cüsseli ve 
beyaz tenli idi. Dihye’nin Hz. Peygam-
ber’den sonraki hayatı hakkında kesin 
bilgi yoktur. Onun Yermük Savaşı’na 
kumandan olarak katıldığı, Suriye’nin 
fethinden sonra Şam’ın Mizze sem-
tine (İbn Ebu Hâtim’e göre Mısır’a) 
yerleştiği ve orada vefat ettiği rivayet 
edilir. Kaynaklarda ölüm tarihi de 
verilmemiş, sadece Muaviye devrine 
kadar yaşadığı belirtilmiştir. Bundan 
hareketle onun 50 (670) yılı dolayla-
rında vefat ettiği söylenebilir.

     Dihye’nin rivayet etmiş olduğu 
hadis sayısı beş civarındadır.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET 
VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

“ÜZÜLME CAN! DOĞRUYSAN 
ZARAR GÖRDÜM DEME. BİL Kİ 

İYİLER MUTLAKA KAZANIR.”
HZ. MEVLANA

 HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER:82
     DIRÂR b. HATTÂB(R.A)

haber@konyayenigun.com
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Moğolistan’da çok fazla din görevlisi olmadığı için oradaki tüm imkanlarını bırakıp, İlahiyat eğitimi görmek için Konya’ya 
gelen Uatkhan Eltai, “Oradaki Müslümanlar bizi bekliyor” diyerek önemli bir görev için Türkiye’de olduğuna dikkat çekti

‘Moğolistan bizi bekliyor!’
Konya’da İlahiyat Fakültesi’nde 

eğitim gören Moğolistanlı Uatkhan 
Eltai’nin tek amacı okulunu bitirip, 
memleketindeki camilerde görev 
yapmak.  Moğolistanlı Uatkhan El-
tai, 2 yıldır Konya’da yaşıyor. Mo-
ğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a 
yakın bir ilçeden gelen Uatkhan 
Eltai, 15 yaşında İslam’la tanıştı. 
İslam’la tanışmasının ardından gö-
nüllü olarak Moğolistan’da cami-
lerde görev yapmaya başlayan El-
tai, bu görevini daha iyi bir şekilde 
sürdürmek için İlahiyat Fakültesi 
okumaya karar verir. Konya’daki 
Dost Eli Derneği ve TİKA’nın iş-
birliğiyle Moğolistan’da büyük bir 
cami yaptırılmasının ardından, bu 
durumdan etkilenen Uatkhan Eltai, 
İlahiyat eğitimini Türkiye’de yap-
maya karar verir. Bu nedenle Mo-
ğolistan’dan Konya’ya gelen Uatk-
han Eltai, şuan Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. 
sınıf öğrencisi. Moğolistan’daki ca-
milerde din görevlisinin olmadığını 
belirten Uatkhan Eltai, “Oradaki 
Müslümanlar bizi bekliyor” diyerek 
Türkiye’ye çok önemli bir görev 
için geldiğini anlatıyor. 

‘İSLAM’A OLAN MERAK ARTTI’
Moğolistanlı Uatkhan yaptığı 

açıklamada, Moğolistan’ın yakla-
şık 3 milyon nüfusunun olduğunu, 
bu nüfusun yüzde 3’ünün Kazak 
Türklerinden oluştuğunu söyledi. 
Moğolistan’da Budizm, Şamanizm, 
İslam ve az da olsa Hıristiyanlığın 
olduğunun bilgisini veren Uatkhan 
Eltai, “Müslümanların oranı yüz-
de 15 civarında. Ciddi bir sayı var. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
ikiz kulelerin yıkılmasının ardından 
Moğolistan’da İslam’a olan merak 
arttı. Bu merak dolayısı ile kimi İs-
lam’la ilgili güzel şeyler edindi kimi 
de İslam’ı yanlış algıladı. Ama bu 
tarihten sonra İslam’a geçenlerin 
sayısı oldukça arttı. İslam’ın dışın-
da Moğolistan’da din olarak Bu-
dizm, Şamanizm var. 1990’lı yıllar-
dan sonra da Hıristiyanlık gelmeye 
başladı. Moğolistan’da, şehirde 
yerleşik yaşayanların dışında nü-
fusun belli bir göçebe olarak yaşar. 
Eskilerdeki göçebe kültürü halen 
devam ettiriliyor” diye konuştu. 

BİZİ BEKLİYORLAR
İslam’la geç tanıştığını söyle-

yen Uatkhan Eltai, Türkiye’ye gel-
mesinin ardındaki gerçeğe dikkat 
çekti. Moğolistan’daki en büyük 
camilerden birinin Konya’daki Dost 
Eli Derneği ile TİKA’nın ortaklığıy-
la yapılan Hz. Osman Camii oldu-
ğunun bilgisini veren Eltai, sözleri-
ne şöyle devam etti, “Ben İslam’la 
14-15 yaşında tanıştım. Ardından 
o camiye gittim bir gün. Baktım ki 
camiyi Türkler yapmış. Türkler bu 
camiyi niye yapmış diye merak et-
tim, sordum. 

Sorularıma “İslam’ı yaşatmak, 
İslam’ı yaymak” cevabı aldım.  
Bundan dolayı Türkiye’ye bir ilgi 
duymaya başladım ve eğitim ha-
yatımı devam ettirmek için Türki-
ye’yi tercih etmeye karar verdim. 
Bir de bizim Moğolistan’da din gö-
revlileri çok azdır. Ben de oradaki 

tüm imkanlarımı bıraktım, İlahiyat 
okumak için Türkiye’yi tercih et-
tim. Ben bu yolu seçtim. Oradaki 
Müslümanlar bizi bekliyor. Biz 4 
kişiyiz. 4’ümüz de orada camilerde 
gönüllü olarak çalışıyorduk. İlahi-
yat okuyacağız diye karar verdik ve 
4’ümüz de Türkiye’ye geldik ilahi-
yat okumak için.”

‘KONYA’DA RAMAZAN GÜZEL’
Moğolistan’dayken Türkiye’yi 

bildiklerini ancak Konya’ya geldik-

ten sonra bu bilgilerinin daha da 
pekiştiğini söyleyen Eltai, “Türki-
ye’yi, İslam memleketleri içerisin-
de Müslümanlara en çok yardım 
eden ülke olarak biliyorduk. Şimdi 
Türkiye’ye geldiğimizde o düşün-
cemiz daha da kuvvetlendi.  Tür-
kiye’de yardımlaşma, dayanışma 
çok fazla” dedi. Moğolistan’da Ra-
mazan ayının nasıl geçtiğiyle ilgili 
bilgiler veren Eltai, “Moğolistan’da 
Ramazan’lar bir başkadır. Moğolis-
tan’da Ramazan’lar genelde cami-
lerde geçirilir. Ben camide gönüllü 
görevliydim. Çocuklara iftarlar ve-
rirdik, camilerde buluştururduk. 
Bu nedenle Ramazan genelde ca-
mide geçerdi” ifadelerini kullandı. 
Konya’da da Ramazan ayının farklı 
bir havasının olduğunu anlatan El-
tai, şöyle devam etti, “Konya’da da 
Ramazan’lar çok güzel. Konya’nın 
zaten manevi bir havası var. Ama 
Ramazan’da bu manevi hava daha 
da artıyor. Konya’nın tarihine ba-
karsak,  Alaaddin Keykubat’ı, Hz. 
Mevlana’yı görürüz. Bu nedenle 
Konya’nın önemini daha iyi anlaya-
biliriz. Konya diğer iller gibi değil. 
Ben gittim birkaç ile Konya dışında, 

Konya daha güzel, manevi anlam-
da daha rahat bir şehir. Bir de Kon-
ya’da insanlar daha güler yüzlü, 
daha yardımsever.”

‘TÜRKLER OLDUKÇA 
CESUR, SAVAŞÇI’ 

Türkiye ve Türkler hakkında 
da düşüncelerini paylaşan Eltai, 
“Moğolistan’da toplam 23 cami 
var. Konya’da bildiğim kadarıyla 2 
binden fazla cami var. Bunu Moğo-
listan’da anlattığımda çok şaşırdı-
lar. Tüm o camiler doluyor mu diye 
sordular.

Bir de Türkler sıcakkanlılar. 
Ama sıcakkanlı derken; savaşçı, ce-
sur anlamında söylüyorum. Bunu 
da Moğolistan’da biliyoruz zaten. 
Çünkü 15 Temmuz’da Türkiye’nin 
kendi memleketine, devletine na-
sıl sahip çıktığını Moğolistan’da 
biliyorlar, takip ediyorlar. Türklük 
kanını hiç kaybetmemiş Türkler. 
Herkes Türkler ve Moğollar arasın-
da tarihte olan ilişkiyi soruyor. Ben 
sadece şunu söylüyorum; Türkler 
ata binmiş Anadolu’ya gelmiş, be-
nim atalarım atlarını yemiş orada 
kalmış. Aynı coğrafyada yaşamışız” 
değerlendirmesinde bulundu.

Uatkhan Eltai

 Moğolistan’daki camilerde din görevlisi açığının olduğu için Uatkhan Eltai ve arkadaşları gönüllü olarak camilerde görev yapıyordu.

 Konya’daki Dost Eli Derneği ve TİKA’nın işbirliğiyle 
Moğolistan’da yaptırılan Hz. Osman Camii.
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24 Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin 15 kişilik Konya milletvekili aday 
listesi açıklandı. MHP aday belirleme konusunda ince eleyip sıkı dokudu

MHP’de 15 kişilik 
aday listesi belli oldu

24 Haziran seçimlerinde Milli-
yetçi Hareket Partisi’nin 600 kişilik 
milletvekili aday listesi belli oldu. 
Buna göre, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli aday listesinde mem-
leketi Osmaniye’den 1’inci sırada 
yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi 
Konya Milletvekili olmak için çok sa-
yıda  isim aday adaylığı başvurusu 
gerçekleştirmişti. Milletvekili aday 
listesini hazırlama konusunda er-
ken davranan parti MHP oldu. MHP 
milletvekili aday listesine son şeklini 
verdi. MHP, partiye başvuran aday 
adaylarını her yönüyle inceleme-
ye aldı. 21 Mayıs’ta Yüksek Seçim 
Kuruluna (YSK) sunulacak millet-
vekili aday listesinde FETÖ üyeleri, 
yasa dışı eylemlerde bulunanlar, 
yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası 
olanların yer almaması için adaylar 
inceleme altına alındı. Bu kapsam-

da MHP aday belirleme konusunda 
ince eleyip sıkı dokudu. Konya aday 
listesinde ise ilk sırada MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı 
bulundu. 
İşte MHP Konya milletvekili adayları:

1. Mustafa Kalaycı
2. Esin Kara
3. Celil Çalış
4. Ahmet Fatih Satılmış
5. Sefa Lök 
6 .Yunus Emre Tekinsoy
7. Yunus Öğütçü
8. Faruk Sonkaya
9. Özlem Sarıoğlu
10. Sedat Göncü
11. Mustafa Aygün
12. Salih Akça
13. Türker Aydoğdu
14. Aytekin Mart
15. Bilal Yiğit

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vali’den Pekyatırmacı’ya 
hayırlı olsun ziyareti

Konya Valisi Yakup Canbolat, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundu.  Konya Valisi 
Yakup Canbolat, Selçuklu Belediye 
Başkanlığı görevine seçilen Ahmet 
Pekyatırmacı’yı ziyaret ederek ha-
yırlı olsun temennisinde bulundu.
Selçuklu Belediye Başkanlığı göre-
vine seçilmesinden dolayı Başkan 
Ahmet Pekyatırmacı’yı tebrik eden 
Vali Canbolat, Pekyatırmacı’ya ça-

lışmalarında başarılar diledi. 
Vali Canbolat’ın ziyaretinden 

dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı da, Konya’yı 
ve Selçuklu’yu daha iyi noktalara 
taşınmanın gayreti içinde olacak-
larını ifade etti. Ziyaretin ardından 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Vali Yakup Canbo-
lat’a kelebek tablosu hediye etti.
n HABER MERKEZİ

‘Gençlerimiz için projeler üretiyoruz’
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-

tırmacı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı kut-
lama mesajında “Gençlerimizi geleceğe en 
iyi şekilde hazırlanmak için projeler üretmeyi 
vazgeçilmez bir hedef olarak görüyoruz” dedi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayın-
ladı.Milletleri ayakta tutan en büyük gücün 
gençliğin gücü olduğunu ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı; “Selçuklu genç ve dinamik bir 
nüfus yapısına sahip bir ilçemiz. Selçuklu Be-
lediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençle-
rimizin, sahip olduğu medeniyeti unutmadan 
toplumsal yeniliklere, teknolojik gelişmelere 
ve çağın gereklerine göre kendilerini geliştir-
mesi için çalışıyoruz” dedi.

GENÇLERE YÖNELİK 
BİRÇOK HİZMET ÜRETİYORUZ

Selçuklu’da gençlere yönelik birçok hizmet 
üretildiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı,“ 
Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi özellikle üni-
versite gençliği için önemli bir mekan haline 
geldi. Gençlerimiz burada hem hoşça vakit ge-
çirirken hem de merkezimizin etüt ve sosyal 
faaliyetlerinden faydalanıyorlar. Gençlerimizin 
merkeze olan ilgisi bizleri mutlu ediyor” dedi.

Selçuklu’da  58 kütüphane ve 365 bin 578 
kitapla gençlere hizmet verildiğini ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı,“Yine Selçuklu’da spor 
faaliyetleri bizim gençler için en çok yatırım 
yaptığımız alanlardan biri. Her yıl yaz ve yıl 
boyu süren spor okullarımızdan binlerce gen-
cimiz faydalanıyor” dedi

SANAYİ GENÇLİĞİNE DE PROJE UYGULANIYOR  
Selçuklu Belediyesi’nin Konya’da ilk defa 

sanayi gençliğine de yönelik bir projeler haya-
ta geçirdiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
“Bugünün gençleri yarının ustaları projesi” ile 
çalışan gençler için istişare ve bilgilendirme 
toplantıları, yarışmalar, sportif etkinlikler ve 
mesleki fuarlara katılım gibi birçok etkinlik 
gerçekleştiriyoruz. Böylece sanayi gençliğinin 
de sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine kat-
kı sağlamayı hedefliyoruz. Selçuklu’da genç-
lerin huzur ve mutluluğunu vazgeçilmez bir 
hedef olarak görüyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

Mustafa Kalaycı

Özlem Sarıoğlu Sedat Göncü Mustafa Aygün Salih Akça Türker Aydoğdu Aytekin Mart Bilal Yiğit

Ahmet Fatih SatılmışEsin Kara Sefa LökCelil Çalış   Yunus Emre Tekinsoy Faruk Sonkaya
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Afyon’da oynanan iki maçta bile galibiyet bir yenil-
gi alan ve 1-1’lik sonuç ile dönen Selçuklu Belediyesi 
iç sahada oynayacağı iki maçı da kazanması halinde 
adını finale yazdıracak. Toplamda 3 galibiyet alanın 
finale çıkacağı seride durum şu anda 1-1’lik eşitlik 
ile devam ediyor.

TARAFTAR KAZANDIRIYOR
Selçuklu Belediyespor, Play – Off Yarı Final 

serisinin 3. maçında Afyon Belediyespor’u konuk 
ediyor. Zorlu maç öncesi iç saha performansına 
güvenen Selçuklu Kartalları ligde kendi sahasında 
oynadığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyet 
aldı. Play – Off çeyrek finalinde Bandırma Kırmı-
zı’yı iç sahada kazandıkları maçlar ile eleyen mavi 
beyazlılar yine iç sahada kazanarak adını finale 
yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Bandırma Kırmı-

zı’ya karşı dolu tribünler önünde oynayan Selçuklu, 
rakibini rahat geçmişti. Zorlu Afyon Belediyespor mü-
cadelesi öncesi mavi beyazlıların en büyük kozu yine 
tribünler olacak. Taraftarını maça bekleyen Selçuklu 

Belediyespor, iç sahada ki 2 maçı kazanarak ga-
libiyet coşkusunu hep birlikte yaşamak istiyor.

AVANTAJ SELÇUKLU’DA
Play – Off Yarı Final serisine avantajlı 

başlayan taraf olan Afyon Belediyespor, şu 
anda o avantajını kaybetmiş durumda. Afyon 
deplasmanında 1 galibiyet alan Selçuklu Be-

lediyespor, saha avantajını kendisine çevirdi 
ve iç sahada oynayacağı 2 maçı da kazandığı 

takdirde Play – Off Finali’ne adını yazdıracak. 
Konya’da oynanacak 2 mücadelede de iki takım 

birer galibiyet çıkarırsa son maç Afyon’da oynanacak 
ve kazanan takım finale çıkacak. 

DANİELS FIRTINASI
Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz Selçuklu Be-

lediyespor, 4. sıradan girdiği Play – Off’da ilk turda 
Bandırma Kırmızı’yı eleyerek Yarı Final’de Afyon’un 

rakibi olmuştu. Afyon deplasmanında 1 galibiyet 
ve 1 mağlubiyet alan mavi beyazlılarda Will Da-
niels’in müthiş performansı göz kamaştırdı. İlk 
maçta rakibini 82 – 87 mağlup eden Selçuklu’da 

Will Daniels 23 sayı ile mücadele ederken, İzzet 
Türkyılmaz da 17 sayı 9 ribaunt ile mücadele etti. 
Pota altındaki üstünlüğünü 2. maçta da devam et-
tiren Selçuklu Kartalları mağlubiyetten kaçamadı. 
Afyon Belediyespor’un temsilcimizi 85-74 mağlup 
ederek seriyi eşitlediği mücadelede Will Daniels 
28 sayı 5 ribaunt, İzzet Türkyılmaz 19 sayı 9 riba-
unt ile mücadele etmesine rağmen mağlubiyete 
engel olamadı. Serinin 3. maçında gözler yine 
bu ikilinin üstünde olacak. Zorlu mücadele 
bugün saat 14.00’de Konya Uluslararası Spor 
Salonu’nda oynanacak.

n VEYSEL KOÇ

Türkiye Basketbol Liginde mücadele 
eden temsilcimiz Selçuklu Belediyesi Bas-
ketbol, Afyon Belediyespor ile oynanacak 
Play-Off Yarı Final maçlarının hazırlıklarını 
tamamladı. Serinin ilk iki maçında Af-
yon’da oynanan iki maçta bir galibiyet elde 
ederek saha avantajını ele geçiren Selçuk-
lu Kartalları, bugün ve Pazartesi günü saat 
14.00’de Uluslararası Spor Salonu’nda 
oynayacağı maçları kazanması halinde fi-
nale yükselecek. Kritik maçlar öncesi bas-
ketbol takımının antrenmanını ziyaret eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, basketbol takımının önümüzdeki 
maçlarda başarılı sonuçlar alarak süper lig 
hedefine ulaşabileceğini belirtti.

PEKYATIRMACI: KONYA 
SİZİ İZLİYOR

Selçuklu Belediyespor Basketbol Ta-

kımı’nın futboldan sonra Konya’yı temsil 
eden en önemli kulüp olduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, “Konya’yı basketbolda temsil 
eden ve Konya’nın gururu olan bir takımsı-
nız. Yarın önemli bir maç var. İnşallah siz-
den yine hayırlı bir netice bekliyoruz ve bu 
konuda da size olan güvenimiz tam. Takım 
olarak bu noktaya gelmiş olmanız zaten 
büyük bir başarı ve yarın ve yarından son-
raki maçlarda da şehir adına sizlerden ba-
şarı bekliyoruz. Son günlerde her ortamda 
ve katıldığımız programlarda Konya’nın ve 
Selçuklu’nun basketbolu konuşuluyor ve  
Konya sizi izliyor. İnşallah yarınki maçtan 
istediğimiz  neticeyi alıp sonraki maçlarda 
da yüzümüzün akıyla çıkarız. Hepinize ba-
şarılar diliyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Başkan Pekyatırmacı’dan Selçuklu Kartalı’na ziyaret

Türkiye Basketbol 1. Lig’de Play – Off Yarı Final serisinin üçüncü maçı bugün Selçuklu Be-
lediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak. Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor ile 

Afyon Belediyesi arasındaki zorlu mücadele bugün saat 14.00’de başlayacak

A Milli Takımımızın 28 Mayıs’ta İstanbul’da İran, 1 
Haziran’da İsviçre’nin Cenevre şehrinde Tunus ve 5 Ha-
ziran’da Moskova’da Rusya ile oynayacağı özel maçların 
aday kadrosu açıklandı. Kadroda temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’un başarılı file bekçisi Serkan Kırıntılı da yer aldı. 

Ameliyat olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile kısa 
süre içerisinde operasyon geçirmesi planlanan Selçuk 
İnan ve Serdar Aziz, A Milli Takım’ın özel maçlarının aday 
kadrosuna dahil edilmedi. Baldır adalesinde yırtık bulu-
nan Ömer Toprak, kasık adalesinde yırtık olan Enes Ünal, 
ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor ve dizinde sa-
katlık olan Caner Erkin’e milli takım daveti yapılmadı. Mil-
li Takım’ın aday kadrosu şu şekilde; Kaleci: Okan Kocuk, 
Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan. Savunma: Şener Özbay-
raklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, 
Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer 
Bayram. Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, De-
niz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tek-
demir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, 
Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Kahraman. For-
vet: Serdar Gürler, Yunus Mallı, Cenk Tosun, Umut Bulut.
n SPOR SERVİSİ

Serkan Kırıntılı, Milli Takım’da!

ANALİG Atletizm branşında derece alan Konyalı sporcular, 
Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret 
etti. Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu 
Yıldızlar Ligi projesi kapsamında Denizli’de yapılan 2017-2018 
sezonu Analig Atletizm müsabakalarında Uzun Atlamada Türkiye 
birincisi olan Hüseyin Uyan, 100 metre engellide Türkiye ikincisi 
olan Burhan Akdeniz ile antrenörleri Yasemin Kahyaoğlu ve Ozan 
İşkey, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü 
ziyaret etti. Finalde derece alan sporcuları tebrik eden İl Müdürü 
Ömer Ersöz, Hüseyin Uyan ve Burhan Akdeniz’i tebrik ederek, ba-
şarılarının devamını diledi.
n SPOR SERVİSİ

Başarılı sporculardan 
Ömer Ersöz’e ziyaret

Yavru Kartal’dan 
milli takıma 2 oyuncu

U20 Milli Takımımızın, 26 Mayıs - 10 Haziran 2018 tarihleri ara-
sında Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenecek Maurice Revello 
Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Kadroda temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor’dan iki oyuncu yer aldı. Genç kadrosu ile bu sezon 
başarılı bir performans ortaya koyan yeşil beyazlı takımda Savaş 
Polat ve Mücahit Can Akçay, milli takım kadrosuna davet edildi. 
Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Mayıs Pazartesi günü saat 
12.00’de Limak Eurasia Luxury Otel Kavacık’ta toplanacak. 4’er ta-
kımlı 3 grupta toplam 12 ülkenin katılacağı turnuvada Türkiye; Kana-
da, Japonya ve Portekiz ile birlikte C Grubu’nda yer alacak. Organi-
zasyonda ayrıca İngiltere, Çin, Meksika, Katar, Fransa, Güney Kore, 
İskoçya ve Togo da mücadele edecek. 

ADAY KADROSU BELLİ OLDU
U20 Milli Takımının aday kadrosunda şu oyuncular davet edildi: 

Kaleciler: Muhammed Şengezer (Bursaspor), Altay Bayındır (MKE 
Ankaragücü). Defans: Adil Demirbağ (Adana Demirspor), Fatih Ak-
soy (Beşiktaş A.Ş.), Gökhan Kardeş (Juventus Bükreş), Savaş Po-
lat (Konya Anadolu Selçukspor), Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor 
A.Ş.), Abdürrahim Dursun (Trabzonspor A.Ş.), Merih Demiral (Spor-
ting Lizbon II). Orta Saha: Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alı-
cı (Altınordu A.Ş.), Harun Alpsoy (Antalyaspor A.Ş.), Eslem Öztürk 
(İstanbulspor A.Ş.), Furgan Polat (Eskişehirspor), Alican Özfesli 
(Altınordu A.Ş.), Muhammed Enes Durmuş (Göztepe A.Ş.), Mustafa 
Eskihellaç (Evkur Yeni Malatyaspor), Yusuf Sarı (Olimpik Marsilya). 
Forvet: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Mücahit Can Akçay (Konya 
Anadolu Selçukspor).
n SPOR SERVİSİ

Kartallar yüksek uçar!



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.BAŞAKŞEHİR FK 33 21 6 6 59 32 27 69
4.BEŞİKTAŞ 33 20 8 5 64 29 35 68
5.TRABZONSPOR 33 14 10 9 60 51 9 52
6.GÖZTEPE 33 13 10 10 49 49 0 49
7.SİVASSPOR 33 14 7 12 44 48 -4 49
8.KASIMPAŞA 33 13 7 13 55 55 0 46
9.KAYSERİSPOR 33 12 8 13 42 52 -10 44
10.MALATYASPOR 33 10 10 13 35 43 -8 40
11.BURSASPOR 33 11 6 16 43 47 -4 39
12.AKHİSARSPOR 33 10 9 14 42 52 -10 39
13.ANTALYASPOR 33 10 8 15 38 56 -18 38
14.ALANYASPOR 33 10 7 16 52 57 -5 37
15.ATİKER KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36
16.OSMANLISPOR 33 8 9 16 48 58 -10 33
17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30
18.KARABÜKSPOR 33 3 3 27 20 83 -63 12

2017-2018
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

İstanbul’da son sahne
Sancılı sezonun ardından ligde kalmayı başaran temsilcimiz Atiker Konyaspor, 
Süper Lig’in son haftasında bugün Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. 

Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek
Spor Toto Süper Lig’de son hafta heyecanı başladı. Temsilci-

miz Atiker Konyaspor şampiyonluk düğümünün çözüleceği haf-
tada bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fener-
bahçe Şükürü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak mücadele saat 
19.00’da başlayacak ve Ali Palabıyık tarafından yönetilecek. 
Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olgun-
can yaparken, maçın dördüncü hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.

SÜPER LİG’DE SON TANGO
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 

Konyaspor bugün ligin son maçına çıkıyor. 
Yeşil beyazlılar bir hayli sıkıntı çektiği 
sezonu ligde kalarak mutlu tamamla-
mıştı. Rakip Fenerbahçe ise şam-
piyonluk şansını devam ettiriyor. 
Sarı lacivertliler temsilcimiz 
Konyaspor’u mağlup ede-
rek rakipleri Galatasaray 
ve Başakşehir’in puan 
kaybetmesini bekle-
yecek.
ETO’O FORMA 
GİYEMEYECEK

Atiker Konyaspor’da bugünkü maçta önemli ek-
sikler bulunuyor. Hafta arasında teknik ekipten izin alan 
Samuel Eto’o ve Ferhat karşılaşmanın kadrosunda olmayacak. 
Sakatlıkları devam eden Petar Filipovic, Abdou Razack Traore ve 
Amir Hadziahmetovic de maçta yer alamayacak. Bir diğer eksik de 
sarı kart cezalısı olan Serkan Kırıntılı.

34. RANDEVU
Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe Süper Lig tarihindeki 34.maçlarına 

çıkacak. İki takım arasında oynanan 33 maçta Konyaspor 4, Fenerbah-
çe’nin 27 galibiyeti bulunurken, 2 mücadele ise berabere sona erdi.

 Öte yandan Yeşil beyazlılar bu sezon Ali Palabıyık yönetiminde 
4.maçında sahada olacak. Palabıyık’ın tamamı deplasmanlarda 
olmak üzere düdük çaldığı mücadelelerde Atiker Konyaspor, 
Kayserispor’a 2-1, T.M. Akhisarspor’a 3-0, Bursaspor’a ise 
2-1 mağlup oldu.
n SPOR SERVİSİ
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