
PARTİLİLER MESAFELİ 
BAŞKANLAR MEMNUN

BÜYÜKŞEHİR’DEN 
ARICILARA DESTEK

Listeleri başkanlar olumlu karşıladı

Tarıma ve tarım üreticisine destek

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili 
aday listeleri açıklandı, liste tartışmaları başladı. Parti-
liler listelere yönelik eleştirilerini sosyal medya ve ge-
nel merkeze telefon açarak gösterirken, parti teşkilat 
başkanları ise listeleri olumlu bulduklarını belirtti.

Konya ve kırsalında Arıcılığı Geliştirme Projesi kap-
samında tarıma ve tarım üreticisine desteğini sürdü-
ren Konya Büyükşehir Belediyesi, arı üreticisine po-
len tuzaklı plastik arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 15’TE

GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Matbaa sektörünün lider 
isimlerinden Arma Ofset, şehrimizin 
önemli firmalarından Kıvılcım 
İletişim ve İyi Parti İl Başkanlığı 
iftar davetinde biraraya getirdi. 
Programlar yoğun ilgi gördü.
 n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Şehit Uzman Jandarma Çavuş 
Hacı Osman Ayyıldız’ın Annesi 
Halime Ayyıldız’ın sabah namazı 
vakti “Kalk oğlun şehit oldu” 
sesini işitmesi şehitlik mertebe-
sinin yüceliğini anlatıyor.  
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
Ramazan ayında merak edilen 
tüm konular Yenigün Gazetesi’nin 
ilmihal sayfasında yer alıyor. 
Her gün farklı hadis ve ayetler 
ile kıssadan hisselerle oldukça 
bilgilendirici bir sayfa. 
n SAYFA 7’DE

MANEVİ ÖNDERLER
Merhum Mustafa Büyükkaplan, 
Cumhuriyet dönemi Konya’sı-
nın ilk hafızlarından olmasıyla 
biliniyor. Hafızlık eğitimine önem 
veren merhum Büyükkaplan, 
birçok hafız yetiştirdi. 
n SAYFA 13’TE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Kazakistan ile Türkiye arasındaki 
kardeşlik bağımı vurgulayan Ozat 
Shamshıyev, “Kendimizi yabancı 
olarak görmüyoruz. Çünkü aynı 
kökten geliyoruz” diye konuştu. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Matbaa sektörünün lider isimlerinden Arma Ofset, müşterilerini, dostlarını ve yakınlarını iftar yemeğinde biraraya getirdi

Kıvılcım İletişim iftarda buluşturdu

Konya’da 2002’de kurulduğu 
günden beri matbaacılık hizmeti-
ni sürdürmeye devam eden; mat-
baa, promosyon, reklam, dizayn 
ve tasarım gibi birçok alanda 
adından çokça söz ettiren Arma 
Webofset önceki akşam İftar ye-
meği daveti düzenledi. 

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde-
ki Yeni Matbaacılar Sitesinde bu-
lunan işyerinde düzenlenen ye-
mek ikramına çok sayıda misafir 
katıldı. Arma Ofset Matbaa sahi-
bi Kamil Parmak gelen misafileri 
karşılamak için hazır bulundu.  

Misafirlere Konya’da iftar ak-
şamlarının vazgeçilmezi haline 
gelen geleneksel Konya Pilavı 
ikram edildi. Ramazan Ayının 
huzur, bereket ve manevi duy-
guların hat safaya geldiği bir ay 
olduğunu vurgulayan Arma Ofset 
Matbaa Sahibi Kamil Parmak dü-
zenlenen iftar programına katılan 
tüm çalışanlarına, sevenlerine, 
dostlarına ve akrabalarına dü-
zenledikleri iftar yemeği prog-
ramına katılımlarından dolayı 
teşekkür etti.
n METE ALİ MAVİŞ

Rengarenk
Tatlar...
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Arma Ofset’ten iftar

Şehrimizin önemli firmalarından Kıvılcım İletişim, 
iftarda buluşturdu. Bera Otel’de gerçekleşen iftar progra-
mına, Kıvılcım çalışanları, bayiler, Vodafone yetkilileri, 
teknoloji markaları temsilcileri katıldı.  Kıvılcım İletişim 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Küçük ve Genel Müdür 
Celalettin Yıldız, misafirler ile yakından ilgilendi. 

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar prog-
ramlarının kaynaşma adına güzel olduğunun altını çizen 
Kıvılcım İletişim Genel Müdürü Celalettin Yıldız, “Kıvıl-
cım İletişim ailesi olarak öncelikle tüm İslam alemin Ra-

mazan ayını tebrik ediyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz 
iftar programlarını bu yıl da gerçekleştirdik. Çalışanları-
mız, bayilerimiz, Vodafone yetkilileri, ürünlerini sattığı-
mız elektronik firmalarının yetkilileri ile bir araya geldik. 
Sohbet ve dayanışma adına çok güzel bir etkinlik oldu. 
Allah gelecek yıl da bir araya gelmeyi nasip etsin. Ben 
katılan tüm davetlilere Kıvılcım İletişim adına teşekkür 
ediyorum” dedi. İftar sonrası katılımcılar da Kıvılcım yö-
neticilerine teşekkür etti.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

24 Haziran’da gerçekleştirecek 
olan Cumhurbaşkanlığı ve genel se-
çimlere kısa bir süre kala İYİ Parti’de 
çalışmalar devam ediyor.  İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener,  24 
Mart Perşembe günü Konya’ya geli-
yor.  İyi Parti Konya İl Başkanlığı tara-
fından Anemon Otel’de iftar programı 
düzenlendi. Düzenlenen programa İYİ 

Parti Konya İl Başkanı Mustafa İnci, 
İyi Parti Konya Milletvekili adayları 
Rıdvan Peker, Orhan Tulukcu, Fah-
rettin Yokuş, Gökhan Tozoğlu ve 
partiler katıldı. İl Başkanı Mustafa 
İnci, 24 Mart Perşembe  günü saat 
14:30’da gerçekleştirecek miting 
tüm Konyalıları davet etti. 
n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

İyi Parti İl Başkanlığı’ndan iftar programı 

Allah’ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve 
borç yükünden, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden 
ve cehennem azabından, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik 
fitnesinden Sana sığınırım. Deccal Mesih’in fitnesinden sana sığınırım.

23 Mayıs 2018
Hicri: 8 Ramazan 1439

Sahur:
03:46

İftar:
20:06

HUZURLU AİLE YUVASI
Cenâb-ı Hakkvahdâniyyeti kendisine 

münhasır kılmış, bütün mahlûkâtı çift 
olarak halketmiştir. Aralarına da cezb 
ve incizâb kanunu koyarak maddî ve 
mânevî kemâli, birbirleriyle bütünleş-
melerine bağlamıştır. Hiç şüphesizdir ki, 
eşref-i mahlûkât olan insanda fıtrî olan 
muhabbet temâyülü, ilâhî aşka yüksel-
menin ilk kademesini teşkîl eder. Bu iti-
barla Allâh Teâlâ, vermiş olduğu bu ulvî 
mertebenin muhâfaza edilmesi ve insan 
neslinin temiz ve mübârek bir şekilde 
devamı için âile hayatını zarûrî kılmış ve 
nikâhı emretmiştir.

Nikâh, kadın için, kadınlık duygu, 
istîdâd ve meziyetlerinin karşı cinsine 
tahsîs edilmesidir. Bu da hanımın, ha-
nımlık vakar ve haysiyetinin muhafaza-
sıdır. Erkek içinse nikâh, onu nefsin kötü 
âkıbetinedûçâr olmaktan kurtaran ve 
şerefli bir âile hayatı yaşatan mecrâdır.

Nikâh, rûhun sükûn ve huzûru yanın-
da bedenin nizâmına da vücûd veren ye-
gâne müessirdir. Ahlâkın güzelliği onun 
sayesindedir. Âileseâdeti, toplumun 
refah ve terakkîsi, yine nikâhla gerçekle-
şir. Kadın, kucağına aldığı yavru ile mer-
hamet ve şefkat duygularının inkişâfına 
mazhar olur. Bir mürebbiyelik imtihanı 
yaşar. Erkek ise, mes’ûliyet duygusunun 
gelişip kuvvetlenmesi yanında âile reisi 
sıfatıyla olgunluk basamaklarını tırman-
maya başlar. Çünkü âile, millî bünye 
içinde en küçük, fakat en temel idârî bir 
ünitedir.

İşte bundan dolayıdır ki, insanlığa 
rehber olan -genç yaşta semâya refe-
dilen Hazret-i Îsâ dışında- bütün pey-
gamberlerin başından nikâh geçmiştir. 
Onları takip eden büyük ve mübârek 
şahsiyetlerin hayatı da böyledir.

Mü’minin, takvâsından sonra en 
kıymetli varlığı, sâliha bir hanıma sahip 
olmasıdır. Sâliha kadın, seâdet bahçe-
lerinin en kıymetli tezyînâtıdır. Milletler, 
âilenin sağlamlığı ile terakkî eder. İn-
sanların bir erkek ve dişiden yaratılma-
sı gerçeğine mebnî olarak kurulan âile 
çatısındaki hikmetler, Allâh’ın pek yüce 
âyetlerindendir.

İdrâk sahipleri için nikâhdaki ibretler 
hakkında âyet-i celîlede şöyle buyurulur:

“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi) 
nizden eşler yaratıp aranızda muhabbet 
ve merhamet te’sîs etmesi O’nun âyet-

lerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen 
zümre için muhakkak ki ibretler vardır..” 
(er-Rûm, 21)

Bu âyet-i kerîme, birtakım hikmetle-
riyle birlikte izdivaçtaki en büyük gâyeyi 
göstermektedir: Allâh yolunda muhab-
bet ve merhamet sâhibi olmak… Bunun 
içindir ki Hazret-i Peygamber -sallâllâhu 
aleyhi ve sellem-, kendisiyle evlenilecek 
bir hanımın vasıfları ve tercih sebebi 
husûsunda:

“Kadın dört şey, yâni malı, güzelliği, 
soy-sopu ve dîndeki kemâli için nikâhla-
nır. Siz dîndar olanını tercih ediniz ki, el-
leriniz hayır görsün!..” buyurmuşlardır.

Diğer bir hadîs-i şerîfde:
“Kişinin yüceliği dîninde, mürüvvet 

ve şerefi aklında, soy-sop güzelliği de 
(nikâhla korunan) ahlâkında gizlidir.” 
buyurulur.

Cemiyet ahlâkını muhâfazada en 
müessir âmil, nikâh olduğu için Allâh-
Rasûlü -sallhallâhü aleyhi ve sellem-, 
onun zorlaştırılmaması husûsunda üm-
metini îkâz ederek:

“Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olandır.” 
buyururlar.

Muhyiddîn-i Arabî -kuddisesirruh- 
Hazretleri, nikâha teşvik edip evlenen-
lere yardımcı olmanın fazîleti hakkında 
şöyle buyurur: “En üstün sadaka-i câri-
ye, evliliğe vesîle olmaktır. Zîrâ onların 
neslinden gelen kimselerin yaptıkları her 
iyilikten vesîle olana bir ecir vardır.”

Hâsılı evlilik, İslâm’ın, üzerinde çok 
hassas bir şekilde durduğu maddî ve 
mânevî iki yönlü ulvî bir müessesedir. 
Dolayısıyla bu ulvî müessesenin te’sîsi-
husûsunda son derece ciddiyet ve dikkat 
sahibi olmak zarûrîdir. Aksi halde izdiva-
cı basit bir beraberlikten ibaret zannede-
rek oluşturulan âile yuvaları, arş-ı âlâyı 
titreten hâdiseler olarak ifâde edilen 
yersiz boşanmalarla neticelenmektedir. 
AllâhRasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sel-
lem- buyururlar:

“Evleniniz, boşanmayınız!.. Zîrâ bo-
şanma dolayısıyla arş titrer…”

Hele zevk ve eğlence için kadın 
boşamak, hesap ve azâbı büyük bir cü-
rüm ve zulüm olup merdûddur. Bu da, 
Hakk’ın aslâ affetmeyeceği kul hakkını 
yüklenip helâk ve hüsrâna doğru gaflet 
dolu adımlarla yürümektir.

Kur’an’dan Mesaj
Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. 

Çünkü zannın bir kısmı günahtır.Birbirinizin 
kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. 

(Hucurât, 49/12)

Allahım Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek 
eyle! Bizi Ramazan ayına ulaştır!

(Hadis-i Şerif)

Eski insanlar birer ilaçtı. Günümüz insanları 
ise devasız birer dert! (Süfyan-ı Sevri)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe HAZRETİ SAÎD BİN ZEYD 

Ramazan Duası

xAşare-i mübeşşereden, yani dünyâda iken Cennet-
le müjdelenen on sahâbî’den biri. Künyesi Ebû Aver ve 
Ebû Sevir idi. Nesebi Sa’îd bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl 
bin Rezâh bin Adiyy bin Kâ’b bin Lüeyd idi. Kâ’b bin 
Lüey’de Peygamberimiz Muhammed ( aleyhisselâm ) 
ile nesebi birleşir. Annesi Fâtıma binti Ba’ce İbni Halef 
el-Huzariyyedir. Dedesi Amr Hazreti Ömer İbni Hattab’ın 
amcasıdır. Hazreti Ömer’in hem eniştesi hem de kayın-
birâderidir. Kızkardeşi Âtike binti Amr, Hazreti Ömer’in, 
onun kızkardeşi Fâtıma binti Hattab da kendisinin hanı-
mı idi. Saîd bin Zeyd, 51 (m. 671) senesinde Medine’ye 
yakın yeşilliği bol ve güzel bir yer olan Akîk’te yetmiş 
yaşlarında vefât etti. Cenâzesini Sa’d bin Ebî Vakkas ( 
radıyallahü anh ) yıkayıp, techîz etti. Abdullah bin Ömer 
( radıyallahü anh ) namazını kıldırdı. Medine’de Bâki 
Kabristanlığına Eshâb-ı kiramın omuzları üstünde geti-
rilip, Sa’d bin Vakkas ( radıyallahü anh ) ile Abdullah bin 
Ömer kabre indirerek defn edildi.

Saîd bin Zeyd hazretlerinin babası Zeyd bin Amr, 
İslâmiyetten önce Peygamberimizle görüşürdü, Allahü 
teâlâ’nın kendine verdiği ilham ile putlara tapan insan-
ların haline şaşar, putperestliğin şirk olduğunu, onlara 
kesilen kurbanların etinin yenemiyeceğini düşünürdü. 
Bu sebeple kendine yeni bir din bulmak için Suriye ta-
raflarına gidip Hazreti İbrâhîm (aleyhisselâm ) dinine 
girerek Haniflerden oldu. Mekke’ye döndüğünde cahi-
liyye âdetlerinden olan kız çocuklarını diri diri toprağa 
gömenlerle mücadele etti. Kız çocuklarının çoğunun 
ölümden kurtulmalarına sebep oldu. Oğlu Sa’îde de sık 
sık “Bir Allah’a mı, yoksa bin ilâha (putlara) mı inana-
yım.” der, onu Allah’a inanmaya teşvik ederdi. Bu se-
bepledir ki, Saîd’e Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm 
) kendisine Müslüman olmasını söyleyince, Saîd bin 
Zeyd hanımı Fâtıma ile birlikte hemen Müslüman oldu. 
Muhammed ( aleyhisselâm ) İslâm Dîni’ni tebliğe baş-
ladığında ilk katılanlardan olup, ilk inananların arasına 
girdi. Habbab bin Eret evlerine gelip, Fâtıma binti Hat-
tab’a, Kur’ân-ı kerîm okurdu. Hazreti Ömer bin Hattab 
da Saîd bin Zeyd’in evinde okunan Kur’ân-ı kerîm’den 
kalbi yumuşayıp, tesiri altında kaldı. Kur’ân-ı kerîm’i 
okuyup, fesahati, belagatı, mânâları ve üstünlüklerine 
hayran kalıp, düşmanlığı silindi. Bunun üzerine Ömer ( 
radıyallahü anh ) Muhahammed’in ( aleyhisselâm ) ya-
nına gidip îmân etmekle şereflendi.

Saîd bin Zeyd ( radıyallahü anh ) müslüman olunca 
Mekke’de, diğer Eshâb-ı kiram gibi müşriklerden çok 
eziyet çekip, işkence gördüler. Mekke’de su-i kast, iş-
kence, zulüm ve tazyikler artınca Peygamber efendimi-
zin ( aleyhisselâm ) müsaadesi ile Habeşistan’a hicret 
etti. Sonra Medine’ye geldi. Hicret-i Nebevî’den sonra, 
Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) emriyle Hazreti Talha bin 
Ubeydullah ile beraber Suriye tarafında araştırma ve 
oralardakilerin hâllerini inceleme vazîfesiyle gönderildi. 
Bu vazîfedeyken, Ebû Süfyân’ın başkanlığındaki kerva-
nın durumunu araştırdı. Bedir Gazâ’sında bulunmadıy-
sa da, Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) O’nun 

oklarını attılar. Ganîmetten pay ayrıldı. Peygamber 
efendimizin ( aleyhisselâm ) bütün gazvelerine katıldı. 
Cennetle müjdelendiği hâdise ve hadîs-i şerîf “On kişi 
Cennettedir. Ebû Bekir cennettedir. Ömer, cennettedir. 
Osman cennettedir ve Ali, Zübeyr, Talha, Abdurrahmân 
bin Avf, Ubeyde bin Cerrah, Sa’d bin Ebî Vakkas Cennet-
tedirler” (radıyallahü anhüm). Peygamberimiz bu dokuz 
kişiyi zikr edip, sustu.

Sahâbe-i kiram: “Yâ Resûlallah onuncusu kimdir?” 
diye sorunca Resûlullah ( aleyhisselâm ), “Saîd bin 
Zeyd Cennettedir.” cevabını verdi.

Sâid bin Habîb der ki: Hazreti Ebû Bekir, Ömer, 
Osman, Ali, Sa’d, Saîd, Talha, Zübeyr ve Abdurrahmân 
bin Avf (radıyallahü anhüm)’ın Resûlullah katındaki yeri 
bir idi. Muharebede onun önünde, namazda arkasında 
idiler. Hadîs kitablarının en kıymetlisi olan Buhârîve 
Müslim bunu böylece bildirmektedir.

Hazreti Ebû Bekir halife olunca, O’na bîat etti. Haz-
reti Ömer hilâfeti (13/m. 634-23/m. 644) zamanında 13 
(m. 634)’de Ecnâdeyn muharebelerinde süvari kuvvet-
lerine, Fihl Muharebesi’nde piyade birliklerine kuman-
da etti. Şam’ın muhasarasına katılıp, şehrin fethinde 
bulundu. 15 (m. 636)’da Yermük Muharebesine katıldı. 
Hazreti Osman halîfe seçildiğinde O’na bîat etti. Hazreti 
Osman, O’na Kûfe’de iktâ olarak bir miktar arazi verdi. 
Hazreti Osman’ın şehâdetine çok üzüldü.

Saîd bin Zeyd hazretleri zamanını devamlı ibadetle 
geçirirdi. Dünya ve dünyâ ni’metlerinden daha çok âhi-
reti düşünürdü. Makam ve mevkiyi hiç düşünmez, ancak 
kendisine bir vazîfe verilirse, bunu en iyi şekilde yerine 
getirirdi. Cihadı çok sever, gösterişi hiç sevmezdi. Duâ-
sı kabûl olanlardan idi. Bunun için kendisini kırmaktan 
herkes çekinirdi. Eshâb-ı kirâm’dan Abdullah bin Ömer, 
Amr İbni Haris, Ebûttufeyl, tabiînin büyüklerinden Ebû 
Osman Hindi, Saîd İbni Müseyyeb, Kays bin Ebû Ha-
zım ve başkaları hâl ve sözlerinden rivâyet etmiştir. 
Peygamber efendimizden kırksekiz hadîs-i şerîf rivâyet 
etmiştir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

“Kim malının yanında, kanını, dinini, ehlini, koru-
mak uğrunda öldürülürse o şehîddir.”

“Kim başkasına âit olan bir karış yeri haksız olarak, 
kendi mülküne dahil ederse kıyâmet gününde arzın yedi 
katı halka gibi boynuna geçirilir.”

“Kırmızı beyaz mantar (Kem’e) kudret helvası, ne-
vindendir. Suyu gözlere şifâdır.”

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Sözlükte, “çağırmak, istemek, yardım dilemek” anlamlarına 
gelen “dua”; dinî bir kavram olarak, aciz ve zayıf olan kulun, bütün 
benliğiyle kudreti sonsuz Yüce Yaratıcı’ya yönelerek, hâlini O’na arz 
etmesi ve her türlü ihtiyacı için O’nun engin lütuf ve merhametine 
sığınmasıdır. 

Acizliğini, zayıflığını ve fakirliğini itiraf eden kul, dua vasıtasıyla 
gücü her şeye yeten ve her şeyin sahibi olan Yüce Allah ile aracısız 
irtibat kurar, O’na niyazda bulunur ve O’nun himayesine iltica eder. 
İnsanın, edâ etmekle sorumlu olduğu tüm ibadetlerin, özü itibariy-
le kendisiyle Rabbi arasında irtibat kurmayı veya var olan irtibatın 
güçlenmesini hedeflediğini düşünürsek dua, bunu hemen ve dolay-
sız gerçekleştirdiği için Peygamber Efendimiz tarafından “ibadetlerin 
özü” olarak nitelendirilmiştir. Dua, ibadetlerin özü olması yönüyle 
insanoğlunun yaratılış gayesini de temsil etmektedir. Zira Yüce Ya-
ratıcımız, insanları ve cinleri sadece kendisine ibadet etsinler diye 
yarattığını ifade buyurmaktadır. “(Rasûlüm!) De ki: duanız olmasa, 
Rabbim size ne diye değer versin!” ifadeleriyle de Yüce Rabbimiz, 
bu gerçeğe işaret etmektedir. 

Bize şah damarımızdan daha yakın olan ve içimizden geçirdikle-
rimizi bilen Rabbimiz, bizleri kendisine dua etmeye çağırmakta ve 
dua ettiğimiz takdirde bunlara karşılık vereceğini haber vermekte-
dir. Yüce Allah, kendisine, yalvara-yakara, gizlice, azabından kor-
karak ve rahmetini umarak güzel isimleriyle ihlas ve samimiyetle, 
sabah-akşam, yan yatarken, otururken veya yürürken dua edebile-
ceğimizi bildirmektedir. Atıflarda bulunduğumuz ayet-i kerimelerde 
Yüce Rabbimiz, dua ederken dikkat etmemiz gereken hususları biz-
lere anlatırken, talim buyurduğu hâl üzere kendisine her yerde ve 
her zaman duada bulunabileceğimizi haber vermektedir. Kur’an-ı 
Kerim’de, peygamberlerin dilinden zikredilen dualara baktığımızda, 
Allah hakkında hüsn-ü zan sahibi olmamız gerektiğini (Meryem, 4, 
48), duaya Yüce Rabbimizi övgü ve kusurlarımızı itirafla başlamamı-
zın uygun olacağını öğrenmekteyiz. 

Kur’an-ı Kerim, insanoğlunun zorluk ve sıkıntı anlarında Rabbine 
içtenlikle yönelerek dua ettiğini, ancak sıkıntısı kaldırıldığında sanki 
hiç Allah’a bu sıkıntısından dolayı dua etmemiş gibi geçip gittiğini 
anlatırken böyle kimselerin haddi aşan kimseler olduğunu ifade et-
mektedir. İnanmayanların hoşuna gitmese de dindar ve ihlâslı ola-
rak Allah’ın rızasını umanlarla birlikte duada sebat etmemiz, bizlere 
öğütlenmektedir. Yüce Allah, yalnızca kendisine dua edip ve yalnızca 
kendisinden yardım dilememiz gerektiğini bildirirken, kendisi dışın-
da el açılanların hiçbir şekilde dualara icabet edemeyeceğini misal 
yoluyla şöyle anlatmaktadır: “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak 
O’dur. O’nun dışında el açıp dua ettikleri, onların isteklerini hiçbir 
şeyle karşılamazlar. Onlar, ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki 
avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suyu ağzına götürmedikçe) su 
onun ağzına girecek değildir. İnanmayanların duası kuşkusuz hedefi-
ni şaşırmıştır.” Peygamber Efendimiz de en küçüğüne varıncaya ka-
dar tüm ihtiyaçlarımızı Rabbimizden istememiz gerektiğini , bizlere 
öğütlerken, Allah’ın kendisinden istenmesini sevdiğini, kendisinden 
istemeyenlere ise gazab edeceğini haber vermiştir. 

Örnek yaşantısıyla ve güzel sözleriyle her alanda bizlere rehber-
lik edip yolumuzu aydınlatan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), duala-
rımızın Allah (c.c) tarafından hüsn-ü kabul ile karşılık görmesi için şu 
hususlara dikkatimizi çekmiştir:  Sıla-i rahmi gözeterek ve günahlar-
dan uzak durarak duada bulunduğumuz takdirde Yüce Allah, ya dile-
ğimizi gerçekleştirmek veya günahımızı affetmek suretiyle duamıza 
icabet edecektir.  

Duada elleri açarak kaldırma ve sonunda yüzümüze sürme 
gibi birtakım şeklî hususlara dikkat çeken Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.), “Rabbiniz hayydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine eli-
ni kaldırdığı zaman, O, ellerini boş çevirmekten haya eder.” şeklinde 
buyurmak suretiyle, Rabbimizin ne denli engin rahmet sahibi oldu-
ğunu bizlerin dikkatine sunmuştur. Duaya, Allah’a hamd ve senâ, 
Peygamber Efendimize salât ve selâm ederek başlamak, “amîn” 
sözcüğüyle son vermek, dua esnasında sesini yükseltmeksizin, du-
ayı ısrarcı ve kesin bir üslupla, üçer defa tekrar ederek yapmak ve 
dua yaptıktan sonra, “dua ettim de, duam kabul edilmedi” gibi sözler 
sarf etmek suretiyle acele etmemek gibi hususlar, Peygamberimiz-
den dua âdâbıyla ilgili olarak bize ulaşanlar arasındadır. 

Lânet etmeyi ve bedduada bulunmayı hoş görmeyen Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kendinize, çocuklarınıza, hiz-
metçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları 
kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” Kendisi 
ve kocası için dua isteyen bir kadına, “Allah sana da, kocana da rah-
met etsin!” diye dua buyuran Peygamber Efendimiz, dualarımızda 
Allah’tan hayırlı isteklerde bulunmamızın önemine işaret etmiştir. 

KAYNAK: Diyanet İşleri Başkanlığı 

Allah’a karşı kulluk 
görevimiz olarak dua

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. 
“Kâfirûn”, inkârcılar demektir. Mushafta-
ki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına 
göre on sekizinci sûredir. 

Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden 
önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine 
dair rivayet de vardır. Tefsirlerde anlatıldı-
ğına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir 
sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de 
kendilerinin onun ilâhına tapmalarını iste-
mişler. 

Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi or-
tak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş; 
bu defa Kureyşliler, “Bizim ilâhlarımızdan 
bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni 
tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişler. 
Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir. 

Sûrede Hz. Peygamber’in inkârcılarla 
şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin 
bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirk-
ten uzak tutulması hedeflenmektedir. 

Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili 
olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu 
ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ 
eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” 
buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyu-
mak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyu-
hel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk 
inancına sapmaktan korunursun” dediğini 
naklederler.

Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul 

yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’bu-
dûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- 
Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum 
âbidûne mâ a’bud. 6- Lekum dînukum veli-
ye dîn. 

Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

1- “De ki: Ey kâfirler. 
2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 
3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ede-
cek değilsiniz. 
4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak deği-
lim. 
5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet ede-
cek değilsiniz. 
6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Kâfirûn Suresi 
SURELER
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Uzman Jandarma Çavuş Hacı Osman Ayyıldız, Dicle’de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit oldu. Şehit olacağını önceden hissetti. Anne 
Halime Ayyıldız ise sabah namazı için ezanı beklerken, “Kalk oğlun şehit oldu” sesini işitmesi de şehitlik mertebesinin yüceliğini bir kez daha anlatıyor

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, 
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucize-
sinden, 
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
Asrın yaşamak hakkını vermez sana 
kimse; 
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan-
dır, 
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan-
dır.

Her gün farklı bir hayat ve farklı bir 
hikâye dinleyerek ayrıldığım her aile, 
ateşin düştüğü yerdi. Daha hayatlarının 
baharında, gencecik fidanlar. Hem ev-
lat, hem eş hem de bir baba...

Görüştüğüm her ailede, şehitlerimi-
zin hem büyük bir gurur hem de tarifsiz 
bir acı ile anlatılan kahramanlık hikâye-
lerini dinledim. 

Bugünkü kahramanımız Halime-İs-
mail Ayyıldız çiftinin altı çocuğun-
dan dördüncüsü olan Şehit Jandarma 
Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız. 
Şehidimiz, 10 Eylül 1981 tarihinde 
Konya’da Sille Yolu Akıncılar Mahalle-
si’nde dünyaya gelmiş.İlkokulu Meh-
met Akdoğan İlkokulu’nda, ortaokulu 
Akşemsettin Ortaokulu’nda, liseyi ise 
Cumhuriyet Meslek Lisesi’nde okumuş. 
Akören Meslek Yüksek Okulu’nda iki 
yıllık Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
eğitimi almış.

Anne Halime Hanıma Şehidimizin 
çocukluğunu sorduğumda bütün anne-

lerden aldığım ortak cevabı alıyorum; 
“O öyle bir çocuktu ki… Kimseyi kır-
maz, incitmez, elinde ne varsa seninle 
paylaşmak isterdi. Fedakârdı. Öğrenci 
okuturdu kendi halinde. Dersleri çok 
iyiydi. İlkokulda, ortaokulda arkadaşla-
rına anlamadıkları dersleri anlatırdı. İyi-
likseverdi. Üniversite de bile bilgisayar-
larında bir problem olduğunda hocaları 
Hacı Osman’ı çağırırdı.”  

Üniversite eğitiminden sonra 2001 
yılında başvurduğu uzman çavuşluk sı-
navını kazanan Şehidimiz, bir yıl önce-
sinde girdiği polislik sınavını kazandığı 
halde, ailesine kazanamadığını söyleyip 
gitmemiş. Çünkü asker olmak istemiş. 
Uzman çavuş olarak 2002-2003 yılla-
rında Ankara’da eğitim almış. Buradan 
Jandarma Uzman Çavuş rütbesiyle ay-
rılmış. İzmir-Menderes, ilk görev yeri 
olmuş. Burada hayat arkadaşı ile tanış-
mış ve 2006 yılında Nurçin Hanımla 
evlenmiş. Şu anda 9 yaşında olan Ecrin 
isminde bir kızı olmuş.

Ardından İzmir-Seferhisar ve Ali 
Ağa’da hizmet vermiş. Dört yıl İzmir’de 
görev yaptıktan sonra 2007 yılında Bin-
göl’e gitmiş. 2010 yılında Adana-Cey-
han’daki görev yerinden 2015 yılının 
8. Ayında da Diyarbakır-Dicle’ye tayin 
olmuş. 

Askerliğe 14 yılını vermiş Şehit 
Jandarma Uzman Çavuş Hacı Osman 
Ayyıldız. 14 yıl vatan toprağını müdafaa 
için çalışmış. “Vatan sana canım feda” 
cümlesi, bütün Mehmetçiklerimiz de 
olduğu gibi Şehidimiz için de hayatın 
ta kendisi olmuş. Bu topraklar için şehit 
düştüğünde ise kaderi.

Ailesi ile en son iki ay önce İstan-
bul’da amcasının cenaze töreni için top-
landıkları zaman iki gün kaldığında gö-
rüşmüş. Her Cuma, anne ve babasının 
Cumasını kutlamak için,ve her Pazar 
telefonla aramaya özen göstermiş.

01 Mayıs 2016 tarihinde Pazar 
günü televizyonda şu haber verilmiş:

“Diyarbakır’ın Dicle ilçesin-
de, PKK’lı teröristler tarafından İlçe Jan-
darma Komutanlığına bombalı araçla 
saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre 
saldırıda 1 uzman çavuş şehit olurken, 
26 kişi de yaralandı.” 

Bir hafta önce davet ettiği halde 
gidemediği arkadaşının evine akşam 
oturmasına gitmiş Şehidimiz ve ailesi. 
Balkonda çay içerlerken bomba yüklü 
aracın lojmana yaklaştığını gören Şehit 
Uzman Hacı Osman, dur uyarısı yap-
tıktan sonra araca ateş açmış. Bunun 
üzerine kaçan teröristler aracı uzaktan 
kumanda ile patlatmış. Saat 21.45 sı-
ralarında Diyarbakır’ın Dicle İlçe Jan-
darma Komutanlığı’na düzenlenen bu 
saldırı, şehidimizin vaktinde fark ederek 
ateş açması nedeniyle araç karakola 
tam yaklaşmadan patlayınca büyük bir 
facia önlenmiş. Saldırıda ağır yaralı ola-
rak hastaneye kaldırılan Şehidimiz, ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen kurta-
rılamayarak şehit düşerken, askerimizin 
ailesinin de içinde bulunduğu toplam 
26 kişi yaralanmış. Teröristler saldırı-

sında ilçe jandarma komutanlığı ile em-
niyet müdürlüğü binalarını hedef almış. 
Bu durumda şehidimiz aslında onlarca 
insanın canını kurtarmış kendi canıyla.

Baba İsmail Ayyıldız, il dışındaymış. 
Yanında yaşayan torunu ile birlikte ev 
temizliği yapan Halime Hanım, yemek 
için sofra hazırladıklarını, çay demle-
diklerini ama çayın durup dururken 
devrildiğini anlatıyor. Bundan yarım 
saat sonra şehadet haberini almış. Kız 
kardeşinden haberi aldığını ama aslında 
dışarıda araçların, askerlerin, ambulan-
sın beklediğini söylüyor. 

Onların şehadetleri öncesi veya son-
rası bazı ilginç olaylar yaşanıyor. Buna 
benzer bir olay da şehit annesi Halime 
Hanım yaşamış. Oğlunun şehadetinden 

iki gün önce Cuma günü Halime Hanım 
sabah namazını kılmak için kalkmış ya-
tağın bir ucuna oturmuş ezanı bekler-
ken bir gücün kendisini sarsıp “Kalk oğ-
lun şehit oldu” dediğini işitmiş. Hemen 
kalkıp yanlarında kalan torunu Fur-
kan’ın yanına gitmiş, onu uyandırıp iyi 
olduğundan emin olmak istemiş. Ama 
oğlu Hacı Osman’ın şehit olacağı hiç 
aklına gelmemiş. Öğleye doğru oğlunu 
aramış halini hatırını sormuş ama gör-
düğü rüyayı anlatmamış, anlatamamış.

Şehidimiz, şehadet şerbeti içtiği 
gün misafirlik için gittiği arkadaşının 
evinde şöyle bir sohbet olmuş. Şehidi-
miz arkadaşına, “sen öldüğünde nereye 
gömelim”, diye sormuş. Arkadaşı, “Ma-
nisa’ya gömün komutanım”, deyip, “siz 

ölürseniz biz nereye gömelim? İzmir’e 
mi?”diye sorunca, “Konya’ya götürür-
sünüz”, demiş. Bu konuşmanın ardın-
dan bir bardak çayını içmiş, ikinci çayı 
yarım kalmış.

Şehidimizin Diyarbakır Asker Has-
tanesi’nde yapılan törenin ardından 
cenazesi Konya’ya getirilmiş. Son kez 
veda etmiş eşi, kızı, annesi, babası, tüm 
sevdikleri Şehitlerine. Kızı Ecrin, vücu-
dunun her yerinde yaralar, elinde baba-
sının ona aldığı oyuncak bebeği ile son 
kez, ay yıldızlı al bayrağa sarılmış tabu-
tunu görebilmiş.

Hem eş, hem baba hem bir evlat 
olarak ailesinin ciğerine bıraktığı kor 
ateşle ebediyete uğurlanmış.

Vatan Sağolsun.

‘Kalk oğlun şehit oldu’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Ailesi ile en son iki ay önce İstanbul’da amcasının cenaze töreni için toplandıkları zaman iki gün kaldığında görüşmüş.
 Her Cuma, anne ve babasının Cumasını kutlamak için,ve her Pazar telefonla aramaya özen göstermiş.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde teröristler tarafından bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Hacı Osman Ayyıldız, memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş 
Hacı Osman Ayyıldız

Merhum Mustafa Büyükkaplan, Cumhuriyet dönemindeki Konya’nın ilk hafızlarından olmasıyla biliniyor. Hafızlık eğitimine önem veren merhum Büyükkap-
lan, Aziziye Camii’nde çok sayıda talebe yetiştirmiş, hafızlık eğitimi vermiştir. Eğitime kazandırılan Hafız İmam Hatip okulu ile ismi yaşatılmaya devam ediyor

Cumhuriyet’in ilk hafızı!

Merhum Mustafa Büyükkaplan, 
Konya’nın önemli manevi önder-
lerinden olmasıyla bilinir. Küçük 
yaşlarda başladığı hafızlık eğitimini 
başarıyla tamamlayan merhum Bü-
yükkaplan, daha sonra Arapça ve 
tecvit dersleri de alarak ilmini daha 
da genişletmiştir. Aynı zamanda iyi 
bir tüccar da olan Büyükkaplan, iş 
hayatında da oldukça ahlaklı, dü-
rüst olmasıyla dikkat çekmiştir. İş 
hayatını sürdürürken diğer taraftan 
ibadet hayatını hiç aksatmayan mer-
hum Büyükkaplan, her Ramazan 
ayında hatimle teravih kılar, Rama-
zan’ın son 10 günü itikafa girermiş. 
Merhum Büyükkaplan’ın en büyük 
mutluluğu ise; talebe yetiştirmek. 
Öğleye doğru yün borsasındaki işi 
tamamlandıktan sonra öğle namazı 
ile Aziziye Cami hücresine girer, yaz 
günleri ikindi namazı sonrasına, kış 
günleri akşam namazı sonrasına ka-
dar talebeleri ile ilgilenen merhum 
Büyükkaplan’ın, İlahiyat Fakültesin-
den, imamlardan hafızlık yapmaya, 
okumaya gelen talebeleri dahi vardı. 
Hafızlığa çok önem veren merhum 
Büyükkaplan adına ailesi, Hafız ye-
tiştiren bir İmam Hatip okulu yaptı-
rarak eğitim hayatına kazandırdılar. 
MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN  [1330 
Rumi ( 1914 ) – 1993 ]
 (TORUNU MUSTAFA 
BÜYÜKKAPLAN’IN ANLATIMIYLA)

Mustafa Büyükkaplan, 1914 yı-
lında Konya’da doğmuştur ve Kap-
lanzade Hacı Osman Efendi’nin beş 
çocuğundan biridir. Annesi Şerife 
Hanımı, üç yaşındayken kaybetmiş-
tir.

Babası Osman Efendi, iki büyük 
oğlunu okutmuş biri Üsteğmen biri 
muallim olmuştur. Ancak Musta-
fa’yı toplumdaki bozulmayı gerekçe 
göstererek okutmamıştır. Onu yedi 
yaşındayken hafızlığa başlatmış, 
hafızlığını tamamladıktan sonra, 
Osmanlıca okuma - yazma ve he-
sabı öğretmiştir. Yağcızade Mustafa 
Efendi’den tecvid ve kıraat dersleri 
almıştır. Kendisi; Cumhuriyet dö-
neminin ilk hafızlarından olduğunu, 
Konya’da hafızlığa çalıştığı dönemde 
üç kişi olduklarını anlatırdı. Aziziye 
Cami imamı olan hocası, Yağcızade 
Mustafa Efendi ile birlikte Aziziye ca-
misinde mukabele okumuştur. 

On iki yaşlarında iken mahalle-
lerinde bir cenaze evine babasının 
yanında gitmiş ve hatim okuyan ha-
fızlara adet olduğu üzere para teklif 
etmişler. Paraya ihtiyacı olmasına 
rağmen kabul etmemiştir. Çevre-
nin baskısı ile parayı almak zorunda 
kaldığını anlatırken “Parayı alırken 
tepemden aşağı kaynar sular dökül-
dü” demiştir.

Çalışarak kazanma arzusu de-
demi yün ve derilerin alınıp satıldığı 
pazara yönlendirmiş. Yün ve derici-
lik, baba mesleği olması hasebiyle, 
azda olsa bu mesleğe aşinalığı vardı. 
O zamanlar köylülerin getirdiği yün 
ve deriler bu pazarda alınıp satılır-
mış. Dedem önceden bu işi yapmış 
biriyle deri-alıp satmaya başlamış, 

daha sonra da babasının Müze Cad-
desi, Borsa Sokak’ta kiralamış oldu-
ğu dükkânı kendisine devretmesi ile 
dükkân sahibi olarak ticaret hayatına 
girmiş.

Yün, yapak ve tiftik tüccarı olan 
babası Hacı Osman Efendi’nin mad-
di durumu o dönemde çokta iyi de-
ğilmiş. Konya’da bir tiftik tüccarına 
80 ton tiftik vermiş. Ardından birinci 
dünya savaşı başlamış ve ticaret ta-
mamen kesilmiş. Sattığı maldan beş 
kuruş alamamış. Tiftiğin 76 tonu 
kendi sermayesi 4 tonu ise müstah-
sile borçmuş. Evde halı, kilim, bakır 
gibi para edecek ne varsa satıp borç-
larını ödemiş. Ardından gelen kıtlık 
seneleri ve ağır vergiler Kaplanzade 
Hacı Osman Efendi’ye ticareti bı-
raktırmış. Aynı zamanda icazetli bir 
hoca olan Kaplanzade Hacı Osman 
Efendi, hafız ve fıkıh konusunda üs-
tat imiş. Ticareti bıraktıktan sonra 
imamlık yapmak istemiş. Karakayış 
Camisi için açılan sınava müracaat 
etmiş. İmtihan yeni yazı ile yapıla-
cağı için dedem, babası Hacı Osman 
Efendi’ye on – on beş gün gibi bir 
zamanda yeni yazıyı öğretmiş. Hacı 
Osman Efendi de sınavı kazanıp gö-
reve başlamış. 1955 senesinde 86 
yaşında, vefat edene kadar imam-
lık vazifesine devam etmiş. Osman 
Efendi yaşayışı ile de takva bir zat 
imiş. Konya Müftüsü Abdullah Efen-
di fetva sormaya gelenler çok olduğu 
zaman bir kısmını Osman Efendi’ye 
gönderirmiş. Müsevvit (Müftü Yar-
dımcısı) Hacı Hasan Efendi de Cuma 
namazlarını Osman Efendi’nin arka-
sında kılarmış.

Mustafa Büyükkaplan, 1935 yı-
lında Kağnıcı Mehmet Efendi’nin 
kızı Vesile Hanım ile evlendirilir. Bu 
izdivaçtan üç erkek ve bir kız ço-
cukları olur. Kısa bir dönem kadrolu 
müezzinlik görevi de olan dedem; ti-
caretle de uğraştığı için bazı vakitler 
de camiye gidemez. Kendisi Nadir 
de olsa bazen vazifemi aksatıyorum. 
Kazancıma halel geliyor diyerek res-
mi müezzinlik görevini bırakır. Kırk 
yılın üzerinde fahri imamlık yapar. 
Üç vakit kılınan mescitlerde (sabah, 
akşam ve yatsı) Nuriye Mescidi, 
Sırçalı Mescit, uzunca bir dönemde 
Baba sultan Mescidinin imamlığını 
yapmıştır.

Askerliğini İzmir Foça’da depo 
sorumlusu olarak yapmıştır. Komu-
tanları dürüstlüğünü takdir ederek 
kendisini bu vazifeye getirdikleri bi-
linmektedir.

Askerlik dönüşü rahmetli Rıfat 
Hekimoğlu Efendi ile ortaklıkları 
olmuş, Adana’dan buğday satın al-
mışlar, satışında biraz zorlanmışlar, 
kendi aralarında bu işten para kaza-
nırsak hac parası yapalım demişler. 
Buğdayı Urfa’ya satmışlar. Hacca 
gitme niyetleri 1949 yılında gerçek-
leşmiş. Türkiye’den hacca ilk defa 
bu tarihlerde gidilmeye başlanmış-
tır. Babası ve üvey annesini de ala-
rak uzun ve maceralı bir yolculuktan 
sonra hac farizasını yerine getirmiş 
olurlar. Dedemin bizlere önemli na-

sihatleri olurdu. Hacdan bahsettik. 
Bu bahis ile alakalı bir tanesini nak-
ledeyim. Dedemden şöyle dinledik. 
“Hayatımda birkaç kez büyük laf ko-
nuştum. Allah’ta bunlarla beni imti-
han etti. ‘’Hac için Suriye’nin Lazki-
ye Limanı’ndan, Suudi Arabistan’ın 
Cidde Limanına gitmek için gemiye 
bineceğiz, gemi limana üç-beş gün 
geç geldi. Yanımda yaşlı annem, ba-
bam ve eşyalarımız var. Liman çok 
kalabalık, aşırı izdiham var. Gemi 
yanaştı. Şu yaşlıları bindireyim eş-
yaları da taşıyayım, ben geminin ba-
casından da olsa binerim diye içim-
den geçirmiştim. Anne ve babamı 
gemiye bindirdim, eşyaları gemiye 
verdim, tam bineceğim esnada gemi 
demir aldı ben binemeden uzaklaştı. 
İki yaşlı insan, eşyalarımız ve yiye-
ceklerimiz hepsi gemide gitti. Bir de 
annem Mustafa acaba gemiye biner-
ken denize mi düştü? diye epeyce 
tedirgin olmaları, ancak bir sonraki 
gemi ile Cidde limanına gidebildim.” 
Böylece anlatıp büyük konuşmamak 
gerektiğini hayatından bir örnek-
le bizlere de söylemiş olurdu. Yine, 
annesini küçük yaşta kaybettiği için 
hiç görmediğini, rüyada görmeyi 
çok arzu ettiğini, bu sebeple her gün 
yatmazdan önce dualar, salat- u se-
lamlar okuduğunu buna rağmen 
göremediğinden bahsederdi. Yalnız 
hac görevlerini yerine getirirken an-
nesi için bedel hac yaptırdığını, Ara-
fat gecesi ilk defa rüyasında annesini 
gördüğünü her defasında ağlayarak 
anlatırdı. Ticaretin de çok kesin ve 
katı kuralları vardı. Tavizsizdi. Bu 
yüzden meslek hile yapmaya müsa-
it, üç oğlum var, onlara bırakılacak 
bir meslek değil, diyerek düşünmüş 
ve ilk işi olan yün yapağı ve tiftik tüc-
carlığını bırakmıştır.

Adana’ya gidip gelirken pamuk 
yağı işleme tesislerinde pamuk 
küspesini görmüş. Pamuk küspesi 
hayvan yemi olarak kullanılır, ihraç 
edilirmiş ve bu yem Konya’da pek 
bilinmezmiş. Bir miktar numune 
getirmiş, hayvanlara yedirmişler. 
Hayvanlar için sağlıklı bir besin. Bu-
nun ticaretine başlamış, Adana’da 
2-3 fabrikayı bağlamış. Çıkan ürün-
leri satın almış. Dedem Adana’da 
günlük çıkan yemleri trene yükleyip 
sevk etmekle meşgul, büyük am-
cam Osman Büyükkaplan, Konya 
garına gelen bu yemleri dükkâna 
nakli ve satışı ile ilgilenirmiş. Am-
cam günlük satılan malların parasını 
fabrikalara havale eder, dedem mal 
alırmış. O günün şartlarında zor bir 
ticaret olduğunu söylerdi. “Serma-
yem kıt, banka vs. ile işim olmaz, 
bono kullanmam derdi’’. Yalnızlık-
tan büyük amcamı okutamadığına 
hep üzülürdü. Diğer iki oğlunu ba-
bam Muhammed ve amcam Fah-
rettin Büyükkaplan’ı okutmuş. Ba-
bam İmam Hatip ve Yüksek İslam 
Enstitüsü, amcam Ticaret Lisesi ve 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
mezunudur.  Çocuklarına okuya-
caksınız, tahsilinizi bitireceksiniz. 
Ama gerekirse sırtınızla urganla 
hamallık yapacaksınız dermiş. Daha 
sonra 1952 yılında halıcılık yapmaya 
başlar. O dönemlerde makine halısı 
üretimi olmadığı için el halıları sa-
tılmaktadır. Isparta, Uşak, Demirci, 
Gördes, Simav ve az miktarda Sille 
de yeni yeni de Ladik’te halı imala-
tı yapılmaktadır. Halı daha çok De-
mirci yöresinde dokunurdu. Oraya 
ulaşım çok zor olduğu için Konya 
esnafı pek gitmek istemezmiş. Kon-
ya’dan Akşehir’e kadar otobüs ile 
Akşehir-Afyon arası tren, Afyon’da 
aktarma yapılır. Uşağa tekrar trenle. 
Uşak’tan Demirci’ye tomruk kam-
yonları üzerinde zor bir yolculukla 
ulaşılırmış. Dedem bu meşakkatli 
yolculuğa katlanır, gider halıları alır, 
Konya’ya getirir, bir miktarını kendi 
mağazalarında satarlar, bir miktarı-
nı da esnafa üçer – beşer dağıtır ve 
tekrar gidermiş halı almaya. 1953 
ve 1957 seneleri için kendi tabiriy-
le “çok şen yıllardı, mahsul bol oldu, 
işler hızlıydı, dükkânda satacak halı 
bulamaz olmuştuk.” derdi. 1958 yı-
lında Lâdik halısı imalatına girmeye 
karar vermiş. Halı imalatı aslında zor 

bir iş. Konya, Afyon, Balıkesir yörele-
rinden toplanan yünler; tefrik edilir, 
yıkama, boyama ve eğirme işleri için 
Uşağa gönderilir. O zamanın kısıtlı 
imkanları ve teknolojileri ile bu işler 
çok daha zor. Sonra iplikler Konya’ya 
getirilirmiş. İmalat bölgesi olarak 
Lâdik seçilmiş. Önceleri evlere halı 
tezgâhları kurulmak suretiyle, daha 
sonraları evlerin yanında, köy mey-
danlarına atölyeler yapılarak halı do-
kutulurmuş. Halı imalatında bütün 
malzeme ve demirbaşlar, imalatçıya 
ait (halı tezgâhı, ip, model, makas, 
kirkit vs.). Bayanlar düğüm hesabı 
dokuma yaparlardı. İlk yıllar biraz 
zorlanmışlar. Bölge işe tam hâkim 
değil. Yeni yeni öğreniyorlar mes-
leği. Birkaç müteşebbis İran asıllı 
Acem Ali Usta’yı İran’dan getirmek 
suretiyle bölgeye halı dokuma işini 
öğretmişler. Dedem sebat ettiklerini 
söylerdi. Akşehirli Hacı Ahmet Efen-
di (Sultan Selim camii imam ve hati-
bi) bu işin bereketli olduğunu, sebat 
etmelerini tavsiye etmiş. Akşehirli 
Hacı Ahmet Efendi daha önceden 
bu işi yapmış biri. Ayrıca Ladikli Hacı 
Ahmet Ağa’da “Yokluk zamanları 
köylü bu işten sebepleniyor, sizde 
kazanırsınız inşallah.” diyerek teşvik 
etmiş. Hacı Ahmet Ağa ile babadan 
kalma samimi bir dostlukları var-
mış. Yine dedemden dinlediğim bir 
hatıra; Babası Hacı Osman Efendi 
ile tanışırlarmış. Osman Efendi bü-
yük oğlu Ahmet Hamdi’ye Lâdik, 
Akdoğan yaylasından kız istemek 
için Konya’dan çıkar. Ahmet Ağa’ya 
malum olur. Osman Efendi buralara 
geliyor biz niye dururuz diyerek he-
men atını koşar. Osman Efendi’yi yol 
güzergâhı Hac Pınar’ında karşılar ve 
görüşürler.  Dedem daha sonraları 
halıcılığın çok bereketli bir iş olduğu-
nu anlatır, şunu da ilave ederdi; “ço-
cuklarıma iyi bir meslek bırakmak 
için terk ettiğim mesleğe yıllar son-
ra, Allah nasip etti tekrar döndük” 
(halı ipliği üretmek için tekrar yün 
alımına başlaması üzerine) Büyük 
amcam aktif ticaretin içindeydi. Ba-
bam ve küçük amcam ise hem tahsil 
görüyorlar hem de öğrenimleri sıra-
sında babalarına yardım ediyorlar. 
Okulları ve askerlik vazifeleri bitin-
ce işe dahil olurlar. Halı imalatında 
kullandıkları halı ipliğini de kendileri 

yapmak isterler. İplik fabrikası ku-
rarlar. Dedemin yükü biraz hafifler. 
Yalnızca yün alım işlerini üstlenir. 
Büyük amcam halı imalatı ve toptan 
satışını, babam iplik üretimini, küçük 
amcam da satış ve pazarlama işlerini 
yürütür. 1958 yılında başlayan halı 
imalatı 2000’li yıllara kadar devam 
etmiştir. Dedem yoğun ve zor çalış-
ma temposu içerisinde fahri imamlık 
ve çocuk okutma işinden de hiç geri 
durmamış, seyahate gittiği zaman-
larda dedemin camisinde, amcam 
müezzinlik, babamda vekil imam-
lığını yaparmış. Dedem teravih na-
mazlarını hatimle kıldırırdı. Günlük 
bir buçuk cüz okur, Ramazan’ın 20. 
günü akşamı hatmi tamamlar ve son 
on gün itikafa girerdi. 40 yılı aşkın bu 
vazifeyi fasılasız yaptı. Hafızlığı çok 
sağlam idi, teravih kıldırırken bazı 
yıllar arkasında fatihi olurmuş bazı 
yıllarda da fatih bulamazmış. Ço-
cukluğumda hatırladığım on-on iki 
kişiyi geçmeyen bir cemaati vardı. O 
yıllarda hatimle teravih kılmaya ve 
itikaf ibadetine günümüzde olduğu 
kadar rağbet yoktu. 

Çocuk okutmak, hafız yetiştir-
mek, ardından onları mihraba geçir-
mek en büyük mutluğuydu. Oğulları 
iş yükünü hafifletince hafızlarla ilgi-
lenmeye daha fazla zaman ayırırdı. 
Sabah erken yün borsasına gider, 
burada açık artırma ile satılan köy-
lünün yünlerini alır, bu vazifesini de 
hiç aksatmazdı. Yine etkilendiğim bir 
hassasiyetini aktaracağım; babam 
bir bayram arifesi dedemin yine yün 
borsasına gitmek için hazırlandığını 
görüp bugün arife ne yapacaksın de-
diğinde; “köylü üç-beş okka yününü 
satacak, çoluk çocuğuna bayramlık 
alacak, şeker alacak, gitmezsek kim 
alacak bu yünleri?” diye engin dü-
şüncesini açıklamış oluyor.

Öğleye doğru yün borsasında-
ki işi tamamlandıktan sonra öğle 
namazı ile Aziziye Cami hücresine 
girer, yaz günleri ikindi namazı son-
rasına, kış günleri akşam namazı 
sonrasına kadar talebeleri ile ilgile-
nirdi. Kimileri de yatsı namazından 
sonra gelirdi. Genç yaşlı pek çok ta-
lebesi vardı. Kuran kursuna giden 
öğrencilere, ertesi gün okuyacakları 
derslerini hazırlamakta yardımcı 
olur ve derslerini ezberletirdi. Ben 

de öğleye kadar Kur’an kursuna, 
öğlenden sonra ise dedemin yanına 
giderdim. Bana dersimi ezberletirdi. 
Bazı talebeleri vardı, kuran kursun-
da hafızlık yaparken bir sebeple hıf-
zını yarım bırakmışlar. Dedem bu ki-
şilere hafızlıklarını tamamlattı. Daha 
önce hafız olup unutanlar dedeme 
gelip okumak suretiyle hafızlıklarını 
pekiştirirlerdi. İlahiyat Fakültesin-
den, imamlardan hafızlık yapmaya, 
okumaya gelen talebeleri vardı. Yine 
Aziziye Camisine mukabele oku-
maya gelen hafızlar mukabeleden 
önce okuyacakları yerleri dedeme 
dinletirlerdi. Talebelerine çok müş-
fik davranır, kaba söz ve dayağa 
hiç tahammülü olmazdı.  Camideki 
hücreye gelirken yanında kuruyemiş 
getirir, öğrencilerin dikkatleri dağıl-
maya başlayınca çaycıdan hücreye 
çay söyletir, çay içildikten sonra ye-
niden derse geçilirdi. 

Hafızlığı bitirenlere teravih na-
mazlarında fatihlik yaptırır birkaç yıl 
sonrada teravih namazı kıldırtmak 
için mihraba geçirirdi. Altı, sekiz 
rekât ile başlatırdı. Böylece arkadaş-
larımızdan pek çok kişiyi mihraba 
alıştırmıştır. Ben de imam hatip ikin-
ci sınıftan itibaren altı yıl dedemle 
birlikte hatimle teravih namazı kıl-
dırdım. Dedem bizi teşvik eder, kor-
kularımızı yener, bize; “beğenme-
yen mihraba geçsin” kabağın okkası 
beş kuruş desin. Bakalım düzgün di-
yebilecek mi? ‘’ derdi.

Dedem çok prensipli, kibar ve 
nazik bir yaratılışa sahip, hak huku-
ka son derece dikkatli, ileri görüşlü, 
kimsenin arkasından konuşmayan, 
konuşulmasına müsaade etmeyen 
birisi idi. Biraz sert görünümlü ol-
makla birlikte çok yufka yürekli, 
namazda, duada, sohbet esnasında, 
günlük hayatta gözü daima yaşlı 
olurdu.

Adına yapılan okulumuz Mus-
tafa Büyükkaplan Hafız İmam hatip 
Ortaokulu hayatta iken onu en çok 
mutlu edecek işlerin başında gelirdi, 
yetişse ne kadar memnun ve mesrur 
olurdu, bu hayratta hafızlarımızın 
yetişmesi, memleketimize ve İslam 
ümmetine faydalı olması onun ru-
hunu şad edecektir.

Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin, amin, amin…

Merhum Mustafa Büyükkaplan

Merhum Mustafa Büyükkaplan adına ailesi tarafından yaptırılan Hafız İmam Hatip Okulu eğitime kazandırılarak hafız yetiştiriyor.

Kazakistan ile Türkiye arasında asırlara dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Ozat Shamshıyev, “Kendimizi 
yabancı olarak görmüyoruz. Çünkü aynı kökten geliyoruz. Kazakistan Türkiye’yi abi olarak görüyor” ifadelerini kullandı 

‘Türkiye bizim abimiz’
Bilindiği üzere Orta Asya Türki-

ye’de “Ata Yurdu” olarak görülüyor. 
1071 Malazgirt Zaferi ile Orta As-
ya’dan göç ederek Anadolu’ya gir-
meye başlayan Türkler, bu tarihten 
itibaren Anadolu’yu yurt edinmiş ve 
birçok devlet kurmuştur. Orta Asya 
ile Türkiye arasındaki tarihi bu bağ 
ise halen sürüyor. Kazakistanlı Ozat 
Shamshıyev, konuyla ilgili önemli 
bilgiler verdi. Eğitim görmek için 
Konya’ya gelen ve 10 yıldır burada 
yaşayan Ozat Shamshıyev, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi’nde İslam 
Hukuku alanında doktora yapıyor. 
Kazakistan’ın Taraz şehrinden gelen 
Shamshıyev, Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki bağa dikkat çekti. “Türki-
ye’ye geldiğim zaman ben Kazakis-
tan’ın farklı bir şehrine gelmiş gibi 
oldum” diyerek Türkiye’de yaban-
cılık çekmediğini belirten Shamshı-
yev, “Aynı kökten geliyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

İLK TANIYAN ÜLKE TÜRKİYE 
Misafir öğrencilerle söyleşiler 

sayfamızın konuğu olan Kazakis-
tanlı Ozat Shamshıyev, Kazakistan 
hakkında bilgiler vererek sözlerine 
başladı. Kazakistan’ın yüzölçümü 
bakımında dünyanın en büyük ül-
kelerden olduğunun bilgisini veren 
Shamshıyev, “Yüzölçümü bakımın-
dan dünyanın 9. Ülkesi. Orta As-
ya’nın en zengin ve en önde ülkele-
rinden birisidir. Kazakistan Türkiye 
ile akraba ülkelerden biri. Ortak dil 
konuşuyoruz, ortak medeniyetimiz 
var, ortak kültürümüz var. Buradan 
Kazakistan’a gidenler hiç zorluk çek-
meden 1-2 ay içinde Kazakçayı da 
öğreniyorlar. Rusya, Çin, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan ve deniz 
yolu ile Azerbaycan’a sınırımız var. 
Kazakistan uzun süre Rusya hakimi-
yeti altında kaldı. 1991’de bağımsız-
lığını ilan etti. Kazakistan’ın bağım-
sızlığını ilk tanıyan ülke de Türkiye 
oldu. Kazakistan bağımsızlık ilanı 
yapıldıktan yarım saat sonra döne-
min Türkiye Cumhurbaşkanı araya-
rak bağımsızlığınızı kabul ediyoruz, 
destekçininiz mesajı vermiştir” diye 
konuştu. 

RUSYA, KAZAKİSTAN’I 
ASİMİLE EDEMEDİ

Kazakistan’da tarihten bu yana 
birçok devlete ev sahipliği yaptığını 
söyleyen Shamshıyev, özellikle eski 
Türk devletlerinin birçoğunun Kaza-
kistan sınırları içerisinde hakimiyet 
gösterdiğini belirtti. Shamshıyev, 
Kazakistan’ın bir süre Rusya’nın ha-
kimiyeti altında kaldığını hatırlattı. 
Ancak kültürel açıdan Rusya’nın Ka-
zakistan’ı değiştiremediği yorumu-
nu  yapan Shamshıyev, şöyle devam 
etti, “Uzun bir dönem Rusya’nın 
hakimiyeti altında kalmış isek de, 
Rusya’dan siyasi anlamda etkilenme 
olmuş ama onun dışında herhangi 
bir etkilenme söz konusu değil. Rus-
ya dominant bir ülke olmasına rağ-
men, Kazakları asimile edememiştir. 
Siyasi ve dil anlamında ufak tefek et-
kilenmeler olmuştur. Onun dışında 
kültürel olarak hiç etki edememiştir. 
Çünkü Türklerin binlerce yıllık ge-
leneksel bir yapısı var. Bunu hiçbir 
medeniyet yıkamamıştır. Dolayısı 
ile bizim medeniyetimize, örfümüze, 
adetlerimize baktığımız zaman Rus-
ya’ya ait hiçbir şey bulamazsınız.”

KAZAKİSTAN’DA İSLAM 
BAHARINI YAŞIYOR

Rusya’nın hakimiyet sürdüğü 

dönemlerde yaşadıkları zorluklara 
da değinen Shamshıyev, özellikle 
dini anlamda büyük bir baskı ol-
duğunu üzülerek ifade etti. Ancak 
buna rağmen, İslam’ı hiçbir zaman 
bırakmadıklarını ve yeni nesillere de 
aktarmayı başardıklarını dile getiren 
Shamshıyev, “Kazakistan İslam ru-
hunu da Rusya’nın hakimiyeti altın-
da yaşadığı süre içerisinde de yaşat-
maya bugünlere getirmeye devam 
etti. Bir dönem Türkiye’de de bu du-
rum yaşanmış. Kur’an-ı Kerim açık 
açık okunamıyormuş. Ahırlarda, 
bazı evlerde toplanıp Kur’an-ı Kerim 
okuyup öğreniyorlarmış. Türkiye’nin 
bir dönem yaşadığı bu durum, bizim 
orda da yaşandı. İnsanlar İslam’ı 
açık açık yaşayamamış. Fakat gizli 
gizli de olsa İslam’dan kopmamış, 
bugünlere kadar getirilmiştir. Şun-
da dini anlamda hiçbir sıkıntı yok. 
Kazakistan’a gittiğiniz zaman bahar 
dönemini yaşayan bir İslam görür-
sünüz. Birçok İslam ülkesinde cami-
lerde yaşlı insanları görürsünüz ama 

Kazakistan’da ve o coğrafyadaki ül-
kelerde camiler gençlerle, çocuklarla 
dolup taşar. Bu da renkli görüntüler 
oluşturuyor” diye konuştu. 

‘KÖKLÜ BİR İLİŞKİMİZ VAR’
Türkiye’ye geldiği ilk yıllarda, 

farklı ülkelerden gelen yabancı öğ-
rencilerin ilk zamanlar zorluklar 
yaşamasına rağmen kendisinin 
herhangi bir zorluk yaşamadığını 
belirten Shamshıyev, bu durumu 
“Kardeşlik” olarak açıkladı. “Asırlar 
öncesine dayanan köklü ilişkilerimiz 
var” diyen Shamshıyev, Türkiye’ye 
geldiğinde Kazakistan’ın başka bir 
şehrine gitmiş gibi olduğunu söyle-
di. Burada kendilerini yabancı olarak 
görmediklerini vurgulayan Shams-
hıyev, “Biz zaten buralı sayılır. Ken-
dimizi yabancı olarak görmüyoruz. 
Çünkü aynı kökten geliyoruz. Kül-
türel olarak da buluştuğumuz birçok 
noktalar var. Aynı kültürel unsurlara 
sahibiz. Büyüklere hürmet, yemek-
ler, paylaşım, komşuluk ilişkileri gibi 
hemen hemen kültürel anlamda 
aynı yapıya sahibiz” şeklinde konuş-
tu. 

TÜRKİYE’Yİ ABİ OLARAK 
GÖRÜYORUZ

Türkiye hakkındaki duygularını 
da paylaşan Shamshıyev, şu görüş-
lere yer verdi, “Türkiye hem İslam 
hem de Türk devletlerinin abisi 
olarak görüyorduk. Buraya gelin-
ce bunu bizzat görüp şahit oldum. 
Şuanda İslam ülkeler arasında en 
önde gelen, en ileri düzeyde olan, 
dünyaya karşı meydan okuyan bir 
ülke Türkiye. Allah bu ülkeye zeval 
vermesin, baki eylesin. Türkiye ger-

çekten güzel bir ülke. Her sene bin-
lerce yabancı öğrenciyi getirip bura-
da eğitim vermek, kendi ülkelerine 
gittiklerinde dahi iletişimi, irtibatı 
koparmadan devam ettirmek her 
ülkenin yapabileceği bir şey değil. 
Kendi vatandaşıyla ilgilenemeyen 
ülkeler var. Ama Türkiye bunu başa-
rabiliyor. Kazakistan’da ilk geldiğim 
zaman gördüğüm her şeyin fotoğ-
rafını çeker not alırdım. Türkiye’nin 
çok yerini gezdik gördük. Her şehri 
her ili kendine has özellikleri olan, 
dünyanın harikalarından biri. Türki-
ye’dekiler bunun farkında olmayabi-
lir ama biz dışardan biri olarak bunu 
görebiliyoruz. Her ili farklı. Şiveler, 
yemekler, doğal güzellikler her ilde 
farklı. Konya’nın bile yüzlerce yeme-
ği var. Türkiye anlat anlat bitmez. 
Türkiye anlatılmaz yaşanır. Bir çok 
medeniyeti bünyesinde barındıran 
Türkiye, şuanda da dünya ülkeleri 
arasında önemli sıralarda yer alıyor.” 
Konya’daki Ramazan’larla ilgili de 
değerlendirmelerde bulunan Sham-
shıyev, “Konya’daki Ramazan’lar 
çok güzel. İnsanların hepsi Ramazan 
olduğunun bilincinde. Ramazan at-
mosferi çok güzel yansıyor. İnsan-
larda yardımseverlik, misafirper-
verlik duyguları daha da kabarıyor. 
Camiler daha fazla doluyor ve renkli 
görüntüler oluşuyor. İnsanlar akra-
balarını, eş-dostlarını ziyaret ediyor-
lar. Ramazan Türkiye’de güzel yaşa-
nıyor. Türkiye’de dini anlamda bir 
kopukluk olmadı. Türklerin Anado-
lu’ya yerleşmesinden sonra oluşan 
bu geleneksel yapı hiç aksamadan 
devam ediyor” yorumu yaptı.

 Kazakistanlı Ozat Shamshıyev

Türkiye-Kazakistan arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu anlatan Ozat Shamshıyev, 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

Çalışmalar hızlı ilerliyor

Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahlı Yeni 
Konya Antalya Karayolu yapım çalışmaları kapsa-
mında devam eden Demirkapı Tüneli’ndeki ikinci 
tüp geçit inşaat kazı çalışmalarının büyük bir hızla 

devam ettiği belirtildi. n SAYFA 5’TE

SMMMO’dan 
örnek karar

SMMMO her yıl düzenlendiği ge-
leneksel iftar yemeği organizas-
yonunu bu yıl yapmama kararı 

aldı. İftar yerine bu Ramazan’da 
şehit aileleri ile muhtaçlara 

yardım edecek. n SAYFA 12’DE

‘Bu seçim 
çok önemli’

Seçim çalışmalarına hız katan 
Saadet Partisi Konya il teşkilatı 
ramazan ayı dolayısıyla İlçelere 
yapılan ziyaretleri iftar ile sahur 

arasında gerçekleştiriyor. 
n SAYFA 14’TE

Öğrencilerin 
gücü burada

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, öğrencilerin dü-

zenlediği bilim sergilerini ziyaret 
ederek, “Projelerle öğrenciler; 
bilimi ve hayal güçlerini ortaya 
koyuyor” dedi. n SAYFA 16’DA

Artık Türkçe konuşacaklar

SÜ TÖMER tarafından “Dillerimiz Türkçe 
Konuşuyor” programı düzenlendi. 74 farklı 

ülkeden öğrencinin eğitim aldığını belirten Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Türkçe öğretmek ve 
öğrenmek de özel bir iştir” dedi. n SAYFA 6’DA

06 Öldürmeden önce 
çay ısmarlamış 14 ANADER’de 

iftar heyecanı 16 Hasan Hüseyin
Aydın’dan teşekkür
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Dolu vurdu, 
çiftçi dertli!

BUĞDAY VE ARPADA
HASAR YÜZDE 90!

Konya son birkaç gündür etkili olan ya-
ğışlı hava bazı bölgelerde şiddetli oldu. 
Yağışlar dolu şeklinde etkisini gösterir-
ken, ekili olan ürünlere de zarar verdi. 
Hasarın bir hayli fazla olduğu Altınekin 
bölgesinde çiftçiler durumdan dolayı 
mağdur kaldı.  Altınekin Ziraat Odası 
Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, buğday ve 
arpalarda ki hasarın yaklaşık yüzde 90 
civarında olduğunu söyledi.

ZARARIN BİR KISMI
TELAFİ EDİLEBİLİR 

“Mısırı veya ayçiçeğini bozacak para-
larının olmadığını söylüyorlar” diyen 
Kağnıcıoğlu, bölgedeki çiftçilerin yar-
dım beklediklerini söyledi. Zarar gören 
alanlar için çiftçilere önerilerde bulu-
nan Ziraat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soy-
lu da zararların bir kısmının telafi edile-
bileceğine dikkat çekti, çiftçiyi uyardı. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Son günlerde Konya genelinde etkili olan yağışlar, Altınekin bölgesinde bulunan ekinlerde tahribata 
yol açtı. Hasar tespit çalışmaları yapılırken bazı bölgelerde zararın yüzde 90 olduğu belirtildi
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Matbaa sektörünün lider isimlerinden Arma Ofset, müşterilerini, dostlarını ve yakınlarını iftar yemeğinde biraraya getirdi

Kıvılcım İletişim iftarda buluşturdu

Konya’da 2002’de kurulduğu 
günden beri matbaacılık hizmeti-
ni sürdürmeye devam eden; mat-
baa, promosyon, reklam, dizayn 
ve tasarım gibi birçok alanda 
adından çokça söz ettiren Arma 
Webofset önceki akşam İftar ye-
meği daveti düzenledi. 

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde-
ki Yeni Matbaacılar Sitesinde bu-
lunan işyerinde düzenlenen ye-
mek ikramına çok sayıda misafir 
katıldı. Arma Ofset Matbaa sahi-
bi Kamil Parmak gelen misafileri 
karşılamak için hazır bulundu.  

Misafirlere Konya’da iftar ak-
şamlarının vazgeçilmezi haline 
gelen geleneksel Konya Pilavı 
ikram edildi. Ramazan Ayının 
huzur, bereket ve manevi duy-
guların hat safaya geldiği bir ay 
olduğunu vurgulayan Arma Ofset 
Matbaa Sahibi Kamil Parmak dü-
zenlenen iftar programına katılan 
tüm çalışanlarına, sevenlerine, 
dostlarına ve akrabalarına dü-
zenledikleri iftar yemeği prog-
ramına katılımlarından dolayı 
teşekkür etti.
n METE ALİ MAVİŞ

Rengarenk
Tatlar...

www.gibasekerleme.com
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Arma Ofset’ten iftar

Şehrimizin önemli firmalarından Kıvılcım İletişim, 
iftarda buluşturdu. Bera Otel’de gerçekleşen iftar progra-
mına, Kıvılcım çalışanları, bayiler, Vodafone yetkilileri, 
teknoloji markaları temsilcileri katıldı.  Kıvılcım İletişim 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Küçük ve Genel Müdür 
Celalettin Yıldız, misafirler ile yakından ilgilendi. 

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar prog-
ramlarının kaynaşma adına güzel olduğunun altını çizen 
Kıvılcım İletişim Genel Müdürü Celalettin Yıldız, “Kıvıl-
cım İletişim ailesi olarak öncelikle tüm İslam alemin Ra-

mazan ayını tebrik ediyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz 
iftar programlarını bu yıl da gerçekleştirdik. Çalışanları-
mız, bayilerimiz, Vodafone yetkilileri, ürünlerini sattığı-
mız elektronik firmalarının yetkilileri ile bir araya geldik. 
Sohbet ve dayanışma adına çok güzel bir etkinlik oldu. 
Allah gelecek yıl da bir araya gelmeyi nasip etsin. Ben 
katılan tüm davetlilere Kıvılcım İletişim adına teşekkür 
ediyorum” dedi. İftar sonrası katılımcılar da Kıvılcım yö-
neticilerine teşekkür etti.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

24 Haziran’da gerçekleştirecek 
olan Cumhurbaşkanlığı ve genel se-
çimlere kısa bir süre kala İYİ Parti’de 
çalışmalar devam ediyor.  İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener,  24 
Mart Perşembe günü Konya’ya geli-
yor.  İyi Parti Konya İl Başkanlığı tara-
fından Anemon Otel’de iftar programı 
düzenlendi. Düzenlenen programa İYİ 

Parti Konya İl Başkanı Mustafa İnci, 
İyi Parti Konya Milletvekili adayları 
Rıdvan Peker, Orhan Tulukcu, Fah-
rettin Yokuş, Gökhan Tozoğlu ve 
partiler katıldı. İl Başkanı Mustafa 
İnci, 24 Mart Perşembe  günü saat 
14:30’da gerçekleştirecek miting 
tüm Konyalıları davet etti. 
n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

İyi Parti İl Başkanlığı’ndan iftar programı 
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Uzman Jandarma Çavuş Hacı Osman Ayyıldız, Dicle’de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit oldu. Şehit olacağını önceden hissetti. Anne 
Halime Ayyıldız ise sabah namazı için ezanı beklerken, “Kalk oğlun şehit oldu” sesini işitmesi de şehitlik mertebesinin yüceliğini bir kez daha anlatıyor

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, 
Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.
Bahsetme bugün sade dünün mucize-
sinden, 
İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.
Asrın yaşamak hakkını vermez sana 
kimse; 
Sen asrını üstünde izin varsa benimse;
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan-
dır, 
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan-
dır.

Her gün farklı bir hayat ve farklı bir 
hikâye dinleyerek ayrıldığım her aile, 
ateşin düştüğü yerdi. Daha hayatlarının 
baharında, gencecik fidanlar. Hem ev-
lat, hem eş hem de bir baba...

Görüştüğüm her ailede, şehitlerimi-
zin hem büyük bir gurur hem de tarifsiz 
bir acı ile anlatılan kahramanlık hikâye-
lerini dinledim. 

Bugünkü kahramanımız Halime-İs-
mail Ayyıldız çiftinin altı çocuğun-
dan dördüncüsü olan Şehit Jandarma 
Uzman Çavuş Hacı Osman Ayyıldız. 
Şehidimiz, 10 Eylül 1981 tarihinde 
Konya’da Sille Yolu Akıncılar Mahalle-
si’nde dünyaya gelmiş.İlkokulu Meh-
met Akdoğan İlkokulu’nda, ortaokulu 
Akşemsettin Ortaokulu’nda, liseyi ise 
Cumhuriyet Meslek Lisesi’nde okumuş. 
Akören Meslek Yüksek Okulu’nda iki 
yıllık Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
eğitimi almış.

Anne Halime Hanıma Şehidimizin 
çocukluğunu sorduğumda bütün anne-

lerden aldığım ortak cevabı alıyorum; 
“O öyle bir çocuktu ki… Kimseyi kır-
maz, incitmez, elinde ne varsa seninle 
paylaşmak isterdi. Fedakârdı. Öğrenci 
okuturdu kendi halinde. Dersleri çok 
iyiydi. İlkokulda, ortaokulda arkadaşla-
rına anlamadıkları dersleri anlatırdı. İyi-
likseverdi. Üniversite de bile bilgisayar-
larında bir problem olduğunda hocaları 
Hacı Osman’ı çağırırdı.”  

Üniversite eğitiminden sonra 2001 
yılında başvurduğu uzman çavuşluk sı-
navını kazanan Şehidimiz, bir yıl önce-
sinde girdiği polislik sınavını kazandığı 
halde, ailesine kazanamadığını söyleyip 
gitmemiş. Çünkü asker olmak istemiş. 
Uzman çavuş olarak 2002-2003 yılla-
rında Ankara’da eğitim almış. Buradan 
Jandarma Uzman Çavuş rütbesiyle ay-
rılmış. İzmir-Menderes, ilk görev yeri 
olmuş. Burada hayat arkadaşı ile tanış-
mış ve 2006 yılında Nurçin Hanımla 
evlenmiş. Şu anda 9 yaşında olan Ecrin 
isminde bir kızı olmuş.

Ardından İzmir-Seferhisar ve Ali 
Ağa’da hizmet vermiş. Dört yıl İzmir’de 
görev yaptıktan sonra 2007 yılında Bin-
göl’e gitmiş. 2010 yılında Adana-Cey-
han’daki görev yerinden 2015 yılının 
8. Ayında da Diyarbakır-Dicle’ye tayin 
olmuş. 

Askerliğe 14 yılını vermiş Şehit 
Jandarma Uzman Çavuş Hacı Osman 
Ayyıldız. 14 yıl vatan toprağını müdafaa 
için çalışmış. “Vatan sana canım feda” 
cümlesi, bütün Mehmetçiklerimiz de 
olduğu gibi Şehidimiz için de hayatın 
ta kendisi olmuş. Bu topraklar için şehit 
düştüğünde ise kaderi.

Ailesi ile en son iki ay önce İstan-
bul’da amcasının cenaze töreni için top-
landıkları zaman iki gün kaldığında gö-
rüşmüş. Her Cuma, anne ve babasının 
Cumasını kutlamak için,ve her Pazar 
telefonla aramaya özen göstermiş.

01 Mayıs 2016 tarihinde Pazar 
günü televizyonda şu haber verilmiş:

“Diyarbakır’ın Dicle ilçesin-
de, PKK’lı teröristler tarafından İlçe Jan-
darma Komutanlığına bombalı araçla 
saldırı gerçekleştirildi. İlk bilgilere göre 
saldırıda 1 uzman çavuş şehit olurken, 
26 kişi de yaralandı.” 

Bir hafta önce davet ettiği halde 
gidemediği arkadaşının evine akşam 
oturmasına gitmiş Şehidimiz ve ailesi. 
Balkonda çay içerlerken bomba yüklü 
aracın lojmana yaklaştığını gören Şehit 
Uzman Hacı Osman, dur uyarısı yap-
tıktan sonra araca ateş açmış. Bunun 
üzerine kaçan teröristler aracı uzaktan 
kumanda ile patlatmış. Saat 21.45 sı-
ralarında Diyarbakır’ın Dicle İlçe Jan-
darma Komutanlığı’na düzenlenen bu 
saldırı, şehidimizin vaktinde fark ederek 
ateş açması nedeniyle araç karakola 
tam yaklaşmadan patlayınca büyük bir 
facia önlenmiş. Saldırıda ağır yaralı ola-
rak hastaneye kaldırılan Şehidimiz, ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen kurta-
rılamayarak şehit düşerken, askerimizin 
ailesinin de içinde bulunduğu toplam 
26 kişi yaralanmış. Teröristler saldırı-

sında ilçe jandarma komutanlığı ile em-
niyet müdürlüğü binalarını hedef almış. 
Bu durumda şehidimiz aslında onlarca 
insanın canını kurtarmış kendi canıyla.

Baba İsmail Ayyıldız, il dışındaymış. 
Yanında yaşayan torunu ile birlikte ev 
temizliği yapan Halime Hanım, yemek 
için sofra hazırladıklarını, çay demle-
diklerini ama çayın durup dururken 
devrildiğini anlatıyor. Bundan yarım 
saat sonra şehadet haberini almış. Kız 
kardeşinden haberi aldığını ama aslında 
dışarıda araçların, askerlerin, ambulan-
sın beklediğini söylüyor. 

Onların şehadetleri öncesi veya son-
rası bazı ilginç olaylar yaşanıyor. Buna 
benzer bir olay da şehit annesi Halime 
Hanım yaşamış. Oğlunun şehadetinden 

iki gün önce Cuma günü Halime Hanım 
sabah namazını kılmak için kalkmış ya-
tağın bir ucuna oturmuş ezanı bekler-
ken bir gücün kendisini sarsıp “Kalk oğ-
lun şehit oldu” dediğini işitmiş. Hemen 
kalkıp yanlarında kalan torunu Fur-
kan’ın yanına gitmiş, onu uyandırıp iyi 
olduğundan emin olmak istemiş. Ama 
oğlu Hacı Osman’ın şehit olacağı hiç 
aklına gelmemiş. Öğleye doğru oğlunu 
aramış halini hatırını sormuş ama gör-
düğü rüyayı anlatmamış, anlatamamış.

Şehidimiz, şehadet şerbeti içtiği 
gün misafirlik için gittiği arkadaşının 
evinde şöyle bir sohbet olmuş. Şehidi-
miz arkadaşına, “sen öldüğünde nereye 
gömelim”, diye sormuş. Arkadaşı, “Ma-
nisa’ya gömün komutanım”, deyip, “siz 

ölürseniz biz nereye gömelim? İzmir’e 
mi?”diye sorunca, “Konya’ya götürür-
sünüz”, demiş. Bu konuşmanın ardın-
dan bir bardak çayını içmiş, ikinci çayı 
yarım kalmış.

Şehidimizin Diyarbakır Asker Has-
tanesi’nde yapılan törenin ardından 
cenazesi Konya’ya getirilmiş. Son kez 
veda etmiş eşi, kızı, annesi, babası, tüm 
sevdikleri Şehitlerine. Kızı Ecrin, vücu-
dunun her yerinde yaralar, elinde baba-
sının ona aldığı oyuncak bebeği ile son 
kez, ay yıldızlı al bayrağa sarılmış tabu-
tunu görebilmiş.

Hem eş, hem baba hem bir evlat 
olarak ailesinin ciğerine bıraktığı kor 
ateşle ebediyete uğurlanmış.

Vatan Sağolsun.

‘Kalk oğlun şehit oldu’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Ailesi ile en son iki ay önce İstanbul’da amcasının cenaze töreni için toplandıkları zaman iki gün kaldığında görüşmüş.
 Her Cuma, anne ve babasının Cumasını kutlamak için,ve her Pazar telefonla aramaya özen göstermiş.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde teröristler tarafından bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Hacı Osman Ayyıldız, memleketi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş 
Hacı Osman Ayyıldız
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24 Haziran Genel Seçimleri 
öncesinde herkesin merakla bekle-
diği milletvekili listeleri açıklandı… 
Partililer şok yaşadı!... Beklenen 
isimler listelerde yer almadı, parti-
lilerin isteği dışında adaylar daya-
tıldı, zıt görüşteki isimler listelere 
alındı… 

Cumhur İttifakı ilkeler üzerin-
den, dava üzerinden listeler oluş-
tururken, Millet İttifakı ise Meclis’te 
ne olursa olsun çoğunluğu sağla-
mak adına liste manevraları yap-
mış vaziyette… 

AK Parti, MHP arasında isim 
geçişleri listelerde olmadı. Sayın 
MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin 
ifade ettiği gibi, her koyun kendi 
bacağından asılacak… 

CHP, SP, İP arasında ise böl-
gesel anlamda AK Parti-MHP’yi 
etkisiz kılmak için isim geçişleri 
dikkat çekti. “Gülü seven dike-
nine katlanır” düşüncesiyle 24 
Haziran’a doğru aynı gemide yol 
aldılar… 

Yol aldılar almasına ama parti-
liler ise bu durumdan hoşnut değil! 

Tepkilerini açıktan dile getirdik-
leri gibi; hele seçim günü gelsin 
elbet söyleyecek sözümüz olacak 
deyip sessiz kalanlar da var. 

24 Haziran’ın Türk Siyasi Ta-
rihi açısından ittifaklar nezdinde 
önemli bir viraj olacak. Ancak bu 
viraja kontrolsüz girenler, siyasi 
utanç vesikası olarak tarihteki yeri-
ni alacak. Tarihi ise millet yazacak. 
Yüreğini koyan Türk Milleti, Necip 
Fazıl’ın, “Oluklar çift; birinden nur 
akar; birinden kir” dizelerinde ol-

duğu gibi; yeniden varoluş desta-
nını oluşturanlarla, vatan uğruna 
siyaset yapıp, "iktidar olabiliriz" 
hayalini kuranları tarihin sayfaları-
na öyle bir yazacak ki gelecek ne-
siller ibretle okuyacak!!!

***

AK PARTİ VE 
TARIMSIZ LİSTE!

En fazla konuşulan AK Parti’nin 
listesi oldu. Nedeni ise Konya Bü-
yükşehir Belediyesi eski Başkanı 
Tahir Akyürek’in ikinci sıraya kon-
ması… Diğer 14 isim bırakılıyor 
bir kişi üzerinden, “İstemeyük” 
çığırtkanlığı başlıyor… Kim niye 
yapıyor? "İstemeyük" diyenlere ba-
kıyorum; sende mi brütüs diyesim 
geliyor!... 

Öncelikle şunu kabul edelim. 
Eleştirenler için söylüyorum. Ta-
hir Akyürek, 14 yıldır, AK Parti’nin 
Büyükşehir Belediye Başkanı. 
Bugüne kadar partisine sadakatle 
hizmet etmiş, partiyle ters düşme-
miş… 2004, 2009, 2014 seçim-
lerinde oy vermediniz mi? Şimdi 
ne oldu da vekil olmasına itiraz?... 
Üstelik kendisini Reis dediğiniz 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan onaylamış. "Listeyi Sayın 
Ahmet Sorgun hazırlamış da onun 
için böyle olmuş" demek nasıl bir 
mantık. Listeyi Ahmet Sorgun ha-
zırlamış olsa bile, “Konya benim 
evim” diyen Sayın Erdoğan hiç mi 
görmedi listeyi!

Yapılan Reisinize karşı gelmek 
midir yoksa kişisel ihtiraslarla da-
vam dediğiniz AK Parti’yi zayıflat-
mak mıdır? Sayın Akyürek olmasın 

demek Sayın Erdo-
ğan’ı da tanımıyorum 
demek olmuyor mu? 
Eleştirileri çok gerçek-
çi bulmuyorum. 24 
Haziran ülkenin beka 
seçimi olacağını söy-
lüyorsanız, FETÖ’ye, 
PKK’ya karşı bir seçim 
diyorsanız, gelinen 
nokta Tahir Akyürek 
olmamalı… Son karar 
nihayetinde partililerin… 

Listede eleştirdiğim nokta ise 
tarım kesiminin temsil edileme-
mesi. Doğrudan tarımı temsil eden 
bir isim yok. Ekonomik gelirinin 
yüzde 60’tan fazlasını tarım ve 
tarıma bağlı sanayiden karşılayan 
bir şehirde alanı doğrudan tarım 
olan bir vekil olmaması eksikliktir. 
Mevcut vekiller içinde tarımı temsil 
eden isimler vardı. Şimdiki listede 
olmaması ilginç. Tarım kesimi 
tarafından Konya'da kucaklanan 
Muhammet Uğur Kaleli gibi bir 
isim yeniden aday gösterilebilirdi. 
Veya başka biri. Bu yapılmadı. Ni-
çin böyle düşünüldü? AK Parti’nin 
cevap vermesi gereken bir konu. 

***

CHP’DE ŞENER 
VE SP HAMLESİ 

CHP ise Konya’da tam bir Ali 
Cengiz oyunu oynuyor. Sağın 
oyunu almak için harekete geçmiş 
durumda. Birinci sırada Abdüllatif 
Şener, ikinci sırada Abdülkadir 
Karaduman… İlki toplum nez-

dinde desteği olmayan, 
ikincisi ise SP Gençlik 
Kolları Genel Başkan 
Yardımcısı… Üstelik 
Konyalı da değiller… 
Memleketlerinde dahi 
bağımsız milletvekili 
olma oyunu alamayan 
iki isim… Abra kadav-
rayla yaptıkları sihirli 
elmayı millete "ye" diye 
sunuyorlar. Yer mi Kon-

ya? Geçmişte yobaz, örümcek ka-
falı, koyun sürüsü yakıştırmalarını 
unutmadık. 28 Şubat'ta inanç bas-
kılarını, Konyalının dışlandığı du-
rumları unutmadık... 15 Temmuz 
2016'daki FETÖ hainleri eliyle işgal 
girişimine tiyatro, kontrollü darbe 
deme gafilliğine düşenleri unut-
madık. Unutmadığımız halde CHP 
tutuyor, iki isimle algı oluşturmaya 
çalışıyor. Algı operasyonları Türki-
ye'de bitmiştir. Kendini bir siyasi 
kulvarda oturtamamış olanların 
ne kadar başarılı olduklarını yakın-
da göreceğiz… Bu açıdan CHP, 
CHP’lileri şaşırtmıştır. Partililer bu 
şaşkınlıkla mührü nereye basar 24 
Haziran’da göreceğiz… 

***

MHP’DE İKİNCİ 
SIRA SÜRPRİZİ 

MHP’de ise ilk sırada yine 
Mustafa Kalaycı’nın yer alması 
memnuniyetle karşılandı. Sayın 
Kalaycı, milletvekili sürecinde Kon-
ya’nın sesi olmuş bir insan. Başa-
rılı bir vekil profili çizdi daima. Bu 

açıdan kendisini takdir ediyoruz… 
Ancak ikinci sırada Esin Kara’nın 
yer alması eleştiriliyor. Teşkilatlar 
içinde yeterince tanınmayan Esin 
Kara yerine Celil Çalış yazılsa 
daha iyi olurdu ifadeleri dillendiri-
liyor… Takdir MHP Genel Merke-
zi’nin ancak tarım ve çiftçi kesimi 
tarafından Celil Çalış’ın sevilen bir 
isim olduğu da yadsınamaz. Bu 
açıdan 3. Sırada olsa bile seçim 
sürecinde Çalış’ın önemli bir sinerji 
oluşturacağı aşikar. 

***

SP YİNE ŞAŞIRTMADI

SP ise her zamanki gibi ilk sı-
ralarda benzer isimlerle yola çıktı. 
Birinci sırada gelenek bozulmadı, 
Mustafa Özkafa yazıldı. Millet İtti-
fakı içinde yer alan SP, bu seçimde 
Konya’da nasıl bir sonuç elde eder 
bilemeyiz. Ancak Millet İttifakı’nda-
ki CHP’nin ikinci sıraya SP kökenli 
birini koyması, partililer CHP’ye oy 
verir mi sorusunu akıllılara getir-
miyor değil! SP ve CHP’nin Konya 
üzerinde bir planı var ama tutar 
mı? Allah’ın da hesabını unutma-
mak gerek!

***

İP’TE ÖZGÜVEN PATLAMASI!

İP ise MHP’nin tüm oyları-
nı almış, AK Parti’yi yıpratmış, 
CHP’den de oy gelmiş gibi bir hava 
içinde listesine çok güveniyor. 
Sanırsınız seçimi İP belirleyecek! 
Konya listesine baktığımızda SP, 
CHP gibi oyun kurmuşa benziyor. 
SP ve CHP, AK Parti’ye giden oy-
ları, İP de MHP’nin oylarını alacak 
böylece Cumhur İttifakı Konya’da 

çökecek anlayışı içindeler! Listeye 
girip kendini ülkücü diye tanımla-
yanlar, MHP'de siyaset yaparken 
ne başarı göstermişti ki? Şimdi 
başarı gösterecekler. "MHP'yi bi-
tirdik" demekle kazandık olmuyor, 
biten MHP mi olur yoksa kopan İP 
mi? Sorunun cevabı seçim akşa-
mında... 

***

Son alarak şunu söylemek ge-
rekirse, büyük düşler kurmak kolay 
da büyük işler başarmak nasip işi. 

Türkiye, hayal kuranların siya-
setini 15 Temmuz’la tarihe gömdü. 

Yeni dönem Büyük Türkiye 
ideali yolunda çalışanların siyaseti. 

“Ben Cumhurbaşkanı Olaca-
ğım”, “Meclis çoğunluğu Millet 
İttifakı’nda olacak”, “Parlamen-
ter Sisteme Yeniden Döneceğiz” 
demekle liste oyunları kuranlar, 
siyasi düzene geçenler büyük bir 
yanılgıya düştüklerini çok yakın-
da dramatik bir şekilde anlayacak 
ama anlamazlıktan gelecek!

Millete koyun deyip, milletin 
oyuna talip olmaya devam edecek-
ler… Fakat tarih Türkiye üzerine 
kumpas kuranları, bölücülerle, 
İslam düşmanlarıyla, FETÖ’yle 
ayn gemide yolculuk edenleri 
unutturmayacak!

Listelerin Türkiye için hayırlı 
olmasını diliyorum… 

Allah, Türk Milleti’ni sırat-ı 
müstakimden hiçbir zaman ayır-
masın… 

AMİN…

LİSTE DENKLEMİ!

hayhan@konyayenigun.com
HASAN AYHAN

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listeleri açıklandı, liste tartışmaları başladı. Partililer listelere yönelik eleşti-
rilerini sosyal medya ve genel merkeze telefon açarak gösterirken, parti teşkilat başkanları ise listeleri olumlu bulduklarını belirtti  

Başkanlara göre sorun yok!
24 Haziran’da gerçekleştirilecek 

olan 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi için partiler tarafından mil-
letvekili aday listeleri Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK)’ya teslim edildi. Liste-
lerin açıklanmasıyla partililer büyük 
şaşkınlık yaşadı. Beklemedikleri 
isimleri listelerde görenler tepkile-
rini dile getirirken, aday olanlar da 
büyük heyecan yaşadı. AK Parti’de 
ikinci sıradaki Tahir Akyürek ismi 
dikkat çekti. “Tahir Akyürek listede 
olmamalıydı” diyenler sosyal med-
yada paylaşımda bulunurken, bu 
durum teşkilatların genelini kapsa-
madı, Akyürek’e destek açıklamala-
rı da ardı ardına geldi. CHP’de ise 
ilk isim şaşırttı. AK Parti’den ayrılan 
daha sonra Türkiye Partisi’ni kuran, 
memleketi Sivas’ta bağımsız aday 
olmasına rağmen seçilemeyen 
Abdüllatif Şener’in birinci sıraya 
yazılması ve SP Gençlik Kolları Ge-
nel Başkan Yardımcısı Abdükadir 
Karaduman’ın ikinci sıraya konul-
ması CHP içinde tepkilere yol açtı. 
Teşkilat içinden, “Bu durum kabul 
edilemez” diye paylaşımlarda bulu-
nuldu. MHP’de ise birinci sıra hariç 
ikinci sıradaki Esin Kara ismi teşki-
lat içinde çok fazla kabul görmedi. 
İkinci sıraya farklı bir ismin yazılma-
sı gerektiği belirtilmesine rağmen, 
MHP teşkilatları liste tartışmalarını 
bırakmış 24 Haziran seçimlerine 
hızla çalışmaya başlamış durumda. 
SP ve İyi Parti’nin adayları ise çok 
fazla gündem oluşturmadı. Ancak 
İyi Parti’den listeye giremeyen bazı 
isimlerin tepki gösterdiği de parti 
içinde ifade ediliyor. 

Aday listelerine parti içinden 
gelen tepkilere rağmen Parti İl Baş-
kanları listelerden oldukça mem-

nun. Adalet ve Kalkınma Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuri-
yet Halk Partisi, Saadet Partisi Kon-
ya İl Başkanları listeleri ve seçim 
sürecini gazetemize değerlendirdi.

ANGI: SEÇİMLER TÜRKİYE’NİN 
YÜZYILININ KARARINI VERECEK 

ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTI 
27. Dönem Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi (TBMM) seçimleri için 
Konya’mızı temsil edecek 15 kişilik 
AK Parti listesi Yüksek Seçim Kuru-
luna verilmiş olduğunu ifade eden 
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
“AK Parti Konya İl Teşkilatı olarak 
Seçim Koordinasyon Merkezimizin 
açılışını tamamladık. Bugün itiba-
riyle tüm adaylarımız ile birlikte 
teşkilat ziyaretlerimiz başlıyor. Per-
şembe günü saat 14.00’da Ankara 
Arena’da genel merkezimiz 81 il 
adaylarını tanıtacak. Konya olarak 
o programa katılmamızın ardından 
saha çalışmaları ile önümüzdeki bir 
ayı verimli bir şekilde yürüteceğiz. 
Milletvekili adaylarımız ile Konya 

ve 31 ilçelerini ziyaretler gerçek-
leştireceğiz.  Hemşerilerimize ula-
şarak partimize en yüksek desteği 
sağlayacağız. Konya milletvekille-
rimizden oluşan 15 isim üst kurul 
tarafından oluşturan liste. 15 ki-
şilik AK Parti listesi Yüksek Seçim 
Kuruluna verilmiş oldu. Öncelikle 
tüm adaylarımıza hayırlı olması-
nı diliyorum. Yeni dönemde san-
dıktan 15’inin de AK Partili olarak 
çıkıp Konya için büyük hizmetler 
yapmalarını yüce Mevla’dan dili-
yorum. Bu seçimler Türkiye’nin 
yüzyılının kararını verecek şekilde 
ortaya çıkı. 24 Haziran seçimlerinin 
hem cumhurbaşkanlığının  güçlü 
bir şekilde seçilerek hükümet sis-
teminin kurulmasını, hem de Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
27. Dönem seçimlerinin AK Parti 
grubunun mecliste en güçlü şekilde 
temsili sağlanacak. Önümüzdeki 5 
yılı farklı tartışmalarla değil. Hizmet 
eksenli ve güçlü noktaya taşıyacak 
büyük projeler ile yürüyen bir yapı-

da olmalıyız” dedi.
ÇİÇEK: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ

 ÇOK ETKİN OLACAK
MHP Konya İl  Başkanı Av. Mu-

rat Çiçek de, “24 Haziran seçimleri 
ülkemiz için kritik önem taşıyor. Bu 
noktada liderimiz ve genel başkanı-
mız Devlet Bahçeli cumhur ittifakı 
ile son derece önemli adımlar at-
mıştır. Cumhur İttifakı ile artık mil-
letin yeni hükümet sistemini seç-
mesi noktasında tercihini de ortaya 
koyacaktır. Ve bu sistem ile artık 
TBMM Meclisi daha aktif hale ge-
lecektir.  Bu noktada Milliyetçi Ha-
rekat Partisi adaylarını belirlerken 
temsil kabiliyeti olan ve kendisini 
toplumda kabul ettirmiş, bölgesinin 
ve Konya’nın sorunları bilen isim-
lerden oluşturdu. Genel başkanımız 
işareti doğrultusunda genç, dina-
mik ve bayan adaylara ciddi anlam-
da önem verilmiş önceki seçimler-
den farklı listeler oluşturulmuştur. 
Listelere giren adaylarımız teşkilat-
lardan ve camia içerisinden gelen 

isimlerden oluşturuldu. Seçimlere 
bir ay gibi bir süre var. Bu süreçte 
teşkilatlar olarak yoğun bir şekilde 
çalışacağız. Özellikle saha çalışma-
larımız çok etkin olacak. Konya’nın 
merkez ve tüm ilçeleri tek tek ge-
zilecek.  Vatandaşlarımız Cumhur 
ittifakının ve 24 Haziran seçimle-
rinin önemini anlatacağız. Şuanda 
seçmenler tarafından partimize 
büyük bir teveccüh var. Diğer liste-
lere baktığımız zaman Konya’yı en 
iyi temsil edecek listelerin MHP’de 
olduğunu görüyoruz” ifadelerini 
kullandı.
BEKTAŞ: 24 HAZİRAN’A KADAR VAR 
GÜCÜMÜZ İLE SAHADA OLACAĞIZ

CHP Konya İl Başkanı Av. Barış 
Bektaş listelerin açıklanmasının ar-
dından bir sıkıntı olmadığını ifade 
ederek, “Listelerde bir sıkıntı yok. 
CHP Konya İl Teşkilatı ve ilçe teşki-
latı olarak çalışmalarımıza aralıksız 
devam edeceğiz. Listede umduğu-
nu bulamayan insanlar tarafından 
sıkıntılar dile getirilmiş olabilir. Bu 

örgütün tamamını kapsayan bir du-
rum değil. Yapılan açıklamalar lise-
lere verilen tepkilerden. Bu tepkiler 
her siyasi partide olabilir. Listelerde 
sıkıntılı bir isim yok. CHP Konya İl 
ve İlçe teşkilatları olarak var gücü-
müz ile çalışarak Cumhuriyet Halk 
Partisinin oylarını artıracağız. 24 
Haziran’a kadar var gücümüz ile sa-
hada olacağız” ifadelerini kullandı.

SAYDAM: SEÇİMLERE HAZIRIZ
“Partimize yönelik karalama 

kampanyası sürüyor” iddiasın-
da bulunan Saadet Partisi Konya 
İl Başkan Vekili Hüseyin Saydam 
da, “24 Haziran seçimleri ülkemiz 
ve Konyamız için hayırlı uğurlu 
olsun.  Seçimler partimiz ve diğer 
partiler için iyi bir seçim sürecinin 
geçmesini arzu ediyoruz. Partimi-
ze yönelik karalama kampanyası 
sürüyor. Bizler gerginlik olmadan 
seçim süreci geçirmek istiyoruz. 
Parti olarak haftasonu Ankara’da 
adaylarımızı tanıtacağız. Bizler 24 
Haziran’a kadar Konya ve ilçelerin 
tamamında adaylarımız ile buluşa-
rak onlara partimizi, adaylarımızı 
ve vaadlerimizi paylaşacağız. 24 
Haziran seçimlerine kadar yoğun 
bir şekilde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.  Açıklanan ve oluşturan 
listelerden oldukça memnunuz. 
Konya listemiz tüm Konya’yı ku-
caklayacak bir şekilde oluşturuldu. 
Yıllardır iktidarıyla muhalefetiyle 
ortaya konan kutuplaştırıcı siyaseti 
bir kenara iterek ülkede yükselen 
değer olan Milli Görüş hareketinin 
tek siyasi partisi olan Saadet Partisi, 
siyasi vizyonu ile 24 Haziran cum-
hurbaşkanlığı ile milletvekili genel 
seçimlerine hazır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hasan Angı Murat Çiçek Barış Bektaş Hüseyin Saydam
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BEYSEHIRHAZIRLAYAN

RASİM ATALAY

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir’in mahalle 
muhtarları ve temsilcileriyle iftar 
yemeğinde biraraya geldi. Özaltun, 
burada yaptığı konuşmada, “Bu dö-
nem, Beyşehir’de tarihe altın harf-
lerle yazdırılacak bir dönem olacak. 
Niçin, biz birlikteyiz ve o yüzden 
başarılıyız” dedi.  Beyşehir Beledi-
yesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü 
Aile Çay Bahçesi’nde  gerçekleştiri-
len iftar programında bir konuşma 
yapan Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, içerisinde olunan 
mübarek ramazan ayının birlikte 
olma, paylaşma ayı olduğuna vur-
gu yaparak, “Bu anlamda bizler 
de bugün çok neşeli ve sevinçliyiz. 
Zira, sizler  iftar yemeğinde bizlerle 
biraraya gelerek bu alanı şenlen-
dirdiniz. Hepinizden Allah razı ol-
sun”diye konuştu. Konuşmasında, 
birlik ve beraberlik vurgusu yapan 
Özaltun, bir ve beraber olunduğu 
takdirde hiçbir gücün ve hain şer 
odağının ülkeye zarar veremeye-

ceğini belirtti. Türkiye’yi  de bölüp 
parçalamak isteyen güçlerin, bunu 
Suriye gibi bazı Müslüman ülkeler-
de üzülerek başardığını  gördükle-
rini anlatan Özaltun, “Suriye’nin 
durumu ortada, hepimiz  görüyo-
ruz. Aslında aşama aşama sıra Tür-
kiye’ye geliyor. Suriye, İran, Türki-
ye, arkasından tabii ki Siyonistler 
boş durmuyorlar. Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti yaptılar. Aslında Kudüs 
tüm dinlerin başkenti, tüm dinle-
rin temsil edildiği bir yer. Ama en 
önemlisi İslam aleminin temsil edil-
diği bir yer. Cumhurbaşkanımız da 
ifade etti; Yenikapı’da Türkiye’nin 
farklı noktalarından gelen insanla-
rımız hep bir ağızdan topluca hay-
kırdı: ‘Kudüs bizimdir’… İnşallah 
bundan sonra da bizim olarak kala-
cak. Bu münasebetle gerek bugün 
dualarımızla Filistinli kardeşleri-
mizin yanındayız. Kudüs için gere-
kirse canımızı vermeye de hazırız. 
Biz buradan yüce Rabbime dua 
ediyoruz, inşallah bu güzel günde 

ülkemize, Kudüs’e zarar vermek 
isteyen hainlere fırsat vermesin di-
yorum.”şeklinde konuştu.

“BİZ BİRLİKTEYİZ, O YÜZDEN 
BAŞARILIYIZ”

Özaltun, konuşmasının diğer 
bölümünde ise, Beyşehir Belediye-
si olarak ilçeye kazandırdıkları hiz-
metlerden, devlet yatırımlarından 
söz etti. “Beyşehir’de başarı gör-
mek isteyen varsa, gelsin buradaki 
tabloyu görsün” diye konuşan Özal-
tun, şöyle devam etti:

“İşte görüyorsunuz mahalle 
muhtarlarımız burada, mahalle 
temsilcilerimiz burada, meclis üye-
lerimiz, ilçe başkanımız, dernek 
başkanımız, ilçe teşkilatı mensup-
larımız, aileleriyle birlikte hepimiz 
buradayız. Biz birlikteyiz, o yüzden 
başarılıyız. Ancak, tabii ki tüm va-
tandaşlarımızı memnun edebilmek 
çok zor, çünkü hizmet sonsuz. Siz 
onlarca iş yaparsınız, hizmet üre-
tirsiniz, ama küçücük bir şey o 
gün sizin moralinizi bozmaya ye-

tebilir. O yüzden, lütfen buradan 
ailelerimize sesleniyorum, muhtar 
eşlerine, temsilcilerimizin eşlerine 
sesleniyorum; biraz sabırlı olalım, 
dualarımızı eksik etmeyelim. Zira, 
bu dualar sayesinde bizler güçlü-
yüz, bu dualar sayesinde ilçemize 
hep birlikte el ele vererek güzel hiz-
metler kazandırıyoruz. İnşallah her 
ne olursa olsun bu dönem gerçek-
ten tarihe altın harflerle yazılacak 
bir dönem. İlçemizde, en ücra kö-
şeden, Yazyurdu’ndan, Yaylasun’a, 
Bayavşar’ına, Dumanlı’sına kadar 
her yere hizmet sınırsız şekilde ge-
liyor, gelmeye devam edecek. Biz 
sabırla,birlik beraberlik içerisinde 
bu işleri çözüyoruz. İnşallah, döne-
mimiz sonuna kadar hizmetlerimiz 
artarak devam edecek. İşte, bugü-
ne kadar ilçemizde hep hayal olan 
işleri yaptık. Beyşehir’de ne konuş-
tularsa, bu konuşulanların hepsini 
şükürler olsun ki geriye dönüp 4 
yıla baktığımızda bir bir yaptık, ye-
rine getirdik.” 

Beyşehir’e şehit 
baba ve oğul anıtı

Esnafa Belediye’den 
Ramazan desteği

Beyşehir İlçe Belediye Başka-
nı Murat Özaltun, Çetmili Kara Ali 
Çavuş destanının simgesi olan baba 
oğul anıtının Kütahya Dumlupınar 
Şehitliği’nde yer alan bir benzerinin 
Beyşehir ilçesine yapılacağını söy-
ledi. Özaltun, yaptığı açıklamada,  
Beyşehirli gazilerden gelen talep 
üzerine kent merkezine de yapımı 
için sözünü verdikleri, bir benzeri 
Kütahya Dumlupınar Şehitliği’nde 
yer alan baba oğul anıtını ilçeye ka-
zandıracaklarını söyledi.

 Anıtı Beyşehir ilçe merkezinde 
belirledikleri bir noktaya yapacakla-
rını ve gazilere verdikleri sözü yeri-
ne getireceklerini vurgulayan Özal-
tun, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz 
için ne yapsak azdır. Kapımız ve 
gönlümüz her zaman onlara açıktır. 
Çetmili Kara Ali Çavuş destanının 
sembolü olan baba oğul anıtının bir 
benzerinin ilçemize yapılması çok 
anlamlı olacaktır. Beyşehir’in bun-
dan sonraki en önemli simgelerin-
den birisi olacağına inandığımız bu 
anıtın yapılması için gerekli çalış-
maları başlattık. Kısa süre içerisinde 
ilçemiz merkezinde bu anıtı yap-
tırmak inşallah bizim dönemimize 
nasip olacak. Bu anlamda, Kurtuluş 
Savaşı’nda vatan savunmasında 
destan yazan memleketimizin bağ-
rından çıkan Çetmili Kara Ali Çavuş 
ve oğlu Ali Onbaşı gibi tüm kahra-
man şehitlerimizi bir kez daha saygı, 
minnet ve şükranla anıyoruz. Dedi. 
 KURTULUŞ SAVAŞI’NDA 

9 GÜN ARAYLA ŞEHİT DÜŞEN 
BEYŞEHİRLİ KARA ALİ ÇAVUŞ VE 
ONBAŞI OĞLUNUN HİKAYESİ…

Kütahya’daki Dumlupınar Şe-
hitliği’nde yer alan şehit babasını 
kucağında taşıyan oğlu gösteren ve 
bir trajediyi canlandıran şehit baba 
ve oğul anıtı, 1912 yılında oğlu 
Mehmet 8 yaşında iken Beyşehir’e 
bağlı eski adıyla “Çetmi”, bugünkü 
ismiyle “Akçabelen Mahallesi’nden 
askere giden Çetmili Kara Ali Ça-
vuş’un hikâyesini anlatıyor.

Balkan Savaşı’na giden Ali Ça-
vuş, sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen 
ve Kafkasya’da cepheden cepheye 
koşarak 11 yıl köyünden ve ailesin-
den uzak kalmıştır. Milli mücadele 
başlayınca da doğu cephesinden 
Kurtuluş Savaşına koşmuştur.

 Dumlupınar’da başkomutan-
lık meydan savaşında 19 yaşındaki 
Alay Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile 
karşılaşır. Mehmet Onbaşı onun 11 
yıl önce köyünde bıraktığı oğludur. 
Baba oğulun savaş atmosferinde 
birbirlerine kavuşma sevinci çok 
kısa sürer, 31 Ağustos günü Kara Ali 
Çavuş oğlunun kolları arasında şehit 
olur, oğlu Mehmet ise 9 Eylül’de 
İzmir’e giren birliğinde başında şe-
hit düşer. Dumlupınar Şehitliği’nde 
bronzdan yapılmış bu ikili heykelde, 
genç oğul şehit babasını kucağında 
taşımaktadır. Anıtın altındaki mer-
mer kitabede ise bu hikaye anlatıl-
dıktan sonra “Yüce kahramanları 
minnet ve şükranla anıyoruz” denil-
mektedir. 

İşte Dumlupınar Şehitliği’ndeki 
anıtın bir benzeri de  Beyşehir Be-
lediyesi tarafından şehit düşen baba 
ve oğulun doğduğu topraklar olan 
memleketi Beyşehir’de yapılacak.

Beyşehir ilçesinde, ramazan 
ayında isteyen esnaflar sabaha 
kadar işyerini açabilecek.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıklama-
da, Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı’ndan gelen talep üze-
rine Beyşehir Belediyesi olarak 
ilçe sınırları içerisinde faaliyet 
gösteren esnaf ve sanatkarların 
ramazan günlerini içerisine alan  
15 Mayıs-14 Haziran 2018 tarih-
leri arasında gece saat 24.00’den 
sabah saat 08.00’e kadar işyerle-
rini açık bulundurabileceklerini 
söyledi.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi 
olarak ilçede değişik iş kollarında 
faaliyet gösteren esnaf ve sanat-
karlara destek olmak, ramazan 

ayı içerisinde ve bayram öncesin-
de işlerinin daha da canlılık ka-
zanmasına destek olmak amacıyla 
konuyla ilgili olarak alınan encü-
men kararıyla ilgili olarak, “İlçe-
mizde ramazan ayına münhasır 
olmak üzere 15 Mayıs 2018 tari-
hinden 14 Haziran 2018 tarihine 
kadar tekel bayileri hariç olmak 
üzere saat 24.00’ten sonra içki 
verilmemek kaydıyla, lokantalar, 
kahvehaneler, pastaneler, terziler, 
şekerciler, berberler ve kuaförler, 
fırıncılar, yufka ve kadayıfçılar, oto 
tamircileri, elektrikçiler, kundura-
cılar ile diğer esnaf ve sanatkarlar, 
dükkan ve mağazalarını ilçe mer-
kezinde ve dış mahallelerimizde 
sabah saat 08.00’e kadar açık tu-
tabilecektir.”dedi.

Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahlı Yeni Konya Antalya Karayolu yapım çalışmaları kapsamında devam 
eden Demirkapı Tüneli’ndeki ikinci tüp geçit inşaat kazı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği belirtildi

Gembos yolunda 
çalışmalar tam gaz

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir Kaymakamı 
Yusuf Özdemir ile birlikte ikinci tüp 
kazı çalışmalarının devam ettiği De-
mirkapı Tüneli’nde incelemelerde 
bulundu. Tüneli gezen ve yetkili-
lerden devam eden ikinci tüp  geçit 
çalışmaları ile Antalya il sınırındaki 
yol çalışmaları hakkında bilgiler alan 
Başkan Özaltun, şu açıklamayı yaptı:

“Bu bölgeye yaptığımız ziyaret-
te, Demirkapı Tünelindeki ikinci tüp 
inşaatı ve  güzergahtaki yol çalışma-
larını yerinde görme imkanı bulduk. 
Bu çalışmalarda en önemli ve en zor 
aşamalardan bir tanesi olan 5 bin 
metre uzunluğundaki çift tüp olan 
tünel çalışması. Fakat, çift tünelden 
birisi tamamlanırken, diğerinin ka-
lan 2 bin metrelik bölümünün ise 
ramazan bayramına kadar biteceği-
ni öğrendik.

Bu projenin devreye girmesiyle 
birlikte  Konya’dan çıkan ve Antal-
ya’ya gidecek bir vatandaşımız için 
yol 70 kilometre daha kısalmış ola-
cak. Bununla beraber bunu gidiş-dö-
nüş olarak ele aldığımızda yaklaşık 
140 kilometrelik bir mesafeden söz 
ediyoruz ki, bu vatandaşımızın ce-
bine ekonomik olarak yansıyacak. 
Ayrıca, yolla birlikte güzergahında 
birçok sosyal tesis ve alanlar yer 
alacak. Coğrafi konum açısından 

Beyşehir bu alanlardan en fazla payı 
alacak ilçe olacak.  Konya-Antalya 
arasını kısaltacak bu yol projesi için 
yürütülen çalışmalara ayrılan öde-
nek yaklaşık 480 milyon lira civarın-
da. Dolayısıyla ülkemizde, son dö-
nemde bir yandan Suriye’de, diğer 
yandan yurdun değişik yerlerinde 
terörle verilen amansız mücadeleye 
rağmen devlet yatırımlarımız da hız 
kesmeden sürdürüyor. Bu anlamda, 
gerek yol çalışmalarında, gerekse 
diğer projelerde bizlere ve bölge-
mize destek veren bölge milletve-
kilimiz Sayın Mehmet Babaoğlu’na 

ve diğer Konya milletvekillerimize, 
başbakanımıza ve özellikle Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Edoğan’a çok teşekkür ediyoruz.”
KONYA ANTALYA ARASI MESAFEYİ 

DAHA DA KISALTACAK
TBMM Tarım, Orman ve Köyiş-

leri Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Mehmet Babaoğ-
lu da, yaptığı açıklamada, Yeni Kon-
ya Antalya Karayolu’nun Antalya il 
sınırları içerisinde devam eden yol 
ve tünel çalışmalarında gelinen son 
durumla ilgili bilgiler verdi.

Kamuoyunda ‘Gembos yolu’ 

olarak bilinen Konya-Beyşehir-De-
rebucak-İbradı Ayrımı-Taşağıl yo-
lunda sürdürülen çalışmaların ta-
mamlanmasının ardından Konya 
ile Antalya illeri arasındaki ulaşımın 
önemli ölçüde kısalacağını vurgula-
yan Babaoğlu, şu bilgileri verdi:

“Proje kapsamında Antalya 
iline kadar olan 110 kilometrelik 
bölümün yapımı tamamlandı. Bu 
kesimde, Beyşehir-Derebucak ara-
sında yer alan kısmın 26 kilometresi 
sathi kaplamalı bölünmüş yol, 36 
kilometresi ise sathi kaplamalı tek 
yol olmak üzere toplamda 62 kilo-
metrelik bölümün yapımı tamam-
lanarak trafiğe açıldı. Projede hali-
hazırda Antalya il sınırlarındaki 80 
kilometrelik kesimde ise çalışmalar 
halen devam ediyor. Yol projesinin 
Antalya bölümünde başlatılan 5 bin 
metre uzunluğundaki birinci tüpte 
kazı çalışmaları bitmiş bulunuyor. 
Bu birinci tüp  inşaatında 3 bin 150 
metreye kadar olan kısmında ke-
mer beton dökülürken geriye kalan 
bölümde çalışmalar devam ediyor. 
Demirkapı Tüneli’nin aynı uzunluğa 
sahip olacak olan ikinci tüp inşaa-
tında ise çalışmalar büyük bir hızla 
devam ederken, 3 bin 200 metreye 
kadar olan kısımda kazı işlemi bitiril-
miş olup, geriye kalan kısım için de 
çalışmalar sürmektedir.”

‘Birlikteyiz, o yüzden başarılıyız’

Beyşehir Belediyesi, yaklaşan 
yaz dönemi öncesi kent merkezinde 
popülasyonu artan “Simulium” adı 
verilen sinek türüyle mücadele çalış-
malarına hız verdi.

Simulium ile 
mücadele sürüyor
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Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Os-
man Şahin, ilçe yö-
neticileri ve gençlik 
kollarından oluşan 
heyet, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’ya ha-
yırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Baş-
kanı Osman Şahin, ilçe yönetici-
leri ve gençlik kollarından oluşan 
heyet, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’yı makamın-
da ziyaret etti. Başkan Pekyatır-
macı’ya hayırlı olsun temennisin-
de bulunan heyet, yeni görevinde 
başarılarda diledi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 
“Selçuklu’da birlik ve beraberlik 
ruhunun ilçeye değer kattığını ifa-
de etti. Pekyatırmacı, “Selçuklu 

Belediyesi’nin başarısında teşki-
latımız arasındaki uyumun büyük 
payı var. Bu birliktelik Selçuklu’ya 
başarı ve hizmet olarak dönüyor. 
İnşallah yeni dönemde de teşkila-
tımızın tüm kademelerinde görev 
yapan arkadaşlarımızla birlikte 
güzel çalışmalara imza atacağız” 
dedi.

Ziyaretin ardından Ak Parti 
Gençlik Kolları Başkanı Osman Şa-
hin, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’ya içinde kaftan 
ve tuğranın yer aldığı tablo hediye 
etti.
n HABER MERKEZİ 

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
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Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

AK Parti Selçuklu’dan 
Pekyatırmacı’ya ziyaret 

SÜ TÖMER tarafından “Dillerimiz Türkçe Konuşuyor” programı düzenlendi. Rektör 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Türkçe öğretmek ve öğrenmek de özel bir iştir” dedi 

Selçuk’ta Türkçe şöleni 

Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı Devriş 
Ahmet Şahin, Yunak Kaymakamı  
Fatih Cıdıroğlu’nu makamında ziya-
ret etti. Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin ziya-
retinde Engelsiz Yunak Projesinden 
bahsetti. Dernek olarak Yunak mer-
kez ve taşra mahallelerinde yaşayan 
engellilerin sorunları ve ihtiyaçlarına 
yönelik bir çalışma başlatacaklarını 
ve bu çalışma kapsamında  Yunak’ın 
42 mahallesini engelsiz hale getire-
ceklerini söyledi. 

Kaymakam Cıdıroğlu ziyaretten 
ve projeden duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek konu ile alakalı en kısa 
zamanda mahalle muhtarları ve 
SYDV ile görşerek harekete geçe-
ceklerini söyleyerek Başkan Şahin’e 

teşekkürlerini bildirdi. Ziyaret Gönül 
Gözü Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin’in yeni çıkan kitabı 
Dervişname’yi Yunak Kaymakamı 
Fatih Cıdıroğlu’na takdimi ile sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğ-
retimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (TÖMER) tarafından “Dillerimiz 
Türkçe Konuşuyor” programı dü-
zenlendi. Selçuk Üniversitesi Türkçe 
Öğretimi Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (TÖMER) tarafından “Dil-
lerimiz Türkçe Konuşuyor” etkinliği 
Süleyman Demirel Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirildi. Programa 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıla-
rı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. 
Mehmet Okka, Genel Sekreter İbra-
him Halıcı, Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Yunus Emre Enstitüsü 
Temsilcileri, dekanlar, öğretim üye-
leri, müdür yardımcıları ve öğrenci-
ler katıldı.

 “TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK 
1’İNCİ ÜNİVERSİTEYİZ”

Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, “74 farklı 

ülkeden sıfır Türkçeyle gelip bugün 

Türkçeyi konuşarak sınavlarda da 

belli bir başarıyı yakalamak hem siz-

lerin hem de TÖMER yönetiminin ve 

hocalarımızın başarısıdır. Türkçe öğ-

retmek ve öğrenmek de özel bir iştir. 

Dolayısıyla bu özel işi öğrencilerimiz 

gerçekleştirmiş oldular. Üniversite-
miz, 43 yıllık geçmişinde çok büyük 
başarılara imza atmış 7 üniversite 
kurmuş ve bugün 8’incisini kurma 
aşamasında olan bir üniversitedir.  
Selçuk Üniversitesi 97 bin öğrenci-
siyle ülkemizin kalabalık 2. üniversi-
tesidir. Ancak üniversitemiz  bölün-
dükten sonra 77 bin sayısına düştük 
ve Türkiye’nin en kalabalık 1’inci 
üniversitesi haline geldik. İstanbul 
Üniversitesi ikiye bölündü ve bölün-
me sayısı biz 19 bin verirken onlar 
çok daha fazla öğrenci verdikleri için 
rakam olarak bizim arkamıza düştü-
ler. Gazi Üniversitesi 3’üncü idi o da 
geriledi. Bölünmemize rağmen hala 
Türkiye’nin kalabalık üniversitesi 
durumundayız” ifadelerini kullandı.

“SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN
 İKİ HEDEFİ VAR”

 Selçuk Üniversitesi’nin misyon 
ve vizyonu itibariyle ortaya koyduğu 
iki hedefi olduğunu söyleyen Rektör. 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Bunlardan 
birisi ‘Dünya Üniversitesi’ olmak-
tı. Dünya’da tanınan, itibar edilen 
ve yaptığı işlere güvenilen emin bir 
üniversite olmak ve bu yolda da iler-
liyoruz. İkinci hedefimiz; ‘Devletin 
Stratejik Üniversitesi’ olmaktı. Dev-
let kurumlarının ihtiyaç duyduğu 
alanlarda birtakım projeler geliştirip 
onların hizmetine sunmaktı, bunu 
da gerçekleştiriyoruz. Bilgiyi ve bili-
mi üretmemiz lazım. Bu konuda da 
ciddi organizasyonlar ve çalışmaları-
mız var. Ama en önemlisi sizin gibi 
ülkelerinden kalkmış eğitim ve öğ-
retim görmek üzere Türkiye’ye gelip 
Konya’ya yerleşen öğrencilere kucak 
açıp, kendi evlatlarımızın hemen 
yanı başına koymaktı. Bunu başardı-
ğımıza inanıyorum. Sizler, bize ema-
netsiniz ve emanetin kadrini bilerek 
hareket etmeye çalışıyor ve bunu da 
başarıyoruz” dedi. 

Programda yabancı öğrenciler 
tarafından hazırlanan bir dizi etkinlik 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin en bü-
yük dans topluluğu, ulusal ve ulus-
lararası ödüllere sahip Selçuk Üni-
versitesi Halk Oyunları Topluluğu 
(SÜHOT) tarafından hazırlanan halk 
oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. 
Yabancı öğrenciler, tarafından Türk-
çe şarkılar söylenerek şiirler okundu. 
Aynı zamanda tiyatro gösterileri ve 
yöresel kostüm defilesi de yapıldı. 
Etkinlikler, izleyiciler tarafından bü-
yük beğeni ve alkış aldı. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Mehter Takımı 
tarafından da gösteri düzenlendi.  
Program plâket takdiminin ardından 
sona erdi. n HABER MERKEZİ 

Gönül Gözü’nden 
Engelsiz Yunak Projesi 

Öldürmeden önce çay ısmarlamış Konya’ya 134 milyon liralık yatırım
Tartıştığı kişiyi, boşandığı ka-

rısını rahatsız ettiği gerekçesiyle 
öldürdüğü iddiası edilen zanlı, 
polis ekiplerince gözaltına alındı. 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hü-
seyin Yeni’nin (29) merkez Kara-
tay ilçesi Emirgazi Mahallesi’nde 
(29) av tüfeğiyle öldürülmesiy-
le ilgili çalışma başlattı. Yapılan 
teknik ve fiziki takibin ardından 
şüpheli Ramazan A, polis ekiple-
rince merkez Karatay ilçesi İsmil 
Mahallesi’nde yakalandı. Suçunu 
itiraf eden şüphelinin ifadesinde, 
eşi Fatma K’den 4 yıl önce bo-
şandığını, iki çocukları olduğunu, 
Hüseyin Yeni’nin boşandığı eşini 
sürekli rahatsız ettiğini öğrendiği-
ni söylediği belirtildi.

Şüpheli Ramazan A, çıkan 
dedikodular üzerine Yeni ile bu 
konuyu görüşmek üzere buluş-
tuklarını, kendisine bir kafede 
çay ısmarladıktan sonra gittikle-

ri Emirgazi Mahallesi’ndeki boş 
alanda av tüfeğiyle öldürdüğünü 
söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardın-
dan adliyeye sevk edilen Rama-
zan A. kendisini görüntüleyen 
gazetecilerin “Neden öldürdü-
nüz” sorusuna, “Namussuzluk 
yaptığı için öldürdüm. Haketti.” 

diye karşılık verdi. Merkez Kara-
tay ilçesi Emirgazi Mahallesi’nde 
dün yaşanan olayda, Ramazan A, 
tartıştığı Hüseyin Yeni’yi av tüfe-
ğiyle öldürdükten sonra kaçmış, 
hastaneye kaldırılan Yeni, yapılan 
müdahaleye rağmen kurtarıla-
mamıştı.
n AA 

Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, perşembe günü 
Konya’da düzenlenecek toplu 
temel atma ve açılış merasimi 
ile 134 milyon liralık 8 tesisin 
temelini atacak ve 3 tesisin de 
açılışını gerçekleştirecek.  Temeli 
atılacak tesisin 7 tanesi Devlet Su 
İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve 
1 adedi de Orman Genel Müdür-
lüğü (OGM) tarafından Konya’ya 
kazandırılacak. Ayrıca Eroğlu 
merasimde 2 tanesi DSİ, 1 tanesi 
de Doğa Koruma ve Milli Parklar 
(DKMP) Genel Müdürlüğü tara-
fından tamamlanan tesislerin açı-
lışını yapacak.

Eroğlu, düzenlenecek mera-
simin ardından vatandaşlarla bir 
araya gelerek sahur yapacak.

Bakan Eroğlu, Mevlana Mey-
danı’nda düzenlenecek toplu te-
mel atma ve açılış merasiminde 
DSİ tarafından inşa edilecek Boz-

kır Harmanpınarı, Selçuklu Te-
pekent, Bozkır Dereiçi Barajı ve 
Sulama tesislerinin; Meram Ye-
şildere, Taşkent Afşar Göleti ve 
Sulamaları ile 2 adet taşkın koru-
ma tesisinin ve OGM tarafından 
ağaçlandırma ve ormancılık pro-
jesi adı altında yapılacak bir adet 
tesisin temelini atacak. Ayrıca 
Eroğlu, DSİ tarafından inşa edi-
len 2 adet taşkın koruma tesisi ile 
DKMP Genel Müdürlüğü tarafın-

dan tamamlanan Konya Büyük-
şehir Belediyesi Geçici Hayvan 
Bakımevi’nin de açılışını gerçek-
leştirecek. Konya’da düzenlenen 
merasimde 10 aileye gelir getirici 
tür sertifikası ve 15 aileye de Or-
köy sertifikası verecek olan Eroğ-
lu, ceviz, badem, zerdali, sedir ve 
karaçam fidan türlerinden oluşan 
toplam 4 bin 500 adet fidanı va-
tandaşlara ücretsiz olarak dağıta-
cak.  n AA



Allah’ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, günahtan ve 
borç yükünden, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitnesinden 
ve cehennem azabından, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik 
fitnesinden Sana sığınırım. Deccal Mesih’in fitnesinden sana sığınırım.

23 Mayıs 2018
Hicri: 8 Ramazan 1439

Sahur:
03:46

İftar:
20:06

HUZURLU AİLE YUVASI
Cenâb-ı Hakkvahdâniyyeti kendisine 

münhasır kılmış, bütün mahlûkâtı çift 
olarak halketmiştir. Aralarına da cezb 
ve incizâb kanunu koyarak maddî ve 
mânevî kemâli, birbirleriyle bütünleş-
melerine bağlamıştır. Hiç şüphesizdir ki, 
eşref-i mahlûkât olan insanda fıtrî olan 
muhabbet temâyülü, ilâhî aşka yüksel-
menin ilk kademesini teşkîl eder. Bu iti-
barla Allâh Teâlâ, vermiş olduğu bu ulvî 
mertebenin muhâfaza edilmesi ve insan 
neslinin temiz ve mübârek bir şekilde 
devamı için âile hayatını zarûrî kılmış ve 
nikâhı emretmiştir.

Nikâh, kadın için, kadınlık duygu, 
istîdâd ve meziyetlerinin karşı cinsine 
tahsîs edilmesidir. Bu da hanımın, ha-
nımlık vakar ve haysiyetinin muhafaza-
sıdır. Erkek içinse nikâh, onu nefsin kötü 
âkıbetinedûçâr olmaktan kurtaran ve 
şerefli bir âile hayatı yaşatan mecrâdır.

Nikâh, rûhun sükûn ve huzûru yanın-
da bedenin nizâmına da vücûd veren ye-
gâne müessirdir. Ahlâkın güzelliği onun 
sayesindedir. Âileseâdeti, toplumun 
refah ve terakkîsi, yine nikâhla gerçekle-
şir. Kadın, kucağına aldığı yavru ile mer-
hamet ve şefkat duygularının inkişâfına 
mazhar olur. Bir mürebbiyelik imtihanı 
yaşar. Erkek ise, mes’ûliyet duygusunun 
gelişip kuvvetlenmesi yanında âile reisi 
sıfatıyla olgunluk basamaklarını tırman-
maya başlar. Çünkü âile, millî bünye 
içinde en küçük, fakat en temel idârî bir 
ünitedir.

İşte bundan dolayıdır ki, insanlığa 
rehber olan -genç yaşta semâya refe-
dilen Hazret-i Îsâ dışında- bütün pey-
gamberlerin başından nikâh geçmiştir. 
Onları takip eden büyük ve mübârek 
şahsiyetlerin hayatı da böyledir.

Mü’minin, takvâsından sonra en 
kıymetli varlığı, sâliha bir hanıma sahip 
olmasıdır. Sâliha kadın, seâdet bahçe-
lerinin en kıymetli tezyînâtıdır. Milletler, 
âilenin sağlamlığı ile terakkî eder. İn-
sanların bir erkek ve dişiden yaratılma-
sı gerçeğine mebnî olarak kurulan âile 
çatısındaki hikmetler, Allâh’ın pek yüce 
âyetlerindendir.

İdrâk sahipleri için nikâhdaki ibretler 
hakkında âyet-i celîlede şöyle buyurulur:

“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi) 
nizden eşler yaratıp aranızda muhabbet 
ve merhamet te’sîs etmesi O’nun âyet-

lerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen 
zümre için muhakkak ki ibretler vardır..” 
(er-Rûm, 21)

Bu âyet-i kerîme, birtakım hikmetle-
riyle birlikte izdivaçtaki en büyük gâyeyi 
göstermektedir: Allâh yolunda muhab-
bet ve merhamet sâhibi olmak… Bunun 
içindir ki Hazret-i Peygamber -sallâllâhu 
aleyhi ve sellem-, kendisiyle evlenilecek 
bir hanımın vasıfları ve tercih sebebi 
husûsunda:

“Kadın dört şey, yâni malı, güzelliği, 
soy-sopu ve dîndeki kemâli için nikâhla-
nır. Siz dîndar olanını tercih ediniz ki, el-
leriniz hayır görsün!..” buyurmuşlardır.

Diğer bir hadîs-i şerîfde:
“Kişinin yüceliği dîninde, mürüvvet 

ve şerefi aklında, soy-sop güzelliği de 
(nikâhla korunan) ahlâkında gizlidir.” 
buyurulur.

Cemiyet ahlâkını muhâfazada en 
müessir âmil, nikâh olduğu için Allâh-
Rasûlü -sallhallâhü aleyhi ve sellem-, 
onun zorlaştırılmaması husûsunda üm-
metini îkâz ederek:

“Nikâhın hayırlısı, külfetsiz olandır.” 
buyururlar.

Muhyiddîn-i Arabî -kuddisesirruh- 
Hazretleri, nikâha teşvik edip evlenen-
lere yardımcı olmanın fazîleti hakkında 
şöyle buyurur: “En üstün sadaka-i câri-
ye, evliliğe vesîle olmaktır. Zîrâ onların 
neslinden gelen kimselerin yaptıkları her 
iyilikten vesîle olana bir ecir vardır.”

Hâsılı evlilik, İslâm’ın, üzerinde çok 
hassas bir şekilde durduğu maddî ve 
mânevî iki yönlü ulvî bir müessesedir. 
Dolayısıyla bu ulvî müessesenin te’sîsi-
husûsunda son derece ciddiyet ve dikkat 
sahibi olmak zarûrîdir. Aksi halde izdiva-
cı basit bir beraberlikten ibaret zannede-
rek oluşturulan âile yuvaları, arş-ı âlâyı 
titreten hâdiseler olarak ifâde edilen 
yersiz boşanmalarla neticelenmektedir. 
AllâhRasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sel-
lem- buyururlar:

“Evleniniz, boşanmayınız!.. Zîrâ bo-
şanma dolayısıyla arş titrer…”

Hele zevk ve eğlence için kadın 
boşamak, hesap ve azâbı büyük bir cü-
rüm ve zulüm olup merdûddur. Bu da, 
Hakk’ın aslâ affetmeyeceği kul hakkını 
yüklenip helâk ve hüsrâna doğru gaflet 
dolu adımlarla yürümektir.

Kur’an’dan Mesaj
Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. 

Çünkü zannın bir kısmı günahtır.Birbirinizin 
kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. 

(Hucurât, 49/12)

Allahım Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek 
eyle! Bizi Ramazan ayına ulaştır!

(Hadis-i Şerif)

Eski insanlar birer ilaçtı. Günümüz insanları 
ise devasız birer dert! (Süfyan-ı Sevri)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe HAZRETİ SAÎD BİN ZEYD 

Ramazan Duası

xAşare-i mübeşşereden, yani dünyâda iken Cennet-
le müjdelenen on sahâbî’den biri. Künyesi Ebû Aver ve 
Ebû Sevir idi. Nesebi Sa’îd bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl 
bin Rezâh bin Adiyy bin Kâ’b bin Lüeyd idi. Kâ’b bin 
Lüey’de Peygamberimiz Muhammed ( aleyhisselâm ) 
ile nesebi birleşir. Annesi Fâtıma binti Ba’ce İbni Halef 
el-Huzariyyedir. Dedesi Amr Hazreti Ömer İbni Hattab’ın 
amcasıdır. Hazreti Ömer’in hem eniştesi hem de kayın-
birâderidir. Kızkardeşi Âtike binti Amr, Hazreti Ömer’in, 
onun kızkardeşi Fâtıma binti Hattab da kendisinin hanı-
mı idi. Saîd bin Zeyd, 51 (m. 671) senesinde Medine’ye 
yakın yeşilliği bol ve güzel bir yer olan Akîk’te yetmiş 
yaşlarında vefât etti. Cenâzesini Sa’d bin Ebî Vakkas ( 
radıyallahü anh ) yıkayıp, techîz etti. Abdullah bin Ömer 
( radıyallahü anh ) namazını kıldırdı. Medine’de Bâki 
Kabristanlığına Eshâb-ı kiramın omuzları üstünde geti-
rilip, Sa’d bin Vakkas ( radıyallahü anh ) ile Abdullah bin 
Ömer kabre indirerek defn edildi.

Saîd bin Zeyd hazretlerinin babası Zeyd bin Amr, 
İslâmiyetten önce Peygamberimizle görüşürdü, Allahü 
teâlâ’nın kendine verdiği ilham ile putlara tapan insan-
ların haline şaşar, putperestliğin şirk olduğunu, onlara 
kesilen kurbanların etinin yenemiyeceğini düşünürdü. 
Bu sebeple kendine yeni bir din bulmak için Suriye ta-
raflarına gidip Hazreti İbrâhîm (aleyhisselâm ) dinine 
girerek Haniflerden oldu. Mekke’ye döndüğünde cahi-
liyye âdetlerinden olan kız çocuklarını diri diri toprağa 
gömenlerle mücadele etti. Kız çocuklarının çoğunun 
ölümden kurtulmalarına sebep oldu. Oğlu Sa’îde de sık 
sık “Bir Allah’a mı, yoksa bin ilâha (putlara) mı inana-
yım.” der, onu Allah’a inanmaya teşvik ederdi. Bu se-
bepledir ki, Saîd’e Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm 
) kendisine Müslüman olmasını söyleyince, Saîd bin 
Zeyd hanımı Fâtıma ile birlikte hemen Müslüman oldu. 
Muhammed ( aleyhisselâm ) İslâm Dîni’ni tebliğe baş-
ladığında ilk katılanlardan olup, ilk inananların arasına 
girdi. Habbab bin Eret evlerine gelip, Fâtıma binti Hat-
tab’a, Kur’ân-ı kerîm okurdu. Hazreti Ömer bin Hattab 
da Saîd bin Zeyd’in evinde okunan Kur’ân-ı kerîm’den 
kalbi yumuşayıp, tesiri altında kaldı. Kur’ân-ı kerîm’i 
okuyup, fesahati, belagatı, mânâları ve üstünlüklerine 
hayran kalıp, düşmanlığı silindi. Bunun üzerine Ömer ( 
radıyallahü anh ) Muhahammed’in ( aleyhisselâm ) ya-
nına gidip îmân etmekle şereflendi.

Saîd bin Zeyd ( radıyallahü anh ) müslüman olunca 
Mekke’de, diğer Eshâb-ı kiram gibi müşriklerden çok 
eziyet çekip, işkence gördüler. Mekke’de su-i kast, iş-
kence, zulüm ve tazyikler artınca Peygamber efendimi-
zin ( aleyhisselâm ) müsaadesi ile Habeşistan’a hicret 
etti. Sonra Medine’ye geldi. Hicret-i Nebevî’den sonra, 
Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) emriyle Hazreti Talha bin 
Ubeydullah ile beraber Suriye tarafında araştırma ve 
oralardakilerin hâllerini inceleme vazîfesiyle gönderildi. 
Bu vazîfedeyken, Ebû Süfyân’ın başkanlığındaki kerva-
nın durumunu araştırdı. Bedir Gazâ’sında bulunmadıy-
sa da, Peygamber efendimiz ( aleyhisselâm ) O’nun 

oklarını attılar. Ganîmetten pay ayrıldı. Peygamber 
efendimizin ( aleyhisselâm ) bütün gazvelerine katıldı. 
Cennetle müjdelendiği hâdise ve hadîs-i şerîf “On kişi 
Cennettedir. Ebû Bekir cennettedir. Ömer, cennettedir. 
Osman cennettedir ve Ali, Zübeyr, Talha, Abdurrahmân 
bin Avf, Ubeyde bin Cerrah, Sa’d bin Ebî Vakkas Cennet-
tedirler” (radıyallahü anhüm). Peygamberimiz bu dokuz 
kişiyi zikr edip, sustu.

Sahâbe-i kiram: “Yâ Resûlallah onuncusu kimdir?” 
diye sorunca Resûlullah ( aleyhisselâm ), “Saîd bin 
Zeyd Cennettedir.” cevabını verdi.

Sâid bin Habîb der ki: Hazreti Ebû Bekir, Ömer, 
Osman, Ali, Sa’d, Saîd, Talha, Zübeyr ve Abdurrahmân 
bin Avf (radıyallahü anhüm)’ın Resûlullah katındaki yeri 
bir idi. Muharebede onun önünde, namazda arkasında 
idiler. Hadîs kitablarının en kıymetlisi olan Buhârîve 
Müslim bunu böylece bildirmektedir.

Hazreti Ebû Bekir halife olunca, O’na bîat etti. Haz-
reti Ömer hilâfeti (13/m. 634-23/m. 644) zamanında 13 
(m. 634)’de Ecnâdeyn muharebelerinde süvari kuvvet-
lerine, Fihl Muharebesi’nde piyade birliklerine kuman-
da etti. Şam’ın muhasarasına katılıp, şehrin fethinde 
bulundu. 15 (m. 636)’da Yermük Muharebesine katıldı. 
Hazreti Osman halîfe seçildiğinde O’na bîat etti. Hazreti 
Osman, O’na Kûfe’de iktâ olarak bir miktar arazi verdi. 
Hazreti Osman’ın şehâdetine çok üzüldü.

Saîd bin Zeyd hazretleri zamanını devamlı ibadetle 
geçirirdi. Dünya ve dünyâ ni’metlerinden daha çok âhi-
reti düşünürdü. Makam ve mevkiyi hiç düşünmez, ancak 
kendisine bir vazîfe verilirse, bunu en iyi şekilde yerine 
getirirdi. Cihadı çok sever, gösterişi hiç sevmezdi. Duâ-
sı kabûl olanlardan idi. Bunun için kendisini kırmaktan 
herkes çekinirdi. Eshâb-ı kirâm’dan Abdullah bin Ömer, 
Amr İbni Haris, Ebûttufeyl, tabiînin büyüklerinden Ebû 
Osman Hindi, Saîd İbni Müseyyeb, Kays bin Ebû Ha-
zım ve başkaları hâl ve sözlerinden rivâyet etmiştir. 
Peygamber efendimizden kırksekiz hadîs-i şerîf rivâyet 
etmiştir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

“Kim malının yanında, kanını, dinini, ehlini, koru-
mak uğrunda öldürülürse o şehîddir.”

“Kim başkasına âit olan bir karış yeri haksız olarak, 
kendi mülküne dahil ederse kıyâmet gününde arzın yedi 
katı halka gibi boynuna geçirilir.”

“Kırmızı beyaz mantar (Kem’e) kudret helvası, ne-
vindendir. Suyu gözlere şifâdır.”

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Sözlükte, “çağırmak, istemek, yardım dilemek” anlamlarına 
gelen “dua”; dinî bir kavram olarak, aciz ve zayıf olan kulun, bütün 
benliğiyle kudreti sonsuz Yüce Yaratıcı’ya yönelerek, hâlini O’na arz 
etmesi ve her türlü ihtiyacı için O’nun engin lütuf ve merhametine 
sığınmasıdır. 

Acizliğini, zayıflığını ve fakirliğini itiraf eden kul, dua vasıtasıyla 
gücü her şeye yeten ve her şeyin sahibi olan Yüce Allah ile aracısız 
irtibat kurar, O’na niyazda bulunur ve O’nun himayesine iltica eder. 
İnsanın, edâ etmekle sorumlu olduğu tüm ibadetlerin, özü itibariy-
le kendisiyle Rabbi arasında irtibat kurmayı veya var olan irtibatın 
güçlenmesini hedeflediğini düşünürsek dua, bunu hemen ve dolay-
sız gerçekleştirdiği için Peygamber Efendimiz tarafından “ibadetlerin 
özü” olarak nitelendirilmiştir. Dua, ibadetlerin özü olması yönüyle 
insanoğlunun yaratılış gayesini de temsil etmektedir. Zira Yüce Ya-
ratıcımız, insanları ve cinleri sadece kendisine ibadet etsinler diye 
yarattığını ifade buyurmaktadır. “(Rasûlüm!) De ki: duanız olmasa, 
Rabbim size ne diye değer versin!” ifadeleriyle de Yüce Rabbimiz, 
bu gerçeğe işaret etmektedir. 

Bize şah damarımızdan daha yakın olan ve içimizden geçirdikle-
rimizi bilen Rabbimiz, bizleri kendisine dua etmeye çağırmakta ve 
dua ettiğimiz takdirde bunlara karşılık vereceğini haber vermekte-
dir. Yüce Allah, kendisine, yalvara-yakara, gizlice, azabından kor-
karak ve rahmetini umarak güzel isimleriyle ihlas ve samimiyetle, 
sabah-akşam, yan yatarken, otururken veya yürürken dua edebile-
ceğimizi bildirmektedir. Atıflarda bulunduğumuz ayet-i kerimelerde 
Yüce Rabbimiz, dua ederken dikkat etmemiz gereken hususları biz-
lere anlatırken, talim buyurduğu hâl üzere kendisine her yerde ve 
her zaman duada bulunabileceğimizi haber vermektedir. Kur’an-ı 
Kerim’de, peygamberlerin dilinden zikredilen dualara baktığımızda, 
Allah hakkında hüsn-ü zan sahibi olmamız gerektiğini (Meryem, 4, 
48), duaya Yüce Rabbimizi övgü ve kusurlarımızı itirafla başlamamı-
zın uygun olacağını öğrenmekteyiz. 

Kur’an-ı Kerim, insanoğlunun zorluk ve sıkıntı anlarında Rabbine 
içtenlikle yönelerek dua ettiğini, ancak sıkıntısı kaldırıldığında sanki 
hiç Allah’a bu sıkıntısından dolayı dua etmemiş gibi geçip gittiğini 
anlatırken böyle kimselerin haddi aşan kimseler olduğunu ifade et-
mektedir. İnanmayanların hoşuna gitmese de dindar ve ihlâslı ola-
rak Allah’ın rızasını umanlarla birlikte duada sebat etmemiz, bizlere 
öğütlenmektedir. Yüce Allah, yalnızca kendisine dua edip ve yalnızca 
kendisinden yardım dilememiz gerektiğini bildirirken, kendisi dışın-
da el açılanların hiçbir şekilde dualara icabet edemeyeceğini misal 
yoluyla şöyle anlatmaktadır: “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak 
O’dur. O’nun dışında el açıp dua ettikleri, onların isteklerini hiçbir 
şeyle karşılamazlar. Onlar, ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki 
avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suyu ağzına götürmedikçe) su 
onun ağzına girecek değildir. İnanmayanların duası kuşkusuz hedefi-
ni şaşırmıştır.” Peygamber Efendimiz de en küçüğüne varıncaya ka-
dar tüm ihtiyaçlarımızı Rabbimizden istememiz gerektiğini , bizlere 
öğütlerken, Allah’ın kendisinden istenmesini sevdiğini, kendisinden 
istemeyenlere ise gazab edeceğini haber vermiştir. 

Örnek yaşantısıyla ve güzel sözleriyle her alanda bizlere rehber-
lik edip yolumuzu aydınlatan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), duala-
rımızın Allah (c.c) tarafından hüsn-ü kabul ile karşılık görmesi için şu 
hususlara dikkatimizi çekmiştir:  Sıla-i rahmi gözeterek ve günahlar-
dan uzak durarak duada bulunduğumuz takdirde Yüce Allah, ya dile-
ğimizi gerçekleştirmek veya günahımızı affetmek suretiyle duamıza 
icabet edecektir.  

Duada elleri açarak kaldırma ve sonunda yüzümüze sürme 
gibi birtakım şeklî hususlara dikkat çeken Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s.), “Rabbiniz hayydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine eli-
ni kaldırdığı zaman, O, ellerini boş çevirmekten haya eder.” şeklinde 
buyurmak suretiyle, Rabbimizin ne denli engin rahmet sahibi oldu-
ğunu bizlerin dikkatine sunmuştur. Duaya, Allah’a hamd ve senâ, 
Peygamber Efendimize salât ve selâm ederek başlamak, “amîn” 
sözcüğüyle son vermek, dua esnasında sesini yükseltmeksizin, du-
ayı ısrarcı ve kesin bir üslupla, üçer defa tekrar ederek yapmak ve 
dua yaptıktan sonra, “dua ettim de, duam kabul edilmedi” gibi sözler 
sarf etmek suretiyle acele etmemek gibi hususlar, Peygamberimiz-
den dua âdâbıyla ilgili olarak bize ulaşanlar arasındadır. 

Lânet etmeyi ve bedduada bulunmayı hoş görmeyen Peygamber 
Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kendinize, çocuklarınıza, hiz-
metçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyin. Ola ki, Allah’ın duaları 
kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir.” Kendisi 
ve kocası için dua isteyen bir kadına, “Allah sana da, kocana da rah-
met etsin!” diye dua buyuran Peygamber Efendimiz, dualarımızda 
Allah’tan hayırlı isteklerde bulunmamızın önemine işaret etmiştir. 

KAYNAK: Diyanet İşleri Başkanlığı 

Allah’a karşı kulluk 
görevimiz olarak dua

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. 
“Kâfirûn”, inkârcılar demektir. Mushafta-
ki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına 
göre on sekizinci sûredir. 

Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden 
önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine 
dair rivayet de vardır. Tefsirlerde anlatıldı-
ğına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir 
sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de 
kendilerinin onun ilâhına tapmalarını iste-
mişler. 

Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi or-
tak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş; 
bu defa Kureyşliler, “Bizim ilâhlarımızdan 
bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni 
tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişler. 
Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir. 

Sûrede Hz. Peygamber’in inkârcılarla 
şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin 
bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirk-
ten uzak tutulması hedeflenmektedir. 

Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili 
olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu 
ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ 
eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” 
buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyu-
mak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyu-
hel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk 
inancına sapmaktan korunursun” dediğini 
naklederler.

Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul 

yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’bu-
dûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- 
Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum 
âbidûne mâ a’bud. 6- Lekum dînukum veli-
ye dîn. 

Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

1- “De ki: Ey kâfirler. 
2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 
3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ede-
cek değilsiniz. 
4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak deği-
lim. 
5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet ede-
cek değilsiniz. 
6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

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

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

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



 23 MAYIS 201810 İLAN

•	 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;

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 
88 76

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

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.

Adres: 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
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ZAYİ
Yabancı Tanıtım Kartımı kaybettim hükümsüzdür.

Samah BADAWI

Z-354 ZAYİ
2005-129 nolu 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezinden 
almış olduğum ustalık belgemi kaybettim hükümsüzdür.

Haydar KELEŞ

Z-355

	 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 

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

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

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

Konya Kantinciler Esnaf 
Derneği tarafından geleneksel 
hale getirilen iftar yemeği bu yıl 

Şuayip Usta Yemek Salonunda 
yoğun bir katılımlagerçekleşti-
rildi. Düzenlenen iftar yemeğine 

Konya Kantinciler Esnaf Derneği 
Başkanı Ethem Tartan, yönetim 
kurulu üyeleri, STK temsilcileri, 
esnaf odaları başkan ve temsilci-
leri, dernek üyeleri ve aileleri ile 
okulların yöneticileri katıldı.

İftar yemeğinin birde özel 
misafirleri vardı. Necmettin Er-
bakan Üniversitesi KONDİL’de 
eğitim gören 80 yabancı misafir 
öğrenci, Konya Kantinciler Der-
neğinin iftar yemeğinde misa-
firlerle aynı sofrada buluşarak 
birlikte oruç açtı.

Ramazan ayının ruhuna uy-
gun bir şekilde iftar yapmak 
istediklerini, bu nedenle sofra-
larında, ümmet coğrafyasının 
her noktasından eğitim için ül-
kemizde bulunan öğrencilerle 
iftarlarını paylaştıklarını belirten 
Konya Kantinciler Esnaf Derneği 
Başkanı Ethem Tartan, yaptığı 
kısa konuşmada Ramazan ayı-
nın önemine ve güzelliklerine de 
vurgu yaptı.

Katılan herkese teşekkür 
eden Başkan Tartan, geleneksel 
hale getirdikleri iftar program-
larının gelecek yıllarda da aynı 
duygu ve güzelliklerle devam 
edeceğini belirtti.
n HABER MERKEZİ 

Kantinciler Derneği, iftarda buluşturdu
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Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma Mahallesi ve Akören İlçesi TYP kapsamında çalıştırılacak personelin 
taşınması için servis aracı kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2018/249265
1-İdarenin
a) Adresi : Aksinne Mahallesi Gazhane Sokak 31 42200 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323536902 - 3323523284
c) Elektronik Posta Adresi : konyaobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. kısım Konya İli Selçuklu İlçesi Sızma mahallesine 1 adet servis
   aracı kiralama işi 2. Kısım Konya İli Akören İlçesi 1 adet servis aracı
   kiralama işi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
   şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Konya A.T.M. şefliği sınırları 
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 121(yüz yirmi bir) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aksinne Mahallesi gazhane sok No:31 Meram /Konya
b) Tarihi ve saati : 01.06.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Personel Taşıma Güzergah İzin Belgesi sözleşme esnasında istenecektir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Orman 
Bölge Müdürlüğü Aksinne Mahallesi Gazhane sokak No:31 Meram /KONYA adresindeki 311 nolu 
oda adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Orman Bölge Müdürlüğü Aksinne Mahallesi Gazhane 
sokak No:31 Meram /KONYA adresindeki 311 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır. 
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SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMET ALIMI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son günlerde Konya genelinde etkili olan yağışlar, Altınekin bölgesinde bulunan ekinlerde tahribata yol açtı. Hasar tespit çalışmaları 
yaptıklarını söyleyen Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu bazı bölgelerde yüzde 90 civarında zararın olduğuna dikkat çekti

Dolu, ekinleri vurdu!
Konya son birkaç gündür et-

kili olan yağışlı hava bazı bölge-
lerde şiddetli oldu. Yağışlar dolu 
şeklinde etkisini gösterirken, 
ekili olan ürünlere de zarar ver-
di. Hasarın bir hayli fazla oldu-
ğu Altınekin bölgesinde çiftçiler 
durumdan dolayı mağdur kaldı.  
Konu ile ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, 
hasar tespit çalışmalarına devam 
ettiklerini vurgulayarak Altıne-
kin’in bazı mahallelerinde yüzde 
90’a yakın hasarın olduğunun 
altını çizdi. Çiftçinin İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkililerinden yar-
dım beklediğini de vurgulayan 
Kağnıcıoğlu, “Bizler  Ziraat Oda-
sı olarak çiftçilerimizin yardım 
taleplerinin kendilerine yararlı 
olacağına inanıyoruz. Yenikuyu 
ve Karaağılı bölgesinde buğday-
larda yüzde 90 zarar var. Sarnıç 
mahallemizde de hasar tespit ça-
lışmalarımız devam ediyor. Buğ-
day, mısır, ayçiçeği ve arpa gibi 
bitkileri dolu oldukça vurmuş” 
dedi. 

“BUĞDAYLARDA YÜZDE 90 
CİVARINDA ZARAR VAR”

Altınekin bölgesinde etkili 
olan yağışın dolu şeklinde ol-
duğunu dile getiren Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağ-

nıcıoğlu, buğday ve arpalarda ki 
hasarın yaklaşık yüzde 90 civa-
rında olduğunun altını çizerek 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Geçtiğimiz günlerde Konya’da 
etkili olan yağışlı hava Altıne-
kin’de de etkili oldu. Yağışların 
dolu şeklinde olması ekili olan 
ürünlere ciddi derecede zarar 
verdi. Arazilerde hasar tespiti 
yapıyoruz. Yenikuyu ve Karaağı-
lı bölgesinde buğdaylarda yüzde 
90 zarar var. Sarnıç mahallemiz-
de de hasar tespit çalışmalarımız 
devam ediyor. Buğday, mısır, 
ayçiçeği ve arpa gibi bitkilerde 
zararlar var”

“OLUŞAN ZARARLARA KARŞI 
ÇİFTÇİMİZ YARDIM BEKLİYOR”

Oluşan zararlara karşı çiftçi-
lerin devletten yardım bekledi-
ğini de dile getiren Kağnıcıoğlu, 
Altınekin Ziraat Odası olarak 
çiftçilerin taleplerinin yararlı 
olacağını da ifade ederek, “Çift-
çilerimiz ile yapmış olduğumuz 
istişareler sonucu kendilerinin 
Tarım İlçe Müdürlüğünden ta-
lepleri oldu. ‘Zarar gören ürün-
leri bozacağız ama yağmurlama 
sistemimiz yetersiz’ dediler. Mı-
sırı veya ayçiçeğini bozacak pa-
ralarının olmadığını söylüyorlar. 
Yani bölgedeki mağdur olan çift- çilerimizin böyle bir beklentisi 

var. Devletimizde bu çiftçile-
rimize yardım ederse çok iyi 

olur. Bizlerde Ziraat Odası olarak 
çiftçilerimizin taleplerinin kendi-
lerine yararlı olacağına inanıyo-

ruz. Çünkü çiftçimiz gerçekten 
mağdur durumda. Dolu yağışla-
rının da hafta sonuna kadar de-
vam edeceği söyleniyor. İnşallah 
bundan sonraki yağışlarda ürün-
ler zarar görmez” diye konuştu.  

“ZARARLARIN BİR KISMI 
TELAFİ EDİLEBİLİR”

Zarar gören alanlar için çift-
çilere önerilerde bulunan Zira-
at Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Süley-
man Soylu, “Öncelikle çiftçile-
rimize geçmiş olsun diliyorum. 
Zarar gören buğday alanları ile 
ilgili bir kaç önerim olacak. Za-
rarı çok fazla olan üreticilerimiz 
tarlayı silaja biçip, paket yapsın-
lar. Yerine ayçiçeği veya silajlık 
mısır ekebilirler. İlçe tarım ÇKS 
değişikliği yapabilirse tek yıllık 
silajlık bitkilere buna buğdayda 
dahil destekleme var. Zararların 
bir kısmı telafi edilebilir. Zararın 
kısmen az olduğu yerlerde çift-
çilerimiz bir kaç gün sonra biraz 
azotlu gübreleme yapıp sulasın-
lar, hasat biraz gecikir fakat yeni 
gelen kardeşler tane doldurup 
zararı biraz olsun telafi ederler. 
Mısır ve pancarlar toplar pek bir 
şey olmaz. Ayçiçeği zarar gören 
alanlar için 3-4 gün beklesinler 
bitkilerin durumu tam ortaya 
çıksın ondan sonra bozup, boz-
mamaya karar versinler” dedi.  
n HÜSEYİN MENEKŞE

Bekir Kağnıcıoğlu Prof. Dr. Süleyman Soylu

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
her yıl düzenlendiği geleneksel 
iftar yemeği organizasyonunu bu 
yıl yapmama kararı aldı. İftar ye-
meği yerine bu Ramazan’da üye-
ler adına şehit aileleri ile muh-
taçlara yardımda bulunulacak.

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası bu Ra-
mazan ayında anlamlı bir ka-
rarın altına imza attı. Başkan 

Seyit Faruk Özselek, toplam 2 
bin 350 üyeye yönelik her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen iftar 
yemeği organizasyonunu bu yıl 
yapmama kararı aldı.İftar daveti 
yerine üyeler adına şehit ailele-
ri ile muhtaçlara yardımda bu-
lunulması kararlaştırıldı. Karar 
cep telefonu mesajlarıyla üyele-
re bildirildi. Mesajda “Mübarek 
Ramazan ayı münasebetiyle her 
yıl düzenlediğimiz geleneksel 

iftar yemeği organizasyonumu-
zu şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi 
Müslüman kardeşlerimize des-
tek olmak amacıyla bu yıl düzen-
lemiyoruz. Bunun yerine sizler 
adına, ilgili yardım kuruluşları 
aracılığıyla yardım yapılacaktır. 
Bu vesile ile Ramazan ayının ül-
kemize ve İslam Alemine barış, 
huzur ve mutluluk getirmesini 
dileriz” denildi. 
n HABER MERKEZİ 

Konya SMMMO’dan örnek karar 

Seyit Faruk Özselek



Merhum Mustafa Büyükkaplan, Cumhuriyet dönemindeki Konya’nın ilk hafızlarından olmasıyla biliniyor. Hafızlık eğitimine önem veren merhum Büyükkap-
lan, Aziziye Camii’nde çok sayıda talebe yetiştirmiş, hafızlık eğitimi vermiştir. Eğitime kazandırılan Hafız İmam Hatip okulu ile ismi yaşatılmaya devam ediyor

Cumhuriyet’in ilk hafızı!

Merhum Mustafa Büyükkaplan, 
Konya’nın önemli manevi önder-
lerinden olmasıyla bilinir. Küçük 
yaşlarda başladığı hafızlık eğitimini 
başarıyla tamamlayan merhum Bü-
yükkaplan, daha sonra Arapça ve 
tecvit dersleri de alarak ilmini daha 
da genişletmiştir. Aynı zamanda iyi 
bir tüccar da olan Büyükkaplan, iş 
hayatında da oldukça ahlaklı, dü-
rüst olmasıyla dikkat çekmiştir. İş 
hayatını sürdürürken diğer taraftan 
ibadet hayatını hiç aksatmayan mer-
hum Büyükkaplan, her Ramazan 
ayında hatimle teravih kılar, Rama-
zan’ın son 10 günü itikafa girermiş. 
Merhum Büyükkaplan’ın en büyük 
mutluluğu ise; talebe yetiştirmek. 
Öğleye doğru yün borsasındaki işi 
tamamlandıktan sonra öğle namazı 
ile Aziziye Cami hücresine girer, yaz 
günleri ikindi namazı sonrasına, kış 
günleri akşam namazı sonrasına ka-
dar talebeleri ile ilgilenen merhum 
Büyükkaplan’ın, İlahiyat Fakültesin-
den, imamlardan hafızlık yapmaya, 
okumaya gelen talebeleri dahi vardı. 
Hafızlığa çok önem veren merhum 
Büyükkaplan adına ailesi, Hafız ye-
tiştiren bir İmam Hatip okulu yaptı-
rarak eğitim hayatına kazandırdılar. 
MUSTAFA BÜYÜKKAPLAN  [1330 
Rumi ( 1914 ) – 1993 ]
 (TORUNU MUSTAFA 
BÜYÜKKAPLAN’IN ANLATIMIYLA)

Mustafa Büyükkaplan, 1914 yı-
lında Konya’da doğmuştur ve Kap-
lanzade Hacı Osman Efendi’nin beş 
çocuğundan biridir. Annesi Şerife 
Hanımı, üç yaşındayken kaybetmiş-
tir.

Babası Osman Efendi, iki büyük 
oğlunu okutmuş biri Üsteğmen biri 
muallim olmuştur. Ancak Musta-
fa’yı toplumdaki bozulmayı gerekçe 
göstererek okutmamıştır. Onu yedi 
yaşındayken hafızlığa başlatmış, 
hafızlığını tamamladıktan sonra, 
Osmanlıca okuma - yazma ve he-
sabı öğretmiştir. Yağcızade Mustafa 
Efendi’den tecvid ve kıraat dersleri 
almıştır. Kendisi; Cumhuriyet dö-
neminin ilk hafızlarından olduğunu, 
Konya’da hafızlığa çalıştığı dönemde 
üç kişi olduklarını anlatırdı. Aziziye 
Cami imamı olan hocası, Yağcızade 
Mustafa Efendi ile birlikte Aziziye ca-
misinde mukabele okumuştur. 

On iki yaşlarında iken mahalle-
lerinde bir cenaze evine babasının 
yanında gitmiş ve hatim okuyan ha-
fızlara adet olduğu üzere para teklif 
etmişler. Paraya ihtiyacı olmasına 
rağmen kabul etmemiştir. Çevre-
nin baskısı ile parayı almak zorunda 
kaldığını anlatırken “Parayı alırken 
tepemden aşağı kaynar sular dökül-
dü” demiştir.

Çalışarak kazanma arzusu de-
demi yün ve derilerin alınıp satıldığı 
pazara yönlendirmiş. Yün ve derici-
lik, baba mesleği olması hasebiyle, 
azda olsa bu mesleğe aşinalığı vardı. 
O zamanlar köylülerin getirdiği yün 
ve deriler bu pazarda alınıp satılır-
mış. Dedem önceden bu işi yapmış 
biriyle deri-alıp satmaya başlamış, 

daha sonra da babasının Müze Cad-
desi, Borsa Sokak’ta kiralamış oldu-
ğu dükkânı kendisine devretmesi ile 
dükkân sahibi olarak ticaret hayatına 
girmiş.

Yün, yapak ve tiftik tüccarı olan 
babası Hacı Osman Efendi’nin mad-
di durumu o dönemde çokta iyi de-
ğilmiş. Konya’da bir tiftik tüccarına 
80 ton tiftik vermiş. Ardından birinci 
dünya savaşı başlamış ve ticaret ta-
mamen kesilmiş. Sattığı maldan beş 
kuruş alamamış. Tiftiğin 76 tonu 
kendi sermayesi 4 tonu ise müstah-
sile borçmuş. Evde halı, kilim, bakır 
gibi para edecek ne varsa satıp borç-
larını ödemiş. Ardından gelen kıtlık 
seneleri ve ağır vergiler Kaplanzade 
Hacı Osman Efendi’ye ticareti bı-
raktırmış. Aynı zamanda icazetli bir 
hoca olan Kaplanzade Hacı Osman 
Efendi, hafız ve fıkıh konusunda üs-
tat imiş. Ticareti bıraktıktan sonra 
imamlık yapmak istemiş. Karakayış 
Camisi için açılan sınava müracaat 
etmiş. İmtihan yeni yazı ile yapıla-
cağı için dedem, babası Hacı Osman 
Efendi’ye on – on beş gün gibi bir 
zamanda yeni yazıyı öğretmiş. Hacı 
Osman Efendi de sınavı kazanıp gö-
reve başlamış. 1955 senesinde 86 
yaşında, vefat edene kadar imam-
lık vazifesine devam etmiş. Osman 
Efendi yaşayışı ile de takva bir zat 
imiş. Konya Müftüsü Abdullah Efen-
di fetva sormaya gelenler çok olduğu 
zaman bir kısmını Osman Efendi’ye 
gönderirmiş. Müsevvit (Müftü Yar-
dımcısı) Hacı Hasan Efendi de Cuma 
namazlarını Osman Efendi’nin arka-
sında kılarmış.

Mustafa Büyükkaplan, 1935 yı-
lında Kağnıcı Mehmet Efendi’nin 
kızı Vesile Hanım ile evlendirilir. Bu 
izdivaçtan üç erkek ve bir kız ço-
cukları olur. Kısa bir dönem kadrolu 
müezzinlik görevi de olan dedem; ti-
caretle de uğraştığı için bazı vakitler 
de camiye gidemez. Kendisi Nadir 
de olsa bazen vazifemi aksatıyorum. 
Kazancıma halel geliyor diyerek res-
mi müezzinlik görevini bırakır. Kırk 
yılın üzerinde fahri imamlık yapar. 
Üç vakit kılınan mescitlerde (sabah, 
akşam ve yatsı) Nuriye Mescidi, 
Sırçalı Mescit, uzunca bir dönemde 
Baba sultan Mescidinin imamlığını 
yapmıştır.

Askerliğini İzmir Foça’da depo 
sorumlusu olarak yapmıştır. Komu-
tanları dürüstlüğünü takdir ederek 
kendisini bu vazifeye getirdikleri bi-
linmektedir.

Askerlik dönüşü rahmetli Rıfat 
Hekimoğlu Efendi ile ortaklıkları 
olmuş, Adana’dan buğday satın al-
mışlar, satışında biraz zorlanmışlar, 
kendi aralarında bu işten para kaza-
nırsak hac parası yapalım demişler. 
Buğdayı Urfa’ya satmışlar. Hacca 
gitme niyetleri 1949 yılında gerçek-
leşmiş. Türkiye’den hacca ilk defa 
bu tarihlerde gidilmeye başlanmış-
tır. Babası ve üvey annesini de ala-
rak uzun ve maceralı bir yolculuktan 
sonra hac farizasını yerine getirmiş 
olurlar. Dedemin bizlere önemli na-

sihatleri olurdu. Hacdan bahsettik. 
Bu bahis ile alakalı bir tanesini nak-
ledeyim. Dedemden şöyle dinledik. 
“Hayatımda birkaç kez büyük laf ko-
nuştum. Allah’ta bunlarla beni imti-
han etti. ‘’Hac için Suriye’nin Lazki-
ye Limanı’ndan, Suudi Arabistan’ın 
Cidde Limanına gitmek için gemiye 
bineceğiz, gemi limana üç-beş gün 
geç geldi. Yanımda yaşlı annem, ba-
bam ve eşyalarımız var. Liman çok 
kalabalık, aşırı izdiham var. Gemi 
yanaştı. Şu yaşlıları bindireyim eş-
yaları da taşıyayım, ben geminin ba-
casından da olsa binerim diye içim-
den geçirmiştim. Anne ve babamı 
gemiye bindirdim, eşyaları gemiye 
verdim, tam bineceğim esnada gemi 
demir aldı ben binemeden uzaklaştı. 
İki yaşlı insan, eşyalarımız ve yiye-
ceklerimiz hepsi gemide gitti. Bir de 
annem Mustafa acaba gemiye biner-
ken denize mi düştü? diye epeyce 
tedirgin olmaları, ancak bir sonraki 
gemi ile Cidde limanına gidebildim.” 
Böylece anlatıp büyük konuşmamak 
gerektiğini hayatından bir örnek-
le bizlere de söylemiş olurdu. Yine, 
annesini küçük yaşta kaybettiği için 
hiç görmediğini, rüyada görmeyi 
çok arzu ettiğini, bu sebeple her gün 
yatmazdan önce dualar, salat- u se-
lamlar okuduğunu buna rağmen 
göremediğinden bahsederdi. Yalnız 
hac görevlerini yerine getirirken an-
nesi için bedel hac yaptırdığını, Ara-
fat gecesi ilk defa rüyasında annesini 
gördüğünü her defasında ağlayarak 
anlatırdı. Ticaretin de çok kesin ve 
katı kuralları vardı. Tavizsizdi. Bu 
yüzden meslek hile yapmaya müsa-
it, üç oğlum var, onlara bırakılacak 
bir meslek değil, diyerek düşünmüş 
ve ilk işi olan yün yapağı ve tiftik tüc-
carlığını bırakmıştır.

Adana’ya gidip gelirken pamuk 
yağı işleme tesislerinde pamuk 
küspesini görmüş. Pamuk küspesi 
hayvan yemi olarak kullanılır, ihraç 
edilirmiş ve bu yem Konya’da pek 
bilinmezmiş. Bir miktar numune 
getirmiş, hayvanlara yedirmişler. 
Hayvanlar için sağlıklı bir besin. Bu-
nun ticaretine başlamış, Adana’da 
2-3 fabrikayı bağlamış. Çıkan ürün-
leri satın almış. Dedem Adana’da 
günlük çıkan yemleri trene yükleyip 
sevk etmekle meşgul, büyük am-
cam Osman Büyükkaplan, Konya 
garına gelen bu yemleri dükkâna 
nakli ve satışı ile ilgilenirmiş. Am-
cam günlük satılan malların parasını 
fabrikalara havale eder, dedem mal 
alırmış. O günün şartlarında zor bir 
ticaret olduğunu söylerdi. “Serma-
yem kıt, banka vs. ile işim olmaz, 
bono kullanmam derdi’’. Yalnızlık-
tan büyük amcamı okutamadığına 
hep üzülürdü. Diğer iki oğlunu ba-
bam Muhammed ve amcam Fah-
rettin Büyükkaplan’ı okutmuş. Ba-
bam İmam Hatip ve Yüksek İslam 
Enstitüsü, amcam Ticaret Lisesi ve 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
mezunudur.  Çocuklarına okuya-
caksınız, tahsilinizi bitireceksiniz. 
Ama gerekirse sırtınızla urganla 
hamallık yapacaksınız dermiş. Daha 
sonra 1952 yılında halıcılık yapmaya 
başlar. O dönemlerde makine halısı 
üretimi olmadığı için el halıları sa-
tılmaktadır. Isparta, Uşak, Demirci, 
Gördes, Simav ve az miktarda Sille 
de yeni yeni de Ladik’te halı imala-
tı yapılmaktadır. Halı daha çok De-
mirci yöresinde dokunurdu. Oraya 
ulaşım çok zor olduğu için Konya 
esnafı pek gitmek istemezmiş. Kon-
ya’dan Akşehir’e kadar otobüs ile 
Akşehir-Afyon arası tren, Afyon’da 
aktarma yapılır. Uşağa tekrar trenle. 
Uşak’tan Demirci’ye tomruk kam-
yonları üzerinde zor bir yolculukla 
ulaşılırmış. Dedem bu meşakkatli 
yolculuğa katlanır, gider halıları alır, 
Konya’ya getirir, bir miktarını kendi 
mağazalarında satarlar, bir miktarı-
nı da esnafa üçer – beşer dağıtır ve 
tekrar gidermiş halı almaya. 1953 
ve 1957 seneleri için kendi tabiriy-
le “çok şen yıllardı, mahsul bol oldu, 
işler hızlıydı, dükkânda satacak halı 
bulamaz olmuştuk.” derdi. 1958 yı-
lında Lâdik halısı imalatına girmeye 
karar vermiş. Halı imalatı aslında zor 

bir iş. Konya, Afyon, Balıkesir yörele-
rinden toplanan yünler; tefrik edilir, 
yıkama, boyama ve eğirme işleri için 
Uşağa gönderilir. O zamanın kısıtlı 
imkanları ve teknolojileri ile bu işler 
çok daha zor. Sonra iplikler Konya’ya 
getirilirmiş. İmalat bölgesi olarak 
Lâdik seçilmiş. Önceleri evlere halı 
tezgâhları kurulmak suretiyle, daha 
sonraları evlerin yanında, köy mey-
danlarına atölyeler yapılarak halı do-
kutulurmuş. Halı imalatında bütün 
malzeme ve demirbaşlar, imalatçıya 
ait (halı tezgâhı, ip, model, makas, 
kirkit vs.). Bayanlar düğüm hesabı 
dokuma yaparlardı. İlk yıllar biraz 
zorlanmışlar. Bölge işe tam hâkim 
değil. Yeni yeni öğreniyorlar mes-
leği. Birkaç müteşebbis İran asıllı 
Acem Ali Usta’yı İran’dan getirmek 
suretiyle bölgeye halı dokuma işini 
öğretmişler. Dedem sebat ettiklerini 
söylerdi. Akşehirli Hacı Ahmet Efen-
di (Sultan Selim camii imam ve hati-
bi) bu işin bereketli olduğunu, sebat 
etmelerini tavsiye etmiş. Akşehirli 
Hacı Ahmet Efendi daha önceden 
bu işi yapmış biri. Ayrıca Ladikli Hacı 
Ahmet Ağa’da “Yokluk zamanları 
köylü bu işten sebepleniyor, sizde 
kazanırsınız inşallah.” diyerek teşvik 
etmiş. Hacı Ahmet Ağa ile babadan 
kalma samimi bir dostlukları var-
mış. Yine dedemden dinlediğim bir 
hatıra; Babası Hacı Osman Efendi 
ile tanışırlarmış. Osman Efendi bü-
yük oğlu Ahmet Hamdi’ye Lâdik, 
Akdoğan yaylasından kız istemek 
için Konya’dan çıkar. Ahmet Ağa’ya 
malum olur. Osman Efendi buralara 
geliyor biz niye dururuz diyerek he-
men atını koşar. Osman Efendi’yi yol 
güzergâhı Hac Pınar’ında karşılar ve 
görüşürler.  Dedem daha sonraları 
halıcılığın çok bereketli bir iş olduğu-
nu anlatır, şunu da ilave ederdi; “ço-
cuklarıma iyi bir meslek bırakmak 
için terk ettiğim mesleğe yıllar son-
ra, Allah nasip etti tekrar döndük” 
(halı ipliği üretmek için tekrar yün 
alımına başlaması üzerine) Büyük 
amcam aktif ticaretin içindeydi. Ba-
bam ve küçük amcam ise hem tahsil 
görüyorlar hem de öğrenimleri sıra-
sında babalarına yardım ediyorlar. 
Okulları ve askerlik vazifeleri bitin-
ce işe dahil olurlar. Halı imalatında 
kullandıkları halı ipliğini de kendileri 

yapmak isterler. İplik fabrikası ku-
rarlar. Dedemin yükü biraz hafifler. 
Yalnızca yün alım işlerini üstlenir. 
Büyük amcam halı imalatı ve toptan 
satışını, babam iplik üretimini, küçük 
amcam da satış ve pazarlama işlerini 
yürütür. 1958 yılında başlayan halı 
imalatı 2000’li yıllara kadar devam 
etmiştir. Dedem yoğun ve zor çalış-
ma temposu içerisinde fahri imamlık 
ve çocuk okutma işinden de hiç geri 
durmamış, seyahate gittiği zaman-
larda dedemin camisinde, amcam 
müezzinlik, babamda vekil imam-
lığını yaparmış. Dedem teravih na-
mazlarını hatimle kıldırırdı. Günlük 
bir buçuk cüz okur, Ramazan’ın 20. 
günü akşamı hatmi tamamlar ve son 
on gün itikafa girerdi. 40 yılı aşkın bu 
vazifeyi fasılasız yaptı. Hafızlığı çok 
sağlam idi, teravih kıldırırken bazı 
yıllar arkasında fatihi olurmuş bazı 
yıllarda da fatih bulamazmış. Ço-
cukluğumda hatırladığım on-on iki 
kişiyi geçmeyen bir cemaati vardı. O 
yıllarda hatimle teravih kılmaya ve 
itikaf ibadetine günümüzde olduğu 
kadar rağbet yoktu. 

Çocuk okutmak, hafız yetiştir-
mek, ardından onları mihraba geçir-
mek en büyük mutluğuydu. Oğulları 
iş yükünü hafifletince hafızlarla ilgi-
lenmeye daha fazla zaman ayırırdı. 
Sabah erken yün borsasına gider, 
burada açık artırma ile satılan köy-
lünün yünlerini alır, bu vazifesini de 
hiç aksatmazdı. Yine etkilendiğim bir 
hassasiyetini aktaracağım; babam 
bir bayram arifesi dedemin yine yün 
borsasına gitmek için hazırlandığını 
görüp bugün arife ne yapacaksın de-
diğinde; “köylü üç-beş okka yününü 
satacak, çoluk çocuğuna bayramlık 
alacak, şeker alacak, gitmezsek kim 
alacak bu yünleri?” diye engin dü-
şüncesini açıklamış oluyor.

Öğleye doğru yün borsasında-
ki işi tamamlandıktan sonra öğle 
namazı ile Aziziye Cami hücresine 
girer, yaz günleri ikindi namazı son-
rasına, kış günleri akşam namazı 
sonrasına kadar talebeleri ile ilgile-
nirdi. Kimileri de yatsı namazından 
sonra gelirdi. Genç yaşlı pek çok ta-
lebesi vardı. Kuran kursuna giden 
öğrencilere, ertesi gün okuyacakları 
derslerini hazırlamakta yardımcı 
olur ve derslerini ezberletirdi. Ben 

de öğleye kadar Kur’an kursuna, 
öğlenden sonra ise dedemin yanına 
giderdim. Bana dersimi ezberletirdi. 
Bazı talebeleri vardı, kuran kursun-
da hafızlık yaparken bir sebeple hıf-
zını yarım bırakmışlar. Dedem bu ki-
şilere hafızlıklarını tamamlattı. Daha 
önce hafız olup unutanlar dedeme 
gelip okumak suretiyle hafızlıklarını 
pekiştirirlerdi. İlahiyat Fakültesin-
den, imamlardan hafızlık yapmaya, 
okumaya gelen talebeleri vardı. Yine 
Aziziye Camisine mukabele oku-
maya gelen hafızlar mukabeleden 
önce okuyacakları yerleri dedeme 
dinletirlerdi. Talebelerine çok müş-
fik davranır, kaba söz ve dayağa 
hiç tahammülü olmazdı.  Camideki 
hücreye gelirken yanında kuruyemiş 
getirir, öğrencilerin dikkatleri dağıl-
maya başlayınca çaycıdan hücreye 
çay söyletir, çay içildikten sonra ye-
niden derse geçilirdi. 

Hafızlığı bitirenlere teravih na-
mazlarında fatihlik yaptırır birkaç yıl 
sonrada teravih namazı kıldırtmak 
için mihraba geçirirdi. Altı, sekiz 
rekât ile başlatırdı. Böylece arkadaş-
larımızdan pek çok kişiyi mihraba 
alıştırmıştır. Ben de imam hatip ikin-
ci sınıftan itibaren altı yıl dedemle 
birlikte hatimle teravih namazı kıl-
dırdım. Dedem bizi teşvik eder, kor-
kularımızı yener, bize; “beğenme-
yen mihraba geçsin” kabağın okkası 
beş kuruş desin. Bakalım düzgün di-
yebilecek mi? ‘’ derdi.

Dedem çok prensipli, kibar ve 
nazik bir yaratılışa sahip, hak huku-
ka son derece dikkatli, ileri görüşlü, 
kimsenin arkasından konuşmayan, 
konuşulmasına müsaade etmeyen 
birisi idi. Biraz sert görünümlü ol-
makla birlikte çok yufka yürekli, 
namazda, duada, sohbet esnasında, 
günlük hayatta gözü daima yaşlı 
olurdu.

Adına yapılan okulumuz Mus-
tafa Büyükkaplan Hafız İmam hatip 
Ortaokulu hayatta iken onu en çok 
mutlu edecek işlerin başında gelirdi, 
yetişse ne kadar memnun ve mesrur 
olurdu, bu hayratta hafızlarımızın 
yetişmesi, memleketimize ve İslam 
ümmetine faydalı olması onun ru-
hunu şad edecektir.

Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin, amin, amin…

Merhum Mustafa Büyükkaplan

Merhum Mustafa Büyükkaplan adına ailesi tarafından yaptırılan Hafız İmam Hatip Okulu eğitime kazandırılarak hafız yetiştiriyor.
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ANADER, Ramazan’ı çocuklarla yaşadı
Anadolu Aile Derneği yönetim 

kurulu üyeleri çocukların iftar heye-
canına ortak oldu. 

Konya’da aile ve çocuk hakkın-
da önemli çalışmalara imza atan 
Anadolu Aile Derneği’nin düzenle-
diği çocuk iftarında ANADER Baş-
kanı Fatma Kıvrak ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile çok sayıda çocuk bir 
araya gelerek Ramazan’ın  bereke-
tini paylaşmanın mutluluğu yaşadı. 

ANADER binasında gerçekleş-
tirilen iftar programında çocuklarla 
tek tek ilgilenen Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatma Kıvrak, “Ramazan 
kardeşlik demek, dostluk demek, 
paylaşmak demek. Farklı sofralarda 
her yaştan insanımızla birlikte ifta-
rımızı yapıyoruz. Bugün de çocuk-
larla bir araya geldik. Çocuklarımı-
zın, gençlerimizin, oluşturduğu bu 
görüntü ne kadar da güzel bir birlik 

ve beraberlik tablosu. İnşallah bu 
Ramazan birlik beraberliğimizin ve 
kardeşliğimizin arttığı, bütün dün-
yada insanların mutlu bir şekilde 
Ramazanlarını idrak edecekleri bir 
ay olur. Bizler burada rahat me-
kanlarımızda iftarlarımızı yaparken 
Filistin’deki kardeşlerimiz zulüm 
altında oruç tutuyorlar. Gönlümüz 
onlarla beraber. Ama inşallah bu 
hüznümüz son bulacak ve Rama-
zanlar ümmetin birlik ve beraber-
liğine kardeşliğine vesile olacak” 
dedi.

Çocuklarda Ramazan, oruç, sa-
hur, iftar ve teravih  bilincini oluş-
turmak amacıyla düzenlenen iftar 
programında ilk olarak çocuklar 
için  hazırlanan  sergi tanıtıldı. Sergi 
içerisinde davulcunun geçmişten 
günümüze önemi, hurma ve pide-
nin Ramazan ayındaki yeri, paylaş-

manın, sabrın ve tekne orucunun 
önemine vurgu yapıldı. 

Öte yandan çocuklar, Kara-
göz-Hacivat oyunları, çeşitli  ya-
rışmalar ve oyunlarla keyifli vakit 
geçirdiler. Ailede birlikte ibadet 
etmenin öneminin anlatıldığı prog-
ramda iftar vaktinin gelmesiyle ço-
cuklar hep birlikte oruçlarını açtılar. 

Tuba Didar Büyükmatur ve Yusuf 
Büyükmatur adlı çocukların oku-
dukları yemek duasına hep birlikte 
amin dediler.  İftardan sonra çocuk-
lar abdestlerini alarak hep birlikte 
akşam namazını kıldılar. Çocuklara 
iftar sonrasında Osmanlı geleneği 
olan diş kirası adı altında hediyeler 
verildi. n HABER MERKEZİ

Seçim çalışmalarına hız katan Saadet Partisi Konya il teşkilatı ramazan ayı do-
layısıyla İlçelere yapılan ziyaretleri iftar ile sahur arasında gerçekleştiriyor

‘Bu seçim çok önemli’
24 Haziran’da yapılacak olan 

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği 
seçimlerinin yaklaşması ile Saadet 
Partisi Konya İl Teşkilatı da çalışma-
larına hız kattı.

“Geleceğin için değiştir Konya” 
sloganı ile Ramazan ayı itibariyle 
başlatılan “Büyük Atılım” organi-
zasyonu ile 31 ilçeye 31 aday ada-
yı giderek vatandaşlar ile biraraya 
geldi. Seçim çalışmalarına hız ka-
tan Saadet Partisi Konya il teşkilatı 
ramazan ayı dolayısıyla İlçelere ya-
pılan ziyaretleri iftar ile sahur ara-
sında gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz 
Hafta Sonu toplamda 31 ilçeye ger-
çekleştirilen ziyaretlerde her ilçeye 
bir aday adayı ve teşkilat mensup-
ları giderek burada seçim çalışma-
ları gerçekleştirdi. Ziyaretleri Başta 
İl Başkan Vekili Hüseyin Saydam 
ve Aday adayı Av. Hasan Hüseyin 
Uyar olmak üzere Av. Mustafa Der-
bentli, Av. Şuayip Koçak, Mehmet 
Ali Gökçek, Ahmet Büyüktermiyeci, 
Avşar Akyol, Mahmut Sami Büyük-
yılmaz, Hasan Demir, İsmail Hakkı 
Bacak, Kerim Şenel ve Kenan Öz-
can’ın yanı sıra genç aday adayları 
Esat Ergener, Ebu Talha Doruk, Se-
yit Arık, Mehmet Kalabas, Mahmut 
Çapar, Sefa Yılmaz, Ahmet Kara ve 
Yasin Bulut gerçekleştirdi.

Teravih namazları sonrası va-
tandaşların derdini dinleyen Saa-
det Partili Aday Adayı ve teşkilat 
mensupları İftar ve sahur arasında 
da çay ocakları ve kıraathanelere 
giderek vatandaşlarla buluşuyor. 
Pazar günü Seydişehir ilçesinde 
çalışmaları yürüten Saadet Parti-
si Aday Adayı Av. Hasan Hüseyin 
Uyar konuşmasında Türkiye’nin en 
önemli seçimlerine gidildiğini belir-
terek, “Bugün gerek Konyamız ge-
rek Türkiyemiz için tarihi bir seçime 
gidiyoruz. Bu seçim Türkiye için çok 
önemli. Ekonomik sıkıntılar had saf-
hada, döviz ve madenler almış başı-
nı gidiyor. Üretime yönelik değil tü-
ketime yönelik yatırımlar yapılıyor. 

Biz bu yüzden iktidara geldiğimiz-
de bütün yatırımları durduracağız. 
Türkiye’yi borca esir eden yatırımla-
rın aksine Türkiye’yi en kısa sürede 
kalkındıracak ve bu ekonomik buh-
randan kurtaracak yatırımlara imza 
atacağız” dedi.

Türkiye’nin hızla kutuplaştığını 
dile getiren Uyar, “Biz inanıyoruz 
ki bu seçimleri kazanarak iktidar 
olacağız. Biz bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da kutuplaştırıcı 
değil, birleştirici üslubumuzu de-
vam ettireceğiz. Türkiye şu anda 
kutuplaştırılmış durumda, İnşallah 
bu kutuplaşmayı Saadet kadrola-
rı ile kıracağız. Genel merkezimiz 
başta olmak üzere tüm teşkilatları-
mız bu kutuplaşmanın önüne geçe-

bilmek için gerekli adımları atıyor. 
Cumhurbaşkanı adayımız Temel 
Karamollaoğlu’nun da seçim sloga-
nı bu kutuplaşmaya vurgu yapmak 
amacıyla ‘Kutuplaştıran Değil, Bir-
leştiren Güç’ olarak belirlendi ve bu 
yönde çalışmalar yapılıyor” şeklinde 
konuştu. Konuşmasının son bölü-
münde Millet İttifak’ın da neden yer 
aldıklarına ilişkin de konuşan Uyar, 
şu ifadelere yer verdi: “Bizim bir it-
tifak yapmamızı bazı kardeşlerimiz 
farklı yorumladılar. ‘Nasıl oluyor da 
falancalarla bir araya geliyorsunuz’ 
diyorlar. Kendi davamızdan milim 
sapmamız manasına gelmiyor ki. 
Bu ittifak iktidarın bütün partile-
ri zorladığı bir ortam oluşturduğu 
için var. Yüzde 10 barajını ısrarla 

tuttular. Bu hali zorlamak için. AK 
Parti de MHP ile ittifak kurdu, bu da 
gayet normal bir olaydır. Yani ittifak 
yapmaları normaldir. Biz de bu ba-
raj sorununu aşmak için seçim işbir-
liği yaptık.Bir araya gelerek, bu ba-
rajı yok hükmüne getirdik. Bizler bu 
tereddütleri ortadan kaldıracağız. 
Herkes seçimde kendi partisine oy 
verecek. Bir hilal ve beş yıldıza, yani 
Saadet Partisi’ne oy verecek. Bunu 
kimse unutmasın. Aldığımız her oy 
bir vekil daha çıkartmamıza yaraya-
cak. Bütün gücümüzle alacağımız 
oy miktarını artırabilmek için her 
insana ulaşacağız. Bize ters bakana 
sırtını dönene de uygun bir üslup ile 
ulaşmaya çalışacağız.”
n HABER MERKEZİ 

Kulu’da 3 önemli yapının temeli atıldı
Kulu’da cami, kütüphane ve 

öğretmenevinin temeli düzenle-
nen törenle atıldı.  Kırkahvesi mev-
kiinde eski yerine yapılacak olan 
Halime Hatun Kubbeli Caminin 
temel atma töreni Kur’anı Kerim 
tilavetiyle başladı. Müftü İbrahim 
Kacaroğlu’nun duasının ardından 
camiye büyük katkısı bulunan Ha-
san Kaya’ya plaket, Cami Yaptırma 

ve Yaşatma Dernek Başkanı Bekir 
Yüksel’e de belge takdim edil-
di. Temel atma törenine AK Parti 
Konya Milletvekili Abdullah Ağra-
lı, Halil Etyemez, Kulu Kaymakamı 
Mehmet Uğur Arslan ve protokol 
üyeleri katıldı. 

Cami Yaptırma ve Yaşatma 
Dernek Başkanı Bekir Yüksel, ye-
rine yenisi inşa edilecek caminin 

Selçuklu mimarisi olacağı belir-
terek, caminin kullanım alanının 
genişletilerek, 430 metre kareye 
çıkarılacağını söyledi. Cami de aynı 
anda bin 100 metrekare namaz kıl-
ma alanına ulaşılacağını ifade eden 
Yüksel, iki minaresi olacak caminin 
3 kattan oluşacağını ve 2019 yılı 
sonlarına doğru ibadete açılacağını 
kaydetti. 

AK Parti Konya Millet Vekilleri 
Abdullah Ağralı ve Halil Etyemez 
ve diğer protokol üyeleri caminin 
hayırlı olması dileklerinde bulu-
nuldu. Cami temel atma töreninin 
ardından protokol üyeleri otogar 
yanında bulunan 3 bin metrekare 
alana yapılacak olan öğretmenevi 
ve kütüphanenin temel atma prog-
ramına katıldı.   n İHA

Artık zamanı geldi. 
Tahsil tamam. Erişilmesi 
gereken menzile varıldı. 
Hemen ikinci hamleye 
geçmek lazım. Eş bulma 
zamanı çoktan gelmiş 
geçiyor. Kim kaldı akran-
larımızdan? Herkes ev 
bucak, yurt ocak sahibi 
oldu.

        Bu iş için en liya-
katli insan elbette anneler. 
Eh! Bizim annemizde 
başkalarının annesinden geri kalmadı 
hani. O da sıvadı kolları. İlk hamle demirci 
dilberi.  Dilber deyip geçmemek lazım. O 
kız kardeşimin tam üç yıllık yavuklusu. 
Oda unutmamış abisini, kimden geri kalır 
ki bizimkiler…

       Taşındık ailecek bu dilberin 
bulunduğu komşu şehre. Pusudayız…  
Tam siper…Bekliyoruz… 

Ben hala havalardayım. Daha zama-
nı var. Henüz tanınmadık. Hele anımız 
şanımız yayılsın dört bir yana o zaman 
gireriz şu evlilik müessesine. Fakat nafile, 
artık dinlenmiyoruz. Herkese boyun eğe-
cek cinsten olamadığımızı göstermenin 
zamanı geldi…

          Bekliyoruz pusuda tam siper. 
Hele görelim şu dilberi, icabına bakar bir 
oyun yaparız. Bunca yıllık tahsil boşuna 
değil elbet…

           Yalnız durum biraz kritikleşti, 
beklediğimiz kuş düşmedi tuzağa.

           Aracı  arandı, durum aydınlan-
dı. Metodun tutmadığı öğrenildi. Kızcağız 
bir türlü dışarı çıkmayı becerememiş… 
Açıkçası üzüldüm.

            Bir yolunu bulur, ipini kırar 
diye düşünüyordum. Doğrusu değeriz 
bu zahmete. 

Bence bu kızın hiç şansı yok. Beni 
bir görse, ayrılamaz. Belki de ondan nasıl 
kurtulacağımın hesabını şimdiden yap-
malıyım. 

Hatta kızın gelmeyişine oturup se-
vinmeliyim…

 Yinede üzüldüm bu duruma. İşten 
kovulmuş beş çocuklu baba gibi evin 
yolunu tuttuk. Dayak atmaya gidip de 
dayak yiyen külhanbeyi gibi külahımızı 
kaşlarımızın üzerine eğdik. Annem, kız 
kardeşlerim ve âbim hiç konuşmadan 

geçtik arka sokaklardan 
sessiz ve dalgın. Kız kar-
deşimin oturduğu ahşap 
evin önündeki yaşlanmış 
tut ağacı bile sallamadı dal-
larını bizi görünce. Nede 
olsa oda bu gün kız eviy-
di…Evin içinde sükûnet 
çocukların cıvıltısıyla bo-
zuldu. Bulanık hava yerini, 
yılların kan davasını yeni 
bitirmiş ezeli düşmanların  

ısınma hareketleri gibi başlayan küçük 
kısa sözcüklere bıraktı. Ve yeniden baş-
ladı atışmalar, planlar, yeni girişim yolları. 
Uzun münakaşalar sonucunda nihayet 
yeni karar çıktı. Yarın kız kardeşlerim ve 
annem gidip görecekler kızı evinde. Son-
ra da bize gördüklerini bir bir anlatacaklar. 
Bizde bu anlatılanlar üzerine ya evet ya da 
hayır diyeceğiz.

        Yâni tam demokrasi.  Evet, 
bana sormadan seni nişanladık, ya da 
evlendirdik diyebilirlerdi de.  Bu husus-
ta âbimin ilk evliliğinde ağızları  yanmış 
olacak ki ayranı üfleyerek içiyorlar. Fazla 
da ısrarlı  değiller. Çünkü âbimin evliliği 
görmeze pazarlık usulüyle olmuş, arada 
bir çocuktan sonra çökmüştü... 

        Sessizliğimi bozmuyorum ama 
yinede kararımı verdim. Bir yolunu bulur 
kızla görüşürsem, evliliği belki düşünebi-
lirim. Beklide bu kararım, asıl mesleğime 
başlamadan önce vereceğim ilk karar 
olacak. -Sosyal hayata atıldıktan sonra 
kendi hayatım ve başkalarının hayatları 
konusunda vereceğim yüzlerce karardan 
önce-. Nihai karar uygulamaya konuldu. 

Kız kardeşim ve annem dilberin 
evine gittiler. Akabinde görüşlerini ser-
dettiler. Kaybedilmeyecek, hatta eşi ve 
benzerine bir daha rastlamayacağımız 
bir dilber. Sen onu benim külahıma 
anlat… Aşık Veysel boşuna mı  demiş 
“ben güzele güzel demem, güzel benim 
olmayınca”  diye. Onların kararına karşı 
karar: HAYIR…

          Cevabi karar ise;  OLMAZ... 
          İlle de kızı bir görmeliymişim. 
          Son pişmanlık fayda vermez…
          Evet, kurallar şimdilik işliyor. 
          Hem de Türk ekonomisinden 

daha da istikrarlı…

     GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK

Ereğli-Konya Sanayici İşa-
damları ve Bürokratlar Derneği 
(ERKONSİAD) Başkanı Avukat Ali 
Süzgün, partilerin vekil adayı liste-
lerini açıklamasının ardından seçim 
sürecini değerlendirdi.

Türkiye’nin 24 Haziran seçim-
lerinin akabinde yeni bir döneme 
gireceğini ifade eden Başkan Süz-
gün, Cumhurbaşkanı adaylarının 
ve milletvekili listelerin de partilere 
hayırlı olmasını temenni etti. Yeni 
sistemin ülke adına faydalı olaca-
ğını dile getiren Başkan Süzgün, 
“Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne doğru ilerlemek-
tedir. Yeni bir sistem bizleri bekli-
yor. 4 bir yanı ateş çemberinde olan 
ülkemiz, bu zor süreçleri de aşarak, 
zirveye tırmanışını sürdürecektir. 

Umudumuz o ki, başta ekono-
mi olmak üzere tüm yatırımlar-
da dünyanın örnek aldığı bir ülke 
olacağız. İslam ülkeleri içerisinde 
parlayan yıldız olan ülkemiz, 24 
Haziran seçimlerinden sonra inşal-
lah ileriye dönük daha özel atılımlar 
sergileyecektir” dedi. 

Milletvekili aday listelerini de 

değerlendiren Süzgün, “Siyasi par-
tiler aday listelerini kamuoyuna 
açıkladı. 81 milyon tek vücut ol-
mamız gereken dönemde, kavga-
ların ve çatışmaların olduğu değil 
hoşgörülü bir seçim geçirmeyi te-
menni ediyoruz. Bu bir demokrasi 
yarışı. 

Önemli olan vatanımız ve 
milletimizdir. Biz bu duygular ile 
ERKONSİAD olarak seçimlerin 
kazasız belasız sonuçlanmasını ve 
ülkemize hayırlar getirmesini te-
menni ediyoruz” ifadelerini kullan-
dı. n HABER MERKEZİ

‘Demokrasi yarışında
kazanan Türkiye olsun’

Ali Süzgün

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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Türkiye’den Filistin’e yardım kampanyası

AK Parti eski vekillerini unutmadı

Konya Valiliği yaptığı yazılı 
açıklama ile Filistin’e İnsani Yar-
dım Kampanyası hakkında bilgi 
verdi. 

Açıklama şu ifade kullanıldı: 
İsrail’in Gazze’de sebep olduğu 
işgal ve çatışma ortamı nede-
niyle Filistin’de can ve mal kay-
bının şiddetini artırarak devam 
ettiği, Filistin halkının büyük bir 
kısmı açlık, susuzluk ve sağlık 
problemleriyle mücadele ettiği, 
Ülkemizin, halkımızın da bek-
lentileri doğrultusunda; dost ve 
kardeş Filistin halkının karşı kar-
şıya bulunduğu sıkıntıların ha-
fifletilmesine katkıda bulunmak 

amacıyla gerekli her türlü yar-
dım ve desteği sağlamak üzere; 
Başbakanlık tarafından bir yar-
dım kampanyası başlatıldığına 
dair 2018/10 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi, 18.05.2018 tarih ve 
30425 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanmıştır.

Halkımızın, kamu kurum ve 
kuruluşları ile sivil toplum kuru-
luşları, meslek oda ve birlikleri 
ile yerel basınımız tarafından bir 
insanlık görevi olan yardım kam-
panyasına gönüllü olarak her 
türlü desteği vereceklerine inan-
cımız sonsuzdur.”
n HABER MERKEZİ

AK Parti, daha önceki dönem-
lerde görev alan 20’nin üzerinde 
eski milletvekillini yeniden se-
çilecek yerlerden aday gösterdi. 
AK Parti, 24 Haziran’da yapılacak 
genel seçimlerde eski milletve-
killerini de unutmadı, daha önce-
ki dönemlerde görev alan 20’nin 
üzerinde eski milletvekillini yeni-
den seçilecek yerlerden aday gös-
terdi.

AK Parti’nin 24 Haziran’da ya-
pılacak 27. Dönem Milletvekili Ge-
nel Seçimleri için YSK’ya verdiği 
milletvekili aday listesinde, 22, 23, 
24 ve 25. dönemlerde milletvekil-
liği yapan isimler de dikkati çekti. 
Eski dönemde milletvekilliği yapan 
bu isimlerin çoğu, yine aynı seçim 
bölgelerinden aday gösterilerek, 
seçilebilecek sıralarda yer aldı.

Eski AK Parti Bitlis Milletvekili 
Vahit Kiler, eski AK Parti Isparta 
Milletvekili Recep Özel ve eski AK 
Parti Çorum Milletvekili Murat Yıl-
dırım, dördüncü kez AK Parti’den 
milletvekili listelerine girmeyi ba-
şarabildi.

Eski AK Parti Elazığ Milletve-
kili Zülfü Demirbağ, eski AK Parti 
Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı 
Çığlık, eski AK Parti İstanbul Mil-

letvekili Alev Dedegil, eski AK 
Parti Konya Milletvekili Orhan 
Erdem, eski Van Milletvekili Gül-
şen Orhan ise seçilmeleri halinde 
3. kez AK Parti’nin milletvekilleri 
olarak TBMM’de temsil edilecek.

AYNI SEÇİM BÖLGELERİNDEN 
ADAY GÖSTERİLDİLER

24. Dönemde Batman’dan 
seçilen Ziver Özdemir yine aynı 
ilden 1. sıradan, 23. Dönem Mil-
letvekili Fetani Battal yine Bay-
burt’tan, 22. Dönem Milletvekili 
Feyzi Berdibek Bingöl 2. sıradan, 
22, 23, 24. dönemlerde Bitlis mil-
letvekili olan Vahit Kiler Bitlis 2. 

sıradan, 24. Dönem Diyarbakır 
Milletvekili Oya Eronat Diyarba-
kır 3. sıradan, 24. Dönem Elazığ 
Milletvekili Sermin Balık Elazığ 2. 
sıradan, 22 ve 24. Dönem Elazığ 
Milletvekili Zülfü Demirbağ Ela-
zığ 4. sıradan, 23 ve 24. Dönem 
Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı 
Çığlık Erzurum 6. sıradan, 24. Dö-
nem Gaziantep Milletvekili Derya 
Bakbak Gaziantep 5. sıradan, 22, 
24 ve 25. dönemlerde Isparta Mil-
letvekili olan Recep Özel Isparta 2. 
sıradan, 23. Dönem İstanbul Mil-
letvekili Canan Kalsın İstanbul 2. 
bölge 9. sıradan, 23 ve 24. Dönem 

Milletvekili Alev Dedegil İstanbul 
3. bölge 15. sıradan, 23. Dönem 
Karabük Milletvekili Cumhur Ünal 
Karabük 1. sıradan, 25. Dönem 
Karaman Milletvekili Recep Şeker 
Karaman 1. sıradan, 24. Dönem 
Kars Milletvekili Yunus Kılıç Kars 
2. sıradan, 22 ve 23. Dönem Kon-
ya Milletvekili Orhan Erdem Konya 
3. sıradan, 24. Dönem Konya Mil-
letvekili Gülay Samancı Konya 7. 
sıradan, 24. Dönem Şırnak Millet-
vekili Mehmet Emin Dindar Şırnak 
3. sıradan, 23 ve 24. Dönem Van 
Milletvekili Gülşen Orhan Van 5. 
sıradan aday gösterildi.

MEMLEKETLERİNDEN 
ADAY OLDULAR

24 Haziran seçimlerinde, eski 
milletvekillerinden bazıları ise 
farklı seçim bölgelerinden aday 
gösterildi.  22, 23 ve 24. Dönem-
lerde Çorum Milletvekili olarak 
TBMM’de görev alan Murat Yıldı-
rım, Ankara 1. bölge 5. sırada lis-
telerde yer aldı.

25. Dönem’de İstanbul’dan 
seçilen Özlem Zengin memleketi 
Tokat’tan ve 25. Dönem İstanbul 
Milletvekili olan Hüseyin Yayman 
ise memleketi Hatay’dan seçimler-
de yarışacak. n AA

Büyükşehir’den 
arıcılara destek

Konya ve kırsalında Arıcılığı 
Geliştirme Projesi kapsamında ta-
rıma ve tarım üreticisine desteğini 
sürdüren Konya Büyükşehir Bele-
diyesi, arı üreticisine polen tuzaklı 
plastik arı kovanı dağıtımı gerçek-
leştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin tarıma ve tarım üreticisine 
desteği devam ediyor. 

Arıcılığı Geliştirme Projesi kap-
samında polen tuzaklı plastik arı 
kovanı kullanımını yaygınlaştır-
mayı ve polen üretimini artırarak 
arıcıların nem kaynaklı kışlatma 
kayıplarını azaltılmayı hedefleyen 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Kon-
ya Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıt-
lı tüm ilçelerdeki üyelere yüzde 70 
hibeli 8 bin 500 adet polen tuzaklı 
plastik arı kovanı dağıtımı gerçek-
leştirdi. 

Konya’da arıcılığın modern 
üretim koşulları oluşturularak arı 
ürünleri üretiminde verim ve ka-
litenin arttırılmasının yanı sıra; 
bal, polen, bal mumu, propolis, arı 
sütü, oğul arı ürünlerinin üretimi-
nin geliştirilmesi de hedefleniyor. 

Bal üretiminde verim ve kali-
teyi artırmak için yapılan çalışma-
ların yanında arı ürünlerinde çe-
şitliliği sağlamak ve arıcıların gelir 
seviyelerini yükseltmek amacıyla 
da çalışma yürüten Büyükşehir Be-
lediyesi, Konya’da arıcılığın geliş-
mesi ve ülke genelinde söz sahibi 
olunması için kırsaldaki üreticileri 
desteklemeyi sürdürecek. Çalış-
mayla, gezgin arıcılıkta taşımadan 
kaynaklanan arı ölümleri engelle-
nirken arı kovanlarının ekonomik 
ömrü artacak.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler ve temenniler için misafirlerine teşekkür 
eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın birliği ve dayanışması ile Türkiye’ye örnek bir tablo sergilediğini söyledi

‘Beraberlik ile Konya kazanacak’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay’a hayırlı ol-
sun ziyaretleri devam ediyor. Farklı 
kesimlerden birçok konuğu maka-
mında ağırlayan Başkan Altay, Kon-
ya’nın birliği ve dayanışması ile Tür-
kiye’ye örnek bir tablo sergilediğini 
söyledi. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a hayırlı 
olsun ziyaretleri devam ediyor.  Baş-
kan Altay’ı ziyaret eden; Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hü-
seyin Çevik, Mali Müşavirler Odası 
Başkanı Seyit Faruk Özselek, AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer ile ilçe yönetimi, TÜM-
SİAD Konya Şube Başkanı Berdan 
Aktan, Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şube Başkanı Hayri Erten, Türkiye 

Spor Yazarları Derneği Konya Şube 
Başkanı Başkanı Murat Dönmez ile 
Mahmut Sami Ramazanoğlu Derne-
ği Başkanı Sami Yıldız’ın yanı sıra si-
vil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
muhtarlar, belediye meclisi üyeleri, 
esnaflar, akademisyenler ve vatan-
daşlar hayırlı olsun temennisinde 
bulundular. Gün boyu yoğun olarak 
gerçekleşen ziyaretler ve temenniler 
için misafirlerine teşekkür eden Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya’nın birliği ve 
dayanışması ile Türkiye’ye örnek bir 
tablo sergilediğini söyledi. Ortaya ko-
nan birlik ve beraberlik ile Konya’nın 
kazanacağını kaydeden Altay, tüm 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 
çalışmaya devam edeceklerin ifade 
etti. n HABER MERKEZİ

Orhan Erdem Gülay Samancı
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Merhaba 
sevgili okurlar,

Nasip olur-
sa bu yıl da 16 
Mayıs’tan itiba-
ren Ramazan’ı 
Şerif’in nimet 
ve bereketlerin-
den, hayır ve 
yardımlarından, 
uhrevi güzellik-
lerinden faydala-
nacağız. Hep birlikte İslam alemi olarak 
Ramazan iklimine gireceğiz inşallah.

Ramazan denince akla ilk olarak 
gelen; oruç, hayır, fitre, zekat, yardım-
laşma, sabır, hoşgörü ve bereket ayı 
olmasıdır. Ramazan’ı hakiki bir İhlas ile 
idrak etmenin anlamı çok büyüktür. Her 
şeyden önce ibadet ve bereket ayıdır. 
Ramazan sevgi ve heyecanla gelir; gi-
derken de ayrılmanın hüznünü bayram 
kutlamaları ile bırakır gider. Aynı za-
manda Ramazan ayı birlik beraberlik ve 
mağfiret ayı olması sebebiyle çok güzel 
anılara da vesile olur. Uzakları yakınlaştı-
rır. Çok zamandır ziyaret edilemeyenleri 
ziyaret ederek Hatta sıla-i rahimin ya-
pılmasına sebebiyet olduğundan derin 
bir uhrevi hava içerisinde geçer. malum 
insanlar Fanidir bugün olan yarın olma-
yabilir Ramazan münasebetiyle Bayram 
münasebetiyle görüşmeleri Belki de son 
görüşme olabilir. O nedenle kıymetini 
bileceğimiz Hatta bilmemiz gereken 
en güzel bir vesile ayıdır. Kimsesizlerin 
hatırlandığı yardım ayıdır.

Bugünki Ramazan ile eski Rama-
zanlar arasında elbette bariz farklar 
vardır. Eski ramazanlarda daha samimi 
atmosfer içerisinde ihtiyaç sahiplerine 
naçizane herkesin elinden geldiği kadar 
yardım ve hoşgörü içerisinde olmazsı 
daha farklı anlamlar ifade eder. günü-
müz ramazanında ise yardımlar daha 
geniş kitlelere ulaştırılan ihtiyaç sahip-
lerine verilmektedir Bu da çok güzel bir 
yardım şekli olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenle Ramazan ayı fırsat ayı olarak 
bilinmeli ve iyi değerlendirilmelidir. 

İnşallah bu seneki Ramazan ayı 
bütün İslam alemine hayırlara vesile 
olsun Barış ayı olsun Huzur ayı olsun 
birlik beraberlik ayı olsun yardımlaşma 
ayı olsun inananların mutluluk ayı olsun 
istiyoruz. Her şeyden önce Sevgi saygı 
ve hoşgörü ayı olsun.

Bütün İslam alemini Sevgi ve say-
gıyla Selamlıyorum.

Herkese hayırlı ramazanlar dilerim.

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

AK Parti Konya Milletvekili Aday Ada-
yı Aydın, aday adaylığı sürecinde şahsına 
gösterilen ilgi ve teveccühe teşekkür etti. 
Adaylık listelerinin kesinleşip kamuoyuna 
açıklanmasının ardından yazılı bir açık-
lama yapan AK Parti Konya Milletvekili 
Aday Adayı Hasan Hüseyin Aydın, 27. 
Dönem milletvekili adaylarını tebrik etti. 
Aydın konuya ilişkin açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi; “Konya’mıza ve par-
timize yaraşır bir süreci hep birlikte geride 
bıraktık. 21 Mayıs 2018 Pazartesi itibariyle 
27. Dönem milletvekilliği için kesin aday-
lar belirlendi. Öncelikle listede yer alan 
isimleri kutluyor, Konya’mız ve ülkemiz 
için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Bu bir bayrak yarışı ve nasip kısmet işidir. 

Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan gök 
kubbe de hoş bir seda bırakabilmektir.” 
Açıklamasında AK Parti’nin kurulduğu 
günden bugüne kadar her kademesinde 
kendisine verilen görevi en iyi şekilde yap-
maya çalıştığını hatırlatan Aydın, “AK Par-
ti Konya Milletvekili Aday Adaylığım süre-
cinde başta başkanı olduğum KONSİAD 
Konya Şubesi Yönetimi ve Üyeleri olmak 
üzere, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları, Kon-
ya’mızda faaliyet gösteren yazılı ve görsel 
medyaya, şahsıma gösterdikleri ilgi ve te-
veccühe çok teşekkür ediyorum. Şimdi ça-
lışma zamanı. AK Partimizin Konya’mızda 
en yüksek oyu alabilmesi için kaldığımız 
yerden devam diyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, öğrencilerin düzenlediği bilim sergilerini ziyaret etti

Mucitler projelerini sergiledi
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 

Hançerli, ortaokul ve anaokulu  öğrencileri-
nin  yeteneklerini gösterdiği  bilim ve proje  
sergilerini ziyaret etti.  

TÜBİTAK tarafından ortaöğretim öğ-
rencilerini bilim ve teknolojiye yönlendir-
mek amacı ile desteklenen bilim fuarı ve 
ana okullarının yaptığı geniş kapsamlı proje 
sergileri gerçekleştirildi. 

Ayşe-Hüseyin Özkan Ortaokulu TÜBİ-
TAK Bilim Fuarı Açılışı, Vilayetlere Hizmet 
Götürme Birliği Anaokulu Proje Sergisi ve 
Yaşar Doğu Anaokulu ‘’Dinimi Öğreni-
yorum’’ sergilerine Karatay Kaymakamı 
A.Selim Parlar, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler katıldı.  Başak Mahal-
lesi Mehmetçik Ortaokulu’nu da ziyaret 
eden Başkan Hançerli öğrencilerden yoğun 
ilgi gördü. Başkan Mehmet Hançerli, Öğ-
rencilerin derslerde öğrendikleri bilgilerle 
becerilerini  birleştirerek ortaya koydukları 
çalışmaları ilgiyle inceledi.

Okulların düzenlediği projelerin öğren-
cilerin bilime duyduğu ilgiyi ve hayal güç-
lerini arttırdığını söyleyen Başkan Mehmet 
Hançerli, “Projelerle öğrenciler; bilimi ve 
hayal güçlerini ortaya koyuyor. Geleceğin 
mucitlerinin hazırladıkları projeleri ince-
lemekten büyük keyif aldım. Birbirinden 
değerli çalışmalar ortaya çıkmış. Onları gö-
nülden tebrik ediyorum” dedi. 

KARATAY’DA EĞİTİME 
DESTEK HIZ KESMİYOR

 Eğitim alanındaki kaliteyi en üst noktaya 
çıkarmak için Karatay Belediyesi olarak öz-
veriyle çalıştıklarını belirten Başkan Mehmet 
Hançerli; “Yaptırdığımız 20 okul, 120 derslik, 
3 anaokulu gibi hizmetlerle eğitime fiziksel 
destek verirken AKİP projesiyle Karatay’daki 
öğrencilerin eğitim ve bilgi açısından da daha 

yüksek ve kaliteli bir düzeye çıkması için 
çalışmalar yapıyoruz. Yaptıracağımız 2 ana-
okulu ve BİLSEM ile de eğitime desteğimizi 
ara vermeden sürdürüyoruz. Öte yandan 
çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler yap-
mayı temel hedef haline getiren Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisimiz; öğrenciler, gençler 
ve çocuklar için etkinlikler üretmeye devam 
ediyor” ifadelerine yer verdi. n HABER MERKEZİ

‘Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak’

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ



Kazakistan ile Türkiye arasında asırlara dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Ozat Shamshıyev, “Kendimizi 
yabancı olarak görmüyoruz. Çünkü aynı kökten geliyoruz. Kazakistan Türkiye’yi abi olarak görüyor” ifadelerini kullandı 

‘Türkiye bizim abimiz’
Bilindiği üzere Orta Asya Türki-

ye’de “Ata Yurdu” olarak görülüyor. 
1071 Malazgirt Zaferi ile Orta As-
ya’dan göç ederek Anadolu’ya gir-
meye başlayan Türkler, bu tarihten 
itibaren Anadolu’yu yurt edinmiş ve 
birçok devlet kurmuştur. Orta Asya 
ile Türkiye arasındaki tarihi bu bağ 
ise halen sürüyor. Kazakistanlı Ozat 
Shamshıyev, konuyla ilgili önemli 
bilgiler verdi. Eğitim görmek için 
Konya’ya gelen ve 10 yıldır burada 
yaşayan Ozat Shamshıyev, Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi’nde İslam 
Hukuku alanında doktora yapıyor. 
Kazakistan’ın Taraz şehrinden gelen 
Shamshıyev, Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki bağa dikkat çekti. “Türki-
ye’ye geldiğim zaman ben Kazakis-
tan’ın farklı bir şehrine gelmiş gibi 
oldum” diyerek Türkiye’de yaban-
cılık çekmediğini belirten Shamshı-
yev, “Aynı kökten geliyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

İLK TANIYAN ÜLKE TÜRKİYE 
Misafir öğrencilerle söyleşiler 

sayfamızın konuğu olan Kazakis-
tanlı Ozat Shamshıyev, Kazakistan 
hakkında bilgiler vererek sözlerine 
başladı. Kazakistan’ın yüzölçümü 
bakımında dünyanın en büyük ül-
kelerden olduğunun bilgisini veren 
Shamshıyev, “Yüzölçümü bakımın-
dan dünyanın 9. Ülkesi. Orta As-
ya’nın en zengin ve en önde ülkele-
rinden birisidir. Kazakistan Türkiye 
ile akraba ülkelerden biri. Ortak dil 
konuşuyoruz, ortak medeniyetimiz 
var, ortak kültürümüz var. Buradan 
Kazakistan’a gidenler hiç zorluk çek-
meden 1-2 ay içinde Kazakçayı da 
öğreniyorlar. Rusya, Çin, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkmenistan ve deniz 
yolu ile Azerbaycan’a sınırımız var. 
Kazakistan uzun süre Rusya hakimi-
yeti altında kaldı. 1991’de bağımsız-
lığını ilan etti. Kazakistan’ın bağım-
sızlığını ilk tanıyan ülke de Türkiye 
oldu. Kazakistan bağımsızlık ilanı 
yapıldıktan yarım saat sonra döne-
min Türkiye Cumhurbaşkanı araya-
rak bağımsızlığınızı kabul ediyoruz, 
destekçininiz mesajı vermiştir” diye 
konuştu. 

RUSYA, KAZAKİSTAN’I 
ASİMİLE EDEMEDİ

Kazakistan’da tarihten bu yana 
birçok devlete ev sahipliği yaptığını 
söyleyen Shamshıyev, özellikle eski 
Türk devletlerinin birçoğunun Kaza-
kistan sınırları içerisinde hakimiyet 
gösterdiğini belirtti. Shamshıyev, 
Kazakistan’ın bir süre Rusya’nın ha-
kimiyeti altında kaldığını hatırlattı. 
Ancak kültürel açıdan Rusya’nın Ka-
zakistan’ı değiştiremediği yorumu-
nu  yapan Shamshıyev, şöyle devam 
etti, “Uzun bir dönem Rusya’nın 
hakimiyeti altında kalmış isek de, 
Rusya’dan siyasi anlamda etkilenme 
olmuş ama onun dışında herhangi 
bir etkilenme söz konusu değil. Rus-
ya dominant bir ülke olmasına rağ-
men, Kazakları asimile edememiştir. 
Siyasi ve dil anlamında ufak tefek et-
kilenmeler olmuştur. Onun dışında 
kültürel olarak hiç etki edememiştir. 
Çünkü Türklerin binlerce yıllık ge-
leneksel bir yapısı var. Bunu hiçbir 
medeniyet yıkamamıştır. Dolayısı 
ile bizim medeniyetimize, örfümüze, 
adetlerimize baktığımız zaman Rus-
ya’ya ait hiçbir şey bulamazsınız.”

KAZAKİSTAN’DA İSLAM 
BAHARINI YAŞIYOR

Rusya’nın hakimiyet sürdüğü 

dönemlerde yaşadıkları zorluklara 
da değinen Shamshıyev, özellikle 
dini anlamda büyük bir baskı ol-
duğunu üzülerek ifade etti. Ancak 
buna rağmen, İslam’ı hiçbir zaman 
bırakmadıklarını ve yeni nesillere de 
aktarmayı başardıklarını dile getiren 
Shamshıyev, “Kazakistan İslam ru-
hunu da Rusya’nın hakimiyeti altın-
da yaşadığı süre içerisinde de yaşat-
maya bugünlere getirmeye devam 
etti. Bir dönem Türkiye’de de bu du-
rum yaşanmış. Kur’an-ı Kerim açık 
açık okunamıyormuş. Ahırlarda, 
bazı evlerde toplanıp Kur’an-ı Kerim 
okuyup öğreniyorlarmış. Türkiye’nin 
bir dönem yaşadığı bu durum, bizim 
orda da yaşandı. İnsanlar İslam’ı 
açık açık yaşayamamış. Fakat gizli 
gizli de olsa İslam’dan kopmamış, 
bugünlere kadar getirilmiştir. Şun-
da dini anlamda hiçbir sıkıntı yok. 
Kazakistan’a gittiğiniz zaman bahar 
dönemini yaşayan bir İslam görür-
sünüz. Birçok İslam ülkesinde cami-
lerde yaşlı insanları görürsünüz ama 

Kazakistan’da ve o coğrafyadaki ül-
kelerde camiler gençlerle, çocuklarla 
dolup taşar. Bu da renkli görüntüler 
oluşturuyor” diye konuştu. 

‘KÖKLÜ BİR İLİŞKİMİZ VAR’
Türkiye’ye geldiği ilk yıllarda, 

farklı ülkelerden gelen yabancı öğ-
rencilerin ilk zamanlar zorluklar 
yaşamasına rağmen kendisinin 
herhangi bir zorluk yaşamadığını 
belirten Shamshıyev, bu durumu 
“Kardeşlik” olarak açıkladı. “Asırlar 
öncesine dayanan köklü ilişkilerimiz 
var” diyen Shamshıyev, Türkiye’ye 
geldiğinde Kazakistan’ın başka bir 
şehrine gitmiş gibi olduğunu söyle-
di. Burada kendilerini yabancı olarak 
görmediklerini vurgulayan Shams-
hıyev, “Biz zaten buralı sayılır. Ken-
dimizi yabancı olarak görmüyoruz. 
Çünkü aynı kökten geliyoruz. Kül-
türel olarak da buluştuğumuz birçok 
noktalar var. Aynı kültürel unsurlara 
sahibiz. Büyüklere hürmet, yemek-
ler, paylaşım, komşuluk ilişkileri gibi 
hemen hemen kültürel anlamda 
aynı yapıya sahibiz” şeklinde konuş-
tu. 

TÜRKİYE’Yİ ABİ OLARAK 
GÖRÜYORUZ

Türkiye hakkındaki duygularını 
da paylaşan Shamshıyev, şu görüş-
lere yer verdi, “Türkiye hem İslam 
hem de Türk devletlerinin abisi 
olarak görüyorduk. Buraya gelin-
ce bunu bizzat görüp şahit oldum. 
Şuanda İslam ülkeler arasında en 
önde gelen, en ileri düzeyde olan, 
dünyaya karşı meydan okuyan bir 
ülke Türkiye. Allah bu ülkeye zeval 
vermesin, baki eylesin. Türkiye ger-

çekten güzel bir ülke. Her sene bin-
lerce yabancı öğrenciyi getirip bura-
da eğitim vermek, kendi ülkelerine 
gittiklerinde dahi iletişimi, irtibatı 
koparmadan devam ettirmek her 
ülkenin yapabileceği bir şey değil. 
Kendi vatandaşıyla ilgilenemeyen 
ülkeler var. Ama Türkiye bunu başa-
rabiliyor. Kazakistan’da ilk geldiğim 
zaman gördüğüm her şeyin fotoğ-
rafını çeker not alırdım. Türkiye’nin 
çok yerini gezdik gördük. Her şehri 
her ili kendine has özellikleri olan, 
dünyanın harikalarından biri. Türki-
ye’dekiler bunun farkında olmayabi-
lir ama biz dışardan biri olarak bunu 
görebiliyoruz. Her ili farklı. Şiveler, 
yemekler, doğal güzellikler her ilde 
farklı. Konya’nın bile yüzlerce yeme-
ği var. Türkiye anlat anlat bitmez. 
Türkiye anlatılmaz yaşanır. Bir çok 
medeniyeti bünyesinde barındıran 
Türkiye, şuanda da dünya ülkeleri 
arasında önemli sıralarda yer alıyor.” 
Konya’daki Ramazan’larla ilgili de 
değerlendirmelerde bulunan Sham-
shıyev, “Konya’daki Ramazan’lar 
çok güzel. İnsanların hepsi Ramazan 
olduğunun bilincinde. Ramazan at-
mosferi çok güzel yansıyor. İnsan-
larda yardımseverlik, misafirper-
verlik duyguları daha da kabarıyor. 
Camiler daha fazla doluyor ve renkli 
görüntüler oluşuyor. İnsanlar akra-
balarını, eş-dostlarını ziyaret ediyor-
lar. Ramazan Türkiye’de güzel yaşa-
nıyor. Türkiye’de dini anlamda bir 
kopukluk olmadı. Türklerin Anado-
lu’ya yerleşmesinden sonra oluşan 
bu geleneksel yapı hiç aksamadan 
devam ediyor” yorumu yaptı.

 Kazakistanlı Ozat Shamshıyev

Türkiye-Kazakistan arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu anlatan Ozat Shamshıyev, 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.
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Galatasaray’ın Inter’den yarım 
sezonluğuna kiraladığı Japon fut-
bolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı 
takımda çok mutlu olduğunu ve Fatih 
Terim ile Galatasaray’ın kendisini 
bambaşka bir insana dönüştürdüğünü 
belirterek, “Yüzde yüz kalmak istiyo-
rum” dedi. Yarım sezonluğuna kiralık 
olarak geldiği Galatasaray ile şampi-
yonluk yaşayan Nagatomo, hislerini 
Türkiye Gazetesi ile paylaştı. Galata-
saray’ın kendisini bambaşka bir insa-
na dönüştürdüğünü ifade eden Japon 
sol bek, sarı-kırmızılı takımda kalmak 
istediğini söyledi. Nagatomo’nun Tür-
kiye Gazetesi’ndeki röportajı şöyle: 

“BENDEN YANA TAMAM!” 
Sezonun sona ermesiyle herke-

sin kafasında kiralık olarak oynayan 

Nagatomo’nun kalıp kalmayacağı 
sorusu var. İşte biz de bu soruyu 31 
yaşındaki Japon futbolcuya sorduk. 
Nagatomo adeta Galatasaray tarafta-
rına müjde verdi. Yıldız sol bek, “Ta-
bii ki bu sadece benim verebileceğim 
bir karar değil ama burada çok mutlu-
yum. Eğer şu an karar bana kalsa ve 
kararı ben verecek olsam yüzde yüz 
kalmak istiyorum. Burada gerçekten 
çok mutluyum. Inter ve Galatasaray 
nasıl bir karar verecek göreceğiz” ifa-
delerini kullandı. 

“İNANARAK GELDİM” 
“Her şeyin bu kadar muhteşem 

gitmesini bekliyor muydun” sorusunu 
cevaplayan Nagatomo, “Bunu bütün 
samimiyetimle söylüyorum ki buraya 
inanarak geldim. Fatih Terim’in bura-

da olması kararımda etkiliydi ve tek 
hedefim şampiyonluk yaşamaktı. Ta-
kıma katıldıktan sonra Galatasaray’ın 
ne kadar büyük bir takım olduğunu bir 
kere daha anladım ve hem arkadaş-
larımız hem de kulüp personelimiz 
bana her zaman çok yardımcı oldu” 
dedi. 

“HEDEFLER BÜYÜMELİ” 
İtalya Serie A’da ve uluslarara-

sı turnuvalarda önemli tecrübeleri 
bulunan Yuto Nagatomo, şu andan 
itibaren Galatasaray’ın hedef çıtasını 
en yukarı koyması gerektiğini söyledi. 
31 yaşındaki futbolcu, “Hedeflerin her 
zaman büyümesi gerekiyor. Seneye 
Şampiyonlar Ligi’nde başarıya odak-
lanılmalı” dedi. 

“FLORYA’NIN KATKISI BÜYÜK “ 

Japon yıldız, Fatih Terim’in yar-
dımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş ve 
Ümit Davala’nın yanı sıra idari kadro-
dan Hande Sümertaş, Aslı Kaşeler, 
Mert Çetin, Eray Sözen’in de katkıları-
nın büyük olduğunu belirtip, “Çalışan-
larımız görevi ne olursa olsun daima 
yüreğini ortaya koyuyor. Buradaki in-
sanlar başarımızda büyük pay sahibi” 
ifadelerini kullandı. 

“TERİM’LE DEĞİŞTİM” 
Uzun yıllar Inter’de top koşturan 

ve Roberto Mancini, Luciano Spalletti 
gibi teknik direktörlerle çalışan Yuto 
Nagatomo, Galatasaray Teknik Direk-
törü Fatih Terim’le yakaladığı uyumun 
sırlarını ve farkını da anlattı. Nagato-
mo, “Tabii ki gelmeden önce Fatih 
Terim ismini gayet iyi biliyordum ama 

bire bir çalışmadığım için karakterini 
ve sistemini yakından tanımıyordum. 
Buraya geldikten sonra ne kadar 
büyük bir karakter olduğunu görme 

şansım oldu. Futbolcularla baba oğul 
gibi ve ikili ilişkiler konusunda çok ba-
şarılı. Hem futbolu çok iyi biliyor hem 
de insan ilişkileri harika” dedi.  n İHA

Nagatomo: Yüzde yüz kalmak istiyorum

‘Ders almalıyız’
Süper Lig’de zor bir sezonun ardından bir hafta kala ligde kalmayı garantileyen Atiker Konyaspor’da 

Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Bu sezon için herkesin kendini sorgulaması 
gerektiğine değinen Yılmaz, “Özellikle taraftarlar kendi içerisinde bu seneyi sorgulasın” dedi 

‘ÖZELLİKLE DE TARAFTAR…’ 
Bu yıl yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğine 

değinen Fatih Yılmaz, “Bu sene ders yılıydı. Yönetimi-
miz bundan ders çıkaracaktır. Bu süreçte herkes kendini 
sorgulasın. Biz yönetim olarak sorguluyoruz. Özellikle 
de taraftar kendi içerisinde bu seneyi sorgulasın. Genel 
Kurul kararını Yönetim Kurulu alır. Amacımız Konyaspor 
menfaatleri doğrultusunda hareket etmektir” ifadelerini 
kullandı. 

‘MALİ OLARAK EN İYİ KULÜBÜZ’ 
Önceki sezonlarda yakalanan başarıların ardından 

borçlarını bitiren Konyaspor, sezon başında yapılan ve 
verim alınamayan transferlerden sonra yeniden borçlan-
mıştı. Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz konu ile alakalı olarak, 
“Mali olarak Türkiye’nin en iyi kulübüyüz. Bir sonraki 
sene için mali açıdan korkmuyoruz. Daha önce Avrupa’ya 
giden takımlar küme düştü çok şükür biz bu sene kurtul-
duk. Bu seneden herkes ders alsın nerede hata olmuşsa 
oturup konuşalım” şeklinde konuştu.

‘STORE KONUSUNA ODAKLANAMADIK’ 
Taraftarın ısrarlar kulübe devredilmesini istediği ve 

alışveriş yapmadığı Konya Store hakkında da konuşan 
Başkan Fatih Yılmaz, “Ligdeki durumumuzdan dolayı 
Store’ye odaklanamadık. Bu konu açıdan çalışmalara 
başlayacağız. İyi bir kadromuz var. Bu kadroya birkaç tane 
takviye yapılması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar ya-
pılması gerekiyor” dedi.

‘TEK TESELLİ LİGDE KALMAK’ 
Konyaspor’da Fenerbahçe maçından sonra istifası-

nı açıklayan Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, yeşil 
beyazlı kulüpte mali durumun vahim olmadığını ifade 
etti. Riad Bajic’in İtalya’ya satılması ile ilgili de konuşan 
Çakıcı, “Bizim başarımızdı” dedi. Yaptığı açıklamalarda 
Konyaspor ile ilgili birçok konuya değinen Celalettin Çakı-
cı, “Bülent Akın’ı Aykut Kocaman istemiyordu. Devre ara-
sında kendi işlerim için Çin’e gittim. Geldiğimde sadece 
Yatabare transferi yapılmıştı. Geçtiğimiz sene ile şimdiki 
puan tablomuz karşılaştırılamaz. 2 yıl üst üste Avrupa’ya 
gitmenin üstüne koyamadığımızın üzüntüsünü yaşıyorum. 
Tek tesellimiz ligde kalmış olmamız” ifadelerini kullandı.

‘BAJİC BİZİM BAŞARIMIZDI’ 
Atiker Konyaspor’da bu sezon birçok transfer yapıl-

masına rağmen mali durumun vahim olmadığını belirten 
Çakıcı, Riad Bajic’in Udinese’ye transferinin de kendi ba-
şarıları olduğunu söyledi. Çakıcı, “Bu yaşananlardan son-
ra mail tablonun geldiği nokta öyle anlatıldığı gibi vahim 
değil. Devre arası transferinde Volkan Şen ve Orkan Çınar 
mali açıdan bizi zora sokmayan transferlerdi. Moke konu-
su benim için her anlamda bir imtihandı. Benim kulübe 
kattığım 20 maç maddesini şu anda Malatyaspor Başkanı 
arayıp maddenin açılımını soruyorsa bu kulübe bir şeyler 
katmışız. Bajic’i Udinese’ye 5.5 Milyona satmak da bizim 
başarımızdı” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Medipol Başakşehir’i Visca ve Adebayor sırtladı
Süper Lig’i üçüncü sırada tamamla-

yan Medipol Başakşehir’de Adebayor at-
tığı gollerle, Visca da yaptığı asistlerle ta-
kımını sırtlayan isimler olarak öne çıkıyor. 

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 
sezonunu 72 puanla üçüncü sırada ta-
mamlayan Medipol Başakşehir, oynadığı 
34 maçın 22’sini kazanırken, bu periyotta 
rakip ağlara da 62 gol bıraktı. 17 farklı is-
min skor ürettiği turuncu-lacivertlilerde gol 
yollarında ön plana ise iki oyuncu çıkıyor. 

GOLCÜ ADEBAYOR 
Başakşehir’de sezonun en golcü ismi 

tecrübeli futbolcu Emmanuel Adebayor 
oldu. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 
geldiği günden bu yana gerek tecrübesi 
gerekse oynadığı futbolla İstanbul ekibine 
büyük katkı sağlayan Togolu, 2017-2018 
sezonunda rakip ağlara attığı 15 golle tu-
runcu-lacivertli takımda en fazla skor üre-
ten oyuncu olarak dikkat çekti. 

Adebayor’u 9 golle Visca takip eder-

ken, Epureanu’nun 6, Elia’nın da 5 golü 
bulunuyor. 

ASİST KRALI VİSCA 
Abdullah Avcı’nın her karşılaşmada 

kadroya ilk yazdığı isimlerin başında ge-
len Edin Visca, performans olarak kendini 
oldukça geliştirdiği bir sezonu daha geride 
bıraktı. Yaptığı 15 asistle hem takımının 
hem de ligin asist kralı olan Visca, aynı 
zamanda kariyerinin gole en fazla katkı 
sağladığı dönemini de yaşadı. 

Birçok Avrupa kulübünün transfer liste-
sinde bulunan Boşnak futbolcu, daha önce 
ise 2015-2016 sezonunda yine Medipol 
Başakşehir formasıyla ligde 17 gol atarak 
bu alanda da kariyer zirvesine ulaşmıştı. 

Bu sezon toplamda 33’ü Süper Lig, 5’i 
Avrupa Ligi, 4’ü Şampiyonlar Ligi Ön Ele-
mesi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 
43 maça çıkan Visca, bu mücadelelerde 
14 gol atıp 17 asist yaptı. 
n İHA

Göztepe Kaptanı Selçuk Şahin, güzel bir sezon geçirdiklerini 
ifade ederek, Göztepe’nin Türkiye’de çok önemli bir kulüp oldu-
ğunu ve bu sezon bunu herkese gösterdiklerini söyledi. Spor Toto 
Süper Lig ekibi Göztepe’nin takım kaptanı Selçuk Şahin, Süper 
Lig’e çıktıkları ilk sezonu çok güzel tamamladıklarını söyledi. Bazı 
kesimlerin “Acaba ligde kalabilir mi?” diye düşünürken UEFA Av-
rupa Ligi’ni zorlayan bir takım haline geldiklerini anlatan tecrübeli 
oyuncu, “Bunda yönetimin ve hocalarımızın oluşturduğu transfer 
politikası ve doğru yapılanma önemli bir etken oldu. Göztepe, 
Türkiye’de çok önemli bir kulüp ve bu sene herkese bunu gösterdi. 
Çok önemli bir taraftar grubumuz var. Kendi sahamızda veya dep-
lasmanda fark etmedi, her zaman bize destek oldular. Yenilsek 
de yensek de bize her zaman müthiş bir destek verdiler. Biz de 
umarım bu formanın hakkını vermişizdir” dedi.   n İHA

Kayserispor, geride kalan Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezo-
nunda oynadığı 34 maçta da tüm oyuncu değişikliği hakkını kulla-
narak ligde yer alan 18 takım arasında en fazla oyuncu değişikliği 
yapan 5 takım arasında yer aldı. Kayserispor ile birlikte Medipol 
Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ve Atiker 
Konyaspor takımlarıda bu sezon oynadıkların maçların tama-
mında bütün oyuncu değişikliği haklarını kullanan ekipler oldu. 
Lig boyunca 102 kez oyuncu değiştiren bu takımları 101 oyuncu 
değişikliği yapan Beşiktaş, Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor 
ve Göztepe takımları takip etti. Ligde en az oyuncu değişikliğine 
giden takımlar ise 94 değişiklik ile Kasımpaşa, 95 oyuncu deği-
şikliği ile Aytemiz Alanyaspor ve 97 değişiklik ile Bursaspor oldu. 
n İHA

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Spor Toto Süper 
Lig’e iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda beklentilerin yükselme-
si nedeniyle baskılı bir sürece girdiklerini belirterek, “Bu baskı da 
oyuncularımızın öz güveninin kaybolmasına neden oldu. Netice 
itibarıyla sezonu kazasız belasız atlattık ancak ligi arzu etmediği-
miz bir yerde bitirdik.” dedi. Takım bütünlüğünü tam anlamıyla 
oluşturamadıklarını ve özellikle saha içinde de istedikleri oyunu 
ortaya koyamadıkları için sıkıntılı bir sürece girdiklerini dile geti-
ren Er, şunları kaydetti: “Ligi 13. sırada bitirdik. Bu, bizim için pek 
kabul edilebilir bir durum değildi. Çünkü biz büyük bir camiayız. 
Bizim camiamız bir hedefe kilitlendiği zaman, beraber hareket et-
tiği zaman başarılı olan bir camia. Maalesef bu sene bu bütünlüğü 
sağlayamadık. İlk yarı iyi gittiğimiz süreç vardı ama ikinci devre, 
büyük camia olduğumuz için beklentiler sürekli yükseliyor ve bu 
beklentilere cevap veremeyince haliyle baskılı bir sürece girdik. 
Bu baskı da oyuncularımızın öz güveninin kaybolmasına neden 
oldu. Netice itibarıyla sezonu kazasız belasız atlattık ancak ligi 
arzu etmediğimiz bir yerde bitirdik.”  n AA

Selçuk: Göztepe çok 
önemli bir kulüp

Kayserispor 
boş geçmedi

‘Ligi arzu ettiğimiz 
noktada bitirdik’
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Konyaspor’un 
en golcüsü Skubic 

Temsilcimiz Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’de 
2017-2018 İlhan Cavcav Sezonunu 38 gol atarak tamamlar-
ken, en golcü oyuncu Nejc Skubic oldu. Skubic, 7 golü Me-
dipol Başakşehir, DG Sivasspor ve Gençlerbirliği takımlarına 
içeride-dışarıda 1’er gol olmak üzere ve K.Karabükspor’a karşı 
iç sahada kaydederken, bu gollerden üçü DG Sivasspor dep-
lasman, K.Karabükspor iç saha ve Gençlerbirliği deplasman 
maçlarında penaltıdan geldi. Atiker Konyaspor’da Nejc Sku-
bic’in ardından en golcü ikinci isim 6 golle devre arası trans-
ferde takıma dahil olan Sameul Eto’o olurken, yine devre arası 
transferlerimizden Adis Jahovic ise 5 gol kaydetti. Öte yandan 
yeşil beyazlı takımda Ömer Ali Şahiner de bu sezon 5 gol atan 
isim oldu.
n SPOR SERVİSİ

Kartal’da en çok 
Serkan forma giydi

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonunu 36 
puanla 15.sırada tamamlayan Atiker Konyaspor’da 34 haftalık ma-
ratonda en fazla süre alan isim kalecimiz Serkan Kırıntılı oldu. Yeşil 
beyazlı takımda sezon boyunca toplam 30 futbolcu forma giyerken 
bu isimler arasında 33 maçın tamamında 90 dakika olmak üzere 
2970 dakika sahada kalan kaleci Serkan Kırıntılı en fazla sahada 
kalan isim oldu. Serkan Kırıntılı’yı 32 maçta 2836 dakika forma gi-
yen Nejc Skubic, 33 maçta 2761 dakika süre alan Deni Milosevic, 
30 maçta 2644 dakika sahada kalan Mehdi Bourabia ve 29 maçta 
2455 dakika forma giyen takım kaptanlarından Ali Turan takip etti.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı 
Murat Dönmez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

DÖNMEZ, BİLGİ VERDİ
TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ve yönetim kurulu 

üyeleri, yeni görevi nedeniyle Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. TSYD Şube Başkanı Dönmez, ziyaretteki ko-
nuşmasında dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bünyesinde 
yer alan spor kulübüyle TSYD Konya Şubesinin uluslararası ve 
ulusal yarışmalarda birincilikler elde eden sporcuları barındırdı-
ğını kaydeden Dönmez, Konya’da başarılı sporcuların yetişmesi 
ve spor tesislerinin kazandırılmasında Büyükşehir Belediyesinin 
bir lokomotif görevi üstlendiğine dikkat çekti. 

FIRSAT BULDUKÇA TAKİP EDİYOR
Başkan Altay ise konuşmasında, sporun insan yaşamına katkı 

sunduğunu hatırlattı. Şehir takımlarının maçlarını fırsat buldukça 
takip ettiğini, alınan galibiyetler sonrası kendisinin de mutlu oldu-
ğunu söyleyen Başkan Altay, değişik branşlarda Büyükşehir Bele-
diyespor adına yarışan sporcuların madalyalar aldığını belirtti. Zi-
yarette Başkan Altay’a TSYD rozeti takılarak fotoğraf çektirildi. 
n İHA

TSYD’den Başkan Altay’a hayırlı olsun ziyareti

Temsilcimiz Selçuklu Beledi-
yespor, Play – Off ilk turunda Bandırma 
Kırmızı’yı 2-1 ile geçerken Yarı Fi-
nal’de Afyon Belediyespor’a 3-1 mağ-
lup olarak Süper Lig’e kalma şansını 
başka baharlara bıraktı.

İLK YILINDA 4.
Türkiye Basketbol 1. Lig’de tem-

silcimiz Selçuklu Belediyespor normal 
sezonu 4. sırada bitirerek ligin en fazla 
galibiyet alan 4. takımı oldu. Sezonu 
şampiyon tamamlayan Türk Telekom 
29 galibiyet alırken onu takip eden 
Bursaspor 27 ve Afyon Belediyespor 24 
galibiyet elde etti. Selçuklu Kartalları 
ise ligi 23 galibiyet ile kapattı. Mavi 
beyazlılar, bu 23 galibiyetin 12’sini iç 
sahada 11’ini dış sahada elde etti. 

EN GEÇ KURULAN TAKIM
Türkiye Basketbol Lig’inin en geç 

kurulan takımı olan Selçuklu Beledi-
yespor’un başarılı performansı her-
kesin dikkatini çekti. Basketbol otori-
telerinin en geç kurulan kulüp olan, 
düşük bütçe ile kurulan ve sezon başı 
kampını gerçekleştiremeyen Selçuklu 
Belediyespor’un küme düşeceği iddia-
larında bulunurken Konya ekibi ortaya 
koyduğu performans ile herkesi şa-
şırttı. Sezonun ilk 5 haftalık diliminde 
5 galibiyet alan Selçuklu Kartalları bu 
süreçte liderlik koltuğuna da oturmuş-
tu. Sırasıyla Samsun Anakent, Düzce 
Belediyespor, Yalova Belediyespor, 
OGM Orman Gençlik ve Ankara DSİ’yi 
mağlup eden mavi beyazlılar, Afyon 
Belediyespor’a yenilerek liderlik kol-

tuğundan inmişti. Lig’in ikinci dev-
resinde ise oynadığı ilk 11 maçta 10 
galibiyet alan Selçuklu Kartalları bu 
süreçte sadece OGM Orman Gençliks-
por’a yenilmişti. Temsilcimizin bu ba-
şarılı performansı ligi 4. sırada bitire-
rek Play – Off’a kalmasını sağladı. Play 
– Off’un ilk turunda Bandırma Kırmızı 
ile eşleşen Selçuklu, rakibini iç saha-
da kazandığı maçlarla mağlup ederek 
adını Yarı Final’e yazdırmıştı. Ligin 
şampiyonluk adaylarından biri olan Af-
yon Belediyespor ile eşleşen Selçuklu 
Belediyespor, rakibini ilk maçta mağ-
lup etmeyi başarsa da sıradaki 3 maçı 
kaybederek Süper Lig’e çıkma umutla-
rını başka baharlara bıraktı.

LİDERLER SELÇUKLU’DAN
Selçuklu Belediyespor, başarılı 

bir sezonu gerisinde bırakırken sezon 
başında Hapoel Eliat takımından trans-
fer ettiği Amerikalı forvet Will Daniels 
Türkiye Basketbol 1. Lig’ini sayı kralı 
olarak tamamladı. Daniels oynadığı 40 
maçta attığı 849 sayı ile ligi sayı kralı 
olarak tamamladı. Temsilcimizin bir 
başka Forvet oyuncusu İzzet Türkyılmaz 
ise Türkiye Basketbol 1. Lig’ini Ribaunt 
kralı olarak tamamladı. İzzet, oynadığı 
41 maçta topladığı 348 Ribaunt ile bu 
alanda kendisine 1. sırada yer buldu. 
Lig’i Ribaunt kralı olarak tamamlayan 
İzzet Türkyılmaz aynı zamanda ligin en 
fazla blok yapan ismi de oldu. Topla-
dığı 348 Ribaunt’un yanında oynadığı 
41 maçta 75 Blok yapan İzzet, en yakın 
takipçisinin 19 Blok önünde lider oldu.
n VEYSEL KOÇ

Türkiye Basketbol 1. Lig’de 2017 – 2018 sezonu Selçuklu Belediyespor 
için sona erdi. Normal sezonu 4. sırada bitirerek Play – Off oynayan 

Selçuklu Belediyespor, yarı finalde Afyon Belediyespor’a elendi

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hal-
ter İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan Gençlik 
Kupası Kulüpler Halter İl Birinciliği müsabakaları 19-20 
Mayıs 2018 tarihinde yapıldı. 16 bayan, 41 erkek top-
lamda 57 sporcunun mücadele ettiği Gençlik Kupası Ku-
lüpler Halter İl Birinciliği müsabakaları sonucunda ba-
yanlarda 1.Kuyulusebil Halter İhtisas, 2.Olympic Spor 
Kulübü, erkeklerde ise 1.Taşkent Spor Kulübü, 2.Kuyu-
lusebil Halter İhtisas, 3.Ak Nasreddin Spor Kulübü oldu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular 

şu şekilde oluştu;  Bayanlar 44 kilo Medine Bilicier, 48 
kilo Nida Karasakal, 53 kilo Ayşe Çakmak, 58 kilo Rey-
yan Akgöz, 63 kilo Burçin Avşar, 69 kilo Güzide Kaykaç, 
+75 kilo Gizem Kahriman. Erkekler 56 kilo Mustafa So-
lak, 62 kilo Furkan Erdem, 69 kilo Emre Yaraç, 77 kilo 
Muammer Bedercan, 85 kilo Kamber Kızılkuyu, 94 kilo 
Mehmet Mert Topal, 105 kilo Kadir Akın, +105 kilo Meh-
met Karaca.
n SPOR SERVİSİ

Halterler Gençlik Kupası için kalktı

Konya’nın gururu 



RPS
Akın: Hata yapmadık
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da bir yandan genel kurul kararı beklenirken, bir yandan da bu sezon yapılan hatalar tartışılıyor. Sezon 
başında Konyaspor’da sportif direktör olarak görev yapan Bülent Akın, yaptığı açıklamalarda kadro anlamında hata yapmadıklarını ifade etti

Atiker Konyaspor’da kabus gibi 
sezonun bitmesinden sonra, taraftar 
yapılan hataların sorumlusunu arıyor. 

Ligde son oynanan Fenerbahçe 
maçından sonra istifasını açıklayan 
Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, 
yaptığı açıklamalarda dönemin sportif 
direktörü Bülent Akın’ı hedef almıştı. 
Akın, önceki gün Kanal 42’de Konya 
Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Yu-
nus Altınbeyaz’ın hazırlayıp sunduğu 
Futbol Saati’ne telefon ile bağlanarak 
iddialara cevap verdi. Bülent Akın, 
“İhaleyi bana yıkmaya çalışıyorlar” 
dedi.

ÇAKICI’NIN İDDİALARI ASILSIZ
Konyaspor Eski Başkan Yardımcı-

sı ve Futbol Şube Sorumlusu Celalet-
tin Çakıcı, sezon başı yapılan verimsiz 
transferlere karşı çıktığını, transfer-
lerin sorumlusunu Bülent Akın oldu-
ğunu iddia etmişti. Bülent Akın konu 
ile alakalı, “İhaleyi bana bırakmaya 
çalışıyorlar. 

Musa Araz transferini ben tek 
başıma yaptım. Celalettin Çakıcı 
geçen hafta asılsız iddialar ortaya 
attı. Aykut Hocadan güç almaya ça-
lışıyor. Bir kulüpte Sportif Direktör 
getiriyorsanız 4 kişilik transfer komi-
tesi gereksiz bir komitedir. Kulüpte 
istikrarsız ve anarşi bir yapı vardı” 
ifadelerini kullandı.

‘KADRODA HATA YAPMADIK’
Konyaspor’un eski sportif direk-

törü Bülent Akın, Aykut Kocaman’dan 
sonra düzenin oturmadığını belirte-
rek, Mustafa Reşit Akçay için de ret 
oyu verdiğini söyledi. Akın, “İç saha-
da aldığımız 5 maçlık ceza, başkanı-

mıza atılan iftira, Traore’nin ayağının 
kırılması gibi ciddi sorunlar ile karşı 
karşıya kaldık bu sene. İyi bir forvet 
almak istedik bu sene ama alamadık. 
Konyaspor yönetiminin içinde kaotik 
bir ortam vardı. Mustafa Hoca’ya ret 
oyu vermiştim. Aykut Hoca’dan sonra 
bir düzen oturtamadık. Yönetimsel 
sıkıntılara girmek istemiyorum. Bıra-
kın da bu ortamda geçen seneden 5-6 

puan eksik alalım. Kadro anlamında 
bir hata yapmadık” şeklinde konuştu.

‘MANYAMA’YI İSTEMEDİM’
Sezon başı yapılan transferlere 

de değinen sportif direktör Bülent 
Akın, Manyama’yı istemediğini ifade 
ederek, “Ali Çamdalı takımın kaptanı 
ama takımı kaptan gibi yönetemedi. 
Anarşi sistemi kaldıramadı. Başakşe-
hir gibi bir sistem oturtamadık. Evou-

na’ya 900 bin euro verdik 1 yıllığına. 
Ezekiel sezon başı kampına getirile-
medi. Manyama konusunda kavga 
edecek kadar kredimi tükettim. Man-
yama’yı hiç istemedim. Ezekiel trans-
ferini ben gündeme getirdim. Hoca 
da herkes de bu transferi onayladı. 
Ezekiel, Malick kendi ülkelerinin milli 
takımında oynayan oyuncular” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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