
ÇOCUKLARIMIZLA
İLETİŞİM KURMALIYIZ

Bağımlılığa karşı uzmandan uyarı

Konya Bağımlılıkla Mücadele Dernek Başkanı 
Mehmet Demirel, bağımlılıkla mücadelede ailenin 
önemine dikkat çekti. Anne ve babaların çocuk-
larla iletişim kurması gerektiğini belirten Demirel, 
“Aile bağlarının güçlü olmasını sağlamalılar” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Şehit aileleri ve gaziler Konya 
Valiliğinin düzenlediği iftar 
programında biraraya geldi. 
Jeoloji Mühendisleri Odası 
(JMO) Konya Şubesi de 
üyelerini iftarda buluşturdu. 
 n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Mustafa Özdil tank kazası sonucu 
şehit oldu. “Benim botlarımı 
imam çıkarsın” cümlesini dilin-
den hiç düşürmeyen Şehidimiz, 
vatana olan borcunu kanıyla 
ödedi.  
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
Yenigün Gazetesi’nin ilmihal 
sayfasında bugün “Camide saf 
düzeni, iman, Büyük günah ve 
tövbe kapısı” konularında önemli 
bilgiler verildi. Abdullah bin 
Cübeyr’in hayatı yer aldı. 
n SAYFA 14’TE

MANEVİ ÖNDERLER
Samimiyeti, ilmi, Hakk’a olan aş-
kıyla gönülleri fetheden Konya’nın 
manevi mimarlarından Kaşıkcı Ali 
Rıza Konevi Efendi, ömrünün her 
anını zikirle ve fikirle geçirmesiyle 
biliniyor. 
n SAYFA 7’DE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Ülkesinde Türkiye’nin çok sevildi-
ğini, Türkiye’de gelişmelerin an be 
an takip edildiğini belirten Bangla-
deşli Nur Uddın Hamim, “Türkiye 
İslam ülkeleri arasında bir lider 
ülke olarak görülüyor” dedi.
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Şehit aileleri ve gaziler Konya Valiliğinin düzenlediği iftar programında biraraya geldi

Almanya’daki iftar renkli 
görüntüler oluşturuyor

JMO iftarda buluşturdu, 
üyelerini onurlandırdı 

Konya Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler 
için iftar verildi. Bayır Diamond  Otel’de gerçekleş-
tiren iftar yemeğine  Vali Yakup Canbolat, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Leyla Şahin 
Usta, Hacı Ahmet Özdemir, Hüsnüye Erdoğan, 3. 
Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli,  
Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Bölge İda-
re Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Bölge Adliye 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Jandarma Ko-
mutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı 
Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli-

ği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak,   İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, vali yardımcıları, kay-
makamlar, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ile 

gaziler katıldı. Peygamberlikten sonra en önemli 
manevi mertebenin şehitlik olduğunu ifade eden Vali 
Yakup  Canbolat, “Şüphesiz; inancımızda şehadet 

çok önemli bir yer tutmaktadır. Peygamberlikten son-
ra en önemli manevi mertebenin şehitlik olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, 
bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembol-
leridir.  Sizler en değerli varlıklarınız olan eşinizi, 
oğlunuzu kardeşlerinizi, bazılarınız da babalarını bu 
vatan için şehit verdi. Bunun dünyada her hangi bir 
karşılığı söz konusu olamaz. Bu vatan, bu bayrak, bu 
aziz millet adına bundan daha değerli ve daha büyük 
bir fedakarlık yoktur. Bizler, ne yaparsak yapalım 
sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emaneti 
olan sizlere sahip çıkmak, milletimiz adına bizim ya-
pabileceğimiz en önemli görevidir. Şehitlerimizin siz 
değerli ailelerine ve kahraman gazilerimize olan vefa 
borcumuzun gereği olarak, valiliğimiz ve tüm devlet 
kurumları sizlerin destek ve taleplerini imkanlar el 
verdiğince yerine getirmek bizler için de mutluluk 
kaynağı olacaktır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
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‘Haklarını ödeyemeyiz’

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Konya Şu-
besi, geleneksel olarak düzenlediği, “Jeoloji Emek 
Ödülleri Töreni ve İftar Yemeği” programı ile birlikte 
üyeleri ile biraraya geldi. Öncü Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen iftar yemeğine Jeoloji Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Fetullah Arık,   İl Afet Acil 
Durum ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Yıldız Tosun, 
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Sü-
leyman Soylu’nun yanı sıra bir çok Jeoloji Mühendi-
si katıldı. Konuşmalarını gerçekleştiren Jeoloji Mü-
hendisleri Odası Konya Şube Başkanı Fetullah Arık, 
“18 Mayıs 1974 yılında kurulan Jeoloji Mühendisleri 

Odamıza emeği geçen bütün üyelerimize teşekkür 
ediyorum. Odamızın temel ilkesi ülke demokrasi-
si içerisinde yer almaktır. Ülkemizdeki 497 Jeoloji 
Mühendisinden 411 tanesi, 1977 yılında kayıtlarını 
tamamlamıştır. Odamız ilk kurulduğu günden itiba-
ren bugüne kadar aynı anlayış ve ilkeler ilçesinde 
çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Jeo-
loji Mühendisleri Odası yapılan bütün çalışmalarda 
kamu yararını gözeten, demokrasi ve barıştan yana  
bir yapıdadır” diye konuştu.  Konuşmaların ardından 
meslekte 30 ve 40. yılını doldurmuş oda üyelerine 
plaketleri takdim edildi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’nin 
Köln’de bulunan Genel Merkezinde, her yıl gele-
neksel hale gelen Ramazan ayı iftar sofrası bu yıl 
da renkli görüntülere sahne oluyor.

Ramazan boyunca devam edecek olan iftar 
sofrasında günlük yaklaşık olarak binden fazla ki-
şininiftar yaptığı belirtiliyor. Her gün kurulan iftar 
sofrası, renkli görüntülere sahne olurken, farklı 
geleneksel yemeklerle misafirlerini ağırlamaya 
devam ediyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-

TİB), bu yılki Ramazan ayı iftar sofralarını “Vakit 
İyilik Vakti, Bu Ramazan ve Her Zaman“ sloganı 
ile gerçekleştiriyor. Ramazan ayı boyunca devam 
edecek halka açık iftar sofralarının yanı sıra DİTİB 
Genel Merkez konferans salonunda akademisyen-
lere ve üniversite öğrencilerine, DİTİB personeline 
ve Alman komşularına, dini cemaatlere, sivil top-
lum kurumları temsilcilerine yönelik geniş katılım-
lı iftar programları düzenlendi.

n AHMET SAYAR / ALMANYA

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.

24 Mayıs 2018
Hicri: 9 Ramazan 1439

Sahur:
03:45

İftar:
20:07

CAMİDE SAF DÜZENİ
Günde beş vakit namaz kılmak, er-

genlik çağına gelmiş kadın ve erkek her 
Müslüman’a farzdır. Müminlerin her hâl 
ve şartta namazlarını kılmaları gerekir. 
Su bulamayanlar veya suyu kullanama-
yanlar teyemmüm ederek , bir tehlikeden 
korkanlar yaya veya binit üzerinde, dinen 
yolcu sayılanlar dört rekâtlı farz namazları 
iki rekât olarak; savaş hâlinde olanlar nasıl 
güçleri yetiyorsa o şekilde; ayakta durma-
ya güçleri yetmeyen hasta ve özürlüler otu-
rarak; buna da güçleri yetmeyenler yatarak 
namazlarını başları ile ima ederek kılarlar. 
Kadınların özel hâlleri hariç  namaz kıl-
mamanın hiçbir mazereti yoktur. Ne tica-
ret ne alışveriş ne iş ne görev, hiçbir şey 
Müslüman’ı namaz kılmaktan alıkoyamaz, 
alıkoymaması gerekir. Kadınların özel 
hâlleri dışında namazı vaktinde kılama-
manın mazereti; uyuyakalmak, unutmak, 
bayılmak, şiddetli harp, koma ve yoğun 
bakım hâlidir. Uyuyan uyanınca, unutan 
hatırlayınca, yoğun bakımdaki hasta yoğun 
bakımdan kurtulunca, harbin şiddeti ge-
çince namazını kaza eder. Peygamberimiz 
(s.a.s.); “Kim bir namazı kılmayı unutursa 
onu hatırladığı zaman 

kılsın.” buyurmuştur. Peygamberimiz 
(s.a.s.) ve beraberindekiler, Hayber’in 
fethi dönüşünde istirahat ettikleri bir yerde 
uyuyakaldıkları için sabah namazını Hen-
dek Savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi 
nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar ve 
kılamadıkları namazları daha sonra kaza 
etmişlerdir. 

Cuma namazlarının cemaatle cami-
lerde veya musallalarda kılınması farzdır. 
Beş vakit namaz, cami dışında herhangi 
temiz bir yerde kılınabilirse de cemaatle 
kılınması, tek başına kılınmasından yirmi 
yedi veya yirmi beş derece daha faziletli 
ve sevaptır. Evde veya iş yerinde cemaatle 
kılınan namaz, camide cemaatle kılınan 
namaza eş değer de değildir. Peygambe-
rimiz (s.a.s.), Medine’de hayatı boyunca 
camide cemaate namaz kıldırmış, hasta-
landığında ise cemaate katılarak Hz. Ebu 
Bekir’in arkasında namaz kılmıştır. Sahabe 
savaş anında bile gruplar hâlinde namazı 
cemaatle kılmıştır. Cemaatle namaz, İs-
lam’ın şiarı ve sembolüdür. Cuma namazı 

dışında en kuvvetli cemaat, sabah namazı, 
sonra yatsı namazı, sonra ikindi namazıdır. 
Şu hadisler, bunun açık delilidir: “Kim yat-
sı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısı-
na kadar namaz kılmış sevabını alır. Sabah 
namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi 
namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.” 
“Gece ve gündüz melekleri sizi takip eder-
ler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanır-
lar. Sonra sizinle geceleyen melekler, ilahî 
huzura çıkarlar. Rableri onlara, -onları en 
iyi bir şekilde bildiği hâlde ‘Kullarımı nasıl 
terk ettiniz?’ diye sorar. Melekler, ‘Onları 
namaz kılarken terk ettik ve namaz kılarken 
bulduk.’ cevabını verirler.”

Peygamberimiz (s.a.s.), “Üç kişi bir 
köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle 
namaz kılınmazsa, şeytan onlara hâkim 
olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü 
kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer.” 
“Münafıklara sabah ve yatsı namazla-
rından daha zor gelen bir namaz yoktur. 
Eğer onlar sabah ve yatsı namazlarındaki 
sevabı bilselerdi sürünerek bile olsa gelir-
lerdi” buyurarak cemaate katılmayı teşvik 
etmiştir. 

Cemaatle namaz kılmanın önemine 
dair hadislerden ve ilgili ayetlerden hare-
ketle Hanbeli âlimler cemaatle namaz kıl-
manın erkekler için farz-ı ayın; Şafii âlim-
ler, farz-ı kifaye; Hanefi ve Maliki âlimler 
ise, cuma namazı dışındaki farz namazları 
cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için 
sünnet-i müekkede olduğu içtihadında bu-
lunmuşlardır. Cemaatle namazın “sünnet-i 
hüda” olduğunda ittifak vardır. Hastalar, 
çok yaşlılar, engelliler ve benzeri mazereti 

olanlar, cemaatle namaza katılmayabilir-
ler. İsterlerse kadınlar, günlük namazları 
cemaatle kılmak için camiye gidebilirler.

Camilerde cemaatle namaz kılındığı 
zaman, imama uyacak kişi sadece bir er-
kek kişi ise imamın sağına azıcık gerisinde 
durur. Soluna ve arkasına durmak sünne-
te aykırı olduğu için mekruhtur. İmamın 
dışında iki cemaat varsa imamın sağına 
ve soluna az geride veya arkada durur. 
İmama uyanlar iki kişiden çok ise, imamın 
arkasına dururlar. İmama uyacak kişi tek 
kadın ise imamın arkasına durur. Cemaat 
çok olduğu zaman saf düzeni, önce erkek-
ler, arkasında çocuklar ve sonra kadınlar 
olacak şekilde yapılır. Camiye erken gelen 
birinci safa oturur, birinci saf dolduktan 
sonra ikinci ve üçüncü saflar oluşturulur. 
Ön safta boş yer varken ikinci saf oluştu-
rulmaz. Safların en faziletlisi en ön saftır. 
Birinci saf, ikinci saftan ikinci saf üçüncü 
saftan daha faziletlidir. Bu fazilet derecesi, 
en arkadaki safa kadar bu şekilde devam 
eder. Bu fazilet, imama yakınlık derecesi 
sebebiyledir. Fakat imama en yakın duran 
kişiler, imamlığa ehil olan kişiler olmalı 
ki imamın abdesti bozulduğunda, hemen 
birini yerine geçirebilsin. Peygamberimiz 
(s.a.s.), birinci safta kılınan namazın se-
vabını şöyle bildirmiştir: “İnsanlar, camide 
ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta dura-
bilmek için kura çekmekten başka yol bu-
lamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın 
sevabını bilselerdi bunun 

için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sa-
bah namazının faziletini bilselerdi, emek-
leyerek de olsa bu namazları cemaatle 

kılmaya gelirlerdi.” 
Cemaatle namazda ilk safın daha fa-

ziletli görülmesi, safların önden itibaren 
doldurulması, cemaatin dağınıklığını ön-
lemeye, saf düzeninde disiplini sağlamaya 
yönelik bir tedbirdir. Birinci saf bütün 

cemaati aldığı hâlde, ikinci saf oluş-
turulması, özellikle imamın arkasında bir 
saftan sonra birden çok saf olabilecek boş-
luk varken en arkada özellikle arka mahfil 
veya müezzin mahfilinde saf tutulması saf 
düzeni, cami adabı ve Peygamberimizin 
uygulamasına aykırı olup mekruhtur. Maa-
lesef birçok camide önde bir saf, en arkada 

bir saf tutulmaktadır. Özellikle tabure 
ile veya müezzin mahfilinde namaz kılan-
lar, önde saflar boş olduğu hâlde arkada 
saf oluşturmaktadır. Bu, Hz. Peygam-
ber’in uygulamasına ve sünnete aykırı bir 
davranış olup mekruhtur. İmamlarımızın, 
safların düzgün ve sık oluşunu sağlama-
ları ve namaza öyle başlamaları gerekir. 
Peygamberimiz (s.a.s.), saf düzenine 
çok önem vermiş ve “Safların düzgün ol-
ması, namazın tamam olmasındandır.” 
“Saflarınızı düzgün tutunuz, çünkü safların 
düzgün olması, namazın kemalindendir.” 
buyurarak saf düzeni konusunda cemaati 
uyarmıştır. Sahabeden Numan b. Beşir, 
Rasulüllah (s.a.s.), saflarımızı düzeltirdi. 
Bir gün, bir cemaatin göğsünün saftan 
önde olduğunu gördü ve şöyle buyurdu: 
“Ya saflarınızı düzeltirsiniz veya Allah, ara-
nızda ihtilaf meydana getirir.” 

Tek kişi ile saf olmaz. Bu itibarla saf-
ların gerisinde tek başına namaz kılınması 
mekruhtur. Şayet öndeki safta yer kalma-
mış ise bir kişi saftan geriye çekilir ve iki 
kişi safta durur. Safların, imamın tam ar-
kasında sağa ve sola doğru doldurulması 
sünnettir. Saflar, sağ omuz ve ayak hizası-
na göre ayarlanır ve düzgün tutulur. 

Müslüman, camiye sağ ayağı ile bes-
mele çekip dua ederek girer, caminin arka 
taraflarına değil boşsa ön safa, ön saf dolu 
ise boş olan safa oturur, arkada bir yere 
oturmaz, ön safa geçmek için insanların 
üzerinden atlamaz, camide kendisine özel 
bir yer edinmez. 

KAYNAK: Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 
2018

Kur’an’dan Mesaj
Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi 

hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin 
ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim. Yalnızca 

benden korkun. (Bakara 40)  

Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: Ey kulum! Sen 
infak et ki ben de sana infak edeyim. 

(Hadis-i Şerif) 

İnsan, beyinle ve yürekle sevmemeli, çünkü 
yürek durur, beyin unutur. Ruhla sevmeli; 

ruh ne durur, ne unutur, ne de ölür. 
(Hazret-i Mevlana)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ABDULLAH BİN CÜBEYR (R.A.)

Ramazan Duası

Hz. Abdullah, İkinci Akabe Biatı’nda bulunmuş, 
hicret ettiği takdirde Re¬sû¬lul¬lah’ı hayatı pahası-
na koruyacağına dair söz vermişti. Putları hiç sev-
mezdi. Sehl bin Hüneyf (r.a.) ile birlikte geceleyin 
müşriklere ait tahtadan yapılmış putları kırarlar, 
yakmaları için sahabilere getirirlerdi.

Hz. Abdullah, İslam’ın kahraman bir mücahi-
diydi. İyi ok atardı. Peygamberi¬mize itaatte kusur 
etmezdi. Peygamberimiz (s.a.v.) bunu bildiği için 
Uhud Savaşı’nda onu 50 kişilik okçu birliğinin ba-
şına kumandan tayin etti. Okçulara da şu tavsiyede 
bulundu:“Bizi arkamızdan koruyunuz, sakın yeriniz-
den ayrılmayınız! Bizim öldürül¬düğü¬mü¬zü gör-
seniz de yardımımıza koşmayınız. Ganimet topladı-
ğımızı görse¬niz de bize katılma¬yınız. Kuşların bizi 
kapıştığını görseniz de, ben size haber gönderme-
dikçe sakın yerinizden ayrılmayınız. Siz yerinizde 
durmazsanız biz galip olamayız.”

Peygamberimiz bu emrini bir defa daha tekrar-
ladı. Sonra da bunu tebliğ ettiğine dair Allah’ı şahit 
tuttu.

Biraz sonra da savaş başladı. Başlangıçta İs-
lam ordusu büyük bir galibiyet el¬de etti. Müşrikler 
kaçışmaya, Müslümanlardan bir kısmı da ganimet 
toplamaya başladılar. Bunu gören okçulardan ba-
zıları:“Ne duruyorsunuz?! Allah, düşmanı bozguna 
uğrattı. Kardeşleriniz ganimet topluyor. Siz de gani-
met toplayınız.” di¬ye bağırmaya başladılar.

Başta kumandanları Abdullah bin Cübeyr (r.a.) 
ol¬mak üzere içlerinden çok azı, Re¬sû¬lul-lah’ın 
emirlerini hatırlatarak bunun doğru olmadığını, 
Allah’a ve Resûl’üne itaat etmek gerektiğini söyle-
dilerse de dinlete¬mediler. Diğerleri:“Biz, vallahi 
gidip ganimetten nasibimizi alacağız.” dediler. Ve 
vazifelerini terk ederek ganimet peşine koştular. 
Hz. Abdullah’la birlikte 10 kişi sebat etti.

Hâlid bin Velid o sırada henüz Müslüman ol-
mamıştı. İyi bir kumandandı. Sa¬vaş taktiklerinde 
çok başarılıydı. Okçular orada bulunduğu müddetçe 

muvaffak olamayacaklarını biliyordu. Önce okçula-
rın tamamen susturulması gerektiğine inanıyordu. 
Tepenin gerisine çekilerek, okçuların bir açığını 
yakalamak için fır¬sat kollamaya başladı. Çoğunun 
tepeyi terk ettiğini görünce de hemen harekete geç-
ti.

Abdullah bin Cübeyr (r.a.), müşrik süvarilerinin 
üzerlerine geldiğini görün¬ce, yanın¬da kalan 10 
sahabiye, açılıp yayılmalarını, düşmanı öyle karşı-
lamalarını emretti. Mücahitler saf hâlinde dizildiler, 
müşrikleri oka tuttular.

Hz. Abdullah büyük bir mahcubiyet içerisinde 
düşmana ok atıyordu. Tepeyi terk eden okçuların 
mesuliyetini bütün ağırlığıyla üzerinde hissediyor-
du. Bir ara düşmana atacak ok kalmadığını gördü. 
Mızrağıyla hücuma geçti. Birkaçını yaraladı. Mız-
rağı kırılınca kılıcını sıyırdı. Kanının son damlasına 
kadar müşrik¬leri oyalamak istiyordu. Neticede 
müşrikler vücudunu delik deşik ettiler. Böy¬lece 
Abdullah bin Cübeyr (r.a.), ölüm pahasına Re¬sû¬-
lul¬lah’ın emrini yerine getir¬miş ve şehadet mer-
tebesini kazanmıştı.   Allah ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

İman; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten 
inanmadır.

İslâm’a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah’tan getir-
diklerinin doğru olduğunu kabul edip, onlara gönülden inanmaktır. 
Bir hadiste şöyle belirtilmektedir:  

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir 
adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah’a:  “İman nedir?” der.
Rasulullah:  “İman: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygam-

berlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hay-
rına ve şerrine inanmandır” cevabını verir.

Adam:  “İslâm nedir?” der.
Rasulullah:  “İslâm: Allah’a ibadet edip, O’na hiç bir şeyi ortak 

koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen 
orucu tutmandır” karşılığını verir.

Adam:  “İhsan nedir?” der.
Rasulullah: “İhsan: Allah’ı görüyormuş gibi O’na ibadet etmen-

dir. Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor.” diye 
cevap verir. Adam sonra çıkıp gider. (Buhârî, “İman”, 37; Müslim, 
“İman”, 1, 5).

Arapça’da kebîre (çoğulu kebâir) kelimesi ile ifade edilen büyük 
günah, bozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici bir nas (âyet 
ve hadis) bulunan, işleyenin dünyada veya âhirette cezalandırılma-
sına sebep olan büyük suçlar ve davranışlara denir. 

Büyük günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak ve O’nu inkâr 
etmektir (küfür). Büyük günahların neler olduğu konusunda hadisler-
de çeşitli bilgiler vardır. Peygamberimiz bir hadisinde, “Size büyük 
günahların en büyüklerinden haber vereyim mi? Onlar: Allah’a ortak 
tanımak, ana babaya itaatsizlik ve yalancı şahitliktir” buyurmuş, bir 
başka hadislerinde “Mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar: Al-
lah’a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim 
malı yemek, ribâ (faiz), savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir 
kadına zina iftirasında bulunmaktır” diyerek, büyük günahların yedi 
tanesini zikretmiştir. Bir başka hadiste büyük günahların sayısı dokuz 
olarak belirtilmiş, ana babaya itaatsizlik ve Mescid-i Harâm’da yapıl-
ması yasak bir fiili işlemek de bunlara eklenmiştir. 

Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat 
çeşitli sebeplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki 
büyük günahlardan birini işleyen (fâsık ve fâcir) kimse, işlediği gü-
nahı helâl saymıyorsa mümindir, kâfir değildir. Fakat büyük günah 
işlediği için ceza görecektir. Ancak bu kimse için tövbe kapısı açıktır. 
Yüce Allah böyle bir kimseyi âhirette dilerse affeder, şefaat olunma-
sına izin verir, dilerse günahı ölçüsünde cezalandırır. Neticede ise, 
kalbinde inancı bulunduğu için cennete girdirir. 

Sahâbîlerden Ebû Zer el-Gıfârî’nin anlattığına göre, Hz. Peygam-
ber: “Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur deyip de bu inancı üzere 
ölen kimse cennete girer” buyurmuş, Ebû Zer, “O kişi zina yapsa, 
çalsa da mı?” diye sormuş, “Evet, zina yapmış, hırsızlık etmiş de 
olsa cennete girer” cevabını vermiştir. Ebû Zer soruyu üç kez tekrar 
edip aynı karşılığı alınca, dördüncü sorusunda Allah elçisi, “Ebû Zer 
bu durumdan hoşlanmasa bile o kimse cennete girer” buyurmuştur. 

İçten ve yürekten
inanma: İman 

Büyük günah 
ve tövbe kapısı

Medine döneminde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım 
demektir. 
Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına 
göre yüz on dördüncü suredir. Medine döneminde 
Tevbe suresinden sonra nâzil olduğu ve tam sure 
olarak Kur’an’ın en son inen suresi olduğu kabul 
edilmektedir. Surenin Vedâ haccı esnasında Mi-
na’da indiği rivayet edilir.
Surede Allah’ın Hz. Peygamber’e nasip ettiği zafer, 
fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslâm’a 
girmelerinden bahsedilmektedir. Müfessirlere göre 
“Allah’ın yardımından maksat, Mekke putperest-
lerine veya bütün düşmanlarına karşı Allah’ın Hz. 
Peygamber’e yardım etmesi ve onu zafere kavuştur-
masıdır; mecazen “dinin kemale ermesi, son şeklini 
alması” anlamında da yorumlanmıştır. “Fetih”ten 
maksat ise başta Râzî’nin “fetihlerin fethi” dediği 
Mekke’nin fethi olmak üzere Hz. Peygamber’e nasip 
olan bütün fetihlerdir. Fetih mecaz olarak “Hz. Pey-
gamber’e verilen ilimler, dünya nimetleri, cennet” 
olarak da yorumlanmıştır. Surede Hz. Peygamber’in 
şahsında genel olarak müminlere hitap edilerek 
Allah Teâlâ kendilerine bir nimet ve yardım lütfet-
tiğinde O’na hamd ve şükretmeleri gerektiği ifade 
edilmektedir.
Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İzâ câe nas-
rullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî 
dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike ves-
tağfirhu innehû kâne tevvâbâ.
Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 
1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve 
insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini 
gördüğün zaman, 3- Hemen Rabbini överek tesbih 
et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok 
kabul edendir.

Nasr Suresi 
SURELER
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Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil. Şırnak’ta tank kazası sonucu şehit oldu. “Benim botlarımı imam çıkarsın” cümlesini dilinden hiç düşürmeyen Şehidi-
miz, vatana olan borcunu en son kanıyla ödemiş.  Evlatlarının, “Baba, bizim babamız ama şehit hepimizin şehidi!” ifadeleri ise hüznü ve gururu yaşatıyor 

Yerleri yırtan sel olup taşmalı  
Dağ demeyip taş demeyip aşmalı  
Sende ki coşkunluğa er şaşmalı  
Kahraman askerim uğurlar ola  
Haydi git evladım açıktır yolun  
Zalimlere karşı bükülmez kolun  
Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun  
Haydi levent asker uğurlar ola  
Haydi git evladım uğurlar ola.
“Baba, bizim babamız ama şehit 

hepimizin şehidi!” sözleri, bir şehit 
evladının ağzından dökülen cümleler. 
Bugün anlatmaya çalışacağımız Şehi-
dimiz, tam 32 yıl, 4 ay bir fiil bu va-
tana hizmet etmiş Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Mustafa Özdil.

10 Kasım 1967 tarihinde Afyon 
doğumlu olan Şehidimize, Atatürk’ün 
ölüm yıldönümünde doğduğu için  
“Bir Mustafa öldü, bir Mustafa doğ-
du” diyerek ailesi tarafından Mustafa 
ismi verilmiş. İlkokulu ve ortaokulu 
Afyon’da okuduktan sonra liseyi Çan-
kırı’da Astsubay Hazırlama Okulu’n-
da (Askeri Lise) tamamlamış. Ankara 
Etimeskut’ta bir yıl hazırlık eğitimi 
aldıktan sonra ilk görev yeri olarak 
kurada yine Ankara çıkmış. Burada 
dört yıl Zırhlı Birlikler Tugayı’nda gö-
rev almış. 

Ağrı-Batnos (4 yıl), Edirne (3 yıl), 
Kıbrıs (2 yıl), Diyarbakır (4 yıl), Te-
kirdağ-Malkara (5 yıl), Konya (6 yıl), 
AnkaraMamak(2 yıl) ve Şırnak-Silopi 
toplamda 9 ilde çalışmış, 11 ev değiş-
tirmiş. Yurdun neresi olursa olsun, en 
doğusundan en batısına, en kuzeyin-
den en güneyine, vatan aşkı ile her 
yere gitmiş. Tankçı birliğinde, lojistik 
birliğinde ya da hizmet bölük komu-
tanı olarak ülkesine ve milletine hiz-
met vermiş. Son görev yeri olan Şır-

nak-Silopi’de Irak sınırında Çalışkan 
Hudut Taburunda Mühimmat Astsu-
bayı olarak görevliymiş. Tayin daire-
sine giderek son görev yerini kendisi 
istemiş üstelik.

İlk görev yerine atandığı zaman 
1985 yılında Gülistan Hanım ile bir-
leştirmiş hayatını. Çağatay ve Çağrı 
adında iki evlat sahibi. Ona göre eşi 
Gülistan Hanımın oğullarıyla beraber 
üç kocası varmış. “Bana bir şey olur-
sa iki kocası daha var yanında” demiş 
hep. Şimdi kendisi ebedi aleme göç-
müş ama ardında, eşine, dayanabile-
ceği iki yiğit bırakmış. 

Hayatı boyunca karşılaştığı hiçbir 
zorluk karşısında boyun eğmemiş, hiç 
şikâyet etmemiş Şehit Mustafa Özdil. 
Çocuklarına “Hayatta para ile halle-
dilecek hiçbir şeye canınızı sıkmayın, 
para bir şekilde bulunur” nasihatini 
vermiş hep. Hep çözüm odaklı olmuş. 
Hayat ne çıkarırsa çıkarsın karşısına 
hep güzel karşılamış. Eşi ve çocukla-
rının her daim ilk ve en büyük des-
tekçisi olmuş Şehidimiz.

Oğlunun onu tarif ederken kul-
landığı “Tam bir tank hastasıydı, çok 
severdi” cümlesini unutmayın çünkü 
hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. 

Bugün yaşadıklarımız, söyledikle-
rimiz, rüyalarımız bize yarından ipuç-
ları verir. Bazen farkına varır bazen 
varamayız. Eşinin şehadetinden önce 
Gülistan Hanımın gördüğü rüyalar 
işte bu türden. Yüksek bir tepenin üs-
tünde bir şehit mezarı görür bir gün 
rüyasında. Şehit mezarı, diye bağırır, 
sonra kalabalık bir gurup orayı ziyaret 
eder. Onların içinde bembeyaz gelin-
liğin içinde güzel mi güzel bir de kız 
vardır. Başka bir rüyasında yemyeşil, 
geniş bir alanda koşarak güzel bir yer 
arar. Bana güzel bir yer gösterin der. 
Gaipten bir ses ne yapacaksın yeri, 
diye sorar. Peygamber Efendimize ev 
yapacağım, cevabını verir. Rüyasında 
yapacağı ev, aslında şehit eşinin ebe-
di alemdeki makamıdır. 

Emeklilik zamanı gelmesine rağ-
men, üstüne 10 yıl daha fazladan ça-
lışmış, “Ülkemin, milletimin bana ih-
tiyacı var. Devlet bana 32 sene baktı 
şimdi bırakırsam bu, vatana ihanet 
olur, haram olur bana.” diyerek de-
vam etmiş görevine. Ülkemizin 15 
Temmuz gibi bir zorlu bir süreçten 
geçmesinin ardından “Bana ihtiyaçla-
rı var” diyerek görevine daha bir sıkı 
sarılmış. Özellikle Şırnak’a gittikten 
sonra “Benim botlarımı imam çıkar-
sın” cümlesini dilinden hiç düşürme-

yen Şehidimiz, vatana olan borcunu 
en son kanıyla ödemiş. Bu ülkeye hiz-
met verdiği 32 yıl boyunca her gün, 
aynı heyecan ve aşkla gitmiş görevi-
ne. Ona göre “Hedef 23” devletinin 
onun zorunlu emekli yapana kadar 
vatan hizmetinde kalmakmış. 

Buraya kadar anlattığımız şey-
ler bile onun görevine ne kadar âşık 
olduğunu gösteriyor. Ama özellikle 
son bir buçuk yıl içerisinde ailesinde 
herkese “Dua edin ben şehit olayım” 
demesi sözün bittiği yerdi bana göre. 

Duası kabul edilmiş 13 Ocak 2017 
tarihinde. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 
tank kazası sonucu yaralanmış ve 
kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesin-
de şehadet şerbetini içmiş. O çok sev-
diği, görmeden, sesini duyduğunda 
hangi model olduğunu bildiği tank, 
şehadetinin aracı olmuş.Şehidimiz 
Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Mustafa Özdil’in (50) cenazesi Kon-
ya’ya getirilmiş.Şehidin naaşı, kılınan 
cenaze namazının ardından Konya 
Şehitliği’nde gözyaşları arasında top-
rağa verilmiş. 

Hem tankın hem de konvoyun ko-
mutanı olarak yola çıkacakları sırada, 
Şehidimiz, kendisine baba diyen ve 
15 aydır yanında çalışan Uzman Ça-
vuşun kullandığı 18 tonluk kirpi de-
nen araç kazasında yaralanmış. Saat 
15.30’da gerçekleşen olay, aile ocağı-
na akşam saatlerinde ulaştırılmış. 

O gün, Gülistan Hanım, Balıke-
sir’deymiş. Büyük oğlu Çağatay Bey, 
Cuma günü gidecekleri halde sürpriz 
yaparak bir gün önce eşi ve kızını an-
nesinin yanına Balıkesir’e göndermiş. 
Diğer oğlu Çağrı ise Beyşehir’de. Ai-
lenin bütün bireyleri bir yerde. Deva-
mını evde yalnızken babasının şehit 
haberini alan Çağatay Bey anlatıyor:

“Ben annemler evde yokken te-
lefonumdan şehit haberlerinin nasıl 
verildiğini açıp izliyordum. Çünkü ba-
bam bir, bir buçuk yıldır bize şehit ol-
mak istediğini söylüyordu. Bu haber-
leri açıp hüngür hüngür ağlıyordum. 
Ben onlara ağladığım kadar babama 
ağlayamadım. Hep dua ediyordum 
Allah’ım bana bu acıyı yaşatma ben 
kaldıramam diye ama kaldırabiliyor-
muşum. Ben bir ay öncesinden de 
haber bana yalnızken gelirse ben ne 
yaparım diyordum çünkü annem sü-
rekli anneannemin yanındaydı. Kar-
deşim Beyşehir’deydi.

Akşam 20.00 gibi evde yalnızdım. 
Annemleri aradım onlarla görüştüm. 
Sonra amcam ile telefonla görüştüm. 

Kaza haberi duyulmuş fakat eniş-
tem zannetmişler. Tekrar annemleri 
aradım eniştemde bir şey yoktu. Te-
lefonu kapattıktan sonra kapı çaldı. 
Kapının deliğinden baktım üç erkek 
bir bayan vardı. Bir asker çocuğu ka-
pısına askerler geldiğinde neden gel-
diğini bilir. Kapıyı açtığımda askerleri 
görünce babamın şehit olduğunu 
anladım. Dışarıda insanlar toplanmış 
ama bir benim haberim yokmuş. Ka-
pıyı kapatmak istedim. Söyleyecekle-
ri şeyi duymazsam babam ölmemiştir 
diye geçirdim aklımdan ama…”

“Ben babamın yükünü, onu kay-
bedince anladım. Dağların yükünü 
almış ama dimdik durmuş benim 
babam” diyen oğlu Çağatay Bey, ba-
basının hayatı boyunca hiç şikâyet et-
mediğini ifade ediyor.

Yüzünde gülümsemeyle veda et-
miş bu dünya ve sevdiklerine. Haberi 
alan Gülistan Hanım hemen Kon-
ya’ya dönmüş. Aile, evlerinin direği 
olan Şehidimizin şehadet haberi ile 
bir araya gelmiş bu defa.

Daha sonra öğrenildiğine göre 
eğer Astsubay Kıdemli Başçavuş 

Mustafa Özdil, o kazada şehit olma-
saymış operasyona giden konvoy, 
kurulan pusuya düşecek ve can kaybı 
belki de daha fazla olacaktı. Gülistan 
Hanım “Benim bir eşim şehit olma-
saydı o gün 38 kişi şehit olacaktı bel-
ki” diyor. 

Aracı kullanan uzman çavuşun 
kardeşi bir gün önce rüyasında ev-
lerinin bayraklarla süslendiğini, her 
yeri kalabalık insanlarla dolu oldu-
ğunu, abisinin şehit olduğunu ama 
cenazesinin bir türlü gelmediğini 
gördüğünü anlatıyor. Hâlbuki şehitlik 
değil ama şehadet şerbetini uzatma 
görevi nasip olmuş abisine.

Öbür dünyada makamların en 
güzeli olan Şehitlik makamına ulaşan 
babasını düşünen Çağrı Bey rüyasın-
da babasını görüyor. Babasına canı-
nın acıyıp acımadığını, nasıl gittiğini 
soruyor. Babası, “Oğlum iki kişi geldi. 
Bana seni çok güzel bir yere götüre-
ceğiz dediler. Ben gitmeyeceğim de-
dim ama gideceğimiz yer çok güzel 
dediler…”

Ruhu şad olsun. 
Vatan Sağolsun.

‘Botlarımı imam çıkarsın’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Hayatı boyunca karşılaştığı hiçbir zorluk karşısında boyun eğmemiş, hiç şikâyet etmemiş 
Şehit Mustafa Özdil. Hep çözüm odaklı olmuş. Eşi ve çocuklarının her daim ilk

 ve en büyük destekçisi olmuş Şehidimiz.

Samimiyeti, ilmi, Hakk’a olan aşkıyla gönülleri fetheden Konya’nın manevi mimarlarından Kaşıkcı Ali Rıza Konevi Efendi, ömrünün her 
anını zikirle ve fikirle geçiren bir zat olmasıyla biliniyor. Merhum Ali Rıza Efendi’nin kabri, Sahabe-i Kiramın kabirleri arasında yer alıyor

Her anını zikirle geçirdi
Konya’nın Manevi Önderleri say-

famızın bugünkü konuşu Kaşıkçı Ali 
Rıza Konevi Efendi. Ali Rıza Efendi 
H.1300 / M. 1883 yılında Alata’da 
doğdu. Babası Abdulkerim Efendidir. 
İlk tahsilini Alata’da yapan Ali Rıza 
Efendi, Hadimi medresesinde bir süre 
Arapça okuduktan sonra 18 yaşların-
da Konya da tahsiline devam edip, 
zamanın büyük velilerinin ve Konya 
Müftüsü Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi-
nin derslerine devam edip ondan ica-
zet almıştır. Ali Rıza Efendi, manevi 
yönden Seyr-i sülukunu Muhammet 
Esat Efendi de ikmal etmiş ve daha 
sonra onun halifesi olmuştur. 1934 
yılında gördükleri bir rüya üzerine, 
Fahr-i Kainat Efendimiz (s.a.v.)’in da-
vetlerine icabet ederek, aile efradıyla 
birlikte Medine-i Münevvere’ye hic-
ret eder. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi, genç 
yaşta öğrendiği kaşıkçılık mesleğini 
hayatı boyunca sürdürmüştür. Daha 
sonra Konya’da evlendi, uzun seneler 
Konya’nın Ahmet Dede mahallesin-
de İmam Hatiplik yaptı ve ticaretle 
meşgul oldu. Ali Rıza Efendi, Rav-
za’da ve Rav-za’ya gelip giderken, 
devamlı Kur’an okuduğu ve sık sık 
hatim indiği bilinmektedir. Son de-
rece ahlaklı, mütevâzi bir insan olan 
Ali Rıza Efendi, aynı zamanda aşk ve 
cezbe sahibidir. İyi bir şair olan mer-
hum, bütün eserlerini ilahi aşkı anla-
tan şiirlerle yazmıştır. 

Ali Rıza Efendi, H. 29 Şevval 
1388 / M. 19 Ocak 1969 yılında Me-
dine’de vefat etmiştir. Cennetü’l Baki 
Mezarlığı’na defnedilmiştir. Merhu-
mun kabri Sahabe-i Kiramın kabirleri 
arasındadır. 
Osmanlıca basılmış eserleri şunlardır : 

1-Necât’ül Mü’minin Min Ehadi-
sil Erbâin 

2-İmdâd’ül Müslîmin Fi Beyânı 
Akaidil Mü’minin 

3-Divân-ı Rıza Li Necati yevmil 
Haşr ve’l cezâ 

4-Rahmet Damlaları 
5-Gülzâr’ı Medine 
6-İlticanâme’i Rızâiye 

1. HAYATI 
Son devrin ülkemizde yetişen 

âlim, şair, velî ve manevi mürşitlerin-
den Kaşıkcı Ali Rıza Efendi H. 1300 
/ M. 1883 yılında Konya’nın Hadim/
Taşkent ilçesine bağlı Alata köyünde 
(Balcılar mahallesinde) doğmuştur. 
Alata Konya ili, Taş-kent ilçesine 
bağlı, Konya ilinin güneyinde, Orta 
Torosların üzerinde 1350 rakım-
lı sağlam zeminli, ağaçlı bir arazi 
olan Taşeli Platosunda kurulmuştur. 
1501 tarihli şeriyye sicil defterlerin-
den anlaşıldığı üzere, 1501 tarihin-
de Alata, 15 hane 29 neferdir. 1540 
tarihlerinde ise; 32 hane 43 neferdir. 
Bunlardan anlaşıldığı gibi Alata’nın 
tarihi takriben 500-550 yıllık bir geç-
mişe sahiptir. Ömer Vehbi Efendi H. 
1286, miladi 1870 yılında Yalvaç’da 
Konya’ya geldi. Sıbyan mektebinden 
sonra, Kelam, mantık, sarf, nahiv, 
belagat gibi âlet ilimleri ve ilmi Ku-
ran, ilmi hadis, ilmi-i fıkıh gibi yüksek 
din bilgileri öğrendi. Konya müftüsü, 
Kadınhanlı Hacı Hüseyin Hoca’dan 
icazetname aldı. Türkçe, Arapça ve 
Farsça yazma ile yüzü aşkın gence 
icazetname vermişti. Konya Bidayet 
mahkemesi üyeliği, istinaf mahke-
mesi üyeliği de yaptı. Mecelle mü-
derrisliği, usul-ü Hukuk müderrisli-
ği, ahkam-ı Muhammediye, Arapça 
Nahiv öğretmenliği yaptı. Osmanlı 
meclisinde milletvekilliği yaptı. 1922 
yılında Konya müftülüğü yaptı 13 
Mayıs 1927 tarihinde müftü iken 
vefat etti.  Şu an takriben 1127 hane 
ve üç bin yerleşik, üç bin de belde dı-
şında olmak üzere altı bin nüfusuyla 
Alata, Konya’nın, Karaman ili ile sınır 
olduğu sıfır noktadadır. 

Alata, 1964 yılına kadar Hadim’e 
bağlı bir köy iken; 1964 yılında “Bal-
cılar Bele-diyesi” adıyla kasaba ol-
muştur. 1988 yılında Taşkent’in ilçe 
olmasıyla Balcılar Belediyesi, Taş-
kent’e bağlı bir kasaba oldu. 2014 
yılında yürürlüğe giren Büyük-şehir 
yasasıyla Balcılar, Taşkent ilçesinin 
bir mahallesi oldu. 

Ali Rıza Efendi’nin babası Abdül-
kerim Efendi’dir. Annesi Fatma Ha-
nım’dır. İlk eğitimini Alata’da Mus-
tafa Efendi’den aldı. Ali Rıza Efendi 
Hadimi medresesin-de bir süre 

Arapça ve İslâmi ilimlerine dair; Em-
sile, Bina, Maksud, Avamil, İzhar ki-
taplarını iki sene kadar okur ve sonra, 
18 yaşında Konya’ya gelir ve o devrin 
büyük alimlerinden biri olan Konya 
müftüsü Yalvaçlı Ömer Vehbi Efen-
di’nin86 derslerine uzun yıllar devam 
eder ve ondan feyz alarak icazet alır. 
Onun hakkında “Gülzâr-ı Medine” 
adlı kitabında söylediği beyitler şöy-
ledir: “Buldum onda Yal-vacî Ömeri 
/ Sahib-ül fazl o vech-i keremi / Gör-
düm ol ehl-i fünun merd-i gayur / 
İnce tetkikatla ders okutur / Bulmu-
şum onu ilimde derya / Şeker armut 
gibi olgun guya” Yalvaçlı Ömer Veh-
bi Efendi’den; Molla Cami, Akâid, 
Menâr, Berika, Kâdi Beydâvî tefsiri, 
Şemâil-i Şerif kitaplarını okur. Tabii 
okumak demek, medrese sistemin-
de, o kitapları derinlemesine tedris 
etmek hatta okutacak seviyeye gelip 
icazet almak demektir. 

Genç yaşta tahsiline devam eder-
ken bir yandan da köyde tahta kaşık 
yapan Seydişehir’de Seyit Harun 
türbedarı Mudanyalı Hacı Abdullah 
Efendi’den kaşıkcılık sanatını öğrene-
rek kaşık yapmaya devam eder. Kon-
ya’da kaşıkları boyamayı da öğrenir. 
Bu şeklide rızkını temin eder. Tahsi-
lini tamamladıktan sonra bu sanatla 
uğraşır, hayatını böyle kazanır, çoluk 
çocuğunun rızkını bu yolla sağlar. 
Kaşıkcılık sanatını nasıl öğrendiğini 
şöyle anlatır: Zamanımızda talebe-i 
ulûm yaz tatillerinde civar kasaba 
ve köylere cerre çıkarlardı, hem köy-
lüye vaaz ve nasihat-te bulunurlar, 
onların dini bilgilerinin artmasına 
yardımcı olurlar, hem de maddî yön-
den istifade ederlerdi. Ben o zaman 
henüz kaşık yapma sanatını öğren-
memiş-tim, bazı maddi sıkıntılarım 
oluyordu. Ben de talebe arkadaşlar 
gibi bir hayvan alarak civar köylere 
cerre çıktım. Öteden beri memle-
ketimizde yetişen ulemanın hemen 
hemen ekserisi böyle yetişmişler ve 
birçok mahrumiyetler içinde tahsil-
lerini tamamlayabilmişlerdir. İlk gün 
bir iki köy dolaştım. Fakat bu iş bana 
çok ağır geldi, hayli sıkıldım. Bu zor-
lukları; şu sözleri ile ifade ediyor. “Ah 
şu cerre çıkmak yok mu? Onca yolu 
yaya, yapıldak yürü, sonra bir köye 
git, dinleseler de dinlemeseler de 
va’z-u nasihat et, eziyet çek, minnet 
altında kal, sonra diğer köyün yolunu 
tut… Allah’ım ne zaman kurtulurum 
bu güçlükten” diye düşünüyordu” 
Beni bundan kurtarması için Allah’a 
dua ettim. O geceyi o köylerden bi-
rinde geçirmiştim. Rüyamda Hazreti 
Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesel-
lem efendimizi gördüm.  “Bir sene-
ye kadar sen bundan kurtulacaksın” 
buyurdular ve bana müjde verdiler, 
uyandım, sabah namazının vakti ol-
muş, kalbimde tarif edemeyeceğim 
bir sevinç vardı. Hem peygamberi 
rüyada görmenin şerefi, hem de ver-
dikleri müjdenin sevin-ci. Fakat bu 
nasıl olacaktı ve bu kurtuluş nasıl ta-
hakkuk edecekti kestiremiyorum. 

O yıl derslere başladık, yine yaz 
geldi, tatil oldu ve talebe dağıldı. Bu 
defa ben, daha önce yaptığım gibi 
bir tarafa cerre çıkmadım, doğru 
köyüme döndüm. Köyümüz orman-
lık, ağacı bol, havası suyu güzel bir 
köydü. O yıl, köyümüze tahta kaşık 
yapan bir usta geldi; kaşık yapıyor, 
köylülere satıyor ve para kazanıyor-
du. Bana, kaşık yapma sanatını öğ-
retmesini kendisinden rica ettim. Ka-
bul etti. Kısa bir müddet sonra kaşık 
yapmasını öğrendim. Ustadan daha 
seri ve daha iyi kaşık yapar oldum. 
Dersler başlayıp da Konya’ya döndü-
ğüm zaman kaşığın boyamasını da 
öğrendim. Bir taraftan tahsilime de-
vam ediyor, bir taraftan da bu sanat 
vasıta-sıyla ihtiyacımı temin ediyor 
rızkımı kazanıyordum.” 

Kaşıkcı Ali Rıza Efendi, Hadim’de 
Sıddıka Hanım (Kuğu nene / 1882-
1963) ile evlendi, bu evliliğinden 
Fadime (Tepeler), Nesibe Hanım ve 
İbrahim İlimler (1337-1996) isimli 
çocukları oldu. İkinci evliliğini şehit 
Mevlüt Efendi’nin dul eşi olan Hati-
ce Hanım ile Konya’da yaptı. Hatice 
Hanım’dan Abdullah Rıza Efendi, 
Naime Hanım ve Mustafa Runyun 
(1917-1988) dünyaya geldi. Üçüncü 
eşi Mukaddes Hanım ile Medine’de 

evlendi. Bu evliliğinden Ahmet Rıza 
isimli bir oğlu oldu.  Kaşıkcı Ali Rıza 
Efendi önce Seydişehirli Bostanza-
de adında bir Nakşi şeyhinin müridi 
oldu, 40 yaşındayken Nakşiben-
di şeyhi Es’ad Erbilî kuddise sirruh 
hazret-lerine88 intisab eder. Seyru 
sülûkunu Şeyh Es’ad Erbilî’den ta-
mamladı. Şeyh Es’ad Erbilî’nin Konya 
halifesi oldu. Konya’da irşad faaliyet-
lerine başlayan Ali Rıza Efendi; Kon-
ya ile birlikte, Hadim, Alata, Çetmi, 
Bolay, Avşar, Aladağ köyleri, Eğitse, 
Kaplanlı köyleri ve Başyayla başta 
olmak üzere, Ermenek, Mut ve Kara-
man bölgesinde müridler edindi. 

1847 yılında Musul’un Erbil ka-
sabasında dünyaya geldi. Dedesi 
Hidâyet Efendi, Hâlid el-Bağdâdî’nin 
halifesi ve Erbil’de inşa ettirdiği tek-
kenin şeyhi idi. Es’ad Efendi, baba 
ve anne tarafından seyyiddir. Dedesi 
gibi, babası Muhammed Said Efendi 
de Hâlidî tekkesi şeyhi idi. Muham-
med Es’ad Eendi, ilk tahsilini erbil 
ve Deyr’de tamamladı. 1870 yılında 
23 yaşında iken mânevî bir işaret-
le Tâha el-Harîrî’ye intisab etti. Beş 
yılda seyr ü sülûkunu tamamlayarak 
1875 yılında hilâfet aldı. Aynı yıl hac-
ca gitti. Es’ad Efendi, Menemen’de 
askerî hastanede “üremi”den tedavi 
görürken 84 yaşında 3 Mart 1931’de 
vefat etti. 

Ali Rıza Efendi, 1934 yılında 
oğlu Mustafa Runyun ile hacca git-
ti; ertesi sene, bütün ailesini alarak 
Türkiye’den ayrılır, Şam’a gider. Bir 
yıl kadar Şam’da kalır. Şam uleması 
tarafından büyük hüsn-i kabul gö-
rür. Ali Rıza Efendi, kaşıkcılık mes-
leğini burada da sürdürür. Ne var 
ki o sırada, Medine’ye gitmesi için 
pasapor-tun süresi dolmuştur. Şam 
ûlemâsı bir çare bulması için Ali Rıza 
Efendi’yi Şam valisine götürür. O za-
manlar Şam valisi, sonradan Fransa 
cumhurbaşkanı olan Degoulle’dir. 
Yanındakiler, Ali Rıza Efendi’yi bü-
yük Türk âlimlerinden birisi olarak 
tanıtırlar. 

Ali Rıza Efendi Medine’ye hicret 
ettikten sonra zaman zaman Kon-
ya’ya ve köyü Alata’ya gelerek, çeşitli 
irşad faaliyetlerine katıldı ve sohbet-
lerde bulundu. Alata’da merhum 
Mustafa Ulu91 Hoca’yı (d. 1901 v. 
2000) yerine halife olarak görevlen-
dirdi. Mustafa Ulu Hoca vefat edin-
ceye kadar bu mânevi mirası devam 
ettirdi. Mustafa Ulu Hoca’nın vefa-
tından sonra bu görevi oğlu Mehmet 
Ulu Hoca üstlendi ve halen bu görevi 
devam ettirmektedir. 

91 Mustafa Ulu, M. 1901 yılında 
Alata’da doğdu. İlk tahsilini babası 
Yusuf Hoca’dan aldı. Kur’an, sarf, na-
hiv ve halebî okudu. Sonra Veli Efen-
di’den medresede sarf, nahiv dersleri 
okudu. M. 2000 yılında Alata’da vefat 
etti. 

Ali Rıza Efendi, son derece ahlak-
lı, mütevazi bir insandı. Aşk ve cezbe 
sahibiydi. Aynı zamanda iyi bir şairdi. 
Bütün eserlerinde ilâhi aşk ve Hazreti 
Peygamber sevgisini ele almış; aşk ve 
muhabbetini şiirlerle dile getirmiştir. 
Öğretici bir üslu-bu var ve dili de hal-
kın rahatlıkla anlayabileceği bir şekil-

de sadedir. 
Ali Rıza Efendi, Hicri 29 Şevval 

1388 / Miladi 19 Ocak 1969 tarihin-
de Medine-i Münevvere’de Hakkın 
rahmetine kavuştu. Cennetü’l Baki 
mezarlığına defnedildi. Merhumun 
kabri sahabe-i kiramın kabirleri ara-
sındadır. 

2. AHLÂKİ ÜSTÜNLÜKLERİ 
Merhum Kaşıkcı Ali Rıza Efendi, 

sureten güzel, mehib, heybetli bir 
adamdı. Bu cemâliyle beraber ahlâkı 
da Kemâl halindeydi. Şâirane hâliyle 
birlikte, ciddi, boş sözü sevmeyen, 
Celâl sahibi bir zattı. Gül renkli si-
masına gözlerini kapatacak kadar 
gül olan kaşları, heybet hissi verirdi. 
Tevâzuda dengi yok gibiydi.

Konya’da zengin olmasına rağ-
men, malı mülkü terk etmiş; imân 
zenginliği ile hicret etmiş, hicretin 
ateşten gömleğini giymişti. 

Medine-i Münevvere’de yaşadığı 
elli yıl içinde kimseye yük olmamış; 
kaşık yapmakla geçinmiş; bir sene 
çalışarak yaptığı kaşıkları Hac mev-
siminde satarak maişetini temin et-
miştir. Sabah namazından sonra evi-
ne gelir, evin avlusunda keserle kaşık 
yapardı. 

Ali Rıza Efendi âşık ve cezbeli bir 
zat idi. Meclislerde Kur’an-ı Kerim, 
yahut kasideler okunurken ağlar, 
cezbelenirdi. Bulunduğu meclisleri, 
aşk, vecd ve cezbe haline getiren sa-
mimiyetli bir kimseydi. 

Meclislerde okunan aşr-ı şerifle-
rin ve okunacak kasidelerin manala-
rına çok dikkat eder; makama müna-
sib olanların okunmasını ister, böyle 
yapanlara: Ne güzel yaptınız, Allah 
razı olsun, derdi. 

Ömrünün her ânını zikirle, fikirle 
geçiren bir zat idi. 

Medine’de yaşamakta olan Eski-
şehirli Abdurrahman Efendi de, Ali 
Rıza Efendi ile ilgili olarak şunları an-
latır: Ali Rıza Efendi ile uzun süre be-
raber olduk. Rav-za-ı Mutahhara’da 
otururken, yeşil kubbeyi görecek şe-
kilde oturur, daima Kuran okur, hiç 
dünya kelamı konuşmazlardı. 

Ali Rıza Efendi, çok sehavetli 
biriydi. Medine dışına ziyaretlere çı-
kardı. Ziyaretlerden dönüşünde zi-
yafet verirlerdi. Umre yaptıklarında 
da, umreden dönüşlerin-de de aynı 
şeklide ziyafet verirlerdi. Ziyafet ver-
melerinin sebeb-i hikmeti soruldu-
ğunda, “Medine’yi çok seviyorum, 
Medine’ye döndüğüme şükür için 
bunu yapıyorum” buyurdular. 

Ali Rıza Efendi, bir hak âşığıdır. 
Eserlerinde birçok âyet ve hadisleri 
nazım ve nesir yoluyla tefsir ve açık-
lamasını yapmışlar. Yine eserlerinde 
birçok Arapça beyitlerden söylenmiş, 
hikmetli sözlerden ilham alarak vaaz 
ve nasihatler vücuda getirmişlerdir. 

3. ESERLERİ 
İyi bir şair olan merhum Ali Rıza 

Efendi, bütün eserlerini ilâhi aşkı 
anlatan şiir-lerle yazmış ve nesir ya-
zılarıyla da açıklamıştır. Merhumun 
Osmanlıca yazılmış eserleri şunlardır: 

1. Necâtü’l-Mü’minin Min Eha-
disil-Erbâin (Kırk Hadis ile Mü’inle-
rin Kurtulu-şu): 40 hadis sünnetine 
uyma maksadıyla yazılmış bir eserdir. 

Hadislerin Arapça metinleri ve ma-
naları verilip açıklamaları yapıldıktan 
sonra hadislerin anlamları-na uygun 
bir tuluat, bir şiir söylüyor. Kitapta 40 
hadis ve 44 şiir bulunmaktadır. 

2. Divan-ı Rızâ li Necâti Yevmi’l 
Haşr ve’l Cezâ (Diriliş ve Ceza Gü-
nünde Kur-tuluş Niyetiyle Rızâi Di-
vanı): Geleneksel bir şekilde tertip 
edilmiş, her harf ile yazılmış man-
zumelerden oluşan bir eserdir. Duâ 
mecmuâsı makamında nice müna-
caâtı ve tazarruâtı içeren, Medine’yi 
öven, Peygamber Efendimizi ve as-
habı hakkında naatları ihtiva eden, 
âşıkların kalbinde aşkullah ve mu-
habbetullahı can-landıran bir kitaptır. 

3. Gülzâr-ı Medine: Bu eser de 
kaside tarzında yazılmış tevhidler, 
münacaâtlar ayrıca nazım ve nesir-
lerden oluşan, bazı âyet ve hadislerin 
meâli, hikmetli sözle-rin açıklanması 
şeklinde didaktik bir eserdir. Bu eser-
de toplam 104 konu başlığı vardır. 
Kader Yayınları tarafından 1965 yı-
lında İstanbul’da Latince olarak bası-
mı yapılmıştır. 

4. İlticâname-i Rızâiye (Rızanın 
Allah’a İlticası): Müellif bu eserin-
de de diğer eserlerinde yaptığı gibi, 
muhtelif vesilelerle dini akide ve 
ibadetlere sarılmanın her iki alemde 
sebeb-i saadet ve selâmet olduğunu 
beyan etmiş, duygularını hak-ka ve 
peygambere olan aşk ve muhabbe-
tini şiirlerle ifade etmiştir. Esasen 
müellif bütün eserlerinde aynı üslub 
üzere hakikatleri ifade etmiş dini 
vaaz ve irşatta bulunmuştur. 

5. İmdâdül Müslimin Fî Beyânı 
Akaidi’l Mü’minin (Müslümanların 
İtikatları ile Mü’minlere İmdat): Bu 
eserde ağırlıklı olarak akaid konula-
rı, mezhebler, fıkıh ve ahlâki konular 
hakkında bilgiler verilmekte, Müslü-
manlar uyarılmakta, nesir ve şiirlerle 
açıklamalar yapılmaktadır. Osman-
lı’nın son dönemleri, cum-huriyetin 
başlarına denk gelen yıllarda yayın-
lanmış ilmihal tarzında bir kitaptır. 
Eserin Şuur Yayınları tarafından Kon-
ya’da Latince basımı yapılmıştır. 

6. Rahmet Damlaları: 162 Âyetin 
metin ve meâli verildikten sonra, şiir-
lerin açık-lamalarının yapıldığı, 1635 
beyitten oluşan bir eserdir. Eser, mü-
ellifin vefatından kısa bir süre önce 
bitirilmiştir. Kader Yayınları tarafın-
dan 1969 yılında İstan-bul’da Latince 
olarak basımı yapılmıştır. 

4. DİN EĞİTİMİNE KATKILARI 
Türkiye’nin din öğretim ve eği-

timi tarihinin son yüzyıllık dönemi 
gerçekten tet-kike değer. Pek çok 
birikim ve malzemenin hâlâ meçhul 
bulunduğu bu sahanın, kıyısından 
köşesinden yaklaşılarak yapılmış bazı 
incelemeler oldu. Fakat onların, ilmi 
anlamda köklü bir tahlili/analizi he-
nüz yapılmadı. 

1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan 
edilmiş, Osmanlı Devleti’nin dışta 
olduğu kadar, içte de çalkantılar dö-
nemi başlamıştır. Bundan sonra 31 
Mart Vakası, 1911’de Trablusgarb 
Savaşı, 1912’de I., 1913’te II. Balkan 
Savaşları, 1914’te Harb-i Umum-i 
diye bilinen 4 yıl süren I. Dünya Sa-
vaşı ve ardından 4 yıllık Milli Mü-
ca-dele dönemi başlamıştı. 

Böyle bir ortamda, köylerde ve 
Alata köyünde bu savaş yıllarında 
erkekler grup grup cephelere gön-
derilmiş, gidenlerin bir kısmı şeha-
det şerbetini içmiş, geri dönmemiş, 
bir kısmı ise öyle uzun süre cephede 
kalmışlar ki, dönünce annesi babası 
evlatlarını tanıyamaz duruma gel-
mişler. Köyler tenhalaşmış, kadın, ih-
tiyar ve çocuklardan oluşan bir nüfus 
meydana gelmişti. 

O dönemde Osmanlı Devleti ilme 
ve âlime verdiği önemden dolayı ilim 
adamlarını askere almıyordu. Ali Rıza 
Efendi köyü Alata’ya döner Alata’da 
kör hafızı, Küçük Ahmet’i, Çalık Ha-
san ve Yusuf Efendi ile büyük Lâtif 
Efendi gibi gençlere Kuran-ı Kerim 
öğretir ve onlara hafızlık eğitimi 
verir. Kör hafız (Ahmet Tutar) içle-
rinden çelik hafız olmuş. 18 yaşına 
varmadan hafızlığını bitiren kör hafız, 
Kur’an talimatına başlamış; bütün 
köy halkına, büyük, küçük, namaz-
lık ya da Kuranı yüzünden okuma ve 
kısmen de hafız yetiştirmekle tam 58 
sene her bahar, hatim duaları ve tek-

birle merasimler sürdürmüştür. 
Sıbyan mektebi de diyebilece-

ğimiz Alata Köyünün eğitiminde 
bir ekol olan Kör Hafız Hoca Efendi, 
köyde hemen her haneden her kişiye 
Kur’an eğitimi vermiş, Sofu Hasan ve 
oğulları Mehmet Ali ve Sünûllah Gü-
ler hoca efendiler temel dini bilgiler 
diyebileceğimiz Kur’an-ı Kerim oku-
ma, namaz sureleri ve otuz iki farz 
eğitimi vermişlerdir. Mehmet Ulu 
Hoca ve Mustafa Ulu Hocaefendiler 
de Ala-ta’da dinî eğitimde birer örnek 
olmuşlardır. 

Mustafa Ulu Hoca 20 yaşında Ali 
Rıza Efendi’ye intisab eder. Tam alt-
mış yıl sabah namazının arkasında, 
Alata’da Yenicami’de hatmi havâce 
okuttu. Güneş doğmadan camiden 
çıktığı görülmedi. Her Cuma akşamı 
çeşitli camilerde “Hala-ka-i Zikiri” 
devam ettirdi. Altmış yıl yatsının son 
sünnetini dörtler ve vitir nama-zı-
nı gece kılardı. Her gece teheccüd 
namazında iki cüz okur ve her gece 
teheccüd kılacaklar için ve nafile oruç 
tutacakları, ibadet yapacakları uyan-
dırmak için bir “salâ” ile ilk ezanı 
okurdu. Üç ayları tutardı. İslam ah-
kâmından asla vazgeçmezdi. Vefat 
edinceye kadar camiden, cemaatten, 
zikirden ve hatta tarlada çalışmalar-
dan asla kalmazdı. Kırkbeş sene fahri 
imamlık ve gasillik yaptı. 2000 yılın-
da Alata’da vefat etti. 

Ali Rıza Efendi zâhiri ve Bâtıni ilmi 
ve eğitimi birlikte yürüten alimlerden 
önemli bir örnektir. Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinde yaşamış, bıraktığı ilmi 
gelenek ve yetiştirdiği öğrencilerle, 
irşad ettiği müridleri ile etkisi cum-
huriyetin başlangıç yılarına, oradan 
da günümüze kadar intikal etmiş, 
seçkin şahsiyetlerdendir. Ali Rıza 
Efendi, tekke geleneğini bünyesinde 
güzelce geliştirmiş, Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in ilim ve ahlak eğitimini yü-
rütme modelini de Konya ve civarın-
da devam ettirmiştir. Bugün Hadim, 
Taşkent, Bozkır, Ermenek, Karaman, 
Mut ve Konya civarlarında binlerce 
müridi ve seveni bulunmaktadır. 

1910-1960 yılları arasında, yur-
dumuzda yaşayan, hayatlarının en 
verimli çağında öteki aleme göç eden 
o kadar çok sûfi, din âlimi, eğitimci, 
büyük insan vardır ki, bunların hayat-
larının bugün için tescilini, bıraktık-
ları kitaplar, yazılar ve bölük pörçük 
belgeler, bilgiler ve yazılar aracılığı 
ile tesbite gayret etmekteyiz.98 İşte 
bu alimlerden biri de Kaşıkcı Ali Rıza 
Efendi’dir. Hayatı insan eğitmekle 
geçen, fiilen ümmet mensublarının 
her türlü yükünü ve kahrını çeken, 
bundan dolayı da çok önemli yazılı 
eser bırakan Ali Rıza Efendi, yalnız 
yazılı eser bırakmakla kalmayıp; hal-
kının dindar kal-ması için gerçekten 
insanüstü çaba göstererek, yaşadık-
ları çevrede bizzat kendileri örnek kişi 
olarak etraflarına güzel huylar, uygu-
lamalar ve fıtrî etkiler bırakmışlardır. 

Kaşıkcı Ali Rıza Efendi, başta 
köyü Alata’da olmak üzere çevre 
köy, kasaba, ilçe ve illerde, tasavvuf 
eğitiminin incelikleriyle birlikte, hal 
ilmini de öğreten bir eğitim kurumu 
kurmuştur. Ali Rıza Efendi’nin mür-
şidliği ile kurulan kadınların toplantı 
yeri olan “Hatme Hoca”larda ve er-
keklerin toplantı yerleri olan “Zikir 
Meclisleri”nde günübirlik zikir, vaaz, 
nasihat ve ibadetler yapılmıştır ve 
halen yapılmaktadır. Bu eğitim o ka-
dar etkili olmakta ki; bu eğitimden 
geçen bir insan, sokakta bir kâğıt par-
çası görse, bir ekmek parçası gibi onu 
alır, duvarın kovuğuna onu sokardı. 
Çünkü, ilme, âlime ve ilim vasıtala-
rına gösterilen saygının Allah’a saygı 
olduğuna inanılırdı.  Kaşıkcı Ali Rıza 
Efendi, Konya ve özellikle yetişmiş ol-
duğu bölgede köylere zaman zaman 
irşad ve vaaz faaliyetlerine giderdi. 
Bu vaazlar o kadar etkili ol-muştur 
ki; bölge halkı Ali Rıza Efendi’nin 
hangi köye gittiğini duysalar, onun 
vaazını dinlemeye o köye giderlerdi. 
Köyler arasında veya âileler arasında 
bir kavga veya anlaşmazlık olursa, Ali 
Rıza Efendi hemen o yere davet edilir 
ve Hocaefendi oraya giderek sulhü 
temin ederlerdi. Dini konularda bir 
sorunu olan, Ali Rıza Efendiye müra-
caat eder, sorununu hallederdi.

Kaşıkcı Ali Rıza Konevi Efendi hakkında çok fazla görsel bulunmamakla 
birlikte, araştırmalar bu fotoğrafın kendisine ait olduğunu söylüyor. 

Ülkesinde Türkiye’nin çok sevildiğini hatta Türkiye’de gelişmelerin an be an takip edildiğini belirten Bangladeşli Nur Uddın Hamim, 
“Türkiye İslam ülkeleri arasında bir lider ülke olarak görülüyor” diyerek Türkiye’nin Bangladeş’te özel bir yeri olduğunu vurguladı 

Ümmetin lideri Türkiye!
Bangladeşli Nur Uddın Ha-

mim, 2015 yılından bu yana Tür-
kiye’de yaşıyor. Konya’da eğitim 
gören Hamim’in Türkiye’yi tercih 
etmesindeki en büyük neden Tür-
kiye’nin Müslüman ülke olması. 
Bangladeş’te özellikle lisans eğiti-
minde Türkiye ve Osmanlı tarihi 
ile ilgili derslerin verildiğinin bil-
gisini veren Hamim, bu nedenle 
Bangladeş’te Türkiye’nin çok iyi 
tanındığını vurguladı. Kendisinin 
de Osmanlı tarihinden oldukça 
etkilendiğini belirten Hamim, 
“İslam tarihini yazmak isteyen 
biri Türk tarihini de yazmalı” di-
yerek, Türklerin İslam’a olan kat-
kılarını vurguluyor. Ayrıca Türki-
ye’nin halen İslam dünyasının en 
önemli ülkesi olduğunu  bildiren 
Hamim, Türkiye’nin İslam ülke-
lerinin lideri olarak görüldüğünü 
söyledi. 

‘TÜRKİYE TARİHİNİ OKUDUM’
2015 yılında Konya’ya gelen, 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir 
alanında Yüksek Lisans eğitimi 
gören Bangladeşli Nur Uddın Ha-
mim, önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Neden Türkiye’yi tercih 
ettiğinin perde arkasını anlatan 
Hamim, “Bizim ülkemizdeki öğ-
rencilerin çoğu Batı ülkelerine 
gidiyor. Türkiye’de Bangladeşli 
öğrenci sayısı çok az diyebiliriz. 
Ama ben Türkiye’yi tercih ettim. 
Çünkü ben Müslümanım ve Tür-
kiye Müslüman bir ülke. Müslü-
man bir ülke olan Türkiye’de ol-
mak benim için bir avantaj olacak 
diye düşünüyorum. Çünkü zaten 
İlahiyat Fakültesi’nde yüksek li-
san yapıyorum. Bir de daha ön-
ceden Türkiye’yi çok seviyordum. 
İslam tarihini yazmak isteyen bir 
kişi, mutlaka Türk tarihini de yaz-
ması gerekiyor. Çünkü Türk tari-
hi, Müslümanlar için önemli olay-
ları ve gelişmeleri içerisinde taşır. 
Ben Bangladeş’te lisans yaptım, 
yüksek lisans yaptım bu benim 
2. Yüksek lisansım. Bangladeş’te 
lisans öğrenimimde Osmanlı Ta-
rihi dersi vardı, Türkiye’ye ve 
Türklere o ders sayesinde merak 
duydum. Türkiye’yi okumaya da 
başladım. Zaten Türkiye günü-
müzde de gündemden düşmeyen 
bir ülke. O yüzden Türkiye’ye 
geldim ve çok mutluyum” diye 
konuştu. 
PAKİSTAN MÜSLÜMAN BİR ÜLKE

Ülkesiyle ilgili bilgiler ve-
ren Hamim, Bangladeş’in yüzde 
90’ının Müslüman olduğunun 
bilgisini verdi. Ayrıca Bangla-
deş’in Güney Asya’nın en kala-
balık Müslüman ülkesi olduğuna 
da dikkat çeken Hamim, kom-
şuları içerisinde Müslüman ülke 
olmadığını dile getirdi. “Bang-
ladeş’in üç tarafında Hindistan, 
bir tarafında deniz, bir köşesin-
de ise Myanmar var” diyem Ha-
mim, Bangladeş’in bir zamanlar 
Pakistan’ın bir parçası olduğunu 
belirterek konuşmasını şöyle sür-
dürdü,  “1971’de 9 aylık savaşın 
sonunda Pakistan’dan ayrıldık. 

Bangladeş Müslüman bir ülke 
olduğu için inanç anlamında Tür-
kiye ile aynıyız. Biz de Hanefi 
mezhebine tabiyiz. Ama yemek, 
kıyafet ve geleneklerimiz çok 

farklı. Yemek kültüründe siz ek-
mek yiyorsunuz mesela bizde ek-
mek yerine pirinç yeniyor. Günde 
3 öğün pirinç yiyoruz. Farklı kıya-
fetler giyiyoruz. Türkiye’de mese-
la çok fazla halk oyunu var. Bizim 
orada da aynı şekilde. Bizde bölge 
bölge diller değişebiliyor.”

‘BANGLADEŞ’TE 
RAMAZAN ÖZELDİR’

Bangladeş’te Ramazan ayının 
çok özel geçtiğini söyleyen Ha-
mim,  Ramazan’a özel yemekler 
yapıldığını anlattı. “Siz sahurda 
çok hafif yemekler yiyorsunuz. 
Genellikle kahvaltılık gibi yiye-
ceklerle sahur yapıyorsunuz. Ama 
Bangladeş’te öyle değil hatta tam 
tersine sahurda çok ağır yemek-

ler yeriz” diyen Hamim, sözlerine 
şöyle devam etti, “Türkiye’ye ilk 
geldiğimde baya zorlanmıştım. 
Yemek konusunda alışmak biraz 
zaman alıyor. Ramazan’lar ma-
nevi anlamda Konya’da çok güzel 
geçiyor. Tabi bazı farklılıklar yine 
olsa da hemen hemen aynı ma-
nevi duyguları burada da güzel 
bir şekilde yaşıyoruz. Sahurda in-
sanlar dışarı çıkar, insanlar uyan-
sın diye şarkılar söylenir. Gurup 
gurup biraraya gelinir şarkılar, 
ilahiler söylenir. Güzel bir ortam 
oluşur. Bangladeş’te Ramazan ayı 
bir festival gibi geçer. Çok ahre-
ketlidir caddeler, sokaklar. Bir 
de Bangladeş’te hemen hemen 
bütün camilerde hatimli teravih 
kılınır. Burada da birkaç camide 
var ama o kadar yaygın değil. Ben 
genelde her teravihi farklı camide 
kılarım.”

BANGLADEŞ’TE TÜRK OKULU!
Müslüman bir ülke olarak 

Türkiye’nin Bangladeş’te çok se-
vildiğini dile getiren Hamim, ül-
kesinde Recep Tayyip Erdoğan 
aşığı insanlar olduğuna dikkat 
çekti. “Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı bizim orada bazı 
gençler o kadar çok seviyor ki, 
sosyal medyada onun fotoğrafını 
koyuyorlar” diyen Hamim, Bang-
ladeş’te Üniversitelerde Osman-
lı tarihi, Türkiye tarihi dersleri 

verildiğini söyledi. Bu nedenle 
üniversite okuyanların genelinin 
Türkiye’yi çok iyi bildiğini belir-
ten Hamim, şöyle devam etti, 
“Hatta benim ilçemde Atatürk 
Lisesi diye bir lise var. Hatta be-
nim yaşadığımı şehrin en büyük 
ve kaliteli lisesi diyebiliriz. Hatta 
heykel bile var. Ben o okulu daha 
öne fark etmemiştim.  Tabelasın-
da Atatürk Lisesi yazıyordu. 

Türkiye’ye gelmeden önce bu 
yazıyı hiçbir zaman Fark etme-
miştim. Ama Türkiye’ye geldim, 
burada Türkçe eğitimi görüp 
Türkçeyi öğrendikten sonra ül-
keme döndüğümde meraktan o 
okula gittim. Baktım ki Atatürk 
Lisesi yazıyor. Türkçe bilmedi-
ğim için yıllarca o yazıyı okuya-
mamışım ve ne anlama geldiğini 
bilememişim. Bizim başkentte de 
Atatürk Caddesi var. 

Yani Bangladeş ve Türkiye 
arasında ilişkiler oldukça güzel. 
Hem ticaret konusunda hem de 
Müslüman olarak kardeşlik ola-
rak biz Türkiye’yi kendimize çok 
yakın hissediyoruz. Burada me-
sela seçim oluyor, Bangladeş’teki 
bazı gençler o kadar merak ediyor 
ki seçim sonucunu, sanki Bang-
ladeş’te seçim oluyor gibi takip 
ediyor. Hatta Türkiye İslam ülke-
leri arasında bir lider ülke olarak 
görülüyor.”

 Bangladeşli Nur Uddın Hamim

Bangladeş’te bulunan Gazi Mustafa Kemal’in ismini taşıyan okul.

Filistin’e 500 bin lira

Konya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye 
Meclisi tarafından alınan kararla Başbakanlık tarafın-
dan başlatılan Filistin İnsani Yardım Kampanyası’na 

500 bin liralık bir destekte bulundu. n SAYFA 6’DA

Biz büyük bir aileyiz

Meram Belediyesi çalışanları ve aileleri, düzenle-
nen iftar programında buluştu. Meram Belediyesi 
Ailesi ile birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade 
eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Biz 

büyük bir aileyiz” dedi. n SAYFA 13’TE

Herkese dokunacağız!

AK Parti Konya İl Teşkilatı, seçim hazırlıklarına başla-
dı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Dokunmadık kim-
seyi bırakmadığımız, çalmadığımız kapının kalmadığı 

bir dönemi yürüteceğiz” dedi. n SAYFA 15’TE

06 Kolu kesilmiş 
ceset bulundu 12 Çocuklara kodlama 

eğitimi verilecek 13 Sağlık turizmi 
Konya’da buluşacak 
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Dr. İsmail Işık Huzurevi 
Yaşlı Bakım Rehabilitasyon 

Merkezi’nde kalan 71 
Yaşındaki Cafer Kaya, en 
iyi dostlarının ise kitaplar 

olduğunu vurguladı, 
siyasetçilere verebileceği 

birçok projesi olduğunu da 
söyledi

EN İYİ DOSTUM 
KİTAPLARIM

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Ba-
kım Rehabilitasyon Merkezi’nin 
konuklarından olan Cafer Kaya, 
ilginç öyküsü ve düşünce yapısı 
ile dikkat çekiyor. Burada yaşayan 
insanların yaşantılarını gözlem-
lemek amacıyla huzurevine yer-
leştiğini söyleyen Kaya, “Burada 
benim en iyi dostum kitaplarım” 
diyerek ömrünü kitap okumaya 
adadığını vurguluyor.

SİYASİLERE BİR
ÇOK PROJEM VAR

Kaya, eski bir siyasetçi olmasın-
dan dolayı hazırlamış olduğu bir-
çok projenin olduğunu vurguladı. 
“Ben proje fabrikasıyım” diyen 
Kaya, “Elimizden geldiğince üre-
tici olmak, ülkemizin gelişmesine 
katkı sağlamak, plan ve projeler 
hazırlamak gerekir. Şu anda se-
çim arifesinde olan siyasi partilere 
hazır olarak verebileceğim, proje-
lerim var” dedi.   n SAYFA 18’DE

Proje fabrikası!

Çınarın gölgesinde
iftar bekliyorlar

Konya’da ramazan manevi coşku içerisinde 
yaşanıyor. Cami önlerinde sohbetler yapılıyor, 

namaz ve tesbihat ile iftar vakti heyecanla 
bekleniyor. Çınar ağacının serin gölgesinde 

muhabbetlerin konusunu ise komşuluk, 
paylaşma ve Ramazan bereketi oluşturuyor. 

Kudüs’te yaşanan olaylar sebebi ile Ramazan 
ayının buruk geçtiği de sohbetlere yansırken, 

ümmetin kurtuluşu için dua ediliyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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Şehit aileleri ve gaziler Konya Valiliğinin düzenlediği iftar programında biraraya geldi

JMO iftarda buluşturdu, üyelerini onurlandırdı 

Konya Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler 
için iftar verildi. Bayır Diamond  Otel’de gerçekleş-
tiren iftar yemeğine  Vali Yakup Canbolat, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Leyla Şahin 
Usta, Hacı Ahmet Özdemir, Hüsnüye Erdoğan, 3. 
Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli,  
Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Bölge İda-
re Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Bölge Adliye 
Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali Gökpınar, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Jandarma Ko-
mutanı Jandarma Albay İsmet Cansaran, İl Emniyet 
Müdürü Şükrü Yaman, Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı 
Hüseyin Çevik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli-

ği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak,   İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, vali yardımcıları, kay-
makamlar, kamu kurum müdürleri, şehit aileleri ile 

gaziler katıldı. Peygamberlikten sonra en önemli 
manevi mertebenin şehitlik olduğunu ifade eden Vali 
Yakup  Canbolat, “Şüphesiz; inancımızda şehadet 

çok önemli bir yer tutmaktadır. Peygamberlikten son-
ra en önemli manevi mertebenin şehitlik olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, 
bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembol-
leridir.  Sizler en değerli varlıklarınız olan eşinizi, 
oğlunuzu kardeşlerinizi, bazılarınız da babalarını bu 
vatan için şehit verdi. Bunun dünyada her hangi bir 
karşılığı söz konusu olamaz. Bu vatan, bu bayrak, bu 
aziz millet adına bundan daha değerli ve daha büyük 
bir fedakarlık yoktur. Bizler, ne yaparsak yapalım 
sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emaneti 
olan sizlere sahip çıkmak, milletimiz adına bizim ya-
pabileceğimiz en önemli görevidir. Şehitlerimizin siz 
değerli ailelerine ve kahraman gazilerimize olan vefa 
borcumuzun gereği olarak, valiliğimiz ve tüm devlet 
kurumları sizlerin destek ve taleplerini imkanlar el 
verdiğince yerine getirmek bizler için de mutluluk 
kaynağı olacaktır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
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‘Haklarını ödeyemeyiz’

Jeoloji Mühendisleri Odası 
(JMO) Konya Şubesi, gelenek-
sel olarak düzenlediği, “Jeoloji 
Emek Ödülleri Töreni ve İftar 
Yemeği” programı ile birlikte 
üyeleri ile biraraya geldi. Öncü 
Sosyal Tesisleri’nde gerçek-
leştirilen iftar yemeğine Jeo-
loji Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Fetullah Arık,   İl 
Afet Acil Durum ve Acil Durum 
(AFAD) İl Müdürü Yıldız To-
sun, Ziraat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Süleyman 
Soylu’nun yanı sıra bir çok Je-
oloji Mühendisi katıldı. Konuş-
malarını gerçekleştiren Jeoloji 
Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Fetullah Arık, “18 Mayıs 
1974 yılında kurulan Jeoloji Mühendis-
leri Odamıza emeği geçen bütün üye-
lerimize teşekkür ediyorum. Odamızın 
temel ilkesi ülke demokrasisi içerisinde 
yer almaktır. Ülkemizdeki 497 Jeoloji 

Mühendisinden 411 tanesi, 1977 yılında 
kayıtlarını tamamlamıştır. Odamız ilk 
kurulduğu günden itibaren bugüne ka-
dar aynı anlayış ve ilkeler ilçesinde ça-
lışmalarını sürdürmeye devam etmekte-
dir. Jeoloji Mühendisleri Odası yapılan 

bütün çalışmalarda kamu yararını gö-
zeten, demokrasi ve barıştan yana  bir 
yapıdadır” diye konuştu.  Konuşmaların 
ardından meslekte 30 ve 40. yılını dol-
durmuş oda üyelerine plaketleri takdim 
edildi.  n HÜSEYİN MENEKŞE
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Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil. Şırnak’ta tank kazası sonucu şehit oldu. “Benim botlarımı imam çıkarsın” cümlesini dilinden hiç düşürmeyen Şehidi-
miz, vatana olan borcunu en son kanıyla ödemiş.  Evlatlarının, “Baba, bizim babamız ama şehit hepimizin şehidi!” ifadeleri ise hüznü ve gururu yaşatıyor 

Yerleri yırtan sel olup taşmalı  
Dağ demeyip taş demeyip aşmalı  
Sende ki coşkunluğa er şaşmalı  
Kahraman askerim uğurlar ola  
Haydi git evladım açıktır yolun  
Zalimlere karşı bükülmez kolun  
Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun  
Haydi levent asker uğurlar ola  
Haydi git evladım uğurlar ola.
“Baba, bizim babamız ama şehit 

hepimizin şehidi!” sözleri, bir şehit 
evladının ağzından dökülen cümleler. 
Bugün anlatmaya çalışacağımız Şehi-
dimiz, tam 32 yıl, 4 ay bir fiil bu va-
tana hizmet etmiş Astsubay Kıdemli 
Başçavuş Mustafa Özdil.

10 Kasım 1967 tarihinde Afyon 
doğumlu olan Şehidimize, Atatürk’ün 
ölüm yıldönümünde doğduğu için  
“Bir Mustafa öldü, bir Mustafa doğ-
du” diyerek ailesi tarafından Mustafa 
ismi verilmiş. İlkokulu ve ortaokulu 
Afyon’da okuduktan sonra liseyi Çan-
kırı’da Astsubay Hazırlama Okulu’n-
da (Askeri Lise) tamamlamış. Ankara 
Etimeskut’ta bir yıl hazırlık eğitimi 
aldıktan sonra ilk görev yeri olarak 
kurada yine Ankara çıkmış. Burada 
dört yıl Zırhlı Birlikler Tugayı’nda gö-
rev almış. 

Ağrı-Batnos (4 yıl), Edirne (3 yıl), 
Kıbrıs (2 yıl), Diyarbakır (4 yıl), Te-
kirdağ-Malkara (5 yıl), Konya (6 yıl), 
AnkaraMamak(2 yıl) ve Şırnak-Silopi 
toplamda 9 ilde çalışmış, 11 ev değiş-
tirmiş. Yurdun neresi olursa olsun, en 
doğusundan en batısına, en kuzeyin-
den en güneyine, vatan aşkı ile her 
yere gitmiş. Tankçı birliğinde, lojistik 
birliğinde ya da hizmet bölük komu-
tanı olarak ülkesine ve milletine hiz-
met vermiş. Son görev yeri olan Şır-

nak-Silopi’de Irak sınırında Çalışkan 
Hudut Taburunda Mühimmat Astsu-
bayı olarak görevliymiş. Tayin daire-
sine giderek son görev yerini kendisi 
istemiş üstelik.

İlk görev yerine atandığı zaman 
1985 yılında Gülistan Hanım ile bir-
leştirmiş hayatını. Çağatay ve Çağrı 
adında iki evlat sahibi. Ona göre eşi 
Gülistan Hanımın oğullarıyla beraber 
üç kocası varmış. “Bana bir şey olur-
sa iki kocası daha var yanında” demiş 
hep. Şimdi kendisi ebedi aleme göç-
müş ama ardında, eşine, dayanabile-
ceği iki yiğit bırakmış. 

Hayatı boyunca karşılaştığı hiçbir 
zorluk karşısında boyun eğmemiş, hiç 
şikâyet etmemiş Şehit Mustafa Özdil. 
Çocuklarına “Hayatta para ile halle-
dilecek hiçbir şeye canınızı sıkmayın, 
para bir şekilde bulunur” nasihatini 
vermiş hep. Hep çözüm odaklı olmuş. 
Hayat ne çıkarırsa çıkarsın karşısına 
hep güzel karşılamış. Eşi ve çocukla-
rının her daim ilk ve en büyük des-
tekçisi olmuş Şehidimiz.

Oğlunun onu tarif ederken kul-
landığı “Tam bir tank hastasıydı, çok 
severdi” cümlesini unutmayın çünkü 
hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. 

Bugün yaşadıklarımız, söyledikle-
rimiz, rüyalarımız bize yarından ipuç-
ları verir. Bazen farkına varır bazen 
varamayız. Eşinin şehadetinden önce 
Gülistan Hanımın gördüğü rüyalar 
işte bu türden. Yüksek bir tepenin üs-
tünde bir şehit mezarı görür bir gün 
rüyasında. Şehit mezarı, diye bağırır, 
sonra kalabalık bir gurup orayı ziyaret 
eder. Onların içinde bembeyaz gelin-
liğin içinde güzel mi güzel bir de kız 
vardır. Başka bir rüyasında yemyeşil, 
geniş bir alanda koşarak güzel bir yer 
arar. Bana güzel bir yer gösterin der. 
Gaipten bir ses ne yapacaksın yeri, 
diye sorar. Peygamber Efendimize ev 
yapacağım, cevabını verir. Rüyasında 
yapacağı ev, aslında şehit eşinin ebe-
di alemdeki makamıdır. 

Emeklilik zamanı gelmesine rağ-
men, üstüne 10 yıl daha fazladan ça-
lışmış, “Ülkemin, milletimin bana ih-
tiyacı var. Devlet bana 32 sene baktı 
şimdi bırakırsam bu, vatana ihanet 
olur, haram olur bana.” diyerek de-
vam etmiş görevine. Ülkemizin 15 
Temmuz gibi bir zorlu bir süreçten 
geçmesinin ardından “Bana ihtiyaçla-
rı var” diyerek görevine daha bir sıkı 
sarılmış. Özellikle Şırnak’a gittikten 
sonra “Benim botlarımı imam çıkar-
sın” cümlesini dilinden hiç düşürme-

yen Şehidimiz, vatana olan borcunu 
en son kanıyla ödemiş. Bu ülkeye hiz-
met verdiği 32 yıl boyunca her gün, 
aynı heyecan ve aşkla gitmiş görevi-
ne. Ona göre “Hedef 23” devletinin 
onun zorunlu emekli yapana kadar 
vatan hizmetinde kalmakmış. 

Buraya kadar anlattığımız şey-
ler bile onun görevine ne kadar âşık 
olduğunu gösteriyor. Ama özellikle 
son bir buçuk yıl içerisinde ailesinde 
herkese “Dua edin ben şehit olayım” 
demesi sözün bittiği yerdi bana göre. 

Duası kabul edilmiş 13 Ocak 2017 
tarihinde. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 
tank kazası sonucu yaralanmış ve 
kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesin-
de şehadet şerbetini içmiş. O çok sev-
diği, görmeden, sesini duyduğunda 
hangi model olduğunu bildiği tank, 
şehadetinin aracı olmuş.Şehidimiz 
Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş 
Mustafa Özdil’in (50) cenazesi Kon-
ya’ya getirilmiş.Şehidin naaşı, kılınan 
cenaze namazının ardından Konya 
Şehitliği’nde gözyaşları arasında top-
rağa verilmiş. 

Hem tankın hem de konvoyun ko-
mutanı olarak yola çıkacakları sırada, 
Şehidimiz, kendisine baba diyen ve 
15 aydır yanında çalışan Uzman Ça-
vuşun kullandığı 18 tonluk kirpi de-
nen araç kazasında yaralanmış. Saat 
15.30’da gerçekleşen olay, aile ocağı-
na akşam saatlerinde ulaştırılmış. 

O gün, Gülistan Hanım, Balıke-
sir’deymiş. Büyük oğlu Çağatay Bey, 
Cuma günü gidecekleri halde sürpriz 
yaparak bir gün önce eşi ve kızını an-
nesinin yanına Balıkesir’e göndermiş. 
Diğer oğlu Çağrı ise Beyşehir’de. Ai-
lenin bütün bireyleri bir yerde. Deva-
mını evde yalnızken babasının şehit 
haberini alan Çağatay Bey anlatıyor:

“Ben annemler evde yokken te-
lefonumdan şehit haberlerinin nasıl 
verildiğini açıp izliyordum. Çünkü ba-
bam bir, bir buçuk yıldır bize şehit ol-
mak istediğini söylüyordu. Bu haber-
leri açıp hüngür hüngür ağlıyordum. 
Ben onlara ağladığım kadar babama 
ağlayamadım. Hep dua ediyordum 
Allah’ım bana bu acıyı yaşatma ben 
kaldıramam diye ama kaldırabiliyor-
muşum. Ben bir ay öncesinden de 
haber bana yalnızken gelirse ben ne 
yaparım diyordum çünkü annem sü-
rekli anneannemin yanındaydı. Kar-
deşim Beyşehir’deydi.

Akşam 20.00 gibi evde yalnızdım. 
Annemleri aradım onlarla görüştüm. 
Sonra amcam ile telefonla görüştüm. 

Kaza haberi duyulmuş fakat eniş-
tem zannetmişler. Tekrar annemleri 
aradım eniştemde bir şey yoktu. Te-
lefonu kapattıktan sonra kapı çaldı. 
Kapının deliğinden baktım üç erkek 
bir bayan vardı. Bir asker çocuğu ka-
pısına askerler geldiğinde neden gel-
diğini bilir. Kapıyı açtığımda askerleri 
görünce babamın şehit olduğunu 
anladım. Dışarıda insanlar toplanmış 
ama bir benim haberim yokmuş. Ka-
pıyı kapatmak istedim. Söyleyecekle-
ri şeyi duymazsam babam ölmemiştir 
diye geçirdim aklımdan ama…”

“Ben babamın yükünü, onu kay-
bedince anladım. Dağların yükünü 
almış ama dimdik durmuş benim 
babam” diyen oğlu Çağatay Bey, ba-
basının hayatı boyunca hiç şikâyet et-
mediğini ifade ediyor.

Yüzünde gülümsemeyle veda et-
miş bu dünya ve sevdiklerine. Haberi 
alan Gülistan Hanım hemen Kon-
ya’ya dönmüş. Aile, evlerinin direği 
olan Şehidimizin şehadet haberi ile 
bir araya gelmiş bu defa.

Daha sonra öğrenildiğine göre 
eğer Astsubay Kıdemli Başçavuş 

Mustafa Özdil, o kazada şehit olma-
saymış operasyona giden konvoy, 
kurulan pusuya düşecek ve can kaybı 
belki de daha fazla olacaktı. Gülistan 
Hanım “Benim bir eşim şehit olma-
saydı o gün 38 kişi şehit olacaktı bel-
ki” diyor. 

Aracı kullanan uzman çavuşun 
kardeşi bir gün önce rüyasında ev-
lerinin bayraklarla süslendiğini, her 
yeri kalabalık insanlarla dolu oldu-
ğunu, abisinin şehit olduğunu ama 
cenazesinin bir türlü gelmediğini 
gördüğünü anlatıyor. Hâlbuki şehitlik 
değil ama şehadet şerbetini uzatma 
görevi nasip olmuş abisine.

Öbür dünyada makamların en 
güzeli olan Şehitlik makamına ulaşan 
babasını düşünen Çağrı Bey rüyasın-
da babasını görüyor. Babasına canı-
nın acıyıp acımadığını, nasıl gittiğini 
soruyor. Babası, “Oğlum iki kişi geldi. 
Bana seni çok güzel bir yere götüre-
ceğiz dediler. Ben gitmeyeceğim de-
dim ama gideceğimiz yer çok güzel 
dediler…”

Ruhu şad olsun. 
Vatan Sağolsun.

‘Botlarımı imam çıkarsın’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Hayatı boyunca karşılaştığı hiçbir zorluk karşısında boyun eğmemiş, hiç şikâyet etmemiş 
Şehit Mustafa Özdil. Hep çözüm odaklı olmuş. Eşi ve çocuklarının her daim ilk

 ve en büyük destekçisi olmuş Şehidimiz.
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Almanya’daki iftar renkli görüntüler oluşturuyor
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’nin 

Köln’de bulunan Genel Merkezinde, her yıl ge-
leneksel hale gelen Ramazan ayı iftar sofrası bu 
yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. Ramazan 
boyunca devam edecek olan iftar sofrasında 
günlük yaklaşık olarak binden fazla kişinin iftar 
yaptığı belirtiliyor. Her gün kurulan iftar sofrası, 
renkli görüntülere sahne olurken, farklı gele-
neksel yemeklerle misafirlerini ağırlamaya de-
vam ediyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Dİ-
TİB), bu yılki Ramazan ayı iftar sofralarını “Vakit 
İyilik Vakti, Bu Ramazan ve Her Zaman“ slo-
ganı ile gerçekleştiriyor. Ramazan ayı boyunca 
devam edecek halka açık iftar sofralarının yanı 
sıra DİTİB Genel Merkez konferans salonunda 
akademisyenlere ve üniversite öğrencilerine, 
DİTİB personeline ve Alman komşularına, dini 
cemaatlere, sivil toplum kurumları temsilcileri-
ne yönelik geniş katılımlı iftar programları dü-
zenlendi.  n AHMET SAYAR /ALMANYA

‘Bağımlılık yavaş 
yavaş, sincice gelişir’

Türkiye’de ve dünyada uyuştu-
rucu madde, tütün ve alkol bağımlılı-
ğı hızla artıyor. Maddeye başlama yaş 
oranları ise gittikçe düşüyor. Dünya 
toplumlarının karşı karşıya kaldığı en 
önemli problemlerden biri olan uyuş-
turucu madde sorununun bütün in-
sanlık için taşıdığı risk ve tehditler 
her geçen gün artarak devem ediyor. 
Bu durum hem günümüz gençliği 
hem de gelecek nesiller için tehlike 
gittikçe büyüyor.

“Madde bağımlılığı, vücudun 
işlevlerini olumsuz yönde etkileyen 
maddelerin kullanılması, bundan 
dolayı zarar görüldüğü hâlde bu 
maddelerin kullanımının bırakılama-
masıdır” diyen Konya Bağımlılıkla 
Mücadele Dernek Başkanı Mehmet 
Demirel, “Bağımlılık kişinin kul-
landığı madde üstünde kontrolünü 
kaybetmesi, artan miktarlarda kul-
lanması ve o madde olmadan bir 
yaşam sürmesidir. Bağımlılık bir kez 
geliştikten sonra, şeker hastalığı gibi 
bir daha iyileşmez; ama kontrol altı-
na alınabilir. Bağımlılık , kişinin ya-
şamı boyunca onunla beraber gelir. 
İnsanlar birçok şeye bağımlı olabilir. 
Bunlar arasında sigara, alkol,uyuştu-
rucular, internet başka insanlar, çiko-
lata, kahve sayılabilir. Bağımlılık ya-
vaş yavaş sincice gelişir. Kişi genelde 
bağımlı olduğunun farkına varmaz. 
Bağımlı, madde kullanımına ara ver-
diğinde yoksunluk belirtileri yaşar. 
Zamanla madde kullanım sıklığını ve 
dozunu artırır” ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABALAR ÇOCUKLARI 
İLE İLETİŞİM KURMALI 

Madde ile mücadelede anne ve 
babalara büyük görevler düştüğünü 
ifade eden Demirel, “Etkileri hakkın-
da değil, hayatına ve geleceğine dair 
düşünceler hakkında sohbet etme-
liler. Çocuklarımızın düşüncelerine 
saygı gösterdiğinizi hissettirerek ona 
gerçek bilgilerini aktarmalarını ge-
rekir. Anne ve babalar çocuklarına 
karşı açık olmalı ve kendi hatlarını 
nasihat dili kullanmadan aktarmala-
rı faydalı olacaktır. Anne ve babalar 
bunu yaparken çocuklarının yaşını 
ve ihtiyaçlarını göz önünde bulun-
durmayı ihmal etmemeli. Anne ve 
babalar çocuklarını asla tehdit etme-
meli. Tehdit kısa bir süre çocuğun 
korkutmaya yarar; ama etkili olmaz. 
Çünkü adı üstünde tehdit’tir. Söyle-
diğiniz şeyleri gerçekleştirmediğiniz-
de de yaptığımız her türlü uyarının 
zamanla ciddiyete alınma olasılığı 
düşer. İstediklerini anne ve babalar 
çocuklarına anlatır ve beklentilerini 
onların potansiyeline göre belirlerse, 
çocuğun bunları yerine getirme oranı 
artar. Anne ve babalara düşen birta-
kım görevler var. Bunlar çocuklarına 
hayır demeyi öğretmeleri, çocukları 
dinlemeleri, çocukların arkadaşlarını 
tanımaları, çocuklarına örnek olma-
ları ve çocuklar ile aile bağlarının 
güçlü olmasını sağlamalılar” dedi.

FARKLI ÇALIŞMALARA VE ÖZE 
DÖNÜK ÇALIŞMALARA İMZA ATMAK 

İSTİYORUZ 
Konya Bağımlılıkla Mücadele 

Derneği ile öze ve farklı çalışmala-
ra imza atmak olduğunu ifade eden 
Demirel, “ Derneğimizi kurma ama-
cımız daha farklı çalışmalara ve daha 
öze yönelik çalışmalara imza atmak.  
Uyuşturucu kullanan bireylere yada 
bağımlılara ulaşmaktan çok insan-
ları bunu tetikleyen olayları ortadan 
kaldırmayı hedefliyoruz. Bir insan 
kendisini değersiz hisseder ise ba-
ğımlı olur. Bir insan kendisini neden 
değersiz hissediyor. Bizim çıkış nok-
tamız budur. Bunun onlarca alt mad-
desi var. Bugün Anaokulu’nda başla-
yan eğitim sistemi üniversiteye kadar 
devam ediyor. Buralarda verdiğimiz 

eğitimler bağımlıkla ilgili oldukça 
önemli. Çocuklarımıza öncellikle öz-
güven vermeliyiz. Kişilik vermeliyiz. 
Karakter vermeliyiz. Başkalarına gü-
venmeliyiz. Eğitim sistemimizi yeni-
den ele almamız gerekiyor. Bu eğitim 
sistemin bazı ana maddeleri vardır. 
İnsanlara eğitimleri doğru şekilde ve-
receksiniz. Zaten insanların öğretime 
ulaşması kolaydır. Bir insanın kişiliği 
sağlam olursa o kişi asla bağımlı ol-
maz.  Bizler kişiliği sağlam bireyler 
yetirirken arkadaşı bağımlı yapmaya 
kalsa bile o kişi arkadaşını bağımsız 
yapar. Bir diğer madde olarak aile ba-
ğımızın güçlenmesi lazım. Gençlere 
ve bireylere sosyal yaşamda hobiler 
kazandırmamız lazım.  Devletimizin 
en büyük görevi karakteri ve kişiliği 
gelişmiş bireyler yetiştirmesi lazım.  
Bunların yapılmasının ardından ba-
ğımlılığın zaman içerisinde azalaca-
ğına inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

BAĞIMLILIK KONUSUNDA 
VATANDAŞLAR DAHA ÇOK 

BİLGİLENDİRİLMELİ 
Madde bağımlılığına bir tepki 

olarak baktığını ifade eden Psikolog 
- Aile Danışmanı Havva Korkmaz, 
“Madde bağımlığına bir tepki olarak 
bakıyorum. İnsan kendi yapısına ki-
şiliğine, içinde bulunduğu kontekst 
alanına göre üstesinden gelmekte 
zorlandığı sıkıntılarına var. İnsanlar 
bu zorluğun üzerinden baş etmeyi 
başaramıyorsa, yada herhangi bir so-
run ile karşılaştıkları zaman o sorun 
onları olumsuz yönde, işlevselliği dü-
şürecek yönde etkiliyorsa hem sorun 
var aktif olarak hem de yaşanılan bir 
gerçek oluyor. Bunlarla başa çıkma 
noktasında kişi gerekli uyumu sağ-
layamıyorsa kişinin işlevselliği dü-
şüyor. Kişinin çevre ile olan ilişkileri 
uyum sağlayamıyorsa bazı tepkiler 
veriyor. Bunlardan bir tanesi madde-
ye yönelmek olabiliyor.  Bu konuda 
ailelere dayanıklı çocuk yetiştirme 
görevleri düşüyor. Çocuklara daya-
naklığı ilk adımı atmaya başladığımız 
zaman öğretmemiz lazım.  İnsanı ha-
yata hazırlanması çok küçük yaşlarda 
başlıyor.  Hayır diyebilen çocuklar 
yetiştirebilmek Anne ve babalar ço-
cukları belli bir sınır çizilmesinin ar-
dından özgür bırakması gerekiyor. 
Gerçekçi ve sağlıklı sınırların çizilme-
si oldukça önemli.  Buda psikolojik 
açısından önemli.  Madde bağımlılığı 
konusunda vatandaşları daha çok bi-
linçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini 
kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya, Ramazan’ın maneviyatının en iyi yaşanılan şehirlerinden. Sohbetler yapılıyor, namaz ve tesbihat ile 
iftar vakti heyecanla bekleniyor. Sohbetlerin konusunu ise Kudüs’te yaşanan İsrail katliamı oluşturuyor

‘Ramazan sevincini 
buruk yaşıyoruz’

Huzur, bereket, sabretme, şü-
kür ve tok insanın aç olan insanı 
anlama ayı olan Ramazan`ın gel-
mesiyle Müslümanları da tatlı bir 
heyecan sardı. Günlük hayatın 
karmaşasında unutulan manevi 
değerler, Ramazan ayıyla birlikte 
hatırlanırken, eski Ramazanlara 
da özlem gittikçe artıyor. Konya’da 
ramazan manevi coşku içerisinde 
yaşanıyor. Cami önlerinde sohbet-
ler yapılıyor, namaz ve tesbihat ile 
iftar vakti heyecanla bekleniyor. 
İftar sohbetlerinin mekanlarından 
biri de Aziziye Camii ve Kapu Ca-
mii. Çınar ağaçlarının altında bi-
raraya gelen vatandaşlar namaz 
vaktini beklerken bir taraftan da 
sohbetlerle keyifli zaman geçiriyor. 
Çınar ağacının serin gölgesinde 
muhabbetlerin konusunu ise kom-
şuluk, paylaşma ve Ramazan bere-
keti oluşturuyor. Kudüs’te yaşanan 
olaylar sebebi ile Ramazan ayının 
buruk geçtiği de sohbetlere yan-
sırken, tüm ümmeti kurtuluşu için 
dua ediliyor. 
 RAMAZAN BİRLİK BERABERLİK VE 

YARDIMLAŞMA AYIDIR
Vatandaşlar Ramazanların bir-

lik beraberlik ve yardımlaşma ayı 
olduğunu söyleyerek o günlere 
olan özlemlerini dile getiriyorlar. 
Aziziye Cami gölgesinde iftar saa-
tini ve vakit namazlarını bekleyen 
Kemal Yıldırım, “ Eski ramazanları 
özlemle arıyoruz. 11 ayın sultanı 
Ramazan Konyamızda  ve ülke-
mizde oldukça güzel geçiyor.  Eski 
ramazanlarda mahalle sakinleri ve 
komşular toplanarak iftar ve sa-
hurlarımız gerçekleştirildik. Günü-
müzde komşu komşuyu tanımıyor 
ve bu sofralar kurulmuyor” dedi.  

Hüseyin Özcan da, “Mübarek 
Ramazan Ayını manevi bir atmos-
feri yüksek bir şekilde yaşıyoruz. 
Konya’nın kalbi olan Kapu Camii 
ve Aziziye Camii’nde vakit namaz-
larımı eda ediyoruz. Caminin önce-
sinde ve sonrasında arkadaşlarımız 
ile sohbet ediyoruz. Eski ramazan-
lar davullar ile maniler ile dolu 
dolu yaşanırdı. Ancak günümüzde 
bunlardan mahrum kalıyoruz” ifa-
delerini kullandı.  Ali Çakır isimli 
vatandaşta, “Ramazanımız olduk-
ça güzel çekiyor. Kapı Camii’nde 
namazımızı kıldık. Mukabelemizi 
dinledik. Arkadaşlarımız ile göl-
gelik alanda vakit namazlarımızı 
bekliyoruz. Eski ramazanları ve 
komşuluk ilişkileri, komşularımız 
ile paylaşmayı özlüyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

BİR YANDAN SEVİNÇLİYKEN 
BİR YANDAN DA FİLİSTİN İÇİN 

GÖNLÜMÜZ KIRIK

ABD’nin büyükelçilik binasını 
Kudüs’e taşıma kararı ile Filis-
tinlilerin yaşadığı zulüm ve katli-
amlardan dolayı Ramazanı buruk 
geçirdiklerini söyleyen Hasan 
Ceylan da, şunları kaydetti: “El-
hamdülillah hepimiz Müslümanız. 
Bu ay hayır ve bereket doludur. 
Namazlarımızı kılıyoruz. Bir yan-
dan sevinçliyken bir yandan da 
Filistin için gönlümüz kırık. Siyo-
nistlere lanet olsun. Tüm Müslü-
manlara Ramazan ayı mübarek ol-
sun. Ramazanın hayır ve güzellik 
olmasını diliyorum. Ramazan ve 
teravihlerden dolayı sevinçliyiz. 
İnşallah bu Ramazan Kudüs’ün 
özgürlüğüne vesile olur. Bu mü-
barek ramazan ayında Filistin’in 
özgürlüğü ve İslam dünyasında 
yaşanan zulmün son bulması için 
dualar ediyoruz.  Tüm İslam ale-
minin şimdiden Ramazan Bay-
ramı’nı ve Kadir Gecesi’ni tebrik 

ederim.” 
İsrail, ABD ve işbirlikçileri, 

Müslüman coğrafyasında yaptık-
ları Kudüs katliamı ile kalplerimi-
ze unutulmaz acıları mühürleye-
rek, dünya tarihinde ki en büyük 
insanlık ayıbına, utanç tablosuna 
imza attığını ifade eden Recep 
Küçük de, “İsrail, ABD ve işbir-
likçileri, Müslüman coğrafyasın-
da yaptıkları Kudüs katliamı ile 
kalplerimize unutulmaz acıları 
mühürleyerek, dünya tarihinde ki 
en büyük insanlık ayıbına, utanç 
tablosuna imza atmıştır. Ramazan 
ayı manevi değerlerimizin güçlen-
mesi, özümüzde var olan iyilik ve 
insanı duyguları hayata geçirmek 
için önemli bir fırsatken bu mü-
barek ayın başlangıcı öncesinde 
akıllara, vicdanlara, sığmayan, 
bu kıyıma sebep olan ABD, İsrail 
ve yandaşlarının devlet, millet ve 
ümmet olarak karşısındayız.  Bu 
olayın ardından tüm İslam alemi-
nin yürekleri dağlanmıştır. Hiçbir 
Müslüman bu felaketi sindirmesi 
mümkün değildir. Bin aydan daha 
hayırlı olan Kadir Gecesi’nin de 
içinde barındıran Mübarek Rama-
zan Ayımızı acı çeken Müslüman 
kardeşlerimiz adına buruk bir se-
vinç ile yaşıyoruz. Ramazan ayı 
boyunca  tüm ibadetlerimiz de 
dualarımızda zor durumdaki Müs-
lüman kardeşlerimiz için oluyor. 
Günümüzde eski ramazanlarda 
aradığımız komşuluk ilişkileri ve 
yardımseverlik. İnsanlar arasında 
sevgi ve saygı kalmadı.  İnsanlar 
kendi sevgisine düşmüş, dünya 
sevdasına düşmüş durumda” diye 
konuştu.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Çınar ağaçlarının altında biraraya gelen vatandaşlar namaz vaktini beklerken 
bir taraftan da sohbetlerle keyifli zaman geçiriyor.

Mehmet Demirel

Havva Korkmaz
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Selçuk Üniversitesi, iklim 
değişikliğinin tarımsal üretime 
etkilerinde hassas tarım teknik-
lerinin yaygınlaştırılmasına yö-
nelik bir dizi farkındalık artırma 
faaliyetleri yürütüyor.

Merkezi Finans ve İhale 
Birimi tarafından “Türkiye’de 
İklim Değişikliği Alanında Kapa-
sitenin Geliştirilmesi (CCGS)” 
hibe programına kabul edil-
miş olan ve Selçuk Üniver-
sitesi tarafından yürütülen 
TR2013/0327.05.01-02/111 re-
ferans numaralı “Raising Awa-
reness on Extending Precision 
Agriculture Techniques for The 
Effects of Climatic Changes on 
Agricultural Production”/ “İklim 
Değişikliğinin Tarımsal Üretime 
Etkilerinde Hassas Tarım Tek-
niklerinin Yaygınlaştırılması İçin 
Farkındalık Artırma” isimli proje 
kapsamında bir dizi farkında-
lık artırma faaliyeti yürütülüyor. 
Projenin yürütücülüğünü üst 
düzey temsil ile Üniversitenin 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa ŞA-
HİN üstlenmiştir. 

Proje kapsamında Kon-
ya’nın 12 ilçesinde hassas 
tarım teknikleri ve tarımsal 
teşvikler danışma günleri or-
ganizasyonu gerçekleştirildi. 
Kadınhanı, Seydişehir, Akşe-
hir, Çumra, Akören, Ilgın, Ka-
rapınar, Bozkır, Ereğli, Hadim, 
Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde 
düzenlenen bu organizasyon-
larda çiftçilerin iklim değişikliği-
nin etkisi altında hassas tarım 
tekniklerinin kullanımıyla ilgili 
olarak genel yanlışları ve doğ-
rularını içeren, uzmanların ka-
tılımıyla bir panel düzenlenmiş, 
panelin sonrasında ise bu ge-
nel sorunların dışında çiftçilerin 
hassas tarım teknikleri konu-
sunda yaşadıkları özel sorunla-
rı paylaştıkları danışma saatleri 
uygulanmıştır. Bu sayede iste-
yen her bir çiftçi, işin uzmanla-
rıyla birebir görüşerek sorun-
larını anlatma ve onlardan bu 
sorunlarıyla ilgili ücretsiz bilgi 
alma imkanına sahip olmuştur. 
Büyük ilginin gösterildiği etkin-
liklerden 1.000’e yakın çiftçinin 
faydalandığı bilgisi alındı.  

Proje ile ilgili bilgi veren 
Rektör ŞAHİN, “Üniversitelerin 
görevlerinden biri de, elinde 

bulundurduğu bilimsel bilgiyi 
sahaya yansıtmaktır. Biz pro-
jelerimizi bu saikle hazırlıyoruz. 
Projemiz kapsamında ilçeler-
deki çiftçilerin bizzat yanlarına 
giderek geleneksel tarım yön-
temlerinin zararlarını, bunların 
yerine hassas tarım teknikleri-
ni kullanmaları gerektiğini, bu 
durumun iklim değişikliği üze-
rindeki etkilerini örneklerle ve 
birebir anlattık. Bu sayede çift-
çilerimiz karşılaştıkları tarımsal 
sorunlarını aktardılar, bizler de 
bu sorunların iklim değişikliğin-
de adaptasyona katkı sağlaya-
cak çözüm yöntemlerini onlara 
aktardık. Proje kapsamında 
amaçladığımız farkındalık ar-
tırma faaliyetlerimiz devam 
edecek. Sonuçta geleneksel 
yöntemler yerine hassas tarım 
teknikleri kullanılınca iklim deği-

şikliğine de önemli ölçüde kat-
kıda bulunmuş oluyoruz. Başka 
bir deyişle biz tarımda hassas 
teknikleri kullanacağız, böylece 
iklim değişikliğine yapılan olum-
suz etkileri minimize edeceğiz. 
Ayrıca bunlar iklim değişikliğine 
adaptasyonu sağlayabilecek 
teknikler. Bu bir döngü. Üniver-
site olarak sadece öğrencilerin 
değil tüm vatandaşlarımızın ya-
nındayız” dedi.

Projenin teknik koordinatör 
yardımcılığını yürüten Prof. Dr. 
Ali SABIR ise, çiftçilerin üre-
timlerinin iklim değişikliğine 
adaptasyonu ve bu tekniklerin 
kullanımı sayesinde iklim deği-
şikliğine katkılarını içeren uygu-
lamalardan bazılarının şunlar 
olduğunu söyledi:

-Öncelikle yetiştiricilik böl-
gesinde yaygın olan sorunlara 

dayanıklı bitki tür ve çeşitlerinin 
tercih edilmesi,

-Anaç kullanımı gereken 
türlerde kuraklık, kireç gibi so-
runlara dayanıklı anaçların kul-
lanımı,

-Kısıtlı su kaynaklarının, 
kaynağından bitkiye kadar ka-
palı sistemlerle ulaştırılması,

-Sıra bitkilerinde damla su-
lama ve mümkünse toprak altı 
damla sulama sistemlerinin kul-
lanılması,

-Sulamaların gün içerisinde 
mümkün olduğunca serin saat-
lerde uygulanması,

-Damla sulama hortumları-
nın üzerine sıra boyunda siyah 
plastik malçla kaplanması,

-Bitki sıraları arasına hay-
vansal yeme uygun baklagil 
yem bitkisi ya da kurağa daya-
nıklı ara bitkileri ekilmesi,

-Sulama suyunun başta tuz-
luluk ve kireç olmak üzere sula-
maya uygunluğunun analizi,

-Rüzgar erozyonu görülen 
alanlarda yöreye uyum sağla-
mış bitkilerle rüzgar kıran per-
delerinin oluşturulması,

-Rüzgarlı bölgelerde, rüzgar 
enerjisi; iyi güneşlenen yelerde 
ise güneş enerjisinin tercih edil-
mesi,

 -Eğimli arazilerde erozyonu 
önlemek için eğime ters istika-
mette kurağa dayanıklı kuşbur-
nu, iğde, yabani badem, ahlat 
ve benzeri bitkilerle koruyucu 
sıralar oluşturulması,

-Anız ve bitki atıklarını yak-
madan toprağa organik madde 
olarak geri kazandırılması,

-Anıza ekim ve dikim yapıl-
ması,

- Hastalık etmeni taşımayan 
budama artıklarının parçalanıp 
toprağa karıştırılması ya da yü-
zeye serilmesi,

-Bitkisel artıkların çürütüle-
rek yeşil gübre adı verilen orga-
nik gübrenin oluşturulması,

-Güneşe hassas bitkilerde 
meyve yanığının önlenmesi ve 
dolu zararına karşı perdeleme 
yapılması,

-Toprağın su tutma kapasi-
tesini artırmak için bitkisel ve 
hayvansal kökenli yanmış çiftlik 
gübresi uygulanmasıdır. 

Program hakkında daha 
fazla bilgi için: www.iklimin.org

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMSAL ÜRE-
TİME ETKİLERİ KONUSUNDA FARKINDALIK ARTIRIYOR

“Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Selçuk Üniversitesi 
sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.”

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, esnaf ve sa-
natkârların 31.03.2018 tarihinden 
önceki kamuya olan borçlarına af ve 
taksitlendirmenin getirildiği müjde-
sini verdi. 

Vergi dairesi, Bağ-Kur, SGK, 
belediye gibi kamu kurumlarına 
borcu olan esnaf ve sanatkârla-
rın, 31.07.2018 tarihine kadar bu 
kurumlara başvurması durumun-
da yapılandırma kapsamına giren 
borçların tamamının ödenmesi du-
rumunda gecikme faizlerinin tama-
mının silineceğini belirten KONE-
SOB Başkanı Muharrem Karabacak, 
“Yapılandırma kapsamına giren borç 
asıllarında bir indirim yapılmamak-
tadır. Ancak, bu borç asıllarına uygu-
lanan gecikme cezası, gecikme faizi 
ve gecikme zamları ile vergi cezaları-
nın tamamı silinmektedir. Taksitlen-
dirme durumunda ise düşük bir faiz 
oranı ile iki ayda bir ödemek üzere 
18 eşit taksitte ve 36 ayda ödene-
bilecek. Kanundan yararlanabilmek 
için başvurular en geç 31 Temmuz 
2018 tarihine kadar ilgili idareye 
yapılabilecek, yeniden yapılandırılan 
vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağus-
tos 2018 tarihine kadar, SGP prim-
lerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 
tarihine kadar ödenebilecek. Taksit 
ödemeleri kredi kartı ile yapılabile-
cek” açıklamasını yaptı. 

7143 sayılı kanunla esnaf ve sa-
natkârlar için vergi barışı uygulama-
sının bir kez daha getirildiğini hatır-
latan Başkan Karabacak konuyla ilgili 
şu bilgileri verdi: “Buna göre; 2013, 
2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için 
gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir 
(stopaj) vergisi (muhtasar) ve katma 
değer vergisi için kanunda belirtilen 
şekilde matrah artırımında bulunul-
ması halinde, anılan yıllara ait defter 
ve belgeler incelenemeyecek ve her-
hangi bir nedenle matrah artırımın-
da bulunulan vergiler için ayrıca bir 
vergi istenemeyecek. Basit usulde 

vergiye tabi esnafımızın yanında ça-
lışan diğer ücretli durumundaki ça-
lışanların, bu kanunun yayımlandığı 
tarihe kadar vergi karnesi doldurma-
mış ve ücretinden dolayı gelir vergisi 
ödememiş olmaları halinde, 2018 
yılına ilişkin gelir vergilerini ödeme-
leri ve vergi karnelerine işletmeleri 
şartıyla, önceki yıllara ilişkin olarak 
herhangi bir vergi ve ceza tahakkuk 
ettirilmeyecek.” 

Hükümetin yapılandırma ko-
nusunda aldığı kararların esnaf ve 
sanatkârlar açısından büyük önem 
arz ettiğine dikkat çeken Başkan 
Karabacak, “Ülkemiz gerçekten çok 
önemli bir süreçten geçiyor. Dövizin 
hareketlendiği ve piyasaların durma 
noktasına geldiği böyle bir dönem-
de esnaf ve sanatkârımız maalesef 
borçlarını ödemekte zorlanıyor. Ver-
gi ve prim borcu olan esnaf ve sa-
natkârlarımız için ticari hayat adeta 
duruyor. Birikmiş borcu olanlar ne 
kredi çekebiliyor, ne de işini düzgün 
yürütebiliyor. Borç yapılandırması 
milyonlarca esnafımız ve vatandaşı-
mıza nefes aldıracak. Bu sevindirici 
kararlardan ötürü esnaf dostu Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere Başba-
kanımız, Bakanlarımız, yapılandır-
manın yeniden düzenlenmesi için 
uğraş veren tüm milletvekillerimiz 
ve emeği geçenlere canı gönülden 
teşekkür ediyorum” dedi.  n İHA 

Orman ve Su İşleri Bakan Yar-
dımcısı Harun Tüfekci, 24 Haziran 
seçim çalışmaları kapsamında AK 
Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı’nı ziya-
ret etti. Tüfekci, AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Konurer, Seydişehir Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal ve yöne-
tim kurulu üyeleriyle ilçe başkanlığı 
binasında düzenlenen toplantıda 
yaptığı konuşmada, ABD ve Avrupa 
ülkelerinin 24 Haziran seçimlerinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın güçlü çıkmasından korktuğu-
nu söyledi.

Tüfekci, “Bu millet uyandı artık. 
Bizim gücümüzü kimse bölemez, el 
ele verelim ve ülkemizi selamete çı-
karalım. Çok güçlü bir oy potansiye-

liyle Avrupa’ya ve ülke düşmanlarına 
cevabımızı verelim” diye konuştu. 

Türkiye’nin önemli bir seçim dö-
neminde olduğuna dikkati çeken Tü-
fekci, şunları kaydetti:

“Ülkemizin geleceği için en doğru 
kararları alıp, en ideal yönetim siste-
miyle geleceğe hazırlanmalı. Dünya 
eski dünya değil. Her şey değişiyor, 
görüyoruz ki güçsüz ve kendi iç çe-
kişmelerine saplanıp kalmış yönetim-
lerin maalesef ülke olarak büyüme 
şansı yok. O nedenle biz millet olarak 
güçten yana, istikrardan yana tavrı-
mızı koymalıyız. Ekonomide, yatırım-
da ve istihdamda daha güzel bir Tür-
kiye göreceğiz. Bunun içi 24 Haziran 
seçimlerine çok çalışmalıyız.”  n İHA 

Yapılandırma kararı 
esnafı sevindirdi

‘Bu millet uyandı artık, 
gücümüzü kimse bölemez’

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk 
Üniversitesi bünyesindeki en köklü 
fakültelerden olan Mühendislik, Mi-
marlık Fakülteleri ile Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu’nun Konya 
Teknik Üniversitesi çatısı altında ça-
lışmalarına devam edeceklerini belir-
terek, “Biz bölünmeden memnunuz 
ve destekliyoruz. Konya, Konya sana-
yisi ve ülkemiz kazanacak” dedi. 

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın onayından sonra 20 
yeni üniversite kurulmasını öngören 
kanunun Resmi Gazete’de yayım-
lanmasının ardından, Konya Teknik 
Üniversitesi’ne ilişkin açıklamalarda 
bulundu. 

Rektör Prof. Dr. Şahin, Selçuk 
Üniversitesi’nde yaklaşık 97 bin öğ-
rencinin bulunduğunu, Konya Tek-
nik Üniversitesi’nin kurulmasıyla bu 
sayının yaklaşık 77 bine düşeceğini 
söyledi. Konya’da Teknik Üniversite 
kurulma sürecini desteklediklerini 
ve arzu ettikleri bir süreç olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Aslında 
bölünme küçültmüyor, daha sonra 
gelen büyümelerin önünü açıyor. 

Konya’da inanılmaz bir sanayi altya-
pısı var. Fakat kendi markasını ge-
liştirememiş, kendine özgü ürünler 
ortaya koyamayan ve tersine mü-
hendislik mekanizmasıyla işleyen bir 
sanayi var. Tabi orijinal mühendislik 
ürünlerini hayata geçirecek, kendi 
markasını ortaya koyacak birikime 
sahip olmasına rağmen akademik 
camiadan da bu desteği göremediği 
için böyle bir nakısa yaşanmaktadır. 
Biz önce sanayi kampüsü içerisinde, 
havaalanının karşısında üniversite-
mize 730 bin metrekarelik bir ala-

nı tahsis ettirdik. Amacımız orada 
Teknik Üniversitenin kurulması ve 
orada yapılacak binalara taşınması-
dır. Elimizdeki en iyi kurumlardan 
3’ünü Konya Teknik Üniversitesi’ne 
devrettik. Mühendislik Fakültesinin 
kuruluşu üniversitemizden daha es-
kidir. Üniversitemiz 43, Mühendislik 
Fakültemiz 50 yıllık bir kurumdur. 
Ülkemizin en güçlü mühendislik fa-
kültelerinden biridir. Yine Mimarlık 
Fakültesi de Mühendislik Fakültesi 
ile eş zamanlı kurulmuş, çok güçlü 
ve büyük deneyime sahip olan bir 
fakültedir. Bu iki fakültemizin yanın-
da belki de meslek yüksekokulları-
nın kuruluş amacına en uygun olan 
ülkemizdeki en iyi meslek yükse-
kokullarından birisi olan Teknik Bi-
limler Meslek Yüksekokulumuzu da 
devrettik. Toplamda, 20 bin öğrenci 
Konya Teknik Üniversitesi’ne geçmiş 
durumda” diye konuştu. 

“KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN 
KURULMASINDA 3 TEMEL 

BEKLENTİMİZ VAR” 
“Amacımız; Konya’nın bir 5’inci 

üniversiteye, Türkiye’nin 205 üni-
versite içerisinde bir fazla üniversite-
ye sahip olması değil” diyen Prof. Dr. 

Şahin, “Bu kurulacak olan üniversite, 
Konya sanayisi içerisinde kurulacak 
ve her sabah öğrenciler okula gitme-
den önce ilk iş olarak fabrikalarda, iş 
yerlerinde o fabrikaların işçi ve mü-
hendisleriyle birlikte oranın kapısını 
açacaklar, oradaki cihazın düğmesini 
çevirecekler ve staj uygulamasına 
başlayacaklar. Arkasından da teorik 
eğitim için okullarına dönecekler. 
Birinci hedefimiz buydu. İkinci hede-
fimiz; sanayi ile iç içe olan bir akade-
mik camia oluşturmak ve sanayicinin 
anlık sorunlarına çözüm üretebilen 

ya da o anda gündeme gelmiş olan 
bir fikri, düşünceyi hayata geçirebile-
cek bir altyapı oluşturmaktı. Üçüncü 
hedefimiz ise bu süreçte; eğitim için 
üniversitelerin, fakültelerin laboratu-
varlara ihtiyacı var. Bizim de mühen-
dislik fakültemizde çok büyük labora-
tuvarlar var. Ancak bu laboratuvarlar 
akredite değil, uluslararası tanınırlığı 
olan laboratuvarlar değil, sadece eği-
tim amacıyla kullanılan laboratuvar-
lar. Bizim hedefimiz yeni kurulacak 
olan Konya Teknik Üniversitesi’nde 
eğitim amacıyla oluşturulacak labo-

ratuvarların uluslararası akreditas-
yonu da yapılarak sanayicinin ihtiyacı 
olan tahlil, tetkik ve analizleri yapa-
bilecek düzeyde kurulmasıdır. Yani 
bu 3 temel beklentiyle Konya Teknik 
Üniversitesi’nin kurulmasını hedef-
ledik. Raporlar sunduk, bilgilerimizi 
arz ettik ve buna uygun olarak da bir 
bölünme süreci yaşadık. Biz bölün-
meden memnunuz ve destekliyoruz. 
Konya, Konya sanayisi ve ülkemiz 
kazanacak. Nitelikli mühendislerin 
yetişeceğine inanıyorum” dedi.
n İHA 

‘Bölünmeden memnunuz ve destekliyoruz’

 Prof. Dr. Mustafa Şahin

Muharrem Karabacak
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Suriye uyruklu genç, bir süre-
dir ablasını rahatsız ettiğini iddia 
ettiği kişiyi bıçaklayarak ağır yara-
ladı.  Olay, saat 23.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Şeker Ma-
hallesi Nefir Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Alınan bilgiye göre, 
Suriye uyruklu S.S.Ç. (16), abla-
sı Asiya Ç.’yi (23) rahatsız ettiği 
iddiası üzerine komşusu Suriye 
uyruklu Halid Ş.E.’nin (48) evine 
gitti. İkili kısa bir süre konuştuk-
tan sonra tartışmaya başladı. Çı-
kan tartışmanın kavgaya dönüş-
mesiyle S.S.Ç., komşusu Halid 
Ş.E.’yi yanında bulunan ekmek 
bıçağı ile bıçaklayarak olay yerin-
den kaçtı. Kavgada bıçaklanarak 
ağır yaralanan Halid Ş.E.’yi kanlar 
içerisinde yerde gören yakınları 
durumu polis ve sağlık ekiplerine 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri, yaralı Halid 
Ş. E.’ye yapılan ilk müdahalenin 

ardından ambulansla Konya Nu-
mune Hastanesine kaldırıldı. Te-
davi altına alınan Suriye uyruklu 
Halid Ş.E.’nin hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi. 

Olayın hemen ardından so-
kak üzerindeki görgü şahitlerinin 
ifadesi doğrultusunda sokakta 
ve çevrede inceleme yapan po-
lis ekipleri, Suriye uyruklu Halid 
Ş.E.’nin yaralandığı olayda kulla-
nılan suç aletini sokağın karşısın-
daki boş arazide halıya sarılmış 
halde buldu. Diğer taraftan kaçan 
şüpheliyi yakalamak için çalışma 
başlatan ekipler, S.S.Ç.’nin Şük-
ran Mahallesi’ne kaçtığı bilgisi 
üzerine bölgede çalışma başlattı. 
Polis, şüpheliyi Sırçalı Medrese 
civarında yakalayarak gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan şüpheli-
nin ilk ifadesinin ardından Konya 
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube 
Amirliğine teslim edildi.  n İHA 
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Tartışma kanlı bitti, 
bir kişi ağır yaralandı 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Filistin İnsani Yardım Kampanyası’na 500 bin liralık bir 
destekte bulundu. Başkan Altay, “Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz” dedi 

Büyükşehir’den Filistin’e
500 bin TL’lik destek

Dost Eli Derneği Ramazan ayı-
na özel yapılacak çalışmalarla yurt 
içi ve yurt dışında birçok ihtiyaç 
sahibi aileye ulaşacak. Kumanya 
bedelini 150 TL olarak açıklayan 
Dost Eli Derneği; yurt içi çalışma-
larında ihtiyaç sahibi ailelerin ev-
lerinde iftar sofraları açacak. Der-
nek çalışmalarına gönüllü destek 
veren ev hanımlarının hazırladığı 
yemeklerle aileler ziyaret edilecek 
ve yapılan iftarla bu evlerde güzel 
bir birliktelik sağlanacak. Hastane 
acil servislerinde gözlem altında 
bulunan hasta yakınlarına iftar 
kumanyası dağıtılacak. Dernek ay-
rıca;  Konya’nın yakın çevre ilçele-
rinde bulunan yetimlere bayramlık 
kıyafetler hediye ederek yüzlerce 
çocuğun yüzünü güldürecek.

Dost Eli Derneği yurt dışı Ra-
mazan çalışmalarını ise; Nijer, 
Burkina Faso, Zimbabve, Togo, 
Benin, Komor Adaları, Moro, Eti-
yopya, Somali, Bosna Hersek ve 

Filistin’ de gerçekleştirecek. Bu ül-
kelerde iftar yemeği, gıda dağıtım-
ları ve nakdi yardımlar yapılırken 
özellikle yetim evlerinin ihtiyaçları 
giderilecek. Ayrıca özellikle Afri-
ka’da yapımı devam eden su kuyu-
ları ve mescitlerden tamamlanmış 
olanlar faaliyete açılırken bu çalış-
malara yenilerini eklemek için yer 
tespitleri yapılacak.

Derneğin 2018 yılı Ramazan 
ayı içerisinde yapacağı çalışmalar-
la ilgili bilgi veren Dost Eli Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Seçer, “Ümmetin kucaklaşmasının 
gerçekleştiği, kulluk ve iyiliğin se-
ferberliği Ramazan ayının tüm kar-
deşlerimiz için hayırlara vesile ol-
masını temenni ediyoruz. Dost Eli 
Derneği olarak geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı 
içerisinde birçok hayırlı çalışmala-
rın gerçekleşmesi için çalışacağız. 
Gönüllülerimiz ve bağışçılarımızla 
el ele verip hep birlikte görülme-

si, duyulması, elinden tutulması 
gereken mazlumlara ulaşacağız. 
Ümmet birliği şuuruyla yoksul, 
mazlum ve yetimlere kucaklaşaca-
ğız. Ulaşabildiğimiz ülkelere Türki-
ye’nin paylaşma ruhu içerisindeki 
kardeşliğini taşıyacağız” dedi.

Başkan Mehmet Seçer yapı-
lacak yardım çalışmaları hakkın-
da bilgi almak ve destek vermek 
isteyenler için Dost Eli Derneği 

merkez binası başta olmak üzere 
önde gelen alışveriş merkezleri ile 
şehrin önemli noktalarında faali-
yetlerin anlattığı tanıtım stanları-
nın bulunacağını söyledi. Dernek 
görevlilerin vatandaşların arzusu 
üzere fitre, zekât vb. bağışlarını 
alacağını bu stantlar Ramazan ayı 
boyunca irtibat noktası olarak hiz-
met verecek.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye-
si, Büyükşehir Belediye Meclisi 
tarafından alınan kararla Başba-
kanlık tarafından başlatılan Fi-
listin İnsani Yardım Kampanya-
sı’na 500 bin liralık bir destekte 
bulundu. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“İsrail zulmü altındaki. Acılarını 
bir nebze olsun dindirmek için 
meclisimizin hassasiyet göster-
mesinden büyük mutluluk duyu-
yorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Başbakanlık tarafından başlatılan 
Filistin İnsani Yardım Kampan-
yası’na destek verdi. 

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
bölgenin en güçlü ülkesi olan 
Türkiye’nin bu bölgedeki sorum-
luluklarını yerine getirmek için 

birçok insani yardım faaliyeti yü-
rüttüğünü ifade etti. Başbakanlık 
tarafından Filistin için başlatılan 
insani yardım kampanyasına 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 
aldığı kararla kendilerinin de 
500 bin liralık bir yardımda bu-
lunduklarını kaydeden Başkan 
Altay, “Bizler burada mutlu ve 
huzurlu bir şekilde Ramazan 
ayını idrak ederken Filistinli kar-
deşlerimiz İsrail zulmü altında sı-
kıntı çekiyorlar. Onların acılarını 
paylaşıyoruz. Acılarını bir nebze 
olsun dindirmek için meclisimi-
zin hassasiyet göstermesinden 
büyük mutluluk duyuyorum. İn-
şallah oradaki yaraların sarılma-
sına Konya halkının desteğiyle 
bir miktar destek oluyoruz” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Dost Eli’nden Ramazan seferberliği

Ereğli’de sulama kanalında bir kolu dir-
seğinden kesilmiş kadın cesedi bulundu. 
Edinilen bilgiye göre, piknik yeri olarak 
kullanılan Atatürk Kültür Parkı yakınla-
rındaki sulama kanalında kadın cesedi 
olduğunu fark eden güvenlik görevlileri 
durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 
polis, birkaç ay önce öldüğü tahmin edilen 
ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan 
incelemede cesedin sağ kolunun direğin-
den kesilmiş olduğu belirlendi. Nöbetçi 
savcının incelemesinin ardından kepçe ile 
sulama kanalından çıkarılan ceset otopsi 
için Konya’ya gönderildi.
n İHA

Teyzesinin kızını sırtından bıçakla yarala-
yan kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye 
göre, B.T. (41), pazar alışverişi sonrası 
merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi 
Taştepe Sokak’taki evine geldiğinde, ara-
larında husumet bulunan teyzesinin kızı 
Zeynep Taş (33) ile karşılaştı. 
İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüşünce B.T. pazardan aldığı 
bıçakla Zeynep Taş’ı sırtından yaraladı. 
Şüpheli B.T. polis ekiplerince gözaltına 
alındı. 
n İHA

Kolu kesilmiş 
ceset bulundu

Teyzesinin kızını
bıçakla yaraladı

Konya merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılan-
masına yönelik soruşturma kapsamında 70 şüpheli hak-
kında gözaltı kararı verildi.  Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye 
yönelik başlatılan soruşturmada, daha önce yakalanan ör-
gütün askeri personeli ve bu personele ‘mahrem sorumlu-
luluk’ yapan kişilerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 
şüpheli 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
tespit edilen şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde 
23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Soruşturmada, 43’ü muvazzaf, 27’si ihraç 70 askeri 
personel hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin 
yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gö-
zaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alın-
mak üzere Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  n İHA

TSK’da kripto FETÖ operasyonu

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay



Samimiyeti, ilmi, Hakk’a olan aşkıyla gönülleri fetheden Konya’nın manevi mimarlarından Kaşıkcı Ali Rıza Konevi Efendi, ömrünün her 
anını zikirle ve fikirle geçiren bir zat olmasıyla biliniyor. Merhum Ali Rıza Efendi’nin kabri, Sahabe-i Kiramın kabirleri arasında yer alıyor

Her anını zikirle geçirdi
Konya’nın Manevi Önderleri say-

famızın bugünkü konuşu Kaşıkçı Ali 
Rıza Konevi Efendi. Ali Rıza Efendi 
H.1300 / M. 1883 yılında Alata’da 
doğdu. Babası Abdulkerim Efendidir. 
İlk tahsilini Alata’da yapan Ali Rıza 
Efendi, Hadimi medresesinde bir süre 
Arapça okuduktan sonra 18 yaşların-
da Konya da tahsiline devam edip, 
zamanın büyük velilerinin ve Konya 
Müftüsü Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi-
nin derslerine devam edip ondan ica-
zet almıştır. Ali Rıza Efendi, manevi 
yönden Seyr-i sülukunu Muhammet 
Esat Efendi de ikmal etmiş ve daha 
sonra onun halifesi olmuştur. 1934 
yılında gördükleri bir rüya üzerine, 
Fahr-i Kainat Efendimiz (s.a.v.)’in da-
vetlerine icabet ederek, aile efradıyla 
birlikte Medine-i Münevvere’ye hic-
ret eder. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi, genç 
yaşta öğrendiği kaşıkçılık mesleğini 
hayatı boyunca sürdürmüştür. Daha 
sonra Konya’da evlendi, uzun seneler 
Konya’nın Ahmet Dede mahallesin-
de İmam Hatiplik yaptı ve ticaretle 
meşgul oldu. Ali Rıza Efendi, Rav-
za’da ve Rav-za’ya gelip giderken, 
devamlı Kur’an okuduğu ve sık sık 
hatim indiği bilinmektedir. Son de-
rece ahlaklı, mütevâzi bir insan olan 
Ali Rıza Efendi, aynı zamanda aşk ve 
cezbe sahibidir. İyi bir şair olan mer-
hum, bütün eserlerini ilahi aşkı anla-
tan şiirlerle yazmıştır. 

Ali Rıza Efendi, H. 29 Şevval 
1388 / M. 19 Ocak 1969 yılında Me-
dine’de vefat etmiştir. Cennetü’l Baki 
Mezarlığı’na defnedilmiştir. Merhu-
mun kabri Sahabe-i Kiramın kabirleri 
arasındadır. 
Osmanlıca basılmış eserleri şunlardır : 

1-Necât’ül Mü’minin Min Ehadi-
sil Erbâin 

2-İmdâd’ül Müslîmin Fi Beyânı 
Akaidil Mü’minin 

3-Divân-ı Rıza Li Necati yevmil 
Haşr ve’l cezâ 

4-Rahmet Damlaları 
5-Gülzâr’ı Medine 
6-İlticanâme’i Rızâiye 

1. HAYATI 
Son devrin ülkemizde yetişen 

âlim, şair, velî ve manevi mürşitlerin-
den Kaşıkcı Ali Rıza Efendi H. 1300 
/ M. 1883 yılında Konya’nın Hadim/
Taşkent ilçesine bağlı Alata köyünde 
(Balcılar mahallesinde) doğmuştur. 
Alata Konya ili, Taş-kent ilçesine 
bağlı, Konya ilinin güneyinde, Orta 
Torosların üzerinde 1350 rakım-
lı sağlam zeminli, ağaçlı bir arazi 
olan Taşeli Platosunda kurulmuştur. 
1501 tarihli şeriyye sicil defterlerin-
den anlaşıldığı üzere, 1501 tarihin-
de Alata, 15 hane 29 neferdir. 1540 
tarihlerinde ise; 32 hane 43 neferdir. 
Bunlardan anlaşıldığı gibi Alata’nın 
tarihi takriben 500-550 yıllık bir geç-
mişe sahiptir. Ömer Vehbi Efendi H. 
1286, miladi 1870 yılında Yalvaç’da 
Konya’ya geldi. Sıbyan mektebinden 
sonra, Kelam, mantık, sarf, nahiv, 
belagat gibi âlet ilimleri ve ilmi Ku-
ran, ilmi hadis, ilmi-i fıkıh gibi yüksek 
din bilgileri öğrendi. Konya müftüsü, 
Kadınhanlı Hacı Hüseyin Hoca’dan 
icazetname aldı. Türkçe, Arapça ve 
Farsça yazma ile yüzü aşkın gence 
icazetname vermişti. Konya Bidayet 
mahkemesi üyeliği, istinaf mahke-
mesi üyeliği de yaptı. Mecelle mü-
derrisliği, usul-ü Hukuk müderrisli-
ği, ahkam-ı Muhammediye, Arapça 
Nahiv öğretmenliği yaptı. Osmanlı 
meclisinde milletvekilliği yaptı. 1922 
yılında Konya müftülüğü yaptı 13 
Mayıs 1927 tarihinde müftü iken 
vefat etti.  Şu an takriben 1127 hane 
ve üç bin yerleşik, üç bin de belde dı-
şında olmak üzere altı bin nüfusuyla 
Alata, Konya’nın, Karaman ili ile sınır 
olduğu sıfır noktadadır. 

Alata, 1964 yılına kadar Hadim’e 
bağlı bir köy iken; 1964 yılında “Bal-
cılar Bele-diyesi” adıyla kasaba ol-
muştur. 1988 yılında Taşkent’in ilçe 
olmasıyla Balcılar Belediyesi, Taş-
kent’e bağlı bir kasaba oldu. 2014 
yılında yürürlüğe giren Büyük-şehir 
yasasıyla Balcılar, Taşkent ilçesinin 
bir mahallesi oldu. 

Ali Rıza Efendi’nin babası Abdül-
kerim Efendi’dir. Annesi Fatma Ha-
nım’dır. İlk eğitimini Alata’da Mus-
tafa Efendi’den aldı. Ali Rıza Efendi 
Hadimi medresesin-de bir süre 

Arapça ve İslâmi ilimlerine dair; Em-
sile, Bina, Maksud, Avamil, İzhar ki-
taplarını iki sene kadar okur ve sonra, 
18 yaşında Konya’ya gelir ve o devrin 
büyük alimlerinden biri olan Konya 
müftüsü Yalvaçlı Ömer Vehbi Efen-
di’nin86 derslerine uzun yıllar devam 
eder ve ondan feyz alarak icazet alır. 
Onun hakkında “Gülzâr-ı Medine” 
adlı kitabında söylediği beyitler şöy-
ledir: “Buldum onda Yal-vacî Ömeri 
/ Sahib-ül fazl o vech-i keremi / Gör-
düm ol ehl-i fünun merd-i gayur / 
İnce tetkikatla ders okutur / Bulmu-
şum onu ilimde derya / Şeker armut 
gibi olgun guya” Yalvaçlı Ömer Veh-
bi Efendi’den; Molla Cami, Akâid, 
Menâr, Berika, Kâdi Beydâvî tefsiri, 
Şemâil-i Şerif kitaplarını okur. Tabii 
okumak demek, medrese sistemin-
de, o kitapları derinlemesine tedris 
etmek hatta okutacak seviyeye gelip 
icazet almak demektir. 

Genç yaşta tahsiline devam eder-
ken bir yandan da köyde tahta kaşık 
yapan Seydişehir’de Seyit Harun 
türbedarı Mudanyalı Hacı Abdullah 
Efendi’den kaşıkcılık sanatını öğrene-
rek kaşık yapmaya devam eder. Kon-
ya’da kaşıkları boyamayı da öğrenir. 
Bu şeklide rızkını temin eder. Tahsi-
lini tamamladıktan sonra bu sanatla 
uğraşır, hayatını böyle kazanır, çoluk 
çocuğunun rızkını bu yolla sağlar. 
Kaşıkcılık sanatını nasıl öğrendiğini 
şöyle anlatır: Zamanımızda talebe-i 
ulûm yaz tatillerinde civar kasaba 
ve köylere cerre çıkarlardı, hem köy-
lüye vaaz ve nasihat-te bulunurlar, 
onların dini bilgilerinin artmasına 
yardımcı olurlar, hem de maddî yön-
den istifade ederlerdi. Ben o zaman 
henüz kaşık yapma sanatını öğren-
memiş-tim, bazı maddi sıkıntılarım 
oluyordu. Ben de talebe arkadaşlar 
gibi bir hayvan alarak civar köylere 
cerre çıktım. Öteden beri memle-
ketimizde yetişen ulemanın hemen 
hemen ekserisi böyle yetişmişler ve 
birçok mahrumiyetler içinde tahsil-
lerini tamamlayabilmişlerdir. İlk gün 
bir iki köy dolaştım. Fakat bu iş bana 
çok ağır geldi, hayli sıkıldım. Bu zor-
lukları; şu sözleri ile ifade ediyor. “Ah 
şu cerre çıkmak yok mu? Onca yolu 
yaya, yapıldak yürü, sonra bir köye 
git, dinleseler de dinlemeseler de 
va’z-u nasihat et, eziyet çek, minnet 
altında kal, sonra diğer köyün yolunu 
tut… Allah’ım ne zaman kurtulurum 
bu güçlükten” diye düşünüyordu” 
Beni bundan kurtarması için Allah’a 
dua ettim. O geceyi o köylerden bi-
rinde geçirmiştim. Rüyamda Hazreti 
Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesel-
lem efendimizi gördüm.  “Bir sene-
ye kadar sen bundan kurtulacaksın” 
buyurdular ve bana müjde verdiler, 
uyandım, sabah namazının vakti ol-
muş, kalbimde tarif edemeyeceğim 
bir sevinç vardı. Hem peygamberi 
rüyada görmenin şerefi, hem de ver-
dikleri müjdenin sevin-ci. Fakat bu 
nasıl olacaktı ve bu kurtuluş nasıl ta-
hakkuk edecekti kestiremiyorum. 

O yıl derslere başladık, yine yaz 
geldi, tatil oldu ve talebe dağıldı. Bu 
defa ben, daha önce yaptığım gibi 
bir tarafa cerre çıkmadım, doğru 
köyüme döndüm. Köyümüz orman-
lık, ağacı bol, havası suyu güzel bir 
köydü. O yıl, köyümüze tahta kaşık 
yapan bir usta geldi; kaşık yapıyor, 
köylülere satıyor ve para kazanıyor-
du. Bana, kaşık yapma sanatını öğ-
retmesini kendisinden rica ettim. Ka-
bul etti. Kısa bir müddet sonra kaşık 
yapmasını öğrendim. Ustadan daha 
seri ve daha iyi kaşık yapar oldum. 
Dersler başlayıp da Konya’ya döndü-
ğüm zaman kaşığın boyamasını da 
öğrendim. Bir taraftan tahsilime de-
vam ediyor, bir taraftan da bu sanat 
vasıta-sıyla ihtiyacımı temin ediyor 
rızkımı kazanıyordum.” 

Kaşıkcı Ali Rıza Efendi, Hadim’de 
Sıddıka Hanım (Kuğu nene / 1882-
1963) ile evlendi, bu evliliğinden 
Fadime (Tepeler), Nesibe Hanım ve 
İbrahim İlimler (1337-1996) isimli 
çocukları oldu. İkinci evliliğini şehit 
Mevlüt Efendi’nin dul eşi olan Hati-
ce Hanım ile Konya’da yaptı. Hatice 
Hanım’dan Abdullah Rıza Efendi, 
Naime Hanım ve Mustafa Runyun 
(1917-1988) dünyaya geldi. Üçüncü 
eşi Mukaddes Hanım ile Medine’de 

evlendi. Bu evliliğinden Ahmet Rıza 
isimli bir oğlu oldu.  Kaşıkcı Ali Rıza 
Efendi önce Seydişehirli Bostanza-
de adında bir Nakşi şeyhinin müridi 
oldu, 40 yaşındayken Nakşiben-
di şeyhi Es’ad Erbilî kuddise sirruh 
hazret-lerine88 intisab eder. Seyru 
sülûkunu Şeyh Es’ad Erbilî’den ta-
mamladı. Şeyh Es’ad Erbilî’nin Konya 
halifesi oldu. Konya’da irşad faaliyet-
lerine başlayan Ali Rıza Efendi; Kon-
ya ile birlikte, Hadim, Alata, Çetmi, 
Bolay, Avşar, Aladağ köyleri, Eğitse, 
Kaplanlı köyleri ve Başyayla başta 
olmak üzere, Ermenek, Mut ve Kara-
man bölgesinde müridler edindi. 

1847 yılında Musul’un Erbil ka-
sabasında dünyaya geldi. Dedesi 
Hidâyet Efendi, Hâlid el-Bağdâdî’nin 
halifesi ve Erbil’de inşa ettirdiği tek-
kenin şeyhi idi. Es’ad Efendi, baba 
ve anne tarafından seyyiddir. Dedesi 
gibi, babası Muhammed Said Efendi 
de Hâlidî tekkesi şeyhi idi. Muham-
med Es’ad Eendi, ilk tahsilini erbil 
ve Deyr’de tamamladı. 1870 yılında 
23 yaşında iken mânevî bir işaret-
le Tâha el-Harîrî’ye intisab etti. Beş 
yılda seyr ü sülûkunu tamamlayarak 
1875 yılında hilâfet aldı. Aynı yıl hac-
ca gitti. Es’ad Efendi, Menemen’de 
askerî hastanede “üremi”den tedavi 
görürken 84 yaşında 3 Mart 1931’de 
vefat etti. 

Ali Rıza Efendi, 1934 yılında 
oğlu Mustafa Runyun ile hacca git-
ti; ertesi sene, bütün ailesini alarak 
Türkiye’den ayrılır, Şam’a gider. Bir 
yıl kadar Şam’da kalır. Şam uleması 
tarafından büyük hüsn-i kabul gö-
rür. Ali Rıza Efendi, kaşıkcılık mes-
leğini burada da sürdürür. Ne var 
ki o sırada, Medine’ye gitmesi için 
pasapor-tun süresi dolmuştur. Şam 
ûlemâsı bir çare bulması için Ali Rıza 
Efendi’yi Şam valisine götürür. O za-
manlar Şam valisi, sonradan Fransa 
cumhurbaşkanı olan Degoulle’dir. 
Yanındakiler, Ali Rıza Efendi’yi bü-
yük Türk âlimlerinden birisi olarak 
tanıtırlar. 

Ali Rıza Efendi Medine’ye hicret 
ettikten sonra zaman zaman Kon-
ya’ya ve köyü Alata’ya gelerek, çeşitli 
irşad faaliyetlerine katıldı ve sohbet-
lerde bulundu. Alata’da merhum 
Mustafa Ulu91 Hoca’yı (d. 1901 v. 
2000) yerine halife olarak görevlen-
dirdi. Mustafa Ulu Hoca vefat edin-
ceye kadar bu mânevi mirası devam 
ettirdi. Mustafa Ulu Hoca’nın vefa-
tından sonra bu görevi oğlu Mehmet 
Ulu Hoca üstlendi ve halen bu görevi 
devam ettirmektedir. 

91 Mustafa Ulu, M. 1901 yılında 
Alata’da doğdu. İlk tahsilini babası 
Yusuf Hoca’dan aldı. Kur’an, sarf, na-
hiv ve halebî okudu. Sonra Veli Efen-
di’den medresede sarf, nahiv dersleri 
okudu. M. 2000 yılında Alata’da vefat 
etti. 

Ali Rıza Efendi, son derece ahlak-
lı, mütevazi bir insandı. Aşk ve cezbe 
sahibiydi. Aynı zamanda iyi bir şairdi. 
Bütün eserlerinde ilâhi aşk ve Hazreti 
Peygamber sevgisini ele almış; aşk ve 
muhabbetini şiirlerle dile getirmiştir. 
Öğretici bir üslu-bu var ve dili de hal-
kın rahatlıkla anlayabileceği bir şekil-

de sadedir. 
Ali Rıza Efendi, Hicri 29 Şevval 

1388 / Miladi 19 Ocak 1969 tarihin-
de Medine-i Münevvere’de Hakkın 
rahmetine kavuştu. Cennetü’l Baki 
mezarlığına defnedildi. Merhumun 
kabri sahabe-i kiramın kabirleri ara-
sındadır. 

2. AHLÂKİ ÜSTÜNLÜKLERİ 
Merhum Kaşıkcı Ali Rıza Efendi, 

sureten güzel, mehib, heybetli bir 
adamdı. Bu cemâliyle beraber ahlâkı 
da Kemâl halindeydi. Şâirane hâliyle 
birlikte, ciddi, boş sözü sevmeyen, 
Celâl sahibi bir zattı. Gül renkli si-
masına gözlerini kapatacak kadar 
gül olan kaşları, heybet hissi verirdi. 
Tevâzuda dengi yok gibiydi.

Konya’da zengin olmasına rağ-
men, malı mülkü terk etmiş; imân 
zenginliği ile hicret etmiş, hicretin 
ateşten gömleğini giymişti. 

Medine-i Münevvere’de yaşadığı 
elli yıl içinde kimseye yük olmamış; 
kaşık yapmakla geçinmiş; bir sene 
çalışarak yaptığı kaşıkları Hac mev-
siminde satarak maişetini temin et-
miştir. Sabah namazından sonra evi-
ne gelir, evin avlusunda keserle kaşık 
yapardı. 

Ali Rıza Efendi âşık ve cezbeli bir 
zat idi. Meclislerde Kur’an-ı Kerim, 
yahut kasideler okunurken ağlar, 
cezbelenirdi. Bulunduğu meclisleri, 
aşk, vecd ve cezbe haline getiren sa-
mimiyetli bir kimseydi. 

Meclislerde okunan aşr-ı şerifle-
rin ve okunacak kasidelerin manala-
rına çok dikkat eder; makama müna-
sib olanların okunmasını ister, böyle 
yapanlara: Ne güzel yaptınız, Allah 
razı olsun, derdi. 

Ömrünün her ânını zikirle, fikirle 
geçiren bir zat idi. 

Medine’de yaşamakta olan Eski-
şehirli Abdurrahman Efendi de, Ali 
Rıza Efendi ile ilgili olarak şunları an-
latır: Ali Rıza Efendi ile uzun süre be-
raber olduk. Rav-za-ı Mutahhara’da 
otururken, yeşil kubbeyi görecek şe-
kilde oturur, daima Kuran okur, hiç 
dünya kelamı konuşmazlardı. 

Ali Rıza Efendi, çok sehavetli 
biriydi. Medine dışına ziyaretlere çı-
kardı. Ziyaretlerden dönüşünde zi-
yafet verirlerdi. Umre yaptıklarında 
da, umreden dönüşlerin-de de aynı 
şeklide ziyafet verirlerdi. Ziyafet ver-
melerinin sebeb-i hikmeti soruldu-
ğunda, “Medine’yi çok seviyorum, 
Medine’ye döndüğüme şükür için 
bunu yapıyorum” buyurdular. 

Ali Rıza Efendi, bir hak âşığıdır. 
Eserlerinde birçok âyet ve hadisleri 
nazım ve nesir yoluyla tefsir ve açık-
lamasını yapmışlar. Yine eserlerinde 
birçok Arapça beyitlerden söylenmiş, 
hikmetli sözlerden ilham alarak vaaz 
ve nasihatler vücuda getirmişlerdir. 

3. ESERLERİ 
İyi bir şair olan merhum Ali Rıza 

Efendi, bütün eserlerini ilâhi aşkı 
anlatan şiir-lerle yazmış ve nesir ya-
zılarıyla da açıklamıştır. Merhumun 
Osmanlıca yazılmış eserleri şunlardır: 

1. Necâtü’l-Mü’minin Min Eha-
disil-Erbâin (Kırk Hadis ile Mü’inle-
rin Kurtulu-şu): 40 hadis sünnetine 
uyma maksadıyla yazılmış bir eserdir. 

Hadislerin Arapça metinleri ve ma-
naları verilip açıklamaları yapıldıktan 
sonra hadislerin anlamları-na uygun 
bir tuluat, bir şiir söylüyor. Kitapta 40 
hadis ve 44 şiir bulunmaktadır. 

2. Divan-ı Rızâ li Necâti Yevmi’l 
Haşr ve’l Cezâ (Diriliş ve Ceza Gü-
nünde Kur-tuluş Niyetiyle Rızâi Di-
vanı): Geleneksel bir şekilde tertip 
edilmiş, her harf ile yazılmış man-
zumelerden oluşan bir eserdir. Duâ 
mecmuâsı makamında nice müna-
caâtı ve tazarruâtı içeren, Medine’yi 
öven, Peygamber Efendimizi ve as-
habı hakkında naatları ihtiva eden, 
âşıkların kalbinde aşkullah ve mu-
habbetullahı can-landıran bir kitaptır. 

3. Gülzâr-ı Medine: Bu eser de 
kaside tarzında yazılmış tevhidler, 
münacaâtlar ayrıca nazım ve nesir-
lerden oluşan, bazı âyet ve hadislerin 
meâli, hikmetli sözle-rin açıklanması 
şeklinde didaktik bir eserdir. Bu eser-
de toplam 104 konu başlığı vardır. 
Kader Yayınları tarafından 1965 yı-
lında İstanbul’da Latince olarak bası-
mı yapılmıştır. 

4. İlticâname-i Rızâiye (Rızanın 
Allah’a İlticası): Müellif bu eserin-
de de diğer eserlerinde yaptığı gibi, 
muhtelif vesilelerle dini akide ve 
ibadetlere sarılmanın her iki alemde 
sebeb-i saadet ve selâmet olduğunu 
beyan etmiş, duygularını hak-ka ve 
peygambere olan aşk ve muhabbe-
tini şiirlerle ifade etmiştir. Esasen 
müellif bütün eserlerinde aynı üslub 
üzere hakikatleri ifade etmiş dini 
vaaz ve irşatta bulunmuştur. 

5. İmdâdül Müslimin Fî Beyânı 
Akaidi’l Mü’minin (Müslümanların 
İtikatları ile Mü’minlere İmdat): Bu 
eserde ağırlıklı olarak akaid konula-
rı, mezhebler, fıkıh ve ahlâki konular 
hakkında bilgiler verilmekte, Müslü-
manlar uyarılmakta, nesir ve şiirlerle 
açıklamalar yapılmaktadır. Osman-
lı’nın son dönemleri, cum-huriyetin 
başlarına denk gelen yıllarda yayın-
lanmış ilmihal tarzında bir kitaptır. 
Eserin Şuur Yayınları tarafından Kon-
ya’da Latince basımı yapılmıştır. 

6. Rahmet Damlaları: 162 Âyetin 
metin ve meâli verildikten sonra, şiir-
lerin açık-lamalarının yapıldığı, 1635 
beyitten oluşan bir eserdir. Eser, mü-
ellifin vefatından kısa bir süre önce 
bitirilmiştir. Kader Yayınları tarafın-
dan 1969 yılında İstan-bul’da Latince 
olarak basımı yapılmıştır. 

4. DİN EĞİTİMİNE KATKILARI 
Türkiye’nin din öğretim ve eği-

timi tarihinin son yüzyıllık dönemi 
gerçekten tet-kike değer. Pek çok 
birikim ve malzemenin hâlâ meçhul 
bulunduğu bu sahanın, kıyısından 
köşesinden yaklaşılarak yapılmış bazı 
incelemeler oldu. Fakat onların, ilmi 
anlamda köklü bir tahlili/analizi he-
nüz yapılmadı. 

1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan 
edilmiş, Osmanlı Devleti’nin dışta 
olduğu kadar, içte de çalkantılar dö-
nemi başlamıştır. Bundan sonra 31 
Mart Vakası, 1911’de Trablusgarb 
Savaşı, 1912’de I., 1913’te II. Balkan 
Savaşları, 1914’te Harb-i Umum-i 
diye bilinen 4 yıl süren I. Dünya Sa-
vaşı ve ardından 4 yıllık Milli Mü-
ca-dele dönemi başlamıştı. 

Böyle bir ortamda, köylerde ve 
Alata köyünde bu savaş yıllarında 
erkekler grup grup cephelere gön-
derilmiş, gidenlerin bir kısmı şeha-
det şerbetini içmiş, geri dönmemiş, 
bir kısmı ise öyle uzun süre cephede 
kalmışlar ki, dönünce annesi babası 
evlatlarını tanıyamaz duruma gel-
mişler. Köyler tenhalaşmış, kadın, ih-
tiyar ve çocuklardan oluşan bir nüfus 
meydana gelmişti. 

O dönemde Osmanlı Devleti ilme 
ve âlime verdiği önemden dolayı ilim 
adamlarını askere almıyordu. Ali Rıza 
Efendi köyü Alata’ya döner Alata’da 
kör hafızı, Küçük Ahmet’i, Çalık Ha-
san ve Yusuf Efendi ile büyük Lâtif 
Efendi gibi gençlere Kuran-ı Kerim 
öğretir ve onlara hafızlık eğitimi 
verir. Kör hafız (Ahmet Tutar) içle-
rinden çelik hafız olmuş. 18 yaşına 
varmadan hafızlığını bitiren kör hafız, 
Kur’an talimatına başlamış; bütün 
köy halkına, büyük, küçük, namaz-
lık ya da Kuranı yüzünden okuma ve 
kısmen de hafız yetiştirmekle tam 58 
sene her bahar, hatim duaları ve tek-

birle merasimler sürdürmüştür. 
Sıbyan mektebi de diyebilece-

ğimiz Alata Köyünün eğitiminde 
bir ekol olan Kör Hafız Hoca Efendi, 
köyde hemen her haneden her kişiye 
Kur’an eğitimi vermiş, Sofu Hasan ve 
oğulları Mehmet Ali ve Sünûllah Gü-
ler hoca efendiler temel dini bilgiler 
diyebileceğimiz Kur’an-ı Kerim oku-
ma, namaz sureleri ve otuz iki farz 
eğitimi vermişlerdir. Mehmet Ulu 
Hoca ve Mustafa Ulu Hocaefendiler 
de Ala-ta’da dinî eğitimde birer örnek 
olmuşlardır. 

Mustafa Ulu Hoca 20 yaşında Ali 
Rıza Efendi’ye intisab eder. Tam alt-
mış yıl sabah namazının arkasında, 
Alata’da Yenicami’de hatmi havâce 
okuttu. Güneş doğmadan camiden 
çıktığı görülmedi. Her Cuma akşamı 
çeşitli camilerde “Hala-ka-i Zikiri” 
devam ettirdi. Altmış yıl yatsının son 
sünnetini dörtler ve vitir nama-zı-
nı gece kılardı. Her gece teheccüd 
namazında iki cüz okur ve her gece 
teheccüd kılacaklar için ve nafile oruç 
tutacakları, ibadet yapacakları uyan-
dırmak için bir “salâ” ile ilk ezanı 
okurdu. Üç ayları tutardı. İslam ah-
kâmından asla vazgeçmezdi. Vefat 
edinceye kadar camiden, cemaatten, 
zikirden ve hatta tarlada çalışmalar-
dan asla kalmazdı. Kırkbeş sene fahri 
imamlık ve gasillik yaptı. 2000 yılın-
da Alata’da vefat etti. 

Ali Rıza Efendi zâhiri ve Bâtıni ilmi 
ve eğitimi birlikte yürüten alimlerden 
önemli bir örnektir. Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinde yaşamış, bıraktığı ilmi 
gelenek ve yetiştirdiği öğrencilerle, 
irşad ettiği müridleri ile etkisi cum-
huriyetin başlangıç yılarına, oradan 
da günümüze kadar intikal etmiş, 
seçkin şahsiyetlerdendir. Ali Rıza 
Efendi, tekke geleneğini bünyesinde 
güzelce geliştirmiş, Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in ilim ve ahlak eğitimini yü-
rütme modelini de Konya ve civarın-
da devam ettirmiştir. Bugün Hadim, 
Taşkent, Bozkır, Ermenek, Karaman, 
Mut ve Konya civarlarında binlerce 
müridi ve seveni bulunmaktadır. 

1910-1960 yılları arasında, yur-
dumuzda yaşayan, hayatlarının en 
verimli çağında öteki aleme göç eden 
o kadar çok sûfi, din âlimi, eğitimci, 
büyük insan vardır ki, bunların hayat-
larının bugün için tescilini, bıraktık-
ları kitaplar, yazılar ve bölük pörçük 
belgeler, bilgiler ve yazılar aracılığı 
ile tesbite gayret etmekteyiz.98 İşte 
bu alimlerden biri de Kaşıkcı Ali Rıza 
Efendi’dir. Hayatı insan eğitmekle 
geçen, fiilen ümmet mensublarının 
her türlü yükünü ve kahrını çeken, 
bundan dolayı da çok önemli yazılı 
eser bırakan Ali Rıza Efendi, yalnız 
yazılı eser bırakmakla kalmayıp; hal-
kının dindar kal-ması için gerçekten 
insanüstü çaba göstererek, yaşadık-
ları çevrede bizzat kendileri örnek kişi 
olarak etraflarına güzel huylar, uygu-
lamalar ve fıtrî etkiler bırakmışlardır. 

Kaşıkcı Ali Rıza Efendi, başta 
köyü Alata’da olmak üzere çevre 
köy, kasaba, ilçe ve illerde, tasavvuf 
eğitiminin incelikleriyle birlikte, hal 
ilmini de öğreten bir eğitim kurumu 
kurmuştur. Ali Rıza Efendi’nin mür-
şidliği ile kurulan kadınların toplantı 
yeri olan “Hatme Hoca”larda ve er-
keklerin toplantı yerleri olan “Zikir 
Meclisleri”nde günübirlik zikir, vaaz, 
nasihat ve ibadetler yapılmıştır ve 
halen yapılmaktadır. Bu eğitim o ka-
dar etkili olmakta ki; bu eğitimden 
geçen bir insan, sokakta bir kâğıt par-
çası görse, bir ekmek parçası gibi onu 
alır, duvarın kovuğuna onu sokardı. 
Çünkü, ilme, âlime ve ilim vasıtala-
rına gösterilen saygının Allah’a saygı 
olduğuna inanılırdı.  Kaşıkcı Ali Rıza 
Efendi, Konya ve özellikle yetişmiş ol-
duğu bölgede köylere zaman zaman 
irşad ve vaaz faaliyetlerine giderdi. 
Bu vaazlar o kadar etkili ol-muştur 
ki; bölge halkı Ali Rıza Efendi’nin 
hangi köye gittiğini duysalar, onun 
vaazını dinlemeye o köye giderlerdi. 
Köyler arasında veya âileler arasında 
bir kavga veya anlaşmazlık olursa, Ali 
Rıza Efendi hemen o yere davet edilir 
ve Hocaefendi oraya giderek sulhü 
temin ederlerdi. Dini konularda bir 
sorunu olan, Ali Rıza Efendiye müra-
caat eder, sorununu hallederdi.

Kaşıkcı Ali Rıza Konevi Efendi hakkında çok fazla görsel bulunmamakla 
birlikte, araştırmalar bu fotoğrafın kendisine ait olduğunu söylüyor. 
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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

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.
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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

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



 24 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;
 CNC İşleme Merkezlerinde ve 

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

	 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.
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler

0531 710 
88 76

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.

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

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.

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
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FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİNE 5 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI 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 : 2018/238410
1-İdarenin
a) Adresi  : YENI MAHALLE HASTANE 43/6 KULU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3326416100 - 3326410104
c) Elektronik Posta Adresi  : kuludhaktif@gmail.com
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 5 KALEM
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Kulu Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi  : ..../...../2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Kulu Devlet Hastanesi
b) Tarihi ve saati  : 05.06.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın 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:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki 
Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif 
ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt bildirim 
işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB’da “Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylıdır” ibaresi bulunan onaylanmış (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak 
belirteceklerdir. TITUBB kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına 
dair TITUBB kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi 
firmasının bayii olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimini sunacaklardır.
- Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından 
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında 
değilse) TITUBB’a kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının 
Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik 
özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği “teknik şartnameye cevap belgesi” düzenlenerek ihale 
dosyası içinde sunacaklardır. Teklif edilen her kalem cihaz için tanıtıcı katalog veya broşür v.b 
teknik dokümanlar ihale dosyası içinde sunulacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler 
kataloglarda madde madde gösterilecektir.
b) İhale komisyonu tarafından, teklif edilen cihazların teknik özelliklerinin değerlendirilmesi 
için ihale sürecinde demonstrasyon talebinde bulunulabilir. İstekliye demonstrasyon talebi 
yazılı olarak yapılır. Demonstrasyon talebinin istekliye tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü 
içinde istekli tarafından İdarenin belirleyeceği yerde teknik şartname kriterleri doğrultusunda 
demonstrasyon yapılacaktır.
c) İstekliler, garanti sonrası yedek parça ihtiyacının karşılanması için, teklif edilen cihaza ait tüm 
yedek parçalar ile ömürlü parçaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, fiyatını içeren 
listeyi Türk Lirası bazında ihale dosyasında vereceklerdir. Bu listede yer alan yedek parçaların 
cihazın kullanım ömrü süresince beyan edilen fiyatları geçmeyecek şekilde temin edileceğine 
dair isteklinin ve üretici/ithalatçı firmanın beyanını ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Yedek 
parçalar ile ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı 
cihaz bedelinin % 100’ünü geçmeyecektir. İstekli tarafından bu listede kasten veya sehven 
belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu  ihaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecek  olup  yerli  malı  teklif  eden  yerli  istekliye  ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı,  idarenin adresinde görülebilir  ve 20 TRY (Türk Lirası)  karşılığı Kulu Devlet 
Hastanesi 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 Kulu Devlet Hastanesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri 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 90 (doksan) 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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Ereğli İlçe Belediyesi, çocuk-
lara müze kültürünü kazandır-
mak adına önemli bir çalışma ya-
pıyor. Ereğli Belediyesi Zübeyde 
Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi 
öğrencileri müze ziyareti gerçek-
leştirdi. Ayrıca Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven özel olarak ha-
zırlattığı müze içerisinde bulu-
nan yapıtların resimlerinin yer 
aldığı boyama kitabını çocuklara 
dağıttı. 

“Çocuklarımıza tarihimizi çok 
iyi anlatmalıyız” diyen Başkan 
Özgüven, “Tarihini bilmeyen bir 

millet yok olmaya mahkumdur. 
Bu anlamda geleceğimizin temi-
natı olan çocuklarımıza tarihimi-
zi çok iyi anlatmalıyız. Bu nok-
tada çocuklarımızı tarihimizin 
kalıntılarının yer aldığı müzeleri-
mizi ziyaret etmeye teşvik etme 
ve müze kültürü kazanmalarını 
sağlamaya çalışmalıyız. Beledi-
ye olarak çocuklarımızın kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunma-
ya gayret gösteriyoruz. Onlara 
yaptığımız her hizmet bizi mutlu 
ediyor. Özel olarak hazırlattığı-
mız ve müzemizde bulunan ya-

pıtların resimlerinin olduğu bir 
boyama kitabını çocuklarımıza 
hediye ettik. Umarım bu kitabı-
mız onları eğlendirirken müze-
lerimize duydukları ilgiyi artırır. 
Her şey çocuklarımızı daha iyi bir 
geleceğe ulaştırmak için. Bunun 
için ne gerekiyorsa Belediye ola-
rak yapıyor, yapmaya da devam 
edeceğiz” dedi. 

Daha sonra öğrenciler, müze 
içinde kurulan mini atölyede ger-
çek Kil’den heykel çalışması ya-
parak hünerlerini sergiledi.
n İHA 

‘Çocuklarımıza müze 
kültürü kazandırmalıyız’

Türkiye Vodafone Vakfı ve 
Habitat Derneği’nin dijital ge-
leceğe hazır nesillerin yetiştiril-
mesi hedefiyle hayata geçirdiği 
“Yarını Kodlayanlar” projesin-
de, Konya’da 500 çocuğa kodla-
ma eğitimi verilecek.

Bir otelde düzenlenen “Ya-
rını kodlayanlar” Projesi’nin 
tanıtım toplantısında, 7-14 yaş 
arası 20 çocuk, programlama 
hakkında fikir sahibi olurken, 
yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak 
çalışmalar yaptı.

Proje kapsamında kentte 
500 çocuğa kodlama eğitimi 
verilecek. Böylece Konya ile İç 
Anadolu Bölgesi’nde toplam 2 
bin 300 çocuğa ulaşılacak. 

Çocuklara gönüllü eğitmen-
lerin yönetiminde programla-
maya giriş, uygulama yapma, 
hikaye oluşturma ve oyun yap-
ma gibi konularda teorik ve uy-
gulamalı eğitim veriliyor. 

Kodlama eğitimlerinde 
çocuklara yönelik geliştiri-
len temel kodlama programı 
“Scratch” kullanılıyor. Ayrıca 
Nesnelerin İnterneti (IoT) uy-
gulamalarının kodlanmasına 
yönelik “Arduino” eğitimleri de 
veriliyor.

Vodafone Türkiye Üst Yö-
neticisi (CEO) Colman Deegan, 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
dijital dünyanın dilinin kodlama 
olduğunu söyledi.

Geleceğin mesleklerinin 
kodlamaya dayanacağını akta-
ran Deegan, şunları kaydetti:

“Her bir çocuğumuz kod 

yazmaya başladığında, Türkiye 
dijitalleşmiş olacak. Kodlama-
nın yaygınlaşması, yerli yazılım 
üretimini de teşvik edecek. Böy-
lece Türkiye teknoloji tüketen 
değil, teknoloji üreten bir nesle 
sahip olacak. Kodlama eğitimi 
verdiğimiz çocuklarla bağlan-
tımız fiziksel eğitimlerle sınırlı 
kalmayacak. Bu çocuklarımıza 
uzun vadede farklı dijital plat-
formlardan da ulaşarak dijital 
alandaki eğitim ve gelişimlerini 
sürdürmelerine destek olacağız. 
Çocuklarımızı geleceğin heye-
can verici dünyasına hazırlama-
ya devam edeceğiz.”  

Habitat Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise 
toplumsal dönüşüm ve bilişim 
odaklı kalkınma alanlarında ça-
lışmalar yürüttüklerini dile ge-
tirdi.

Proje ile bilişim odaklı dö-
nüşümü çocuklar aracılığıyla 
gerçekleştirmek istediklerini 
aktaran Hazır, “Çocukların er-
ken yaşta bu becerilerinin geliş-
tirilmesi ve bakış açılarının bu 
yönde oluşması için çalışıyoruz” 
dedi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Ta-
bii Kaynaklar, Bilgi ve Tekno-
loji Komisyon Başkanı AK Parti 
Konya Milletvekili Ziya Altun-
yaldız da kodlama eğitiminin 
erken yaşlarda verilmesi gerek-
tiğini dile getirdi.

Teknolojinin alfabesinin 
kodlama olduğuna dikkati çe-
ken Altunyaldız, teknoloji ala-
nında çok yoğun çalışmalar 

yaptıklarını, teknolojiyi meyda-
na getiren, katma değer üreten 
ve yüksek teknolojiye geçilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

Programa, Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, proje gönüllüleri 
katıldı.
n AA

Derebucak Kaymakamlığı, şehit 
aileleri ve gaziler için iftar verdi. Kay-
makamlık, ilçede yaşayan şehit aileleri 
ile gazileri verdiği iftar programıyla 
bir araya getirdi. Programın ardından 
Derebucak Kaymakamı Yusuf Gemici, 
şehit aileleri ve gazilere katılımların-
dan dolayı teşekkür ederek çeşitli he-
diyeler verdi. Şehit aileleri ve gaziler 
de böylesine anlamlı bir günde biraya 
gelmekten memnuniyet duyduklarını 
dile getirdi. İftara, Derebucak Belediye 
Başkanı Ahmet Kısa, kurum amirleri 
katıldı.  n AA 

Şehit aileleri ve gaziler için iftar Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nden, dijital gelece-
ğe hazır nesillerin yetiştirilmesi için Yarını Kodlayanlar Projesi 

‘500 çocuğa kodlama 
eğitimi verilecek’

Ziya Altunyaldız

 Colman Deegan
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çumra İlçe, 0 Ada, 109 Parsel, DOĞANLI Mahalle/Köy, Emir Ağılı ve Ba-
dırıklı Mevkii, Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzernide tarımsal faaliyet bulunulduğu, keşif anında taşın-
mazın sürülü olduğu, dava konusu taşınmazın dört tarafının şahıs arazileri ile çevrili olduğu gözlenmiş-
tir. Taşınmazın hafif meyilli, su geçirgenliği iyi, kumlu tınlı yapıda, toprak derinliği ve bünye durumuna 
göre orta düzeyde verimli, tarla yüzeyi hafif taşlı sulanabilir mutlak tarım arazisi olduğu belirlenmiştir.
Taşınmaz tarla vasfında olup, tam hisselidir. Taşınmaz üzerinde 3083 sayılı kanun şerhi vardır.
Yüzölçümü : 10.600 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :  İnşaat tarzı İmar Planı dışındadır.
Kıymeti : 72.636,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :  3083 sayılı kanun şerhi vardır. Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 27/07/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/08/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çumra Adliye Sarayı Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Çumra İlçe, 0 Ada, 296 Parsel, DOĞANLI Mahalle/Köy, uzunkuyu Mevkii, 
Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinin yabancı otlarla kaplı ve henüz sürülmemiş olduğu,taşınmazın 
dört tarafının şahıs arazileri ile çevrili olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın hafif meyilli, su geçirgenliği iyi, 
kumlu tınlı yapıda, toprak derinliği ve bünye durumuna göre orta düzeyde verimli, tarla yüzeyi hafif 
taşlı sulanabilir mutlak tarım arazisi olduğu belirlenmiştir.Taşınmaz tarla vasfında olup, tam hisselidir. 
Taşınmaz üzerinde 3083 sayılı kanun şerhi vardır.
Yüzölçümü : 19.100 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İnşaat tarzı İmar Planı dışındadır.
Kıymeti : 157.059,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 sayılı kanun şerhi vardır. Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 27/07/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 31/08/2018 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Çumra Adliye Sarayı Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası
Satış şartları : 
 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gi-
derlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be-
delinden alınacaktır.
 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdir-
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/439 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi ile Dr. Porta-
kal Sağlıklı Yaşam Merkezi arasın-
da sağlık hizmetleri indirim ve di-
yetisyen protokolü imzalandı. Oda 
üyelerinin birinci dereceden yakın-
larının yararlanabileceği protokolü 
Makina Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi adına Şube Başkanı Aziz 
Hakan Altun, Dr. Portakal Sağlıklı 
Yaşam Merkezi adına ise firma sa-
hibi Dr. Mehmet Portakal imzala-
dı.  İmza töreninde konuşan Aziz 
Hakan Altun, “Üyelerimize yönelik 
düzenlenen teknik faaliyetler ya-
nında iş hayatından kaynaklı stres 
ve yorgunluğu ortadan kaldırmak 
için üyelerimizin aileleri ile birlikte 
katılım sağladığı sosyal çalışmalar 
gerçekleştirmek içinde gayret sarf 
etmekteyiz. Bunun yanında Kon-
ya’da faaliyet yürüten birçok ku-
rum ve kuruluşla yine üyelerimiz 
ve yakınlarının yararlanabileceği 
indirim anlaşmaları yapmaktayız. 
Bu indirim anlaşmalarına bir ye-
nisini eklemek için bugün burada 
bulunmaktayız. İmzalayacağımız 

bu sözleşme sayesinde üyelerimiz 
ve yakınları cazip ücretlere kalite-
li sağlık hizmeti alacaklar. Yapmış 
olduğumuz bu anlaşmanın bir 
başka boyutu da diyetisyen hiz-
meti olacak. Dr. Portakal Sağlıklı 
Yaşam Merkezi tarafından görev-
lendirilecek diyetisyen haftanın bir 
günü Odamızda görev yapacak ve 
üyelerimize ücretsiz hizmet vere-
cek. Bu uygulama üyelerimizin il-
gisi çerçevesinde her hafta düzenli 
olarak devam edecek. Üyelerimiz 
ve yakınlarının faydalanacağı bu 
imkanı bizlere sunan Dr. Portakal 

Sağlıklı Yaşam Merkezi yetkilisi 
Dr. Mehmet Portakal’a teşekkür 
ediyorum. Odamız tarafından ya-
pılan sözleşmeler tamamen üyele-
rimizin menfaatleri doğrultusun-
da imzalanmaktadır. Bu sebeple, 
imzalayacağımız bu sözleşmeyle 
birlikte imzalamış olduğumuz 
diğer indirim anlaşmalarından 
üyelerimizin yararlanabilmesi için 
sözleşme yaptığımız kurum ve 
kuruluşlarla görüşmelerini, indi-
rim oranlarını değerlendirmelerini 
bekliyoruz” dedi.  
n İHA 

20-23 Eylül’de yapılacak olan 
İslam Dünyası Sağlık Turizmi 
Kongresi çalışmaları kapsamında 
Kongre Başkanı Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç 
ve Konya Sağlık Turizmi Derneği 
Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Porta-
kal, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret 
etti.  İslam Dünyası Sağlık Tu-
rizmi Kongresi’ne dünyanın her 
yerinden yaklaşık bin 200 kişinin 

katılması bekleniyor. Yaklaşık 300 
kişilik turizm ve seyahat acentesi-
nin ise konformist yaptığı belirtildi. 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, Sağlık Turiz-
mi’nin Konya için önemli bir açılım 
olduğunu ve Konya ekonomisine 
artı bir değer katacağına inandı-
ğını söyledi. Rektör Şahin, “Bu 
çerçevede biz Selçuk Üniversite-
si Tıp Fakültesi Hastanesi olarak 
150 yataklı yeni bir hastane projesi 

üzerinde çalışıyoruz. Çok lüks ve 
moderne teçhizatlarla kurulacak 
olan bu hastane önemli bir ihtiyacı 
kapatacaktır” dedi. Kongre Baş-
kanı Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç ve Konya Sağlık 
Turizmi Derneği Başkanı Uzm. Dr. 
Mehmet Portakal, İslam Dünyası 
Sağlık Turizmi Kongresi hakkın-
da Rektör Şahin’e bilgilendirmede 
bulundu.
n İHA 

MMO’dan üyeleri için sağlık protokolü 

Sağlık turizmi Konya’da konuşulacak

Meram Belediyesinde görev yapan belediye personeli ve aileleri iftar sevincini birlikte paylaştı 

‘Meram Belediyesi markadır’

Meram Belediyesi çalışanları 
ve aileleri, düzenlenen iftar prog-
ramında buluştu. Basın mensup-
larının da katıldığı programda 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Tahir Akyürek, AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Gülay Saman-
cı, Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, başkan yardımcıları, 
daire müdürleri ve belediye çalı-
şanları aileleriyle birlikte katıldı. 

“Büyük bir aileyiz” 
Meram Belediyesi Ailesi ile 

birlikte olmaktan mutlu oldu-
ğunu ifade eden Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, “Bizler, 
Meram Belediyesi olarak sadece 
Belediyemizin birimlerinde gö-
rev yapanlar değil; birimlerimiz-
de çalışan kardeşlerimizin eşleri 
ve çocukları da dahil olmak üzere 
büyük bir aileyiz. Belediyemi-

zin uyum içerisinde çalışması ve 
hizmet üretmesinde en büyük 
paylardan birinin de, personeli-
mizin eşleri ve diğer aile fertle-
rinin olduğunun farkındayız. Bu 
sorumluluk bilinciyle hep birlikte 
hareket ettiğimiz için Belediye-
miz, halkımızın günün koşulla-
rına göre şekillenen ihtiyaçlarını 
belirlemekte ve onlardan gelen 
talepler doğrultusunda çalışma-
larını yönlendirdiği için övgüler 
almaktadır. 

Bu övgülerin muhatabı sizler-
siniz. Bunun için personelimizin 
değerli eşlerine, muhterem ha-
nımefendilere özellikle teşekkür 
ederim” şeklinde konuştu. 

Göreve geldikleri günden bu 
yana, verilen sözlerin büyük bir 
bölümünün gerçekleştirildiğini 
ifade eden Başkan Toru, “Ver-

diğimiz sözlerin ötesinde Me-
ram’ın, Meramlı’nın gündelik 
yaşantısını kolaylaştırmak adına 
ne gerekiyorsa yapacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. 
Bütün plan ve programlarımızı 
vatandaşlarımızın refahı üzeri-
ne yapmaktayız. Bizlerin birlik 
ve beraberliği vatandaşlarımıza 
hizmet olarak geri dönmektedir. 
Bunun manevi mükâfatını da 
hep birlikte alacağımızdan hiç 
kuşkum yoktur. Meram Be-
lediyesi’ne olan aidiyetimiz, 
başarımızın arkasındaki en 
büyük sırdır. Meram Bele-
diyesi bir markadır ve bunu 
hep birlikte başardık. Vatan-
daşa götürülen her hizmetin 
arkasında sizlerin alın teri 
vardır. Halka hizmet etme-
nin manevi gücünü daima 

yüreğimizde hissederek çalış-
malarımızı yürütürken, ilçemi-
zin geçmişten gelen haklı ününü 
geleceğe gururla taşımaktayız” 
dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek ise katılımcıların 
Ramazan Ayı’nı tebrik ederken, 
“Güzel bir ortamda Meram Bele-
diyemizin düzenlediği iftar prog-
ramında bir araya geldik. Bele-
diyecilik büyük bir aile olmaktır. 

Konyamız dünden bu güne bü-
yük bir gelişim gösterdi. Bunu 
her alanda görmek mümkün ve 
hepimizin önemli payı var. Me-
ram Belediye Başkanımız, ilçe-
deki halkımızın ihtiyacı olan imar 
revizyon planları, ve kentsel dö-
nüşümde büyük bir başarı gös-
terdi. 

Neredeyse bin hektara varan 
bir alanda milyonlarca metreka-
rede imar planı revizyonunu ger-

çekleştirmeyi başardı ve yaptığı 
hizmetlerle Meram’ın altyapısını 
önemli oranda güçlendirdi. Yapı-
lacak çalışmalarla Meram’ın çeh-
resi daha da değişecek. Belediye 
Başkanımıza ve çalışma arka-
daşlarına teşekkür ediyorum. 24 
Haziran seçimlerinin şehrimiz, 
ülkemiz ve İslam ümmeti için 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum” şeklinde görüş belirt-
ti.  n HABER MERKEZİ 



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.

24 Mayıs 2018
Hicri: 9 Ramazan 1439

Sahur:
03:45

İftar:
20:07

CAMİDE SAF DÜZENİ
Günde beş vakit namaz kılmak, er-

genlik çağına gelmiş kadın ve erkek her 
Müslüman’a farzdır. Müminlerin her hâl 
ve şartta namazlarını kılmaları gerekir. 
Su bulamayanlar veya suyu kullanama-
yanlar teyemmüm ederek , bir tehlikeden 
korkanlar yaya veya binit üzerinde, dinen 
yolcu sayılanlar dört rekâtlı farz namazları 
iki rekât olarak; savaş hâlinde olanlar nasıl 
güçleri yetiyorsa o şekilde; ayakta durma-
ya güçleri yetmeyen hasta ve özürlüler otu-
rarak; buna da güçleri yetmeyenler yatarak 
namazlarını başları ile ima ederek kılarlar. 
Kadınların özel hâlleri hariç  namaz kıl-
mamanın hiçbir mazereti yoktur. Ne tica-
ret ne alışveriş ne iş ne görev, hiçbir şey 
Müslüman’ı namaz kılmaktan alıkoyamaz, 
alıkoymaması gerekir. Kadınların özel 
hâlleri dışında namazı vaktinde kılama-
manın mazereti; uyuyakalmak, unutmak, 
bayılmak, şiddetli harp, koma ve yoğun 
bakım hâlidir. Uyuyan uyanınca, unutan 
hatırlayınca, yoğun bakımdaki hasta yoğun 
bakımdan kurtulunca, harbin şiddeti ge-
çince namazını kaza eder. Peygamberimiz 
(s.a.s.); “Kim bir namazı kılmayı unutursa 
onu hatırladığı zaman 

kılsın.” buyurmuştur. Peygamberimiz 
(s.a.s.) ve beraberindekiler, Hayber’in 
fethi dönüşünde istirahat ettikleri bir yerde 
uyuyakaldıkları için sabah namazını Hen-
dek Savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi 
nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar ve 
kılamadıkları namazları daha sonra kaza 
etmişlerdir. 

Cuma namazlarının cemaatle cami-
lerde veya musallalarda kılınması farzdır. 
Beş vakit namaz, cami dışında herhangi 
temiz bir yerde kılınabilirse de cemaatle 
kılınması, tek başına kılınmasından yirmi 
yedi veya yirmi beş derece daha faziletli 
ve sevaptır. Evde veya iş yerinde cemaatle 
kılınan namaz, camide cemaatle kılınan 
namaza eş değer de değildir. Peygambe-
rimiz (s.a.s.), Medine’de hayatı boyunca 
camide cemaate namaz kıldırmış, hasta-
landığında ise cemaate katılarak Hz. Ebu 
Bekir’in arkasında namaz kılmıştır. Sahabe 
savaş anında bile gruplar hâlinde namazı 
cemaatle kılmıştır. Cemaatle namaz, İs-
lam’ın şiarı ve sembolüdür. Cuma namazı 

dışında en kuvvetli cemaat, sabah namazı, 
sonra yatsı namazı, sonra ikindi namazıdır. 
Şu hadisler, bunun açık delilidir: “Kim yat-
sı namazını cemaatle kılarsa, gece yarısı-
na kadar namaz kılmış sevabını alır. Sabah 
namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi 
namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.” 
“Gece ve gündüz melekleri sizi takip eder-
ler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanır-
lar. Sonra sizinle geceleyen melekler, ilahî 
huzura çıkarlar. Rableri onlara, -onları en 
iyi bir şekilde bildiği hâlde ‘Kullarımı nasıl 
terk ettiniz?’ diye sorar. Melekler, ‘Onları 
namaz kılarken terk ettik ve namaz kılarken 
bulduk.’ cevabını verirler.”

Peygamberimiz (s.a.s.), “Üç kişi bir 
köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle 
namaz kılınmazsa, şeytan onlara hâkim 
olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü 
kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer.” 
“Münafıklara sabah ve yatsı namazla-
rından daha zor gelen bir namaz yoktur. 
Eğer onlar sabah ve yatsı namazlarındaki 
sevabı bilselerdi sürünerek bile olsa gelir-
lerdi” buyurarak cemaate katılmayı teşvik 
etmiştir. 

Cemaatle namaz kılmanın önemine 
dair hadislerden ve ilgili ayetlerden hare-
ketle Hanbeli âlimler cemaatle namaz kıl-
manın erkekler için farz-ı ayın; Şafii âlim-
ler, farz-ı kifaye; Hanefi ve Maliki âlimler 
ise, cuma namazı dışındaki farz namazları 
cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için 
sünnet-i müekkede olduğu içtihadında bu-
lunmuşlardır. Cemaatle namazın “sünnet-i 
hüda” olduğunda ittifak vardır. Hastalar, 
çok yaşlılar, engelliler ve benzeri mazereti 

olanlar, cemaatle namaza katılmayabilir-
ler. İsterlerse kadınlar, günlük namazları 
cemaatle kılmak için camiye gidebilirler.

Camilerde cemaatle namaz kılındığı 
zaman, imama uyacak kişi sadece bir er-
kek kişi ise imamın sağına azıcık gerisinde 
durur. Soluna ve arkasına durmak sünne-
te aykırı olduğu için mekruhtur. İmamın 
dışında iki cemaat varsa imamın sağına 
ve soluna az geride veya arkada durur. 
İmama uyanlar iki kişiden çok ise, imamın 
arkasına dururlar. İmama uyacak kişi tek 
kadın ise imamın arkasına durur. Cemaat 
çok olduğu zaman saf düzeni, önce erkek-
ler, arkasında çocuklar ve sonra kadınlar 
olacak şekilde yapılır. Camiye erken gelen 
birinci safa oturur, birinci saf dolduktan 
sonra ikinci ve üçüncü saflar oluşturulur. 
Ön safta boş yer varken ikinci saf oluştu-
rulmaz. Safların en faziletlisi en ön saftır. 
Birinci saf, ikinci saftan ikinci saf üçüncü 
saftan daha faziletlidir. Bu fazilet derecesi, 
en arkadaki safa kadar bu şekilde devam 
eder. Bu fazilet, imama yakınlık derecesi 
sebebiyledir. Fakat imama en yakın duran 
kişiler, imamlığa ehil olan kişiler olmalı 
ki imamın abdesti bozulduğunda, hemen 
birini yerine geçirebilsin. Peygamberimiz 
(s.a.s.), birinci safta kılınan namazın se-
vabını şöyle bildirmiştir: “İnsanlar, camide 
ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta dura-
bilmek için kura çekmekten başka yol bu-
lamazlardı. Namazı ilk vaktinde kılmanın 
sevabını bilselerdi bunun 

için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sa-
bah namazının faziletini bilselerdi, emek-
leyerek de olsa bu namazları cemaatle 

kılmaya gelirlerdi.” 
Cemaatle namazda ilk safın daha fa-

ziletli görülmesi, safların önden itibaren 
doldurulması, cemaatin dağınıklığını ön-
lemeye, saf düzeninde disiplini sağlamaya 
yönelik bir tedbirdir. Birinci saf bütün 

cemaati aldığı hâlde, ikinci saf oluş-
turulması, özellikle imamın arkasında bir 
saftan sonra birden çok saf olabilecek boş-
luk varken en arkada özellikle arka mahfil 
veya müezzin mahfilinde saf tutulması saf 
düzeni, cami adabı ve Peygamberimizin 
uygulamasına aykırı olup mekruhtur. Maa-
lesef birçok camide önde bir saf, en arkada 

bir saf tutulmaktadır. Özellikle tabure 
ile veya müezzin mahfilinde namaz kılan-
lar, önde saflar boş olduğu hâlde arkada 
saf oluşturmaktadır. Bu, Hz. Peygam-
ber’in uygulamasına ve sünnete aykırı bir 
davranış olup mekruhtur. İmamlarımızın, 
safların düzgün ve sık oluşunu sağlama-
ları ve namaza öyle başlamaları gerekir. 
Peygamberimiz (s.a.s.), saf düzenine 
çok önem vermiş ve “Safların düzgün ol-
ması, namazın tamam olmasındandır.” 
“Saflarınızı düzgün tutunuz, çünkü safların 
düzgün olması, namazın kemalindendir.” 
buyurarak saf düzeni konusunda cemaati 
uyarmıştır. Sahabeden Numan b. Beşir, 
Rasulüllah (s.a.s.), saflarımızı düzeltirdi. 
Bir gün, bir cemaatin göğsünün saftan 
önde olduğunu gördü ve şöyle buyurdu: 
“Ya saflarınızı düzeltirsiniz veya Allah, ara-
nızda ihtilaf meydana getirir.” 

Tek kişi ile saf olmaz. Bu itibarla saf-
ların gerisinde tek başına namaz kılınması 
mekruhtur. Şayet öndeki safta yer kalma-
mış ise bir kişi saftan geriye çekilir ve iki 
kişi safta durur. Safların, imamın tam ar-
kasında sağa ve sola doğru doldurulması 
sünnettir. Saflar, sağ omuz ve ayak hizası-
na göre ayarlanır ve düzgün tutulur. 

Müslüman, camiye sağ ayağı ile bes-
mele çekip dua ederek girer, caminin arka 
taraflarına değil boşsa ön safa, ön saf dolu 
ise boş olan safa oturur, arkada bir yere 
oturmaz, ön safa geçmek için insanların 
üzerinden atlamaz, camide kendisine özel 
bir yer edinmez. 

KAYNAK: Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 
2018

Kur’an’dan Mesaj
Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi 

hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin 
ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim. Yalnızca 

benden korkun. (Bakara 40)  

Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: Ey kulum! Sen 
infak et ki ben de sana infak edeyim. 

(Hadis-i Şerif) 

İnsan, beyinle ve yürekle sevmemeli, çünkü 
yürek durur, beyin unutur. Ruhla sevmeli; 

ruh ne durur, ne unutur, ne de ölür. 
(Hazret-i Mevlana)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ABDULLAH BİN CÜBEYR (R.A.)

Ramazan Duası

Hz. Abdullah, İkinci Akabe Biatı’nda bulunmuş, 
hicret ettiği takdirde Re¬sû¬lul¬lah’ı hayatı pahası-
na koruyacağına dair söz vermişti. Putları hiç sev-
mezdi. Sehl bin Hüneyf (r.a.) ile birlikte geceleyin 
müşriklere ait tahtadan yapılmış putları kırarlar, 
yakmaları için sahabilere getirirlerdi.

Hz. Abdullah, İslam’ın kahraman bir mücahi-
diydi. İyi ok atardı. Peygamberi¬mize itaatte kusur 
etmezdi. Peygamberimiz (s.a.v.) bunu bildiği için 
Uhud Savaşı’nda onu 50 kişilik okçu birliğinin ba-
şına kumandan tayin etti. Okçulara da şu tavsiyede 
bulundu:“Bizi arkamızdan koruyunuz, sakın yeriniz-
den ayrılmayınız! Bizim öldürül¬düğü¬mü¬zü gör-
seniz de yardımımıza koşmayınız. Ganimet topladı-
ğımızı görse¬niz de bize katılma¬yınız. Kuşların bizi 
kapıştığını görseniz de, ben size haber gönderme-
dikçe sakın yerinizden ayrılmayınız. Siz yerinizde 
durmazsanız biz galip olamayız.”

Peygamberimiz bu emrini bir defa daha tekrar-
ladı. Sonra da bunu tebliğ ettiğine dair Allah’ı şahit 
tuttu.

Biraz sonra da savaş başladı. Başlangıçta İs-
lam ordusu büyük bir galibiyet el¬de etti. Müşrikler 
kaçışmaya, Müslümanlardan bir kısmı da ganimet 
toplamaya başladılar. Bunu gören okçulardan ba-
zıları:“Ne duruyorsunuz?! Allah, düşmanı bozguna 
uğrattı. Kardeşleriniz ganimet topluyor. Siz de gani-
met toplayınız.” di¬ye bağırmaya başladılar.

Başta kumandanları Abdullah bin Cübeyr (r.a.) 
ol¬mak üzere içlerinden çok azı, Re¬sû¬lul-lah’ın 
emirlerini hatırlatarak bunun doğru olmadığını, 
Allah’a ve Resûl’üne itaat etmek gerektiğini söyle-
dilerse de dinlete¬mediler. Diğerleri:“Biz, vallahi 
gidip ganimetten nasibimizi alacağız.” dediler. Ve 
vazifelerini terk ederek ganimet peşine koştular. 
Hz. Abdullah’la birlikte 10 kişi sebat etti.

Hâlid bin Velid o sırada henüz Müslüman ol-
mamıştı. İyi bir kumandandı. Sa¬vaş taktiklerinde 
çok başarılıydı. Okçular orada bulunduğu müddetçe 

muvaffak olamayacaklarını biliyordu. Önce okçula-
rın tamamen susturulması gerektiğine inanıyordu. 
Tepenin gerisine çekilerek, okçuların bir açığını 
yakalamak için fır¬sat kollamaya başladı. Çoğunun 
tepeyi terk ettiğini görünce de hemen harekete geç-
ti.

Abdullah bin Cübeyr (r.a.), müşrik süvarilerinin 
üzerlerine geldiğini görün¬ce, yanın¬da kalan 10 
sahabiye, açılıp yayılmalarını, düşmanı öyle karşı-
lamalarını emretti. Mücahitler saf hâlinde dizildiler, 
müşrikleri oka tuttular.

Hz. Abdullah büyük bir mahcubiyet içerisinde 
düşmana ok atıyordu. Tepeyi terk eden okçuların 
mesuliyetini bütün ağırlığıyla üzerinde hissediyor-
du. Bir ara düşmana atacak ok kalmadığını gördü. 
Mızrağıyla hücuma geçti. Birkaçını yaraladı. Mız-
rağı kırılınca kılıcını sıyırdı. Kanının son damlasına 
kadar müşrik¬leri oyalamak istiyordu. Neticede 
müşrikler vücudunu delik deşik ettiler. Böy¬lece 
Abdullah bin Cübeyr (r.a.), ölüm pahasına Re¬sû¬-
lul¬lah’ın emrini yerine getir¬miş ve şehadet mer-
tebesini kazanmıştı.   Allah ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

İman; bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten 
inanmadır.

İslâm’a göre iman, Peygamber Efendimizin Yüce Allah’tan getir-
diklerinin doğru olduğunu kabul edip, onlara gönülden inanmaktır. 
Bir hadiste şöyle belirtilmektedir:  

Hz. Peygamber, ashabı ile otururken beyaz elbise içerisinde bir 
adam gelir ve Hz. Peygamberin önüne diz çöküp oturur.

Rasulullah’a:  “İman nedir?” der.
Rasulullah:  “İman: Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygam-

berlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine), kadere, hay-
rına ve şerrine inanmandır” cevabını verir.

Adam:  “İslâm nedir?” der.
Rasulullah:  “İslâm: Allah’a ibadet edip, O’na hiç bir şeyi ortak 

koşmaman, namazını kılman, farz olan zekâtı vermen, hacca gitmen 
orucu tutmandır” karşılığını verir.

Adam:  “İhsan nedir?” der.
Rasulullah: “İhsan: Allah’ı görüyormuş gibi O’na ibadet etmen-

dir. Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor.” diye 
cevap verir. Adam sonra çıkıp gider. (Buhârî, “İman”, 37; Müslim, 
“İman”, 1, 5).

Arapça’da kebîre (çoğulu kebâir) kelimesi ile ifade edilen büyük 
günah, bozgunculuğa sebep olan, hakkında tehdit edici bir nas (âyet 
ve hadis) bulunan, işleyenin dünyada veya âhirette cezalandırılma-
sına sebep olan büyük suçlar ve davranışlara denir. 

Büyük günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak ve O’nu inkâr 
etmektir (küfür). Büyük günahların neler olduğu konusunda hadisler-
de çeşitli bilgiler vardır. Peygamberimiz bir hadisinde, “Size büyük 
günahların en büyüklerinden haber vereyim mi? Onlar: Allah’a ortak 
tanımak, ana babaya itaatsizlik ve yalancı şahitliktir” buyurmuş, bir 
başka hadislerinde “Mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar: Al-
lah’a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim 
malı yemek, ribâ (faiz), savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir 
kadına zina iftirasında bulunmaktır” diyerek, büyük günahların yedi 
tanesini zikretmiştir. Bir başka hadiste büyük günahların sayısı dokuz 
olarak belirtilmiş, ana babaya itaatsizlik ve Mescid-i Harâm’da yapıl-
ması yasak bir fiili işlemek de bunlara eklenmiştir. 

Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat 
çeşitli sebeplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki 
büyük günahlardan birini işleyen (fâsık ve fâcir) kimse, işlediği gü-
nahı helâl saymıyorsa mümindir, kâfir değildir. Fakat büyük günah 
işlediği için ceza görecektir. Ancak bu kimse için tövbe kapısı açıktır. 
Yüce Allah böyle bir kimseyi âhirette dilerse affeder, şefaat olunma-
sına izin verir, dilerse günahı ölçüsünde cezalandırır. Neticede ise, 
kalbinde inancı bulunduğu için cennete girdirir. 

Sahâbîlerden Ebû Zer el-Gıfârî’nin anlattığına göre, Hz. Peygam-
ber: “Allah’tan başka hiçbir Tanrı yoktur deyip de bu inancı üzere 
ölen kimse cennete girer” buyurmuş, Ebû Zer, “O kişi zina yapsa, 
çalsa da mı?” diye sormuş, “Evet, zina yapmış, hırsızlık etmiş de 
olsa cennete girer” cevabını vermiştir. Ebû Zer soruyu üç kez tekrar 
edip aynı karşılığı alınca, dördüncü sorusunda Allah elçisi, “Ebû Zer 
bu durumdan hoşlanmasa bile o kimse cennete girer” buyurmuştur. 

İçten ve yürekten
inanma: İman 

Büyük günah 
ve tövbe kapısı

Medine döneminde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım 
demektir. 
Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına 
göre yüz on dördüncü suredir. Medine döneminde 
Tevbe suresinden sonra nâzil olduğu ve tam sure 
olarak Kur’an’ın en son inen suresi olduğu kabul 
edilmektedir. Surenin Vedâ haccı esnasında Mi-
na’da indiği rivayet edilir.
Surede Allah’ın Hz. Peygamber’e nasip ettiği zafer, 
fetih ve fetih sonrası insanların grup grup İslâm’a 
girmelerinden bahsedilmektedir. Müfessirlere göre 
“Allah’ın yardımından maksat, Mekke putperest-
lerine veya bütün düşmanlarına karşı Allah’ın Hz. 
Peygamber’e yardım etmesi ve onu zafere kavuştur-
masıdır; mecazen “dinin kemale ermesi, son şeklini 
alması” anlamında da yorumlanmıştır. “Fetih”ten 
maksat ise başta Râzî’nin “fetihlerin fethi” dediği 
Mekke’nin fethi olmak üzere Hz. Peygamber’e nasip 
olan bütün fetihlerdir. Fetih mecaz olarak “Hz. Pey-
gamber’e verilen ilimler, dünya nimetleri, cennet” 
olarak da yorumlanmıştır. Surede Hz. Peygamber’in 
şahsında genel olarak müminlere hitap edilerek 
Allah Teâlâ kendilerine bir nimet ve yardım lütfet-
tiğinde O’na hamd ve şükretmeleri gerektiği ifade 
edilmektedir.
Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İzâ câe nas-
rullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî 
dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike ves-
tağfirhu innehû kâne tevvâbâ.
Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 
1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve 
insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini 
gördüğün zaman, 3- Hemen Rabbini överek tesbih 
et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok 
kabul edendir.

Nasr Suresi 
SURELER
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İnli Köyü Sulama Kooperatifi  
1974 yılından bu yana Koopera-
tifte başkanlık yapan ve çalışanları 
iftarda buluşturdu. Düzenlenen 
iftar programına İnli Köyü Sulama 
Kooperatifi Başkanı Veli Kılalı, ko-
operatif çalışanları, önceki dönem 
başkanları, Yönetim Kurulu Üyele-

ri, kooperatif çalışanları ile birlikte 
aileleri katıldı. İftar programında 
konuşan Başkan Veli Kılalı, “Bu 
mübarek ayda kooperatif olarak if-
tar yemeği vererek, üyelerimiz ve 
konuklarımızla bir arada olmak is-
tedik. Nasip olursa önümüzdeki yıl-
larda da benzer organizasyonlarla 

üyelerimizle, köylülerimizle birlikte 
olmayı hedefliyoruz. Yüce Allah’ım 
inşallah bizleri böyle nice Rama-
zan aylarına ulaştırsın. Tüm İslam 
aleminin Kadir Gecesini ve yaklaş-
makta olan Ramazan Bayramlarını 
kutlarım” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

CHP İl Başkanı Bektaş: 
İstifa söylentileri asılsız

İyi Parti’de Nazmi 
Sırıt adaylıktan çekildi

CHP İl Başkanı Barış Bektaş, 
yaptığı yazılı açıklama ile milletve-
kili aday listesinden dolayı il yöne-
timinin istifa ettiğine yönelik söy-
lentilerin asılsız olduğunu belirtti. 
“Partimizde Konya milletvekili 
aday listesinden dolayı il yönetimi-
nin istifa ettiğine yönelik söylenti-
ler partimizi yıpratmaya yönelik-
tir” diyen Bektaş, şunları kaydetti: 
“Bizler görevimizin başında olup, 
seçim çalışmalarını sürdürüyoruz.  
Söylenen ve yapılan asılsız dediko-
dulara itibar edilmemesini sizlerin 
aracılığıyla kamuoyuna duyuruyo-
rum. Bundan sonraki süreçte ama-
cımız, artık seçim çalışmalarına 
ağırlık verip, partimiz CHP’nin ik-
tidarına katkı vermektir. Ülkemizin 
kurucu partisi olarak her zaman 
ülkemizin birliğinden yana olduk, 
cumhuriyetimizin ve kazanımla-

rının her zaman koruyuculuğunu 
ve sahiplenilmesini üstlenen par-
timiz, her zaman demokrasiden, 
haktan, adaletten yana olmuştur. 
Bundan sonra da bu anlayışından 
taviz vermeden yoluna devam 
edecektir. Asılsız ve yıpratma yö-
nündeki söylemlere itibar etme-
menizi saygılarımla rica ederim.”
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Konya milletvekili 
adayı Nazmi Sırıt adaylıktan çe-
kildi. İyi Parti’nin açıkladığı liste-
de 10. sıradan Konya milletve-
kili adayı gösterilen Nazmi Sırıt 
sıralamadaki yerini beğenmeye-
rek adaylıktan çekildi. Nazmi Sırıt 
yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim 
Kuruluna verilen Konya listesin-
deki sıralamadaki yerinin uzun 

yıllar emek vererek sağladığı siya-
si kariyeri, tecrübesi ve birikimiy-
le mütenasip olmadığı kanaatine 
vardığı için yaptığı istişareler so-
nucu adaylıktan çekildiğini belitti. 
Sırıt, gönüllerinde milletvekilliği 
payesine kendisini layık görerek 
desteğini eksik etmeyenlere de 
teşekkür etti.
n İHA

AK Parti Konya İl Teşkilatı, seçim hazırlıklarına başladı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, “Dokun-
madık kimseyi bırakmadığımız, çalmadığımız kapının kalmadığı bir dönemi yürüteceğiz” dedi

‘Herkese dokunacağız’
AK Parti Konya İl Teşkilatı, 24 

Haziran tarihinde gerçekleştirilecek 
Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. Dö-
nem Milletvekili seçimi hazırlıkları-
na başladı. 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı seçim çalışmaları kapsamın-
da 27. Dönem Milletvekili Adayları 
Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla 
Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı 
Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, 
Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, 
Halil Etyemez, Ali Sürücü, Mehmet 
Akif Yılmaz, Zerrin Özel ve Muham-
med Zeren ile Selçuklu, Karatay, 
Meram ilçe teşkilatlarına ziyarette 
bulunarak partililerle istişarelerde 

bulundu. Ziyaretlerde konuşan AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
24 Haziran seçimlerinin hem Konya 
hem de Türkiye’ye hayırlar getirme-
sini dileyerek, “Merkez ilçe teşkilat-
larımızı ziyaret ediyoruz. Hem bir 
selam vermek hem de halleşmek 
adına. Bu seçimlerin erkene alınmış 
olması ve sürecin de süratle yürü-
tülüyor olması öneminin ne kadar 
ortada olduğunun göstergesidir. 
Normalde 2019 yılının Mart ayın-
da yerel seçimler ve son baharında 
da genel seçimleri beklediğimiz bir 
dönemi ani olarak bir erken seçime 
doğru yol aldık. Takvim ilerledi, ni-
hayetinde 233 adayımızın 15 tanesi 

listelerde yerini almış oldu ve şehri-
mizi 27. Dönemde temsil edecekler. 
Cenab-ı Haktan kendilerine kolay-
lıklar diliyoruz” dedi. 

Başkan Angı, şöyle devam etti: 
“Teşkilatlar olarak hep birlikte en iyi 
çalışmayı ortaya koymak durumun-
dayız. Kadın kollarımız, gençlik kol-
larımız, ara kademelerimiz, mahalli 
yönetimler ve sandık kurullarımızla 
beraber dokunmadık kimseyi bırak-
madığımız, çalmadığımız kapının 
kalmadığı bir dönemi yürüteceğiz. 
Sosyal medya ayağıyla ulaşmamız 
gereken kitlelere en etkili şekilde 
ulaşmak, klasik seçim çalışmalarının 
gerektiği çalışmaları yürütmek... Ve 

dolayısıyla da 24 Haziran’a geldiği-
miz anda şunu niye eksik yapmıştık 
diyeceğimiz bir hal değil, her şeyi 
tam yapmış olmanın huzuruyla artık 
tercihin millette olduğu, sandıktan 
çıkan sonuca da hep birlikte saygı 
duyacağımız bir dönemin öncesini 
yaşıyoruz.” 

İl Başkanı Hasan Angı, “15 mil-
letvekili adayımızın tamamını mil-
letvekili olarak Ankara’ya gönder-
mek hepimizin heyecanı. Bu azimle 
yola çıktık ve bu çabayı gösterece-
ğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretlerde 
AK Parti Konya Milletvekili adayları 
da değerlendirmelerde bulundu.
n İHA

İnli Köyü Sulama Kooperatifi 
çalışanlarıyla iftarda buluştu

Meram Bele-
diyesi tarafından 
hummalı bir çalışma 
sonucu yenilenerek 
Konya’ya ve Me-
ram’a kazandırılan 
Dutlu Koruluğu, Ra-
mazan Ayı boyunca 
misafirlerini ağırlı-
yor. 850 bin metre-
kareden oluşan Dut-
lu Koruluğu, doğası ve sosyal donatı 
alanlarıyla Meram’a ve Konya’ya ne-
fes veriyor. Konyalılar Ramazan Ayı 
boyunca 14:00-06:00 saatleri ara-
sında hizmete açık olan Dutlu’daki 
ateşli ve ateşsiz piknik alanlarında if-
tar ve sahur keyfini doyasıya yaşıyor. 

Dutlu’ya giden Konyalılar  iftar-
larını, sahurlarını doğayla iç içe ger-

çekleştirebiliyor hem de  
çocuklarıyla güzel vakit 
geçiriyor. Dutlu Koruluğu  
Yeşiliyle, bol oksijeniyle, 
göletleriyle, çim kızağıyla, 
devasa çocuk oyun alan-
larıyla, okçuluk alanıyla, 
üzüm bağlarıyla, gül bah-
çeleriyle Meram’a yeni bir 
renk katıyor.

850 bin metrekarelik 
devasa bir alanda, Konya’da ilk defa 
koruluk oluşturarak halkımızın hiz-
metine sunduklarını ifade eden Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Hızla gelişen şehrimizde; halkımızın 
özellikle yaz dönemlerinde ihtiyaç 
duyduğu doğal yeşil alanlar, sportif 
alanlar, aktivite alanlarına yönelik 
fiziki  düzenlemelerimizi gerçekleş-

tiriyoruz. Fiziki çevre düzenlemeleri 
ve Meram’ın yeşil dokusunu daha 
da zenginleştiren Dutlu Koruluğunu 
hemşehrilerimizle buluştururken, 
850 bin metrekarelik devasa bir alan-
da, Konya’da ilk defa koruluk oluştu-
rarak halkımızın hizmetine sunduk” 
şeklinde konuştu. Bu güzel hizmeti 
Meram’a ve Konya’ya kazandıran 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru ve çalışma ekibine, Dutlu ko-
ruluğunun Konya’ya kazanmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim . İnşallah Dutlu Koruluğuna iler-
leyen zamanlarda şehrin belli nokta-
larından otobüsler ile ulaşımlar olur. 

Selametle kalın. Hayırlı Rama-
zanlar…

DUTLU KORULUĞU’NDA RAMAZAN

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı
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Hz. Peygamber’in hanımlarından Zey-
neb bint Cahş’ın kardeşi, sahabedir. 
Ebu Ahmed Abd b. Cahş b. Riab el-E-
sedi(ö.20/641’den önce) künyesi ile 
tanınmıştır. Ebu Ahmed künyesi ile de 
bilinir.
Adının Abdullah olduğu söylenmek-
teyse de Abdullah onun kardeşidir. 
Annesi, Resûlullah’ın halası Ümeyme 
bint Abdülmuttalib’dir. Ebu Ahmed, 
kardeşleri Abdullah ve Ubeydullah’la 
birlikte Hz. Peygamber’in Dârülerkam’a 
sığınmasından önce Müslüman oldu 

ve onlarla beraber Habeşistan’a 
hicret etti. Kaynakların bir kıs-
mında onun Habeşistan hicretine 
katılmadığı ileri sürülmektedir. 
Kardeşi Ubeydullah orada Hristi-

yan olunca Resul-i Ekrem onun hanımı 
Ümmü Habibe bint EbuSüfyân ile evle-
nerek kendi himayesine aldı.
Medine’ye topluca hicret eden Cahşo-
ğulları’nın Mekke’deki evleri tamamen 
kapanmıştı. Evini EbuSüfyân’ın sa-
tın almasına çok üzülen Ebu Ahmed 
bunu bir türlü hazmedemiyordu. Hz. 
Peygamber Mekke’nin fethi günü 
Kâbe’dekihitabesini bitirince Ebu Ah-
med devesinin üzerinde Kâbe’nin ka-
pısı önünde durdu, eviyle ve başka ko-

nularla ilgili olarak Mekkeli müşriklerin 
yaptığı haksızlıkların hesabını yüksek 
sesle sormaya başladı. Bunun üzeri-
ne Hz. Peygamber Osman b. Affan’ı 
yanına çağırarak kulağına bazı şeyler 
fısıldadı. O da EbuAhmed’ in yanına 
gidip Hz. Peygamber’in söylediklerini 
kendisine bildirince Ebu Ahmed hemen 
devesinden indi, diğer Müslümanların 
yanına gidip oturdu ve ölünceye kadar 
bu konuda kimseye bir şey söylemedi. 
Hz. Peygamber’in bu sessiz tebliğinde, 
evine karşılık ona cennette bir ev verile-
ceğini müjdelediği rivayet edilmektedir. 
Şair sahabelerden olan Ebu Ahmed, ai-
lesinin hicretini ve hayatının çeşitli saf-
halarını şiirlerinde terennüm etmiştir.

Ebu Ahmed, Faria bint EbuSüfyân ile 
evliydi. Sonradan gözlerini kaybettiyse 
de Mekke’nin her tarafını iyi bildiğinden 
her yerde rehbersiz olarak dolaşırdı. 
Sevilen bir kişi olduğu için şairler onun 
etrafında toplanıp sohbet ederlerdi. Cu-
mahı, Hz. Ömer devrinde şairlerden Dı-
rar b. Hattab ile Abdullah b. Ziba‘ra’nın 
onun evinde Hassan b. Sabit’le yaptık-
ları bir şiir müsabakasından söz etmek-
tedir.
Ebu Ahmed Medine’de vefat etti. Ölüm 
tarihi kesin olarak bilinmemekteyse 
de bazı rivayetlerde belirtilenin aksine 
onun kız kardeşi Zeyneb bint Cahş ’tan 
önce vefat ettiği anlaşılmaktadır. Riva-
yete göre kardeşlerinden biri öldüğü 

zaman Zeyneb güzel koku getirterek 
sürünmüş, sonra da güzel kokuya 
ihtiyacı olmadığını, Allah’a ve ahiret 
gününe iman eden bir kadına, kocasın-
dan başka bir ölüden dolayı üç günden 
fazla yas tutmayı Resûlullah’ın helal 
görmemesi sebebiyle böyle yaptığını 
söylemiştir. Zeyneb bint Cahş’ın üç 
kardeşinden Abdullah’ın Uhud Gazve-
sindeşehit düştüğü, Ubeydullah’ın da 
Habeşistan’da Hristiyan olarak öldüğü 
bilindiğine göre 20 (641) yılında vefat 
eden Zeyneb bint Cahş ‘tan önce ölen 
bu kardeşin Ebu Ahmed olduğu kesin-
lik kazanmaktadır.
KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 83
EBU AHMED b. CAHŞ(R.A.)

AK Parti’nin 24 Haziran seçim-
lerinde Cumhurbaşkanı adayı olan 
Recep Tayyip Erdoğan’a destek için 
başlatılan bağış kampanyasına Kon-
ya’da destek verdi. 24 Haziran se-
çimlerinde AK Parti’nin adayı olan 
Recep Tayyip Erdoğan’a başlatılan 
bağış kampanyasına Konya’dan da 
destek geldi. AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, milletvekili adayları ve pek çok 
teşkilat mensubu Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası önünde bir araya 
gelerek bağışta bulundular.  Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
her türlü desteği vermek istedik-
lerini söyleyen AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı,  “Cumhurbaş-
kanlığı Seçim sürecinde adaylara 
dönük bu çalışmalarda bizde kendi 
adayımız olan Cumhurbaşkanımız 
Recep TayyipErdoğan’a her yönlü 
desteğimizi vermek istiyoruz. Yeni 
dönem Türkiye için oldukça önem-
li. Halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı 
olan değerli cumhurbaşkanımız 24 
Haziran’da tekrar milletten alacağı 
büyük destekle yoluna devam ede-

cek. Bizlerde onun yol arkadaşları 
olarak, onun adayları olarak bu des-
teğimizi burada tekrar ortaya koyu-
yoruz” dedi.

Yapılan bağışın miktarından 
ziyade karınca misali safların belli 
olması adına önemli olduğuna de-

ğinen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “24 
Haziran seçimlerine çok az süre kal-
dı. Seçim çalışmalarımızda başlamış 
oldu. Seçim koordinasyon merke-
zinin açılmasıyla birlikte bizlerde 
saha çalışmalar yapıyoruz. Burada 

önemli olan yatırılan bağışın miktarı 
değil, karınca misali safımızın belli 
olması. Bizler bugün bunu il başka-
nımızla birlikte başlatmış oluyoruz. 
Tüm Konyalı hemşerilerimizin de 
destek olmasını bekliyoruz” diye 
konuştu.   n HABER MERKEZİ

‘Seçim demokrasi yarışı
önemli olan vatanımız’

Selçuklu’da teravih 
buluşmaları sürüyor

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği(ASKON) Konya Şube Baş-
kan Yardımcısı Taner Doğan, par-
tilerin vekil adayı listelerini açıkla-
masının ardından seçim sürecini 
değerlendirdi.

Yeni bir sisteme geçişin arefe-
sinde, Türkiye’nin geleceğe yöne-
lik önemli bir sürece adım attığını 
ifade eden Taner Doğan, listelerin 
de partilere hayırlı olmasını te-
menni etti.

Doğan, “Türkiye, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’ne 
doğru ilerlemektedir. Yeni bir sis-
tem bizleri bekliyor. 4 bir yanı ateş 
çemberinde olan ülkemiz, bu zor 
süreçleri de aşarak, zirveye tırma-
nışını sürdürecektir. Umudumuz o 
ki, başta ekonomi olmak üzere tüm 
yatırımlarda dünyanın örnek aldığı 
bir ülke olacağız. İslam ülkeleri 
içerisinde parlayan yıldız olan ül-
kemiz, 24 Haziran seçimlerinden 
sonra inşallah ileriye dönük daha 
özel atılımlar sergileyecektir” dedi. 

İşadamları olarak ekonomiye 

öncelik verdiklerini dile getiren 
Doğan, “Ekonomi ülkemizi ayakta 
tutan en büyük etmendir. Malum 
son dönemlerde ekonomik olum-
suzluklar yaşamaktayız. Özellikle 
dövizdeki yükseliş rekor üstüne re-
kor kırıyor. Bizim şu an seçimden 
daha çok endişe ettiğimiz nokta 
ekonomi. Umuyoruz ki, seçimden 
sonra vaat edilenler üzere dövizde 
istikrar sağlanır, faiz ve enflasyon 
düşer” dedi.

Listeler hakkında da değerlen-
dirmelerde bulunan Doğan, “Siya-
si partiler aday listelerini kamuo-
yuna açıkladı. 81 milyon tek vücut 
olmamız gereken dönemde, kır-
gınlıkla değil hoşgörülü bir seçim 
geçirmeyi temenni ediyoruz. Bu 
bir demokrasi yarışı. Önemli olan 
vatanımız ve milletimizdir. Biz bu 
duygular ile ASKON Konya Şube-
si olarak seçimlerin kazasız belasız 
sonuçlanmasını ve ülkemize hayır-
lar getirmesini temenni ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Teravih Bu-
luşmaları kapsamında Işıklar,  İh-
saniye, Bosnahersek, Feritpaşa, 
Yazır, Nişantaş ve Selahattin Ey-
yubi Mahalleleri’nde vatandaşlarla 
bir araya geldi.  Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe 
Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Beledi-
yesi Başkan Yardımcıları, meclis 
üyeleri ve birim müdürlerinin de 
yer aldığı Teravih Buluşmaları kap-
samında Işıklar Mahallesi Selçuk 
Camii, İhsaniye Mahallesi Bardakçı 
Camii  , Bosnahersek Mahallesi İb-
rahim Hakkı Konyalı Camii, Ferit-
paşa Mahallesi İmamoğlu  Camii, 
Yazır Mahallesi Hafız Halil Necati 
Coşan Camii , Nişantaş Mahallesi 
Selçukoğlu Camii ve  Selehattin 
Eyyubi Mahallesi Bağlarbaşı Ca-
milerinde vatandaşlarla buluştu.  
Namaz sonrası  vatandaşlarla bir 

araya gelen Başkan Ahmet Pekya-
tırmacı mahalle halkının istek ve 
önerileri dinledi. Ramazan Ayı’nın 
kendine özgü güzellikleriyle ma-
nevi dünyamıza zenginlik kattığını 
ifade eden Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ra-
mazan ayında her fırsatta Teravih 
Buluşmaları ile bu ayın manevi 
iklimine uygun olarak hemşehri-
lerimiz ile birlikte oluyoruz. Farklı 
mahallelerde  gerçekleştirdiğimiz 
buluşmalar ile Rahmet, mağfiret 
ve kardeşlik ayı Ramazan’ın gü-
zelliklerini  birlikte yaşıyoruz” dedi. 
Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ra-
mazan Ayının Müslümanlar için 
bir kaynaşma, paylaşım, birliktelik 
ve hoşgörü günleri olduğunu ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı,” Zen-
gin fakir ayrımı yapılmaksızın ku-
rulan iftar sofraları ve teravihler ile 
taçlanan bu güzel günler ile maddi 
ve manevi sayısız güzellikler
n HABER MERKEZİ 

AK Parti İl Gençlik Kolları Medine usulü vekil adayları ve başkanlarla birlikte oruç açtı. Çelebi Caminin 
içerisinde kurulan mütevazi sofralarda gerçekleşen iftara çok sayıda AK Parti teşkilatı mensubu katıldı

Gençler, Medine usulü
iftarda biraraya geldi

AK Parti İl Gençlik Kolları tara-
fından düzenlenen Medine Usulü 
iftarların üçüncüsü; yapımı Karatay 
Belediyesi tarafından gerçekleşti-
rilen ve değişik mimarisi ile dikkat 
çeken Çelebi Cami’de gerçekleştiril-
di. Çelebi Caminin içerisinde kuru-
lan mütevazi sofralarda gerçekleşen 
iftara çok sayıda AK Parti teşkilatı 
mensubu katıldı.

İftarın ardından Çelebi Cami’nin 
yanında yer alan Karatay Belediyesi 
Çelebi Emekli Konağında gerçekle-
şen toplantıya, 26. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili ve 27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Abdullah Ağralı, 27. Dönem AK 
Parti Konya Milletvekili Adayı Sel-
man Özboyacı, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru, AK Parti Ka-
ratay Gençlik Kolları Başkanı Mu-
hammet Fatih Sert, teşkilat üyeleri 
ve mahalle temsilcileri katıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Baş-
kanı Ahmet Murat Koru konuş-
masında 24 Haziran Seçimlerine 1 
aylık kısa bir süre kaldığına dikkat 
çekti. Koru ”Partimizin kurucusu 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın oluşturduğu teş-
kilatlanma sisteminde Gençlik Kol-
larına düşen görevleri en iyi şekilde 
gerçekleştirmek için çalışacağız. 
Görevde bulunduğumuz süre içe-
risinde 31 ilçemizde stantlarımızı 
oluşturduk ve her zaman seçime 
hazır olduğumuzu gösterdik. Bu sü-
reçte sahadaki çalışmalar çok büyük 
önem taşıyor. “dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç seçimlerde Gençlik 
ve Kadın Kollarının önemine de-
ğindi. Karatay’dan beklentinin çok 
büyük olduğuna dikkat çeken Genç; 
yoğun bir çalışmayla Karatay’ın 
zirvedeki yerini daha da yukarılara 
taşımanın gayreti içerisinde olduk-
larını belirtti.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli ise konuşmasında 
bütün seçimlerin çok büyük önem 
taşıdığını fakat; 24 Haziran seçim-

lerinin bütün seçimlerden daha 
da büyük öneme sahip olduğunu 
söyledi. Başkan Hançerli, seçim 
çalışmalarının başarıya ulaşmasın-
da Gençlik ve Kadın Kollarına çok 
büyük görevler düştüğünü belirtti. 
“Nerede seçmen varsa biz orada 
olacağız” diyen Başkan Hançerli; 
bir cumartesi gününde Karatay Şe-
hir Parkında 7500 ziyaretçinin gel-
diğini vurguladı. Başkan Hançerli 
“Vekil adaylarımız, Başkanlarımız, 
İl ve İlçe Teşkilatlarımız nerede seç-
men varsa orada olacaklar.” dedi.

27. Dönem AK Parti Konya Mil-

letvekili Adayı Selman Özboyacı ise 
AK Parti Milletvekili aday listeleri-
ne giren 600 kişilik aday arasında 
gençlerin kendilerine büyük bir yer 
bulduğunu belirtti. Özboyacı “Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gençlere verdiği önem 
ve duyduğu güvene layık olabilmek 
için çok çalışmalıyız.”dedi.

26. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Abdullah 
Ağralı 24 Haziran seçimlerinin ül-
kemiz adına çok büyük önem taşı-
dığını belirtti. Ağralı “ Gezi olayları, 

6-7 Ekim ve 15 Temmuz İhanet 
Gecesi ile süren süreç devam et-
mektedir. Ülkemizi hem içerde 
hem de dışarda ekonomik olarak sı-
kıntıya sokmak için çalışmalar ger-
çekleştiriliyor. Bütün bu zorluklar 
karşısında basiretli ve cesur bir lide-
re sahip olduğumuz için şanslıyız.  
Genç arkadaşlara seçim sürecinde 
çok iş düşüyor.”dedi.

Konuşmaların ardından Mahal-
le Temsilcilerine atama belgeleri 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın mektubu takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti’den Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’a bağış

haber@konyayenigun.com
TEVFİK EFE

Taner Doğan



Ülkesinde Türkiye’nin çok sevildiğini hatta Türkiye’de gelişmelerin an be an takip edildiğini belirten Bangladeşli Nur Uddın Hamim, 
“Türkiye İslam ülkeleri arasında bir lider ülke olarak görülüyor” diyerek Türkiye’nin Bangladeş’te özel bir yeri olduğunu vurguladı 

Ümmetin lideri Türkiye!
Bangladeşli Nur Uddın Ha-

mim, 2015 yılından bu yana Tür-
kiye’de yaşıyor. Konya’da eğitim 
gören Hamim’in Türkiye’yi tercih 
etmesindeki en büyük neden Tür-
kiye’nin Müslüman ülke olması. 
Bangladeş’te özellikle lisans eğiti-
minde Türkiye ve Osmanlı tarihi 
ile ilgili derslerin verildiğinin bil-
gisini veren Hamim, bu nedenle 
Bangladeş’te Türkiye’nin çok iyi 
tanındığını vurguladı. Kendisinin 
de Osmanlı tarihinden oldukça 
etkilendiğini belirten Hamim, 
“İslam tarihini yazmak isteyen 
biri Türk tarihini de yazmalı” di-
yerek, Türklerin İslam’a olan kat-
kılarını vurguluyor. Ayrıca Türki-
ye’nin halen İslam dünyasının en 
önemli ülkesi olduğunu  bildiren 
Hamim, Türkiye’nin İslam ülke-
lerinin lideri olarak görüldüğünü 
söyledi. 

‘TÜRKİYE TARİHİNİ OKUDUM’
2015 yılında Konya’ya gelen, 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir 
alanında Yüksek Lisans eğitimi 
gören Bangladeşli Nur Uddın Ha-
mim, önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Neden Türkiye’yi tercih 
ettiğinin perde arkasını anlatan 
Hamim, “Bizim ülkemizdeki öğ-
rencilerin çoğu Batı ülkelerine 
gidiyor. Türkiye’de Bangladeşli 
öğrenci sayısı çok az diyebiliriz. 
Ama ben Türkiye’yi tercih ettim. 
Çünkü ben Müslümanım ve Tür-
kiye Müslüman bir ülke. Müslü-
man bir ülke olan Türkiye’de ol-
mak benim için bir avantaj olacak 
diye düşünüyorum. Çünkü zaten 
İlahiyat Fakültesi’nde yüksek li-
san yapıyorum. Bir de daha ön-
ceden Türkiye’yi çok seviyordum. 
İslam tarihini yazmak isteyen bir 
kişi, mutlaka Türk tarihini de yaz-
ması gerekiyor. Çünkü Türk tari-
hi, Müslümanlar için önemli olay-
ları ve gelişmeleri içerisinde taşır. 
Ben Bangladeş’te lisans yaptım, 
yüksek lisans yaptım bu benim 
2. Yüksek lisansım. Bangladeş’te 
lisans öğrenimimde Osmanlı Ta-
rihi dersi vardı, Türkiye’ye ve 
Türklere o ders sayesinde merak 
duydum. Türkiye’yi okumaya da 
başladım. Zaten Türkiye günü-
müzde de gündemden düşmeyen 
bir ülke. O yüzden Türkiye’ye 
geldim ve çok mutluyum” diye 
konuştu. 
PAKİSTAN MÜSLÜMAN BİR ÜLKE

Ülkesiyle ilgili bilgiler ve-
ren Hamim, Bangladeş’in yüzde 
90’ının Müslüman olduğunun 
bilgisini verdi. Ayrıca Bangla-
deş’in Güney Asya’nın en kala-
balık Müslüman ülkesi olduğuna 
da dikkat çeken Hamim, kom-
şuları içerisinde Müslüman ülke 
olmadığını dile getirdi. “Bang-
ladeş’in üç tarafında Hindistan, 
bir tarafında deniz, bir köşesin-
de ise Myanmar var” diyem Ha-
mim, Bangladeş’in bir zamanlar 
Pakistan’ın bir parçası olduğunu 
belirterek konuşmasını şöyle sür-
dürdü,  “1971’de 9 aylık savaşın 
sonunda Pakistan’dan ayrıldık. 

Bangladeş Müslüman bir ülke 
olduğu için inanç anlamında Tür-
kiye ile aynıyız. Biz de Hanefi 
mezhebine tabiyiz. Ama yemek, 
kıyafet ve geleneklerimiz çok 

farklı. Yemek kültüründe siz ek-
mek yiyorsunuz mesela bizde ek-
mek yerine pirinç yeniyor. Günde 
3 öğün pirinç yiyoruz. Farklı kıya-
fetler giyiyoruz. Türkiye’de mese-
la çok fazla halk oyunu var. Bizim 
orada da aynı şekilde. Bizde bölge 
bölge diller değişebiliyor.”

‘BANGLADEŞ’TE 
RAMAZAN ÖZELDİR’

Bangladeş’te Ramazan ayının 
çok özel geçtiğini söyleyen Ha-
mim,  Ramazan’a özel yemekler 
yapıldığını anlattı. “Siz sahurda 
çok hafif yemekler yiyorsunuz. 
Genellikle kahvaltılık gibi yiye-
ceklerle sahur yapıyorsunuz. Ama 
Bangladeş’te öyle değil hatta tam 
tersine sahurda çok ağır yemek-

ler yeriz” diyen Hamim, sözlerine 
şöyle devam etti, “Türkiye’ye ilk 
geldiğimde baya zorlanmıştım. 
Yemek konusunda alışmak biraz 
zaman alıyor. Ramazan’lar ma-
nevi anlamda Konya’da çok güzel 
geçiyor. Tabi bazı farklılıklar yine 
olsa da hemen hemen aynı ma-
nevi duyguları burada da güzel 
bir şekilde yaşıyoruz. Sahurda in-
sanlar dışarı çıkar, insanlar uyan-
sın diye şarkılar söylenir. Gurup 
gurup biraraya gelinir şarkılar, 
ilahiler söylenir. Güzel bir ortam 
oluşur. Bangladeş’te Ramazan ayı 
bir festival gibi geçer. Çok ahre-
ketlidir caddeler, sokaklar. Bir 
de Bangladeş’te hemen hemen 
bütün camilerde hatimli teravih 
kılınır. Burada da birkaç camide 
var ama o kadar yaygın değil. Ben 
genelde her teravihi farklı camide 
kılarım.”

BANGLADEŞ’TE TÜRK OKULU!
Müslüman bir ülke olarak 

Türkiye’nin Bangladeş’te çok se-
vildiğini dile getiren Hamim, ül-
kesinde Recep Tayyip Erdoğan 
aşığı insanlar olduğuna dikkat 
çekti. “Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı bizim orada bazı 
gençler o kadar çok seviyor ki, 
sosyal medyada onun fotoğrafını 
koyuyorlar” diyen Hamim, Bang-
ladeş’te Üniversitelerde Osman-
lı tarihi, Türkiye tarihi dersleri 

verildiğini söyledi. Bu nedenle 
üniversite okuyanların genelinin 
Türkiye’yi çok iyi bildiğini belir-
ten Hamim, şöyle devam etti, 
“Hatta benim ilçemde Atatürk 
Lisesi diye bir lise var. Hatta be-
nim yaşadığımı şehrin en büyük 
ve kaliteli lisesi diyebiliriz. Hatta 
heykel bile var. Ben o okulu daha 
öne fark etmemiştim.  Tabelasın-
da Atatürk Lisesi yazıyordu. 

Türkiye’ye gelmeden önce bu 
yazıyı hiçbir zaman Fark etme-
miştim. Ama Türkiye’ye geldim, 
burada Türkçe eğitimi görüp 
Türkçeyi öğrendikten sonra ül-
keme döndüğümde meraktan o 
okula gittim. Baktım ki Atatürk 
Lisesi yazıyor. Türkçe bilmedi-
ğim için yıllarca o yazıyı okuya-
mamışım ve ne anlama geldiğini 
bilememişim. Bizim başkentte de 
Atatürk Caddesi var. 

Yani Bangladeş ve Türkiye 
arasında ilişkiler oldukça güzel. 
Hem ticaret konusunda hem de 
Müslüman olarak kardeşlik ola-
rak biz Türkiye’yi kendimize çok 
yakın hissediyoruz. Burada me-
sela seçim oluyor, Bangladeş’teki 
bazı gençler o kadar merak ediyor 
ki seçim sonucunu, sanki Bang-
ladeş’te seçim oluyor gibi takip 
ediyor. Hatta Türkiye İslam ülke-
leri arasında bir lider ülke olarak 
görülüyor.”

 Bangladeşli Nur Uddın Hamim

Bangladeş’te bulunan Gazi Mustafa Kemal’in ismini taşıyan okul.
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71 Yaşında olan Cafer Kaya,  2 yıldır Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde kalıyor. Kendisiyle barışık bir insan ol-
duğunu söyleyen Kaya, en iyi dostlarının ise kitaplar olduğunu vurguladı. Kaya, “Konya Huzurevi, bir nevi rehabilitasyon merkezi gibi” dedi 

Dr. İsmail Işık Huzurevi 
Yaşlı Bakım Rehabilitasyon 
Merkezi’nin konuklarından 
olan Cafer Kaya yaşamını 2016 
yılından itibaren huzurevinde 
sürdürmeye başlamış. Burada 
yaşayan insanların yaşantılarını 
gözlemlemek amacıyla huzu-
revine yerleştiğini söyleyen 71 
yaşındaki Cafer Kaya ömrünü 
resmen kitap okumaya adamış. 
Önceden üst düzey yönetici-
likler yaptığının da altını çizen 
Kaya, “Dağıstan kökenliyim 
yani Şeyh Şamil’in torunların-
dan bir tanesiyim. Uzun yıllar 
üst düzey yöneticilikler yaptım 
ve daha sonra bir ilaç fabrikası-
nın Genel Müdürü olarak faali-
yetlerimi sürdürdüm ve oradan 
emekli oldum. 2 yıldır huzure-
vinde kalıyorum burada her-
hangi bir sıkıntım yok. Bunun 
sebebi de ben kendimle barışık 
bir insanım. Burada benim en 
iyi dostum kitaplarım” dedi.

“BENİ BURAYA KADER 
GETİRMEDİ”

71 yaşında olan Cafer Kaya 
“Huzurevinde bulunan insan-
ların yaşantılarını gözlemlemek 
arzusuyla buradayım” dedi. 
Önceden üst düzey yönetici-
likler yaptığının da altını çizen 
Kaya ifadelerine ise şu şekilde 
yer verdi: “ Eşim 2005 yılında 
vefat etti. Çocuklarım var on-
lar beni buraya ziyarete geli-
yorlar. İktisatçıyım. Dağıstan 
kökenliyim yani Şeyh Şamil’in 
torunlarından bir tanesiyim. 
Uzun yıllar üst düzey yönetici-
likler yaptım ve daha sonra bir 
ilaç fabrikasının Genel Müdürü 
olarak faaliyetlerimi sürdür-
düm ve oradan emekli oldum. 
Şuanda halen bazı firmaların 
finans veya ekonomi danış-
manlıklarını da yapıyorum. 
Huzurevine yerleşeli de 2 yıl 
oldu. Buraya beni kader getir-
di demeyeceğim. Bilerek ve 
isteyerek geldim. Huzurevinde 
bulunan insanların yaşantıları-
nı gözlemlemek arzusuyla bu-
radayım. 

Ama kültürel farklılıklar 
olduğu için ben aradığımı bu-
lamadım. Konya Huzurevi, bir 
nevi rehabilitasyon merkezi 
gibidir. Buradaki benim en iyi 
dostlarım ise kitaplarımdır. Ta-
savvufun bizzat içerisinde olan 
da bir insanım. Maddiyat benim 
için çok önemli bir şey değil, 
ben parayı bir şekilde kazanı-
rım rabbim bana zaten kısmet 
etmiş olduğu miktarı gönderir. 
Kitap yazıyorum. Yazmış oldu-
ğum kitap, basıldıktan sonra 
ücretsiz dağıtmanın onurunu 

yaşayacağım.”
“SİYASİ PARTİLERE 

VEREBİLECEĞİM BİRÇOK 
PROJELERİM VAR”

İnsanlık noktasında nasi-
hatlere değinen Cafer Kaya, 
eski bir siyasetçi olmasından 
dolayı hazırlamış olduğu birçok 
projenin olduğunu vurguladı. 
“Ben proje fabrikasıyım” diyen 
Kaya, “Doğruları söylemediği-
miz müddetçe insanlık vasfını 
kazanmamız kolay değildir.  
İnsanlara faydalı olmamız da 
mümkün değildir. Bu durum-
da da vatana faydasız bir insan 
modeli çıkar karşımıza. Elimiz-
den geldiğince üretici olmak, 
ülkemizin gelişmesine katkı 
sağlamak, plan ve projeler ha-
zırlamak gerekir. Ben kendim 
proje fabrikasıyım. Şu anda se-
çim arifesinde olan siyasi parti-
lere hazır olarak verebileceğim, 
projelerim var. Bu projelerde 

bugüne kadar kimsenin aklı-
na gelmemiş olan projelerdir. 
Projelerim düzgün bir şekil 
uygulanırsa birçok insan ken-
di işinin patronu olabilir. Kal-
kınmanın örnekleri vardır. Bu 
gerçek manada üretimle olur. 
Üreteceksin, kendi ihtiyaçları-
nı karşılayacaksın, fazlasını da 
satacaksın. Ben Kore’ye gitmiş-
tim ve orada cep telefonu kulla-
nan bir kişiye bile rastlamadım. 
Ama bizim bütün insanlarımıza 
cep telefonlarını virüs gibi bu-
laştırdılar” diye konuştu. 

“BENİM EN İYİ DOSTLARIM 
KİTAPLAR”

“Kendimle barışık bir insa-
nım” diyen Cafer Kaya, kendi-
sinin en iyi dostlarının kitaplar 
olduğunu vurgulayarak, ken-
disine ziyarete gelen insanlara 
da kitap okumayı aşılamaya 
çalıştığını söyledi. Tecrübeleri-
ni herkesle paylaştığını da dile 

getiren Kaya sözlerine ise şu 
şekilde devam etti: “2 yıldır 
huzurevinde kalıyorum burada 
herhangi bir sıkıntım yok. Bu-
nun sebebi de ben kendimle 
barışık bir insanım. Burada be-
nim en iyi dostum kitaplarım. 
Bugüne kadar yaklaşık olarak 
4 ile 5 bin arasında kitap oku-
dum ama kendimi daha cahil 
olarak görüyorum çünkü ilmin 
sonu olmaz. Buraya çocuklar, 
öğrenci kardeşlerimiz geliyor 
onlara da yardımcı olmaya ça-
lışıyorum. 

Kitap okumaları için tavsi-
yelerde bulunuyorum. Mezun 
oldukları zaman mesleki an-
lamda ne yapmaları gerektiği 
konusunda onlarla tecrübe-
lerimi paylaşıyorum. Şimdiki 
gençler birçok şeyi ezberlediği 
için unutuyorlar. Huzurevinin 
yönetiminde bulunan bütün 
herkese teşekkür ediyorum.”

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

‘En iyi dostlarım kitaplar,
çünkü ilmin sonu olmaz’

Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin konuklarından olan Cafer Kaya, “ Bugüne kadar yaklaşık 
olarak 4 ile 5 bin arasında kitap okudum ama kendimi daha cahil olarak görüyorum çünkü ilmin sonu olmaz” dedi.
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Satrançta Gençlik 
Turnuvası yapıldı

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsil-
ciliği Faaliyet Takviminde Yer Alan 19 Mayıs Gençlik Haftası Satranç 
Müsabakaları 17-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kulesite AVM’de 
yapıldı. 19 Mayıs Gençlik Haftası Satranç Turnuvası oyuncu başına 
35’+30’’ zaman temposuyla İsviçre sistemi, 5 ve 6 tur üzerinden 
yapıldı. Müsabakalar sonucunda 8 Yaş Kategorisi Genelde 1.Tibet 
Ceran, 2.Aziz Erçin, 3.Muhammed Faruk Delen, Kızlarda 1.Fatma 
Zehra Oflaz, 2.Zehra Aslı Ünsal, 3.Özge Akın, 10 Yaş Kategorisi Ge-
nelde 1.Eren Soylu, 2.Seyit Arda Muslu, 3.Rasim Ali Kanat, Kızlarda 
1.Ezgi Tekin, 2.Ferda Tufan, 3.Güzin İrem Malğaç, 14 Yaş Kategorisi 
Genelde 1.Mehmet Berat Yılmaz, 2.Ömer Beyazıt Malğaç, 3.Mevlüt 
Bahar, Kızlarda 1.Ceyda Tekin, 2.Deniz Öner, 3.Nisa Nur Özkaya, 18 
Yaş Kategorisi Genelde 1.Muhammed Tetik, 2.Abdülvahap Arıcı, 
3.Hasan Bahadır Arslan, Kızlarda 1.Fatma Sude Bahar, 2.Merve Şe-
vik, 3.Gülnihal Tunç, Genel Kategoride ise 1.Mehmet Doğdu, 2.Myo 
ThıhaLwin, 3.Abdullah Sarıtarla, Kızlarda ise 1.Hatice Şahin, 2.Ya-
ren Kesen, 3.Kübra Talo oldu.  n SPOR SERVİSİ

Abdullah Ilgaz’dan 
bronz madalya

Atletizm Uluslararası Grand Prix Yarışmaları 17-20 Mayıs 2018 
tarihlerinde İtalya’nın Riete kentinde yapıldı. Avrupa Şampiyonası 
öncesi yapılan Uluslararası Grand Prix yarışmalarında bedensel 
engellilerde Konya sporcusu Abdullah Ilgaz t47 kategorisinde 
1.70cm yüksek atlama derecesiyle 3. oldu. Ilgaz, elde ettiği derece 
sonrası büyük sevinç yaşadı.
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2017-2018 sezonunda ilk kez Türkiye Basketbol 
Ligi’ne dahil olan Selçuklu Belediyespor, büyük bir ba-
şarıya imza atarak, normal sezonu 4.sırada tamamla-
dı. Mavi beyazlılar, Play – Off maçlarında da üst düzey 
mücadele örneği gösterdi ancak, yarı finalde Afyon 
Belediyesi’ne elenmekten kurtulamadı. TBL’den Sü-
per Lig’e yükselen son takım Afyon Belediyesi ile Bah-
çeşehir Koleji arasında oynanacak olan Play – Off yarı 
final serinin ardından belli olacak. Takım olarak takdir 
alan temsilcimizin oyuncuları, bireysel anlamda da iyi 
bir sezon çıkardı.

EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU WİLL
Selçuklu Belediyespor’un sezon başında transfer 

ettiği ve sezon içinde gösterdiği performans ile takı-
mına büyük katkı sağlayan Amerikalı oyuncu Willam 
Daniels, Türkiye Basketbol Ligi’nin en çok sayı atan 
oyuncusu oldu. Will, mavi beyazlı forma ile çıktığı 
40 maçta 849 sayı atma başarısı gösterdi. Tecrübeli 
oyuncu, maç başına 21,2’lik bir ortalama yakaladı. 
Ligde 33 maçta 760 sayı atan Ankara DSİ oyuncusu 
Keifer Sykes, maçta başına 23 sayı ortalaması yakala-
yarak, ligde maç başına en çok sayı atan oyuncu oldu.

BLOKTA LİDER İZZET TÜRKYILMAZ
Bu sezon Selçuklu Belediyespor’un en çok verim 

aldığı isimlerde bir tanesi de tecrübeli oyuncu İzzet 
Türkyılmaz. Süper Lig ve Avrupa tecrübesi ile bili-
nen İzzet, Selçuklu Belediyespor’un çıktığı 41 maçın 
tamamında forma giydi. Takımın ayakta kalan isim 
olan Türkyılmaz, yaptığı bloklarla rakiplerinin korkulu 
rüyası oldu. İzzet Türkyılmaz, 41 maçta 75 blok yapa-
rak bu alanda zirvede yer aldı. Ayrıca başarılı oyuncu, 
1,82’lik ortalama ile maç başına en çok blok yapan 
isim oldu. Mavi beyazlı takımın tecrübeli ismi, 41 
maçta aldığı 348 ribaunt ile de sezonun en iyi perfor-
manslarından birini elde etti.

SON BİLET SAHİBİNİ BULACAK
Selçuklu Belediyespor’un başarılı bir sezon ge-

çirdiği ancak Play – Off yarı final serisinde Afyon 
Belediyesi’ne elenerek Süper Lig’e çıkma şansını 
önümüzdeki seneye bıraktığı ligde, Süper Lig’in son 
biletini Afyon Belediyesi veya Bahçeşehir Koleji ala-
cak. Bursaspor’u eleyen Bahçeşehir ile Afyon Beledi-
yesi, final serinin ilk maçına yarın çıkacak. Toplamda 
3 galibiyete ulaşan takım Süper Lig’e yükselecek. 
Normal sezonu 1.sırada bitiren Türk Telekom, Süper 
Lig’e çıkan ilk takım olmuştu.
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İlk sezonunda muhteşem bir başarıya imza atan ve Süper Lig’e çıkma şansını Play – Off yarı finalinde 
kaybeden Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Belediyespor’da sayı anlamında en çok katkı 

sağlayan isim William Daniels oldu. Will, çıktığı 40 maçta 849 sayı atma başarısı gösterdi

Will’den 849 sayı!



RPS
Genel kurul kararı

Konyaspor’un ligde kalmasının kesinleşmesinin ardından yeniden yapılanma sözü veren Konyaspor yönetimi nihayet kulübün önünü açtı. Önceki 
gün gece geç saatlerde toplanan yönetim kurulu, genel kurul kararını dün açıkladı. 8 Haziran’da yapılacak seçimli genel kurulda listeler yarışacak

Kabus gibi bir sezonun ardından Spor Toto 
Süper Lig’de kalmayı başaran Atiker Kon-
yaspor’da gündem yönetim değişikliğiydi. Ta-
raftar yönetimden istifa beklerken, Konyaspor 
yönetimi yaptığı açıklama ile yeniden yapılanma 
için söz vermişti. Önceki gün gece geç saatlerde 
toplanan Konyaspor Yönetim Kurulu nihayet bek-
lenen kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada 
Konyaspor 8 Haziran Cuma seçimli genel kurul 
yapacak. 

BEKLENEN AÇIKLAMA
Konyaspor’da beklenen genel kurul kararı ni-

hayet açıklandı. Konyaspor yönetiminden yapılan 
açıklamada, “Atiker Konyaspor’umuzda Başkanı-
mız Fatih Yılmaz’ın nezaretinde gerçekleştirilen 
Yönetim Kurulu toplantısında “Olağanüstü Ge-
nel Kurul” kararı alındı. Olağanüstü Genel Kurul 
üyelerimizin salt çoğunluğunun hazır bulunması 
halinde 8 Haziran 2018 Cuma günü Konya Rama-
da Plaza Otel’de, ilk toplantıda çoğunluk sağla-
namadığı takdirde ise 19 Haziran 2018 Salı günü 
aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçek-
leştirilecektir” denildi.

BİRDEN FAZLA LİSTE ÇIKABİLİR
Atiker Konyaspor’da olağanüstü genel kurul 

kararı alınmasının ardından adaylar da konuşul-
maya başlandı. Eski başkan Ahmet Şan’ın aday-
lık için istekli olduğu bilinirken eski yönetici ve 
spor camiasının önde gelenlerinden oluşan bazı 
grupların da hazırlık halinde olduğu gelen bilgiler 
arasında. Konyaspor’da uzun yıllar sonra farklı 
listelerin yarıştığı bir genel kurul yaşanabilir.

DELEGE YAPISI TEPKİ ÇEKİYOR
Öte yandan genel kurul kararı alınmasına 

rağmen olası bir seçim yarışında mevcut dele-
ge yapısı ile eşit bir yarış olmayacağı yorumları 
yapılıyor. Geçen sene yapılan olağan genel kurul 
öncesi pek çok delege aidatlarını ödemediği ba-
hanesi ile üyelikten çıkarılmış ve yönetime yakın 
yeni isimler kulübe delege yapılmıştı.
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Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonunu 

36 puanla 15.sırada tamamlayan Atiker Konyaspor’da oyunculara 

34 haftalık mücadele boyunca 80 sarı kart, 4 kırmızı kart gösterildi. Yeşil 

beyazlılarda en çok kart gören oyuncu Medipol Başakşehir ile deplasman-

da ve Trabzonspor ile iç sahada oynanan maçlarda 2 kırmızı kart, bunun 

yanı sıra 7’de sarı kart gören takım kaptanlarından Ali Turan oldu.  Atiker 

Konyaspor’da diğer kırmızı kartlar ise Kayserispor ile iç sahada oynanan 

mücadelede Mehdi Bourabia’ya, A.Alanyaspor ile deplasmanda 

yapılan karşılaşmada Wilfred Moke’ye çıktı. Atiker Konyaspor’daı 

en fazla sarı kart gören oyuncular ise 9 sarı kart ile Ferhat 

Öztorun ve 8 sarı kart ile Mehdi Bourabia oldu.
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En hırçını 
Ferhat ve Ali
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