
OBEZİTEDE TEHLİKE 
ÇANLARI ÇALIYOR

Zade Vital ile güne sağlıkla merhaba

Ülkemizde ise kadınların yüzde 20,9’unun obez ol-
duğu görülmektedir. Erkeklerde obezlik oranı yüz-
de 13,7’dir. Toplamda ise Türkiye’de obezite oranı 
yüzde 17’dir. Bu kronik hastalığa karşı Zade Vital 
sağlıklı yaşam için uyarıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Sulamada şaha kalkacağız’
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya’da 134 milyon liralık 8 tesisin temelini 

atarken 3 tesisisin de açılışını gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu, Türkiye’de en çok baraj ve göleti, 
18 baraj ve 28 göletle Konya’da yaptıklarını söyledi. Eroğlu, “Daha devam ediyor; inşallah 11 

baraj ve 6 gölet daha yapılacak. Sulamada şaha kalkacağız” dedi.  n HABERİ SAYFA 11’DE

GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi sağlık çalışanları ve 
aileleri ile buluştu. İpekyolu 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
ve Dedeman Otel de iftarda 
biraraya getirdi.
 n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Jandarma Er Remzi Yavşancı. 
Askeri aracın, şarampole yuvar-
lanması sonucu şehit oldu. 24 
yaşında hayatının, hayallerinin 
başında Rabbim şehadet şerbeti 
içmeyi nasip etmiş.  
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
Yenigün Gazetesi’nin ilmihal 
sayfasında bugün “Mükerrem 
insan”, “Tasdik ve inkar bakımın-
dan insanlar”, “Fıtır sadakası ve 
sevap kazanmak” başlıkları ile 
önemli bilgiler verildi. 
n SAYFA 13’TE

MANEVİ ÖNDERLER
Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin oğlu 
Mustafa Runyun, küçük yaşlarda 
hafızlık eğitimi aldı. Medine’de 
Nakşi-Halidi şeyhi Zeynelabidin 
Efendi’nin sohbetlerine katılarak 
mücahit biri olarak yetişti. 
n SAYFA 18’DE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Türkiye ile Çeçenistan arasında 
kültürel anlamda büyük bir benzerlik 
olduğunu belirten Çeçen Şamil Pa-
izvev, “Çeçenler ve Türkler kardeştir 
diyorum. Bu kardeşliği de burada 
güzel bir şekilde gördüm” dedi. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Dedeman’dan basına iftar 

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
tarafından geleneksel hale getirilen ve bu 
yıl 3.’sü düzenlenen iftar yemeğinde has-
tane çalışanları ve aileleri bir araya geldi. 
Yaklaşık 5 bin kişinin ağırlandığı iftar prog-
ramına, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcıları 
Mehmet Yavuz ve Hasan Çiftci, AK Parti 
İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gürbüz, 
Hizmet başkan ve yardımcıları ile birlikte 
çok sayıda hastanenin başhekim ve idare-
cilerinin yanı sıra Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanı Zeynel Abidin Uysal katıldılar.

İftardan önce konuşan Hastane Baş-
hekimi Doç. Dr. M. Ali Eryılmaz, Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin büyük bir aile 
olduğunu vurguladı. Birlik, beraberlik ve 
dayanışma açısından bu tür organizasyon-
ların önemine inandıklarını belirten Eryıl-
maz, “Hastane çalışanları olarak hepimiz 
bu mübarek günde ailecek bir aradayız. 

Temizlikten güvenliğe, sağlık bakım hiz-
metlerinden hastane idaremize kadar her 
çalışanımız bizim için çok önemli. Bu ne-
denle davetimize katılarak bizleri onurlan-
dıran tüm kıymetli misafirlerimize, mesai 
arkadaşlarıma ve ailelerine çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç da mübarek bir Ramazan gününde 
sağlık çalışanları ve aileleri ile birlikte ol-
maktan dolayı son derece mutlu olduğunu 
ifade etti. Prof. Dr. Koç “Güzel yurdumuza 
içten ve dıştan zarar vermeye çalışan bir-
çok şer odağının olduğu bir ortamda bu 
tür buluşmalar gerçekten büyük bir anlam 
ifade etmektedir. Vatanımız ve milletimiz 
için hep birlikte çalışmak zorundayız. Al-
lah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, 
düşmanlarımızın oyunlarını bozmaya ve-
sile kılsın” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Rengarenk
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Sağlıkçılar iftarda buluştu

Dedeman Otel, gazetecileri iftar yeme-
ğinde bir araya getirdi. Dedeman Otel’de 
düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu iftar 
yemeğine; Dedeman Konya Hotel & Con-
vention Center Genel Müdürü Hasan Fahri 
Bozkurt, Satış Müdürü Serap Bakırhan, Zi-
yafet Satış Müdürü Murat Güzel, Yiyecek 
ve Servis Müdürü Halil Kaya, Kurumsal 
Satış Müdürü Bahadır İrven ile Konya’da 
görev yapan gazeteciler ve basın men-
supları katıldı. İftar programında konuşan 
genel müdür Hasan Fahri Bozkurt, “Şehrin 
kalkınmasında turizm çok büyük bir öneme 
sahiptir. Aynı derecede basın da bir şehir 
için kaçınılmaz önemlidir. Basının iyi ve 
kaliteli çalışması şehirdeki tüm kurum ve 

kuruluşları olumlu yönde etkileyecektir. Bir 
şehir için önemli olan bu iki sektör temsil-
cileriyle iftar da bir araya gelmek güzel bir 
durum. Dedeman Konya 12 yıldan bu yana 
kongre, fuar ve toplantı gibi çok sayıda 
organizasyona ev sahipliği yapan Dede-
man Konya’nın, çağın gereksinimlerine ve 
kongre turizmindeki yeni trendlere uygun 
olarak, sürekli kendini yenileyen ve yaptığı 
yatırımlarla kendilerini her zaman dinamik 
tutan bir otel. Davetimize katılan tüm basın 
mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu vesi-
le ile tüm basın mensubu arkadaşlarıma 
hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuş-
tu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İpekyolu Sanayici ve İşadamları 
Derneği, üyeleri ve ailelerine iftar ye-
meği verdi. Köfteci İbrahim Usta’da 
yapılan iftar yemeği programında der-
nek yönetim kurulu üyeleri ve üyeler bir 
araya geldi. İpekyolu Sanayici ve İşa-
damları Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tahir Şahin, her yıl geleneksel ola-
rak düzenlen iftar yemeğinde üyelerle 
birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu 
belirterek, mübarek Ramazan ayının 
herkese hayırlar getirmesini diledi.
n HABER MERKEZİ 

İpekyolu Derneği’nden geleneksel iftar 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, 
en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizliği, velilerinin 
nuru, şehitlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi arttır, ölmezden önce tevbe, 
ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete 
giriş nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin 
merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duamı kabul buyur. İlahi̧  Hüseyin ve 
kardeşi yüzü hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü 
hürmetine beni bulunduğum darlıktan kurtar, ey merhametlilerin merhametlisi 
rahmetinle isteğimi kabul buyur.

25 Mayıs 2018
Hicri: 10 Ramazan 1439

Sahur:
03:44

İftar:
20:08

MÜKERREM İNSAN

İnsan, kulluk etmesi için Allah’ın 
özene bezene en güzel şekilde yarattı-
ğı varlıktır. Diğer taraftan Allah, insanı 
yeryüzünde halife olarak yaratmıştır. 
Bu, O’nun insana ne kadar değer ver-
diğinin açık bir ifadesidir. Cenab-ı Hak, 
insanı en güzel biçimde yarattığını hem 
bedenen hem de ruhen yükümlülük 
alabilecek yeteneklerle donattığını söy-
lemektedir. Kur’an’da buyurduğu gibi 
Rabbimiz insanı “dengeli, iyi görüşlü 
ve akıllı kıldı” gibi anlamlara gelen “ah-
sen-i takvim” üzere yani en mükemmel 
ve en güzel biçimde yaratmıştır. Bede-
nen ve ruhen şekli güzel, uzuvları birbi-
rine uygun; bilgi, anlayış, akıl erdirme, 
iyi ve kötüyü ayırma, konuşma ve edep 
sıfatları ile donatılmış olarak yarattık, 
demektir ki bunlar Allah’ın insana sayı-
sız ikramıdır. 

İnsan maddi-manevi beden ve ruh 
olarak en güzel şekilde yaratıldığı gibi 
emaneti yüklenecek aklı, dirayeti ve 
onu yönlendirecek ahlak yapısı ile de bu 
güzelliğe güzellik eklenmiştir. İnsanın 
şerefli ve diğer pek çok varlıktan üstün 
olduğu başka ayetlerde de mevcuttur. 
Rabbimizin, “Andolsun, biz insanoğlu-
nu şerefli kıldık. Onları karada ve deniz-
de taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz 
şeylerden rızıklandırdık ve onları yarat-
tıklarımızın birçoğundan üstün kıldık” 
buyurarak insanı insanlığına yaraşır ik-
ramlara nasıl da gark ettiğini görüyoruz. 
Bu önemli vasıflarla donatılan insanın 
öncelikle bunun farkında olması ve ge-

reğini en iyi şekilde icra etmesi beklenir. 
Rabbinin donattığı özelliklere uygun ve 
O’nun rızasını kazanacak şekilde dav-
ranırsa derecesi yükselecek, melekle-
rin secde etmesiyle başlayan serüven 
ahirette sayısız nimetlere ulaşmaya ve 
peygamber

lerle beraber olmaya kadar vara-
caktır.  Acaba insan Rabbinin kendisine 
verdiği bu değerin ne kadar farkındadır! 

“Secde-fermâ-yı melek zâtı müker-
remsin sen. / Bildiğin gibi değil cümle-
den akvamsın sen.” diyen Şeyh Galip 
insana değerini hatırlatarak; “Meleklere 
secde etmeleri buyurulan saygıdeğer 
bir varlıksın sen. Bildiğin gibi değil, sen 
bütün varlıklardan daha üstünsün.”  der 
ve “Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlem-
sin sen. / Merdüm-i dîde-i ekvân olan 
âdemsin sen.” Yani “Kendine hoşça 
bak ki, sen kâinatın özüsün, bütün ya-
ratıkların gözbebeği olan insansın.” 
Şeklinde devam eder. Yaratılış gayesini 
idrak eden insan buna uygun davrana-
bildiği takdirde kendisine secde eden 
meleklerden daha üstün olabilir. Kul 
bu hedefe vasıl olabilmek için bütün 
donanımıyla istikamet üzere olmalıdır. 
Nereden gelip nereye gitmekte olduğu-
nu hesap ederek kendisine gösterilen 
peygamber yolundan sapmadan hedefe 
varmak için sa’y ü gayret etmeli; yoluna 
çıkan caydırıcı, saptırıcı her ne olursa 
aldanmadan azimle yola devam etme-
lidir. Ahirete sermaye olan bu âlemde 
azim ve gayret konusunda metanetli 

davrananlar kazanacaktır. Allah’ın ken-
disini donattığı insani vasıflar ve verdiği 
bütün nimetleri yerli yerinde kullandığı 
sürece en üst makamda her zaman 
yerini alacaktır. İnsanı insan yapan de-
ğerler sayesinde dünya yaşanası bir yer 
olabilir. Doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti, 
merhameti ayakta tutarsa barış hâkim 
olabilir. Bunun için de her anlamda 
güçlü olmak gerekmektedir. Güçlü ol-
mak için ise çalışmak, ümit var olmak, 
azmetmek gerekmektedir. 

İnsan rabbinin kendisine bahşettiği 
güzel vasıflara sahip oldukça insandır. 
Aksi takdirde insanlıktan çıkmış, ama-
cından sapmış olur. Allah’ın verdikleri 
sayesinde sultanlık makamında olan in-
san şaşar yanılırsa değersiz ve faydasız 
olur. Şeyh Galip aynı beyitlerde bu du-
rumdan bahisle şöyle der: “Yanılıp bela 
çölünün yollarına düşmeyesin. Secdeler 
et ki Yaratanın reddettiği olmayasın. Gö-
nül bağlanacak şeylerin eserleri, sakın, 
eteğini tutmasın. / Şems gibi, Mevla-
na’yı isteyerek yola koyul, yol almaya 
bak. / Aynanı (gönlünü) arıt; bütün su-
retler ona vursun, görünsün.” diyerek 
insanı insan yapan özelliklere dikkat çe-
ker. İnsan gönlünü temiz tutarak ancak 
Rıza-yı Bâri’ye erebilir. O’nun yarattığı 
insanı maksuda uygun yaşatmak ve bu 
halde Hakk’a teslim etmek önemlidir. 
Aksi takdirde en güzel biçimde yaratma 
nimetine şükretmediği, kendisine ve-
rilen bu güzel özellikleri rabbine itaatte 
kullanmadığı takdirde ne olacağını Ce-

nab-ı Hak ayette, “Esfel-i safiline çevir-
dik” yani aşağıların aşağısına attık,  diye 
ifade eder. 

İnsanoğlu başta kendisine verilen 
nimetleri bir gün kaybedebilir. Bir za-
manlar çok kudretliyken öyle bir zaman 
gelir ki bütün kudret, kuvvet ve devletini 
yitirebilir. Nitekim 

mülk Allah’ındır. Kalıcı olan inanç 
ve ibadet güzelliğidir. İnsana düşen 
de bu güzelliklere şükrederek hakkıyla 
kulluk etmektir. Hz. Peygamber’in bu-
yurduğu gibi Allah insanın fiziki güzel-
liklerine değil kalbine, ahlak ve ameline 
değer verecektir. Yitip giden şeylere 
bakıp asıl kalıcı olandan yani Allah’a 
imandan uzak olmamak gerekir. Allah 
(c.c.)’ın insana verdiği imkânları kötüye 
kullanmış olanlar yüksek dereceler elde 
edip ileriye gitmek yerine aşağıların 
aşağısına doğru gerileyerek alçalmış 
olurlar. İmandan yoksun kalpler en sefil 
yaratıklar derekesine layık olurlar. İşte 
kendisine en güzel nimetler bahşedil-
dikten ve en güzel surette yaratıldıktan 
sonra bunu idrak edemeyenlerin kıya-
met günündeki hâli kesinlikle budur. 
Müslümanın bu hâllerden sakınması 
gerekir. Ahsen-i takvim ile esfel-i safilin 
arasındaki imtihan insanın bu dünyadaki 
hâlidir. İnsanoğlu, çıktığı bu zorlu dünya 
yolculuğunda sabır ve azim gösterdiği, 
istikamet üzere olduğu sürece değeri-
ni yitirmeden insanlığından çıkmadan 
menzile ulaşacaktır.
KAYNAK: Diyanet Dergisi, Mayıs 2018

Kur’an’dan Mesaj
İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine 

inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda 
mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte 

onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
(Hucurât, 49/15)

Allahım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, 
beni de affet. (Hadis-i Şerif)

Ağır hastanın yiyip içtiği kıymetli gıdalar 
sağlığına fayda vermediği gibi, dünya 

sevgisine dalmış kalplere de nasihat fayda 
vermez. (Malik bin Dinar)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ASIM BİN SABİT (R.A.)

Ramazan Duası

Asım bin Sabit, Müslüman olduktan sonra 
hiçbir müşrike dokunmamaya ve müşriklerden 
hiçbirini de kendine dokundurmamaya karar 
vermişti. Bu kararında sabit olması için de de-
vamlı olarak Allah’a iltica edip yalvarıyordu. Hz. 
Asım  ̧ Bedir Savaşı’na katılmış ve müşriklerin 
ileri gelenlerinden birçoğunu öldürmüştü. Uhud 
Savaşı’ndan sonra Adel ve Kare kabilelerinden 
bir cemaat gelerek Resulullah’tan (s.a.v.) kendi-
lerine İslam’ı öğretecek bir heyet gönderilmesini 
istemişlerdi. Resulullah, Asım’ın kumandasında 
onlara bir heyet gönderdi. Ancak gelen kimselerin 
niyeti bozuktu. Müslümanları bir tuzağa düşürüp 
Mekke müşriklerine satacaklar ve onlardan büyük 
mal ve para alacaklardı. Recî mevkiine geldikle-
rinde ihanetlerini ortaya koydular ve elleri kılıçlı 
bedeviler etraflarını sarıverdi. “Biz sizi öldürmek 
istemiyoruz. Niyetimiz sizi Mekkelilere satıp, 
onlardan birtakım mükâfat elde etmektir. Teslim 
olun.” dediler. Bu ihaneti gözleriyle gören Hz. Asım 
ve arkadaşları, bu zalimlere nasıl güvenebilirlerdi 
ki? Asım onlara şöyle cevap verdi: “Ben, müşrik-
lerin himayesini hiçbir zaman kabul etmemeye 
yeminliyim. Vallahi ben kâfirlerin himayelerine ve 
sözlerine kanarak inmem ve kâfirlere asla teslim 
olmam!”

Bilahare “Allah’ım! Peygamberini durumu-
muzdan haberdar et!” diyerek müşriklere ok atma-
ya başladı. Ok attığı sırada da, “Ölüm hak, hayat 
boş ve geçicidir / Mukadderatın hepsi başa gelicidir 
/ İnsanlar er geç Allah’a rücu edicidir / Eğer ben si-
zinle çarpışmazsam, anam beni yitirsin!” diyerek 
şiirler söylüyordu. Asım bin Sabit’in ok çantasında 
7 ok vardı. Attığı her ok müşriklerden birini öldürdü. 
Oku tükenince, müşrikleri mızrağıyla delik deşik 
etti. Mızrağı kırılınca da kılıcını sıyırdı. Kılıcının 
kınını kırıp attı: “Allah’ım! Ben, günün başında, Se-
nin dinini korudum. Sen de, günün sonunda benim 
etimi koru! Cesedime müşrikleri dokundurma!” 

diyerek dua etti. En sonunda, iki ayağından yara-
lanıp yere düştü. Lihyan Oğulları, aralarında Asım 
bin Sabit olmak üzere 7 kahramanı okla vurup şehit 
ettiler.

Müşrikler, Hz. Asım’ın başını kesip Sad bin 
Şüheyd’in kızına götürecek ve ondan mükâfat ala-
caklardı. Çünkü Hz. Asım, Bedir’de bu kızın müşrik 
babasını öldürmüştü. 

Hüzeylli müşrikler koşarak gelip Hz. Asım’ın 
başını kesmek istediler. Ancak Hz. Asım’ın etra-
fında birden bir arı topluluğu zuhur etti. Arı toplu-
luğu bulut karaltısını andırıyor, cesede yaklaşan-
ların yüzlerine yapışıyor ve onları tedirgin ediyor, 
böylece müşriklerin cesede yaklaşmasına mâni 
oluyordu. Arılar Hz. Asım’ın cesedini koruyorlardı. 
Müşrikler ne kadar gayret ettilerse de vücudundan 
bir parça koparmaya muvaffak olamadılar. “Ney-
se, akşam olsun. Arılar gittikten sonra gelip başını 
keseriz!” dediler. Ancak akşam olunca Allah hiç 
yoktan bir yağmur yağdırdı, yağmurla meydana 
gelen sel, Asım bin Sabit’in cesedini alıp götürdü. 
Müşrikler arzularına ulaşamadılar…

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler.
a) Mümin
Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere 

yürekten inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. 
Müminler âhirette cennete girecekler, orada pek çok nimetlere 
kavuşacaklardır. Günahkâr müminler, suçları ölçüsünde âhirette 
cezalandırılsalar da sonunda cennete konulacaklardır. Müminle-
rin ebedî cennetlik olacağına dair Kur’an’da pek çok âyet vardır. 

b) Kâfir 
İslâm dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygam-

ber’in yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevâtür yoluyla bize 
kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarûrât-ı dîniyye) bir veya 
birkaçını yahut da tamamını inkâr eden kimseye kâfir denir. Me-
selâ namazın farz, şarabın haram oluşunu inkâr eden, meleklerin 
ve cinlerin varlığını kabul etmeyen kimse kâfirdir. Kâfir sözlükte 
“örten” anlamına gelmektedir. Gerçek ve doğru inancı örttüğü, 
yanlış şeylere inandığı için böyle kimselere kâfir denmiştir. Bir 
insan kâfir olarak ölürse ebedî cehennemde kalacaktır. Bu konu-
daki âyetlerden birinde şöyle buyurulmuştur: “(Âyetlerimizi) inkâr 
etmiş ve kâfir olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah’ın, melek-
lerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir. Onlar ebediyen 
o lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir, ne de onların 
yüzlerine bakılır. 

c) Münafık 
Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun, 

Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, müslümanlar 
gibi yaşadıkları halde, kalpten inanmayan kimselere münafık de-
nir. Münafıkların içi başka dışı başkadır. Sözü özüne uygun değil-
dir. Bir âyette şöyle buyurulur: “İnsanlardan bazıları da vardır ki, 
inanmadıkları halde ‘Allah’a ve âhiret gününe inandık’ derler”. 
Münafıkların gerçekte kâfir oldukları bir başka âyette şöyle ifade 
edilir: “Onların Allah yolundan sapmalarının sebebi, önce iman 
edip sonra inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. 
Artık onlar hiç anlamazlar.” Münafıklar İslâm toplumu için açık 
kâfirden daha tehlikelidirler. Çünkü onlar dıştan Müslümanmış 
gibi gözüktüklerinden tanınmaları mümkün değildir; içten içe 
Müslüman toplumun huzur ve düzenini bozar, kuzu postuna bürü-
nerek dikkatsiz ve bilgisiz Müslümanları yanlış yönlere sürükler-
ler. Peygamberimiz vahiyle kimlerin münafık olduğunu bilir, bu 
sebeple de onlara önemli görevler vermezdi. Hz. Peygamber’den 
sonra insanlar için böyle bir bilgi kaynağı (vahiy) söz konusu ol-
madığından ve Müslüman olduğunu söyleyenlerin iç dünyasını 
araştırmak da doğru olmadığından münafık, dünyada Müslüman 
gibi işlem görür. Onun cezası âhirete kalmıştır. Bir âyette açık-
landığı üzere cehennemin en alt tabakasında münafıklar bulunur: 
“Şüphe yok ki münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar (derk-i 
esfel). Artık onlara asla bir yardımcı da bulamazsın.”

Fıtır sadakası veya başka bir deyişle fıtra ( Türkçede ki  söyleniş 
şekliyle  fitre) Ramazan  ayının sonuna  yetişen ve havaic-i asliye 
olarak anlaşılan temel ihtiyaçlar dışında en az nisab miktarı bir 
mala sahip olan her Müslüman’ın, niyette  bağlı olarak  vermesi 
gereken bir sadakadır. Fitrenin nisabı tıpkı zekatta olduğu gibi 20 
miskal altın veya 200 dirhem gümüş miktarı mala sahip olmaktır. 
Fakat zekattan farklı olarak fitrede bu  malın  artıcı nitelikte olması 
da, üzerinden bir yıl geçmiş olması da aranmaz. Fıtra kelimesi-
nin yaratılış anlamıyla da ilişkisi vardır. Bu nükteden hareketle 
fitre, yüce yaratıcının, sevap kazanmamız için  bizlere bahşettiği  
bir ikramdır. Allah Rasülü’nün  dilinde  en üstün sadaka  olarak 
değerlendirilen Ramazan’da verilen  sadaka kaynaklarımızda baş 
zekatı (zekatü’r-res) olarak kabul edilir. 

Fıtır sadakası, Ramazan  orucunun  farz olduğu  hicri ikinci  
yılın Şaban ayında, zekatın farz kılınmasından  önce  emredilmiş 
bir mali ibadettir. Fıtr sadakasının miktarı daha önce temas etti-
ğimiz fidye miktarı ile eşittir. Fitre hür, köle , küçük yada büyük 
herkes için ödenir.Kişi kendisi ve küçük çocukları için fitre ver-
mekle yükümlüdür. Fakat bakımlarını üstlenmiş bile olsa anne 
babası, büyük çocukları, karısı kardeşleri  ve diğer yakınları için 
fitre ödeme mecburiyetinde değildir. Zekat verilmeyen yerlere 
fitre de verilmez. 

Fitre verirken  öncelikle  akrabalarından başlanması daha iyi-
dir. Ancak kişi, fitresini usul ve fururuna, yani anne, baba, dede, 
nine, çocuk, torun ve eşine veremez. Bir Müslüman Ramazan 
Orucunu tutsun ya da tutmasın, sağ olarak bayrama eriştiği tak-
dirde  bayram namazı çıkmadan  önce mutlaka fitresini verme-
lidir. Fitreler Ramazan ayının girmesinden itibaren de ödenir. 
Fitrede tıpkı fidyede olduğu gibi  asgari miktarı aşarak cömertçe 
davranmak  kuşkusuz çok faziletlidir.

Tasdik ve inkâr 
bakımından insanlar 

Fıtır sadakası ve 
sevap kazanmak 

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, 
kahrolsun demektir. 
Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre 
altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden son-
ra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah 
Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını 
emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepe-
sine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını 
yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resû-
lullah’ın amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok 
olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” demesi üzerine bu 
sûre inmiştir. Sûrede Hz. Peygamber’in amcası olup ona 
karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı 
eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin 
acı sonu bildirilmektedir. Hz. Peygamber, insanların Allah 
katında eşit olduğunu, onların dinî ve ahlâkî erdemlerine 
göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebû Leheb ise ki-
birli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların ken-
disine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Buna göre âyet, 
bunların hiçbirinin kendisini kötü sondan kurtaramadığını 
ifade eder. Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in amcası olduğu 
için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması ge-
rekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı 
verdiklerinden dolayı 3. âyette ateşi son derece şiddetli 
olan cehenneme gireceği haber verilmiştir.
Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Tebbet yedâ ebî lehe-
bin ve tebb. 2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. 3- Se-
yaslâ nâran zâte leheb. 4- Vemraetuhû hammâlete’l-ha-
tab. 5- Fî cîdihâ hablun min mesed. 
Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Ebu Leheb’in 
elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. 2- Malı da, ka-
zandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) 
3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı 
(ve), 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

Tebbet Suresi
SURELER

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

Jandarma Er Remzi Yavşancı. Askeri aracın, şarampole yuvarlanması sonucu şehit oldu. 24 yaşında hayatının, hayallerinin başında 
Rabbim şehadet şerbeti içmeyi nasip etmiş. Ailesi cenazesi geldiğinde açıp yüzüne bakmışlar, sanki şehit olmamış, gülümsüyormuş

Yurdunu Allah’a bırak çık yola;
Cenge! Çek ki vatan kurtula.
Böyle müyesser mi gaza her kula?
Haydi levend asker, uğurlar ola.
Ey sürüden arkaya kalmış yiğit!
Arkadaşın gitti, yetiş senr de git.
Bak ne diyor, cedd-i şehidin, işit;
Durma git evladım, uğurlar ola.
“Cabir b. Abdullah anlatıyor (ra):  
Babam Abdullah b. Amr b. Harem, 

Uhud’da şehit düşünce Resulüllah (s.a.v.) 
bana:

-Ey Cabir! dedi. Ben sana Allah Teâ-
la’nın babana söylediklerini haber vereyim 
mi? dedi. Ben de:

-Buyur ey Allah’ın Resulü! Dedim. Bu-
nun üzerine Rasulullah şöyle buyurdu:

-Allah her kimle konuşmuşsa perde 
arkasından konuşmuştur. Fakat senin 
babanla perdesiz konuştu. Karşısına aldı, 
şöyle buyurdu:

 -İste benden ne istersen, istediklerini 
sana vereceğim. O da:

 -Ya Rabbi! Beni dünyaya gönder. Se-
nin uğrunda ikinci defa öldürüleyim, dedi. 
Şehidin bu arzusuna Yüce Allah şu cevabı 
verdi:

 -Ben, ölenler dünyaya bir daha dön-
meyecekler, diye hükmettim.

Bunun üzerine (şehit baban) şöyle 
dedi:

 -Öyleyse Allah’ım! Bu hükmünü 
dünyada kalanlara ulaştır. Bunun üzerine 
Allah da Al-i İmran suresinin şu ayetlerini 
indirdi:

 -Allah yolunda öldürülenleri sakın 

ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri ka-
tında diridirler. (Öyle ki Allah’ın) lütf-u 
inayetinden, kendilerine verdiği (şehitlik 
mertebesi) ile hepsi de şad olarak (cennet 
nimetleriyle) rızıklanırlar. Arkalarından 
henüz onlara katılamayan şehit dindaşları 
hakkında da: Onlara hiç bir korku yoktur. 
Onlar mahzun da olacak değillerdir, diye 
müjde vermek isterler.”

Bugün hayat hikâyesinden kesitler 
vermeye çalışacağımız Kahramanımız, 
Şehit Remzi Yavşancı. 

Şehidimiz, 19 Aralık1980 tarihinde 
Karapınar Ortaoba’da doğmuş. Ailenin 
dört yıllık çocuk hasretinden sonra ku-
caklarına aldıkları Şehidimiz, üç kardeşin 
en büyüğüdür. “O bir başkaydı” diye tarif 
edebildi annesi onu. Dört yıllık bebek has-
retinden sonra kucağına almış, kokusunu 
çekmişti içine. 

Aile, 1984 yılında Konya’ya taşındık-
tan sonra ilkokulu Akçeşme İlkokulu’nda, 
orta okulu Hâkimiyet İlkokulu’nda, liseyi 
ise Koyuncu’da meslek lisesinde tamam-
ladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okulunda, Haber-
leşme okumuş.

Üniversite eğitimini tamamladıktan 
sonra kendisinden iki yaş büyük amcası 
askere gitmek için tecil bozdururken Şe-
hidimiz de onunla birlikte tecilini bozdur-
muş. Okulu beraber okumuş, askere de 
beraber gitmiş amcasıyla. Köylerinden du-
alar eşliğinde uğurlanmış iki asker de.Gi-
derken uçarcasına gitmiş vatani hizmetini 
yerine getirmeye.

Şehidimizin yolu Bilecik’e, amcasının 
yolu Manisa’ya düşmüş.  Mayıs 2004’te 
devre kaybı olarak gitmişler. Şehidimiz 
askere gitmeden önce kendinden küçük 
olan kardeşinin nişanı yapılmış. Kendisi-
ne nişan yapalım diyen anne ve babasını 
askerlik sonuna kadar olmasın diye dur-
durmuş.

Acemi birliğini jandarma olarak Bile-
cik’te yaptıktan sonra usta birliği için Van 
il Jandarma’ya gelmiş. Burada santralde 
görev almış. En son yemin törenine gittik-
lerinde gördükleri oğullarının bir daha ki 
sefere acı haberi gelmiş ailesine. O yıl Ra-
mazan ayına girildiği gün 14 Ekim 2004 
tarihinde düşmüş ateş baba ocağına. Ya-
zın tarla ve harman işi ile uğraşıp düğün 
hazırlığı yaparken oğullarının şehadetini 
öğrenmişler. Ramazan Bayramı’ndan 

sonra yapmayı düşündükleri kardeşinin 
düğününü görmek nasip olmamış Şehi-
dimize. Daha 24 yaşında hayatının, ha-
yallerinin başında Rabbim şehadet şerbeti 
içmeyi nasip etmiş.

Van’ın Çatak İlçesi’nde, ilçe merke-
zinden Bilgi Köyü Karakolu’na gitmekte 
olan Jandarma Komutanlığı’na ait askeri 
aracın, şarampole yuvarlanması sonucu 
Remzi Yavşancı şehit olmuş, 4 asker de 
yaralanmış. Kirazlı Köyü’nü geçtikten son-
ra aracın şarampole yuvarlandığı kazada, 
araç sürücüsü olan Jandarma Er Remzi 
Yavşancı’nın şehadet şerbeti içmiş.

Baba Mustafa ve anne Durdane Yav-
şancı, tarlada çalışırken çalan telefonda bir 
asker anne ve babayla görüşmek istediğini 
söylemiş. Hemen bir araç bulup Konya’ya 
gelmek için yola koyulan babanın yolda 
giderken durmadan gözleri dolmuş. Eşine 
doğru yaklaşıp, oğullarına bir şey olduğu-
nu söylemiş ama inşallah hayırdır, diye-
rek yola devam etmiş. Geldiklerinde evin 
her tarafını araçlar, askerler, komşular, 
akrabalar ve ambulansın çevirdiğini gör-
müş. Herkesi her şeyi biliyormuş aslında. 
Oğullarının şehadetini bir onlar duymamış 
daha. Anne Durdane Yavşancı kalabalığı 
görünce oğlunun şehit olduğunu hisset-
miş fakat hemşirelerin müdahalesinden 
sonrasında, sakinleştiricilerden dolayı, ne 
yaşadığını anlayamamış. Ancak iki gün 
sonra getirilen cenazesi, dualarla son yol-
culuğuna uğurlanmış. Cuma günü cenaze 
töreninden sonra o gece sahura kalkılmış 
ve ertesi gün mübarek Ramazan ayının ilk 
orucu tutulmuş. Annenin de babanın da 
ortak ifadesi şu oluyor sonrasında; “Allah 
sabrını veriyor. Namazımızı da kıldık, oru-
cumuzu da tuttuk çok şükür.” 

Cenazesi geldiğinde açıp yüzüne 
bakmışlar. Sanki şehit olmamış, gülüm-
süyormuş. Aslında ölmemiş, uyumuş. 
Sanki omuzuna dokunsanız kalkacak gibi. 
Anlatırken gözyaşlarını tutamayan annesi 
güzel yüzüne ayrı bir güzellik katıldığını 
söylüyor. Ağzından düşürmediği şu sözler 
onun kaderinin özeti olmuş: “Hızlı yaşa, 
genç öl cesedin yakışıklı olsun.”

Evlatlarının ya da eşlerinin şehadetin-
den sonra ailelerin yaşadığı ortak olaylar-
dan birisi de rüyalar. Şehidimizin ailesinin 
de onunla ilgili çok güzel rüyalar gördü-
ğünü öğreniyoruz. Örneğin, anne Durda-
ne Hanım, şehadetinden bir gün önce de 

balkonda otururken sanki bir askeri aracın 
geldiği ve evlerinin önüne durduğunu 
görmüş, kalkmış bakmış araç yok, anlam 
verememiş. Şehit geldikten sonra cenaze 
aracının durduğu yere çok yoğun bir ışığın 
geldiğini gören komşuları olmuş.

Yine anne Durdane Hanım’ın Umre-
ye gidecekleri sırada gördüğü rüyasında 

oğlunun, anne ben de gideceğim Umreye 
dediğini görmüş. Onlar daha gitmeden 
oğlunun gittiğini söylüyor anne. 

24 sene sonra verdiği evlatlarını 24 
sene sonra almış Rabbim, Yavşancı Aile-
sinden. Ateş düştüğü yeri yakmış. Rabbim 
sabır versin.

Vatan Sağolsun.

‘Allah sabrını veriyor’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

 Şehit Jandarma Er Remzi Yavşancı

Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin oğlu Mustafa Runyun, küçük yaşlarda aldığı hafızlık eğitimi aldı. Ailesiyle birlikte Medine’ye 
hicreti sonrasında tanıştığı Nakşi-Halidi şeyhi Zeynelabidin Efendi’nin sohbetlerine katılarak mücahit biri olarak yetişti 

Mücahit olarak yetişti
Küçük yaşlarda hafızlığını 

tamamlayan Mustafa Runyun 
Efendi, aldığı eğitimle edindi-
ği ilimle, İslam adına önemli 
hizmetlerde bulundu. Küçük 
yaşlarda babası Kaçıkçı Ali Rıza 
Efendi ile birlikte Medine’ye 
hicret eden Mustafa Runyun, 
burada Zeynelabidin Efendi’nin 
sohbetlerine katıldı. Bu sohbet-
lerden büyük bir haz ve feyz 
alan Mustafa Runyun, küçük 
yaşlarda bir mücahit olarak ye-
tişti. Bu durum sonraki yıllarda 
Mustafa Runyun’un yolunu çiz-
di. Runyun Mısır’da El-Ezher 
Üniversitesi’nde tahsil gördü. 
Bir süre sonra Türkiye’ye dö-
nen ve ülkesine hizmet etmek 
için burada kalan Runyun, çe-
şitli görevlerde bulundu, hut-
beler verdi. 
MUSTAFA RUNYUN (1917-1988) 

1917’de Konya’da doğdu. 
Babası; Konya’nın Hadim il-
çesine bağlı Alata (Balcılar) 
Köyü’nden Abdülkerim Efen-
di’nin oğlu, Konya ulemasın-
dan Kaşıkçı Ali Rıza Efendi 
(1884 -1969)’dir. Kaşıkçı Ali 
Rıza Efendi, Hadim’de Sıdıka 
Hanım (1882-1963) ile evlen-
miş, bu evliliğinden Fadime 
(Depeler), Nesibe Hanım ve 
İbrahim İlimler (1337- 1996) 
isimli çocukları olmuştur. İkin-
ci evliliğini Mevlüt Efendi’nin 
dul eşi olan Hatice Hanım ile 
Konya’da yapmıştır. Hatice 
Hanım’dan, Naime Hanım, 
Mustafa Runyun ve Abdullah 
Rıza Efendi(1924- 2014)dün-
yaya gelmiştir. Üçüncü eşi Mu-
kaddes Hanım ile Medine’de 
evlenmiştir. Bu evliliğinden 
de Ahmet Rıza isimli bir oğlu 
olmuştur. Mustafa Runyun’un 
annesi Hatice Hanım 1973 yı-
lında İstanbul’da vefat etmiş, 
Sahra-ı Cedid Mezarlığı’nda 
defnedilmiştir.  Kaşıkçı Ali Rıza 
Efendi Nakşi-Halidi Şeyhi Esad 
Erbili (1847-1931)’ye intisap 
ederek ondan hilafet almıştır. 
Ali Ulvi Kurucu (1922-2002) 
hatıralarında “Ali Rıza Efen-
di’nin Şeyh Esad Efendi nez-
dinde, büyük değeri ve itibarı 
vardı. Konya’daki dervişlerine 
adeta bir tamim halinde şöyle 
söylediği biliniyordu: “Ali Rıza 
Efendi, benim halifelerimden 
biri olmakla birlikte Cenab-ı 
Hakk’ın mahbub-i hassıdır. 
Binaenaleyh onu gücendiren, 
sade benim gönlümü kırmakla 
kalmaz, Allahuazimüşşanı gü-
cendirir...” diye bahsetmekte-
dir. Mustafa Runyun, ilkokulu 
ve hafızlığını Konya’da tamam-
ladı. Kapu camiinde ramazan-
larda kardeşi Abdullah Rıza ile 
birlikte mukabelede bulundu. 

MEDİNE’YE HİCRET 
Babası Esad Erbili’nin Kon-

ya halifesi olması ve onunla 
mektuplaştığı gerekçesiyle 
Menemen hadisesinden son-
ra bir iki ay hapis yattı. Fakat 
suç teşkil edecek bir şey bulu-
namadığı için serbest bırakıl-
dı. Daha sonra gördüğü rüya 
üzerine Kaşıkçı Ali Rıza Efen-
di 1934 yılında önce Şam’a 
sonrada hacca gitti. Ardından 
1935’de ailesiyle birlikte Şam’a 
hicret etti. Bir sene Şam’da 
oturduktan sonra Medine’ye 
yerleştiler. Medine’nin en fakir 
dönemleri olduğu için büyük 
zorluklar yaşadılar. Tek odada 
beş kişi kalıyorlardı. Su ihtiyaç-
larını kuyulardan çaydanlıkla 
çekerek karşılıyorlardı. Ali rıza 

efendi burada Konya’da iken 
öğrendiği kaşıkçılıkla geçi-mini 
sağladı. Oğlu Mustafa ile birlik-
te çöllerdeki bodur ağaçlardan 
yaptıkları kaşıkları boyayıp ci-
lalayarak hac mevsiminde sa-
tarak geçimlerini sağladılar. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ ETKİSİ 
Mustafa Runyun, Medine’de 

kardeşi Abdullah Rıza ile birlik-
te, Bozkırlı Muhammed Baha-
eddin Efendi(1831-1906)’nin 
oğlu olan Nakşi-Halidi şeyhi 
Zeynelabidin Efendi (1862-
1939)’nin sohbetlerine devam 
etti. Babası Ali Rıza’nın ifade-
sine göre Zeynelabidin Efendi 
bu sohbetlerde oğullarına ilim 
sevgisiyle vatana dönerek hiz-
met etme aşkı aşıladı. 

İsmail Bilgili, Ahmet Çelik, 
Muhammed Kudsi el-Bozkiri, 
Hoca Memiş Efendi, 

Zeynelabidin Efendi’nin 
Mustafa Runyun üzerindeki 
tesirini Ali Ulvi Kurucu şöyle 
anlatır: Mustafa ile Abdullah 
kardeşler Şeyh (Zeynelabidin) 
efendiyi çok sevdiklerinden her 
gün ziyaretine gider sohbeti-
ni dinlerlermiş. Alı Rıza Efen-
di şöyle derdi. “Zeynelabidin 
Efendi’ye ne kadar dua etsem 

ne kadar rahmet okusam onun 
hakkını ödeyemem. Zira ben 
Mustafa’yla Abdullah’ı çok kü-
çük yaşta buraya getirdim. Bir 
günden bir güne hallerinden 
şikâyet etmediler. 

Konya’da bıraktığımız ba-
ğımıza bahçemize döküp saçıp 
bıraktığımız işimize dükkânı-
mıza imrenmediler. Tehasür 
bile göstermediler. Çünkü Zey-
nelabidin efendinin sohbetleri 
onları mücahit yapmıştı. On-
lara tahsillerini yapıp mücahit 
olarak yetişip memlekete dö-
nerek hizmet etme aşkını ga-
yesini aşılamıştı. Çocuklara oğ-
lum bizim yarıda bıraktığımız 
hizmeti siz tamamlayacaksınız. 
”der onları böyle okşardı. 

MISIR’DA EĞİTİM 
Tahsili için 1938’de Mısır’a 

giden Mustafa Runyun, Ez-
her’de okudu. Burada müdür-
lüğünü Yozgatlı İhsan Efen-
di’nin yaptığı Sultan Mahmut 
Medresesinde kaldı. Musta-
fa Sabri Efendi (1864-1954), 

Muhammed Zahid Kevserî 
(1859-1951) ve Yozgatlı İhsan 
Efendi (1902-1961) gibi Türk 
âlimlerinin derslerine ve soh-
betlerine katıldı. Ahmet Davu-
doğlu (1912-1983), Ali Yakup 
Cenkçiler (1913-1988) İsmail 
Ezherli (1907-1976) Mehmet 
Emin Saraç, Ömer Biçer, Ali 
İhsan Okur, Abdülkadir Şener, 
Ali Özek ve Ali Ulvi Kurucu, 
gibi Mısır’da öğrenim gören 
Türk öğrencilerle yakından 
dostluk kurdu. Ali Ulvi Kurucu 
onu: “Ders şerikim(ortağım), 
Mısır’da tahsilime sebep olan 
gönüldaşım Mustafa Runyun 
bey kardeşim benden 4 yaş ka-
dar büyüktür. Konya’da Kapı 
Camiinde kendisiyle birlikte 
mukabele okurduk. Abdullah 
Rıza Bey de bizimle okurdu.” 
diye tanıtır.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ 
Üniversiteyi bitirdikten son-

ra İslam Hukuku alanında ihti-
sası yaptı. Fakülte son sınıfında 
iken babası müftü olan Nuran 
Meyyan Hanım(d.1932)’la ev-
lendi. Eşi Nuran Hanım’ın ge-
çirdiği bir rahatsızlık sebebiyle 
1950 yılında onun tedavisi için 
Türkiye’ye geldi. Yıllar sonra 

ülkesine dönen Mustafa Run-
yun, Adana’dan girdiği ülke-
sinde ezanların tekrar yüksek 
sesle ve Arapça okunduğunu 
duyunca çok sevindi. Siyasi 
yapının değiştiğini anlayınca 
artık Türkiye’de kalıp ülkesine 
hizmet etmek istedi. Cumhu-
riyet döneminde ilk kez Run-
yun’un el-Ezher Üniversitesi 
diplomasının denkliği kabul 
edildi. 1 Mayıs 1951-30 Nisan 
1952 tarihleri arasında İstan-
bul’da yedek subay olarak as-
kerlik görevini ifa etti. Asker-
liğini yaptıktan sonra 30 Nisan 
1952 tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı Müşavere ve Dini 
Eserleri İnceleme Kurulu Aza 
Yardımcılığı’na, aynı yılın so-
nunda da asil azalığına atandı. 
Ek görev olarak Ankara Hacı 
Bayram Veli Camii’nde hatip-
lik, Ankara Müftü Vekilliği ve 
Ankara İmam Hatip Okulu’nda 
meslek dersleri öğretmenliği 
yaptı. 

HACI BAYRAM CAMİİ 

HUTBELERİ 
Mustafa Runyun Ankara 

Hacı Bayram Veli Camii’nde 
hatip iken verdiği hutbelerini 
de kitaplaştırmıştı. “Hacı Bay-
ram Minberinden Hutbelerim” 
adını verdiği eserin önsözünde 
şöyle demektedir: “1952- 1657 
yılları arası, Ankara Hacı Bay-
ram Camii’nde, ek görev olarak 
hatiplik vazifesi ifa etmiştim. 
Adı geçen camide ilka etmiş 
olduğum hutbeleri, Diyanet 
işleri Reisliği bastırarak, Müşa-
vere ve Dini Eserler İnceleme 
Heyeti kararınca, teşkilatına 
tamim ve tevzi’ etmişti. Bu 
eserin ikinci cildini hazırlamak 
emelinde iken, kader, müellifi-
ni başka sahalara sürükledi. Bu 
yüzden bu emelin tahakkuku 
da ferdalara kaldı; böylece ikin-
ci cildini hazırlamak müyesser 
olmadı.” Runyun, bu eserinde 
48 hutbeye yer vermiş olup 
bazı başlıkları şöyledir: “İslam 
Dini ve İman, Temizlik, Hayırlı 
Mal Nasıl olur, Ölümü Hatırla-
mak, İlim Hakkında, İslam’da 
Müsavat, Allah İçin Muhabbet 
ve Buğz, İhlas, Hayâ, Sabır, 
Dini Terbiye, Tevbe, Riya, Ha-
set, Koğuculuk, Rüşvet, Vatan 

Müdafaası” 
RADYO KONUŞMALARI 

1950’den itibaren başlaya-
rak Diyanet İşleri Başkanlığı 
adına radyoda her hafta dini ve 
ahlaki konuşmalar yapılması 
kararlaştırılmıştı. İlk önceleri 
Mustafa Asım Köksal’ın hazır-
ladığı bu konuşmaları hazırla-
mak vazifesi Mustafa Runyun’a 
da verildi. Mustafa Runyun, 
Ankara Radyosu’nda Dini ve 
Ahlaki sohbet programına ha-
zırladığı bu sohbetler haftada 
bir defa ve 10 dakika olarak 
vermekteydi.

 Ankara Radyosunda yapı-
lan bu konuşmalarını bir araya 
getirerek üç adet küçük kitap 
halinde neşretti. Ancak 7 Ha-
ziran 1955 tarihinden önce 
Diyanet İşleri Başkanlığı mu-
rakabesi altında yapılan “Dini 
ve Ahlaki Musahabeler” adlı 
konuşmalar bu tarihten son-
ra bizzat Radyo Evi tarafından 
idare edilmeye başlanmıştı. 
Runyun’un neşrettiği eser, bu 

tarihten sonraki konuşmalarını 
kapsamaktadır. Eser, konuşma 
tarihlerine göre sıralanamamış 
olup konuların birbiri ile olan 
münasebetleri dikkate alınmış-
tır. Bu konuşmalarında yaptığı 
bazı başlıklar şöyledir: “Allah’a 
Karşı Vazifelerimiz, Peygam-
beri Sevmek Vazifemizdir, Bü-
yüklere Hürmet, Allah Korkusu 
Faziletlerin Kaynağıdır, Hulus 
ve İhlas, Tevbe, Hilim, Teva-
zu, İstikamet, Ticaret Ahlakı, 
Şefkat ve Merhamet, Temizlik, 
Tevekkül, vb.” 

KURAN MEALİ HAZIRLAMA 
Mustafa Runyun, 1956′da 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 
zamanın ihtiyaçlarına uygun 
bir tercüme hazırlamak üzere 
bir heyet kuruldu. Bu heyette 
Şehit Oral, Yusuf Ziya Ersal, 
Asım Güven, M. Asım Köksal, 
Kemal Edip Kürkçüoğlu, M. 
Şevki Özmen’le birlikte Mus-
tafa Runyun’da yer aldı. Son-
raları heyette Şehit Oral, Yusuf 
Ziya Ersal, M. Asım Köksal ve 
Şevki Özmen kaldı. Bu heyet 
Ali İmran suresine kadar gele-
bildi. Bu çalışma 1973 senesin-
de neşredildi. 

SİYASETE GİRİŞ 
Radyodaki programlarıyla 

birlikte Runyun’un Kaşıkçı Ali 
Rıza Efendi’nin oğlu olduğu-
nu öğrenince kendisine büyük 
teveccüh gösteren Konyalılar, 
Demokrat Parti milletvekili 
adayı olmasını istediler. Run-
yun, “Ben ülkeme başka türlü 
hizmet etmek istiyorum. Siya-
sete girmek istemiyorum.” de-
diyse de “Bundan mesulsün.” 
denilerek ikna edildi. Cumhuri-
yet Halk Parti de Runyun’a tek-
lif götürdü. Ancak Runyun bu 
teklifi kabul etmeyip 1954’te 
DP’den adaylığını koydu. 

Fakat “din âlimi” diye 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar 
tarafından onun vekilliği veto 
edildi. Konya’dan Adnan Men-
deres’in yanına giden heyetler 
“Bizim seçtiğimiz vekil nasıl 
veto edilir?” diye tepki göste-
rince Menderes, “İstifasını ver-
sin, 1957’de tekrar adaylığını 
koysun.” dedi. Bunun üzerine 
1957’de tekrar adaylığını koy-
du ve adaylığı kabul edildi. Se-
çim çalışmalarına başladı. 

KONYA MİLLETVEKİLİ 
Seçim günlerinde 7 Ekim 

1957’de Mevlit Kandili müna-
sebetiyle Konya Esnaf Dernek-
leri tarafından Kapı Camiinde 
bir mevlit okutturuldu. 

Mevlit öncesinde Musta-
fa Runyun “İnsanlığın Biricik 
Önderi Hz. Muhammed” başlı-
ğıyla bir vaaz verdi. Bu konuş-
ma ulusal basında çarpıtılarak 
şöyle verilmiştir: “Kahire’deki 
Ezher Üniversitesi mezunu ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Danışma Kurulu üyesi olan 
Mustafa Runyun, memleke-
ti Konya’dan adaydı. Camide 
vaaz adı altında iki saatlik bir 
seçim konuşması yaparak ya-
saları çiğnedi.” 

27 Ekim 1957’de yapılan 
genel seçimlerinde Konya’da 
yüzde 44 oyla Demokrat Parti 
21 milletvekili çıkarmış ve se-
çim sonucunda Mustafa Run-
yun da Konya’dan milletvekili 
seçilmiştir. TBMM’nde 1 Kasım 
1957’den 27 Mayıs 1960 Aske-
ri Darbesine kadar Demokrat 
Parti Konya milletvekili olarak 
görev yaptı. Mecliste Maarif 
Encümeni görevinde bulundu. 

 Mustafa Runyun (solda) kardeşi 
hattat Abdullah beyle.

Mustafa Runyun’un gençliği

Mustafa Runyun (Oturan) ayakta 
ortadaki Ali Ulvi Kurucu.

Mustafa Runyun Ezher’de iken.

1980 sonrası Mustafa Runyun.

Yıllar sonra ülkesine dönen Mustafa Runyun, Adana’dan girdiği ülkesinde 
ezanların tekrar yüksek sesle ve Arapça okunduğunu duyunca çok 

sevindi. Siyasi yapının değiştiğini anlayınca artık Türkiye’de kalıp ülkesine
 hizmet etmek istedi.

Türkiye ile Çeçenistan arasında kültürel anlamda büyük bir benzerlik olduğunu belirten Çeçen Şamil Paizvev, “Çeçenler ve 
Türkler kardeştir diyorum. Bu kardeşliği de burada güzel bir şekilde gördüm” dedi. Türkiye’yi ve Konya’yı çok sevdiğini söyledi

Kardeşlik köprüsü var
Kuzey Kafkasya’yı oluşturan 

sayısız cumhuriyet, vilayet ve 
bölge içerisinde bir tanesi vardır 
ki her açıdan diğerlerinden kalın 
bir çizgiyle ayrılır. Onun hemen 
yanı başında bulunan özerk yö-
netimlerin çoğunun ismi Rusya 
dışında halen fazlaca bilinmez-
ken, neredeyse son çeyrek asırdır 
yaşadıklarından dolayı onun adını 
neredeyse tüm dünya ezberlemiş 
bulunuyor. Evet, Çeçenistan’dan 
bahsediyoruz veya diğer adıy-
la Çeçenya’dan… Çeçenistan’ın 
Batısında İnguşetya, doğusunda 
Dağıstan, güneyinde Gürcistan 
ve kuzeyinde Stavropol Vilayeti 
yer alıyor. Çeçenistan; güneyden 
kuzeye 170, batıdan doğuya ise 
100 küsur kilometre. Çeçenistan 
oldukça dağlık bir bölgede yer 
almaktadır. Özellikle güney kıs-
mında pek çok dağlık alanlar bu-
lunur. 20. Yüzyıl boyunca sayısız 
idari yapılanma ve isim değiştiren 
Çeçen ülkesi, SSCB döneminde 
“Otonom Sovyet sosyalist cum-
huriyeti” statüsü altında birlikte 
olduğu “İnguşya” ile 1992 yılında 
yollarını ayırdıktan sonra “İçkerya 
Çeçen Cumhuriyeti” adını almıştı. 
Geçirdiği iki savaş sonrası ismini 
“Çeçenistan Cumhuriyeti” olarak 
yenileyerek Rusya Federasyo-
nu’nda varlığını sürdürüyor.  

‘BENİM İÇİN EN UYGUNU 
TÜRKİYE OLDU’

Çeçenistan ile Türkiye ara-
sında tarihi bağlar bulunuyor. Bu 
bağlardan dolayı olacak ki kültü-
rel anlamda Türkler ve Çeçenler 
arasında bazı kültürel benzerlikler 
dikkat çekiyor. Ayrıca Türkler ve 
Çeçenler arasında ayrı bir sevgi 
ve muhabbet bulunuyor. Bu du-
rum Türkiye-Çeçenistan ülkeleri-
nin arasındaki diplomatik bağlara 
da yansımış durumda. Ayrıca, bu 
ilişki Çeçenistan’dan Türkiye’ye 
okumak için gelenlerin sayısını da 
artırıyor. Türkiye’de eğitim gören 
Çeçenistanlı Şamil Paizvev, bun-
lardan sadece biri. 3 yıldır Kon-
ya’da olan ve Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi TIP 
Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olan 
Paizvev, Çeçenistan ve Türkiye 
ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. Türkiye ile kültürel anlam-
da büyük benzerlikler olduğunu 
belirten Paizvev, “Ben eğitimimi 
yurt dışında yapmak istedim. Bu-
nun için yaptığım araştırmalarda 
benim için en iyi tercihin Türkiye 
olacağını düşündüm.  Çünkü Tür-
kiye’nin eğitimi oldukça kaliteli. 
Bunun dışında daha da önemlisi, 
Türkiye Müslüman bir ülke” dedi. 

KÜLTÜREL BENZERLİKLER VAR
Türkiye ile Çeçenistan arasın-

daki ilişkiye değinen ve Türkler 
ile Çeçenlerin birbirlerine olan 
güçlü bağından bahseden Şamil 
Paizvev, şunları söyledi, “Çeçe-
nistan’ın çeçen dansı var. Türkler 
onu çok seviyorlar. Çeçenistan 
dağlık bir yer. Oldukça da yeşil bir 
yer. Çeçenistan’la Türkiye arasın-

da kültürel anlamda benzerlikler 
var. Çoğu şeylerimiz aynı. Büyük-
lere saygı, küçüklere sevgi, misa-
firperverlik gibi anlayışlar Türkiye 
ile hemen hemen aynı. Bundan 
dolayı benzerlikler var. Ben Tür-
kiye’ye gelmeden önce çok fazla 
tanımıyordum, bilmiyordum Tür-
kiye’yi. Tek bildiğim Müslüman 
olması ve halkının yani Türklerin 
iyi olması. Ama ben buraya gel-
dim ve çok sevdim. Türkler çok 
misafirperver, iyi davranıyorlar 
bize. Hatta bize misafir değilsin 
sen bizdensin diyorlar.  Bu tür 
şeyler beni çok mutlu ediyor.”

ÇEÇENİSTAN’DA 
RAMAZANLAR ÇOK GÜZEL

Paizvev, Çeçenistan’ın Müslü-
man bir ülke olduğunu hatırlattı. 
Şuadan İslam’ın orada güzel bir 
şekilde yaşandığını herhangi bir 
baskının olmadığını dile getiren 
Paizvev, ülkesindeki Ramazan’la-
ra değindi. “Çeçenistan’da Rama-
zan’ın manevi bir havası vardır” 
diyen Paizvev, sözlerine şöyle 
devam etti, “Ramazan’da özellik-
le büyük bir saygı olur. Büyük bir 
oranı oruç tutar, hastalıktan filan 
oruç tutmayanlar olabiliyor. Ama 
onlar da saygısızlık olmasın diye 
hiçbir zaman açık açık yemez ve 
içmezler. Oruç tutan insanlara 
karşı büyük bir saygı gösterirler. 
Türkiye’de de hemen hemen böy-
le. Ezanlar okunurken sessiz olu-
nun. Ramazan’da camiler dolar 
taşar. Benim yaşadığım yer köy 
olduğu için çok kalabalık değil. 
Bu nedenle dışarlar fazla kalaba-
lık olmaz. Herkes evinde ailesiyle 
birlikte iftar yapar. Ama Rama-
zan’da ziyaretler artar. Akrabalar, 
komşular birbirine ziyarete gider, 
birlikte iftarlar yapılır. Bu mesela 
Türkiye’de de var. Bizim yemek-
lerimiz biraz ağır olur. Türkiye’de 

mesela çorba olur, ana yemek 
olur sonra tatlı filan oluyor. Bi-
zim orada tek bir yemek olur ama 
yemek doyurucu ağır bir yemek 
olur. O şekilde yemek anlamında 
farklılıklar var.”

ÇEÇENLER VE 
TÜRKLER KARDEŞTİR

Konya’daki Ramazanlarla ilgili 
de açıklamalarda bulunan Paiz-
vev, “Ramazan’da Konya’da güzel 
bir hava hissediyorum. Manevi bir 
havası oluyor. Akşamları normal-
de dışarıya çıkmak istemem ama 
Ramazan’da akşamları iftardan 
sonra dışarı çıkmak istiyorum. Bir 
de burada şöyle bir durum var; 
Buradaki iftarlar, yardımlaşmalar 
oldukça güzel. İnsanların birbirle-
rini iftara davet etmeleri, birlikte 
iftarlar açılması oldukça hoşuma 
gidiyor. Bu nedenle Ramazan’ları 
burada çok seviyorum” diye ko-
nuştu. Türkler hakkında önemli 
bir noktaya da değinen Paizvev,  
“Bir de benim Türk arkadaşlarım 
var, bana yabancı gözüyle bakmı-
yorlar. Kardeş gözüyle bakıyorlar. 
Çeçenler ve Türkler kardeştir di-
yorum ben. Bu kardeşliği de bu-
rada güzel bir şekilde gördüm” 
değerlendirmesi yaptı. 

 Bangladeşli Nur Uddın Hamim

Millet Bahçesi müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, “Millet 
Bahçeleri’nden birini de 
Konya’da yapacağız” 
açıklamasını hatırlatan 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Millet Bahçesi’nin şimdiden 
Konya’ya hayırlı olmasını 
diledi. n SAYFA 6’DA

‘Hukuku sağlayacağız’
İYİ Parti Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı Adayı 
Meral Akşener, Konya’da 
partilileriyle buluştu. Kılı-
çarslan Meydanı’nda par-
tililere seslenen Akşener, 
“Cenab-ı Hakk’a sözüm 
olsun, bu ülkede adaleti, 
hukuku sağlayacağız” dedi. 
n SAYFA 16’DA

Geleceğimiz için 
el ele vermeliyiz

Karatay Belediyesi 
Fevziçakmak Düğün 
Salonunda düzenlenen 
iftar programında 
konuşan AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı, 
Türkiye’nin geleceği için 
el ele vererek seçmenlere 
AK Parti’nin hedeflerinin 
ve çalışmalarının 
anlatılmasının önemini 
vurguladı. n SAYFA 14’TE

05 Dijital pazarlamaya 
haksızlık ediliyor 12 Vergide son

gün 31 Mayıs 14 Geleceğin mucitleri 
göz kamaştırdı
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Seferber oldular
Yardım kuruluşları 

Ramazan ayı içerisinde 
yurtiçi ve yurtdışında 

olmak üzere birçok 
mazluma elini uzatıyor. 
Bu yıl ise yaşanılan son 

durumlardan dolayı Filistin 
ön planda tutuluyor

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
YARDIM YAPIYORLAR

Ramazan Ayı rahmeti ve bereke-
ti ile birlikte devam ederken ili-
mizde bulunan yardım kuruluş-
larının yardıma muhtaç kişilere 
ulaşma seferberliği de sürüyor. 
Yurtiçi ve Yurtdışında bulunan 
binlerce mazlum insana nakdi, 
gıda ve ihtiyaç gerekleri doğrul-
tusunda yardımlar gerçekleştiri-
liyor.

YURT DIŞI YARDIMI
AĞIRLIK KAZANDI

Özellikle Yurtdışına yapılan yar-
dımların daha fazla olduğu öğre-
nilirken, bu yılki Ramazan Ayı’n-
da Filistin’in ön planda olduğu 
vurguladı. Ayrıca Nijer, Burkina 
Faso, Zimbabve, Togo, Benin, 
Komor Adaları, Moro, Etiyopya, 
Somali, Bosna Hersek, Suriye 
gibi ülkelere de yardımlar ger-
çekleştiriliyor.  n SAYFA 15’TE



Nalçacı Caddesi Kabataş Sitesi No: 3/A
Giba Şekerleme Nalçacı Şubesi

Tel: 0332 233 16 15
Fevzi Çakmak Mah. 10758 Sk. KOBİSAN 2.San. Sit. No: 7/A Karatay KONYA

Giba Şekerleme Fabrika Genel Merkez

Tel: 0 332 342 35 80

Giba Şekerleme Otogar Şubesi
Yeni Otogar No:10 KONYA

Tel: 0 332 265 02 21

Giba Şekerleme Mevlana Şubesi
Mevlana Caddesi Altın Çarşı No:62/C

Tel: 0 332 350 47 57

Dedeman’dan basına iftar 

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
tarafından geleneksel hale getirilen ve bu 
yıl 3.’sü düzenlenen iftar yemeğinde has-
tane çalışanları ve aileleri bir araya geldi. 
Yaklaşık 5 bin kişinin ağırlandığı iftar prog-
ramına, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcıları 
Mehmet Yavuz ve Hasan Çiftci, AK Parti 
İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gürbüz, 
Hizmet başkan ve yardımcıları ile birlikte 
çok sayıda hastanenin başhekim ve idare-
cilerinin yanı sıra Sağlık-Sen Konya Şube 
Başkanı Zeynel Abidin Uysal katıldılar.

İftardan önce konuşan Hastane Baş-
hekimi Doç. Dr. M. Ali Eryılmaz, Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin büyük bir aile 
olduğunu vurguladı. Birlik, beraberlik ve 
dayanışma açısından bu tür organizasyon-
ların önemine inandıklarını belirten Eryıl-
maz, “Hastane çalışanları olarak hepimiz 
bu mübarek günde ailecek bir aradayız. 

Temizlikten güvenliğe, sağlık bakım hiz-
metlerinden hastane idaremize kadar her 
çalışanımız bizim için çok önemli. Bu ne-
denle davetimize katılarak bizleri onurlan-
dıran tüm kıymetli misafirlerimize, mesai 
arkadaşlarıma ve ailelerine çok teşekkür 
ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç da mübarek bir Ramazan gününde 
sağlık çalışanları ve aileleri ile birlikte ol-
maktan dolayı son derece mutlu olduğunu 
ifade etti. Prof. Dr. Koç “Güzel yurdumuza 
içten ve dıştan zarar vermeye çalışan bir-
çok şer odağının olduğu bir ortamda bu 
tür buluşmalar gerçekten büyük bir anlam 
ifade etmektedir. Vatanımız ve milletimiz 
için hep birlikte çalışmak zorundayız. Al-
lah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, 
düşmanlarımızın oyunlarını bozmaya ve-
sile kılsın” dedi.
n HABER MERKEZİ 
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Sağlıkçılar iftarda buluştu

Dedeman Otel, gazetecileri iftar yeme-
ğinde bir araya getirdi. Dedeman Otel’de 
düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu iftar 
yemeğine; Dedeman Konya Hotel & Con-
vention Center Genel Müdürü Hasan Fahri 
Bozkurt, Satış Müdürü Serap Bakırhan, Zi-
yafet Satış Müdürü Murat Güzel, Yiyecek 
ve Servis Müdürü Halil Kaya, Kurumsal 
Satış Müdürü Bahadır İrven ile Konya’da 
görev yapan gazeteciler ve basın men-
supları katıldı. İftar programında konuşan 
genel müdür Hasan Fahri Bozkurt, “Şehrin 
kalkınmasında turizm çok büyük bir öneme 
sahiptir. Aynı derecede basın da bir şehir 
için kaçınılmaz önemlidir. Basının iyi ve 
kaliteli çalışması şehirdeki tüm kurum ve 

kuruluşları olumlu yönde etkileyecektir. Bir 
şehir için önemli olan bu iki sektör temsil-
cileriyle iftar da bir araya gelmek güzel bir 
durum. Dedeman Konya 12 yıldan bu yana 
kongre, fuar ve toplantı gibi çok sayıda 
organizasyona ev sahipliği yapan Dede-
man Konya’nın, çağın gereksinimlerine ve 
kongre turizmindeki yeni trendlere uygun 
olarak, sürekli kendini yenileyen ve yaptığı 
yatırımlarla kendilerini her zaman dinamik 
tutan bir otel. Davetimize katılan tüm basın 
mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu vesi-
le ile tüm basın mensubu arkadaşlarıma 
hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuş-
tu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İpekyolu Sanayici ve İşadamları 
Derneği, üyeleri ve ailelerine iftar ye-
meği verdi. Köfteci İbrahim Usta’da 
yapılan iftar yemeği programında der-
nek yönetim kurulu üyeleri ve üyeler bir 
araya geldi. İpekyolu Sanayici ve İşa-
damları Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tahir Şahin, her yıl geleneksel ola-
rak düzenlen iftar yemeğinde üyelerle 
birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu 
belirterek, mübarek Ramazan ayının 
herkese hayırlar getirmesini diledi.
n HABER MERKEZİ 

İpekyolu Derneği’nden geleneksel iftar 
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Jandarma Er Remzi Yavşancı. Askeri aracın, şarampole yuvarlanması sonucu şehit oldu. 24 yaşında hayatının, hayallerinin başında 
Rabbim şehadet şerbeti içmeyi nasip etmiş. Ailesi cenazesi geldiğinde açıp yüzüne bakmışlar, sanki şehit olmamış, gülümsüyormuş

Yurdunu Allah’a bırak çık yola;
Cenge! Çek ki vatan kurtula.
Böyle müyesser mi gaza her kula?
Haydi levend asker, uğurlar ola.
Ey sürüden arkaya kalmış yiğit!
Arkadaşın gitti, yetiş senr de git.
Bak ne diyor, cedd-i şehidin, işit;
Durma git evladım, uğurlar ola.
“Cabir b. Abdullah anlatıyor (ra):  
Babam Abdullah b. Amr b. Harem, 

Uhud’da şehit düşünce Resulüllah (s.a.v.) 
bana:

-Ey Cabir! dedi. Ben sana Allah Teâ-
la’nın babana söylediklerini haber vereyim 
mi? dedi. Ben de:

-Buyur ey Allah’ın Resulü! Dedim. Bu-
nun üzerine Rasulullah şöyle buyurdu:

-Allah her kimle konuşmuşsa perde 
arkasından konuşmuştur. Fakat senin 
babanla perdesiz konuştu. Karşısına aldı, 
şöyle buyurdu:

 -İste benden ne istersen, istediklerini 
sana vereceğim. O da:

 -Ya Rabbi! Beni dünyaya gönder. Se-
nin uğrunda ikinci defa öldürüleyim, dedi. 
Şehidin bu arzusuna Yüce Allah şu cevabı 
verdi:

 -Ben, ölenler dünyaya bir daha dön-
meyecekler, diye hükmettim.

Bunun üzerine (şehit baban) şöyle 
dedi:

 -Öyleyse Allah’ım! Bu hükmünü 
dünyada kalanlara ulaştır. Bunun üzerine 
Allah da Al-i İmran suresinin şu ayetlerini 
indirdi:

 -Allah yolunda öldürülenleri sakın 

ölüler sanma. Bilakis onlar Rableri ka-
tında diridirler. (Öyle ki Allah’ın) lütf-u 
inayetinden, kendilerine verdiği (şehitlik 
mertebesi) ile hepsi de şad olarak (cennet 
nimetleriyle) rızıklanırlar. Arkalarından 
henüz onlara katılamayan şehit dindaşları 
hakkında da: Onlara hiç bir korku yoktur. 
Onlar mahzun da olacak değillerdir, diye 
müjde vermek isterler.”

Bugün hayat hikâyesinden kesitler 
vermeye çalışacağımız Kahramanımız, 
Şehit Remzi Yavşancı. 

Şehidimiz, 19 Aralık1980 tarihinde 
Karapınar Ortaoba’da doğmuş. Ailenin 
dört yıllık çocuk hasretinden sonra ku-
caklarına aldıkları Şehidimiz, üç kardeşin 
en büyüğüdür. “O bir başkaydı” diye tarif 
edebildi annesi onu. Dört yıllık bebek has-
retinden sonra kucağına almış, kokusunu 
çekmişti içine. 

Aile, 1984 yılında Konya’ya taşındık-
tan sonra ilkokulu Akçeşme İlkokulu’nda, 
orta okulu Hâkimiyet İlkokulu’nda, liseyi 
ise Koyuncu’da meslek lisesinde tamam-
ladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okulunda, Haber-
leşme okumuş.

Üniversite eğitimini tamamladıktan 
sonra kendisinden iki yaş büyük amcası 
askere gitmek için tecil bozdururken Şe-
hidimiz de onunla birlikte tecilini bozdur-
muş. Okulu beraber okumuş, askere de 
beraber gitmiş amcasıyla. Köylerinden du-
alar eşliğinde uğurlanmış iki asker de.Gi-
derken uçarcasına gitmiş vatani hizmetini 
yerine getirmeye.

Şehidimizin yolu Bilecik’e, amcasının 
yolu Manisa’ya düşmüş.  Mayıs 2004’te 
devre kaybı olarak gitmişler. Şehidimiz 
askere gitmeden önce kendinden küçük 
olan kardeşinin nişanı yapılmış. Kendisi-
ne nişan yapalım diyen anne ve babasını 
askerlik sonuna kadar olmasın diye dur-
durmuş.

Acemi birliğini jandarma olarak Bile-
cik’te yaptıktan sonra usta birliği için Van 
il Jandarma’ya gelmiş. Burada santralde 
görev almış. En son yemin törenine gittik-
lerinde gördükleri oğullarının bir daha ki 
sefere acı haberi gelmiş ailesine. O yıl Ra-
mazan ayına girildiği gün 14 Ekim 2004 
tarihinde düşmüş ateş baba ocağına. Ya-
zın tarla ve harman işi ile uğraşıp düğün 
hazırlığı yaparken oğullarının şehadetini 
öğrenmişler. Ramazan Bayramı’ndan 

sonra yapmayı düşündükleri kardeşinin 
düğününü görmek nasip olmamış Şehi-
dimize. Daha 24 yaşında hayatının, ha-
yallerinin başında Rabbim şehadet şerbeti 
içmeyi nasip etmiş.

Van’ın Çatak İlçesi’nde, ilçe merke-
zinden Bilgi Köyü Karakolu’na gitmekte 
olan Jandarma Komutanlığı’na ait askeri 
aracın, şarampole yuvarlanması sonucu 
Remzi Yavşancı şehit olmuş, 4 asker de 
yaralanmış. Kirazlı Köyü’nü geçtikten son-
ra aracın şarampole yuvarlandığı kazada, 
araç sürücüsü olan Jandarma Er Remzi 
Yavşancı’nın şehadet şerbeti içmiş.

Baba Mustafa ve anne Durdane Yav-
şancı, tarlada çalışırken çalan telefonda bir 
asker anne ve babayla görüşmek istediğini 
söylemiş. Hemen bir araç bulup Konya’ya 
gelmek için yola koyulan babanın yolda 
giderken durmadan gözleri dolmuş. Eşine 
doğru yaklaşıp, oğullarına bir şey olduğu-
nu söylemiş ama inşallah hayırdır, diye-
rek yola devam etmiş. Geldiklerinde evin 
her tarafını araçlar, askerler, komşular, 
akrabalar ve ambulansın çevirdiğini gör-
müş. Herkesi her şeyi biliyormuş aslında. 
Oğullarının şehadetini bir onlar duymamış 
daha. Anne Durdane Yavşancı kalabalığı 
görünce oğlunun şehit olduğunu hisset-
miş fakat hemşirelerin müdahalesinden 
sonrasında, sakinleştiricilerden dolayı, ne 
yaşadığını anlayamamış. Ancak iki gün 
sonra getirilen cenazesi, dualarla son yol-
culuğuna uğurlanmış. Cuma günü cenaze 
töreninden sonra o gece sahura kalkılmış 
ve ertesi gün mübarek Ramazan ayının ilk 
orucu tutulmuş. Annenin de babanın da 
ortak ifadesi şu oluyor sonrasında; “Allah 
sabrını veriyor. Namazımızı da kıldık, oru-
cumuzu da tuttuk çok şükür.” 

Cenazesi geldiğinde açıp yüzüne 
bakmışlar. Sanki şehit olmamış, gülüm-
süyormuş. Aslında ölmemiş, uyumuş. 
Sanki omuzuna dokunsanız kalkacak gibi. 
Anlatırken gözyaşlarını tutamayan annesi 
güzel yüzüne ayrı bir güzellik katıldığını 
söylüyor. Ağzından düşürmediği şu sözler 
onun kaderinin özeti olmuş: “Hızlı yaşa, 
genç öl cesedin yakışıklı olsun.”

Evlatlarının ya da eşlerinin şehadetin-
den sonra ailelerin yaşadığı ortak olaylar-
dan birisi de rüyalar. Şehidimizin ailesinin 
de onunla ilgili çok güzel rüyalar gördü-
ğünü öğreniyoruz. Örneğin, anne Durda-
ne Hanım, şehadetinden bir gün önce de 

balkonda otururken sanki bir askeri aracın 
geldiği ve evlerinin önüne durduğunu 
görmüş, kalkmış bakmış araç yok, anlam 
verememiş. Şehit geldikten sonra cenaze 
aracının durduğu yere çok yoğun bir ışığın 
geldiğini gören komşuları olmuş.

Yine anne Durdane Hanım’ın Umre-
ye gidecekleri sırada gördüğü rüyasında 

oğlunun, anne ben de gideceğim Umreye 
dediğini görmüş. Onlar daha gitmeden 
oğlunun gittiğini söylüyor anne. 

24 sene sonra verdiği evlatlarını 24 
sene sonra almış Rabbim, Yavşancı Aile-
sinden. Ateş düştüğü yeri yakmış. Rabbim 
sabır versin.

Vatan Sağolsun.

‘Allah sabrını veriyor’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

 Şehit Jandarma Er Remzi Yavşancı
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Anadolu Hayat’tan çiftçilere özel emeklilik
Anadolu Hayat Emeklilik’in 

çiftçilere özel hazırladığı emeklilik 
planında, çiftçilere uygun ödemeler 
ile birikim yapma imkanı sunulur-
ken yüzde 25 devlet katkısı avanta-
jından da yararlanıyorlar.

Anadolu Hayat Emeklilik’in 
Çiftçilere Özel Emeklilik Planı, 
çiftçilere bütçelerini sarsmadan 
birikim yapma ve emeklilik döne-
minde ek gelir elde etme imkanı 
sunarken, aile bireylerine de aynı 
avantajlarla emeklilik fırsatı tanı-
yor. Özellikle kırsal kesimde yaşa-
yan ve geçimini tarım faaliyetleri 
üzerinden sağlayan, hasatlar sebe-
biyle ödemeleri dönemsel olarak 
gerçekleştirmek isteyen çiftçiler ve 
aile üyelerine özel olarak hazırla-
nan emeklilik planında, yüzde 25 
devlet katkısı da elde ediliyor.

Sosyal güvenlik danışmanlığı, 

hukuki danışmanlık gibi özel hiz-
metler ve 125 TL’den başlayan kat-
kı payı ile emeklilikte ek gelir elde 
etmeimkânı sunan plan hakkında 
bilgi veren Anadolu Hayat Emekli-
lik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, 
planın tüm detaylarının çiftçilerin 
ve ailelerinin ihtiyaç ve beklentile-

ri göz önüne alınarak belirlendiğini 
söyledi. Bu yeni ürünle, çiftçilerin 
ve ailelerinin sisteme dahil olma 
oranlarını artırmayı hedefledikleri-
ni belirten Erkan, “En temel ama-
cımız bireysel emekliliksistemini 
yaygınlaştırarak, daha çok kişinin 
sisteme dahil olmasını ve emekli-

likteelde edecekleri ek gelirle gele-
ceklerini güvence altına almalarını 
sağlamak. Sahip olduğu özelliklerle 
son derece avantajlı olarak sun-
duğumuz Çiftçilere Özel Emeklilik 
Planı’mızla çiftçilere daha güvenli 
bir gelecek için destek olacağız” 
dedi.  n HABER MERKEZİ Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan 

Birlik Vakfı Konya Şubesi, Ra-
mazan ayı boyunca çay sohbetleri 
düzenliyor. Vakıf binası önünde te-
ravih namazı sonrasında yapılan Çay 
Sohbetleri programlarında Rama-
zan ayının ruhuna uygun konularda 
sohbetler gerçekleştiriliyor. Birlik 
Vakfı olarak kış döneminde düzen-
ledikleri “Her Cumartesi Birlikteyiz” 
konferanslarıyla bilim, tarih, kültür 
ve sanat dünyasına önemli katkılar 
sağlamaya çalıştıklarını dile getiren 
Vakıf Başkan Vekili Abdi Parlak, bu 
programlara yaz döneminde ara 
verdiklerini, Ramazan ayı boyunca 
ise her akşam teravihten sonra çay 
sohbetleri düzenlediklerini kaydetti. 
Bütün Konyalıları Vakıf binası önün-
de açık havada gerçekleştirilen Çay 
Sohbetleri Programına davet eden 
Parlak, “Amacımız Ramazan ayı bo-

yunca bu kutsal ayın ruhuna uygun 
olarak gerçekleştirdiğimiz sohbet-
lerde gençlerimize bir şeyler verebil-
mek, onların milli ve dini değerlerle 
yetişmelerine katkı sağlamaktır. 
Programımıza katılmak ve çalışma-
larımızı yakından takip etmek iste-
yen herkesi vakfımıza bekliyoruz” 
dedi. Birlik Vakfı’nın çay sohbetinde 
önceki gün akşam ikramlar eşliğin-
de Milli Türk Talebe Birliği’nden Yıl-
maz Şentürk’ün söylediği ilahiler ve 
Muhammet Furkan Coşgun’un ney 
dinletisi katılımcılara manevi hava 
yaşattı.

Birlik Vakfı’nın Çay Sohbetleri, 
Ramazan ayı boyunca devam ede-
cek. Çay sohbetlerinde  kültürel ve 
edebi konulara ilişkin programlar 
yapılacak.
n HABER MERKEZİ

Uzayı sevdirmek için 
astronomi okutulmalı

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Uzay Teknolojileri ve Türki-
ye” konuşuldu. Konya Halk Kü-
tüphanesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen sohbette Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Tek-
nolojileri Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, 
dünyadaki uzay teknolojileri ile 
bu teknolojiye sahip olan ülkelerin 
geldiği nokta ile Türkiye’nin uzay 
ve uydu çalışmaları hakkında ge-
niş bilgi verdi. Sunum eşliğinde 
frekanslar ile uydular hakkında bil-
gi vererek konuşmasına başlayan 
Konya/Karapınar doğumlu Doç. 
Dr. Lokman Kuzu, haberleşme, 
görüntü, meteoroloji ve bilimsel 
olarak uzaya fırlatılan her uydunun 
özel bir görevi yerine getirmek için 
tasarlanıp, yapılıp fırlatıldığını be-
lirterek “Uydularla uzayda ne var, 
onu anlamaya çalışıyoruz” dedi. 
Uydularla akıllı tarım projeleri ger-
çekleştirildiğini ve GAP Bölgesinde 
HASSAS Projesi uyguladıklarını ve 
uydudan alınan görüntülerle tarım 
alanlarının analizini yaptıklarını da 
belirten Kuzu, MİT, emniyet ve as-
keriyenin işini kolaylaştıracak pek 
çok proje sunduklarını ve altyapıya 
büyük önem verdiklerini söyledi. 
Uzay çağı tarihçesiyle ilgili bilgiler 
de veren Kuzu, Belçikalı papaz Ge-
orge Lemaitre’ninBigBang teori-
sini 1927’de formüle ettiğini ifade 
ederek “Buna göre bütün evren 
tek bir noktadan patlayarak oluş-
muştu. BigBang’ı ilk iddia edenler 
arasında başka bilim adamları da 
vardır. Evrenin başlangıcı olduğu 
ve genişlediği Kur’an’da bir ayet-
tir. Evrenin yaşı da 13,8 milyar ışık 
yılıdır” dedi. İlk uydunun 1957’de 
Rusya tarafından yörüngeye yer-
leştirildiğini ve ilk defa Laka adlı bir 
köpeğin uzaya gönderilerek 7 gün 
yörüngede kalan Sputnik-2 uydu-
suyla canlıların uzayda yaşayabil-
diklerinin böylece ispatlandığını 
ifade eden Kuzu, uzaya giden ilk 
insanın 1961’de Rus YuriGagari-
nolduğunu söyledi. 

TÜRKİYE’DE UZAY VE UYDU 
ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin uzay çalışmala-
rına 1994 yılında başladığını ve 
ilk uyduyu AlcatelAleniaSpace’e 
yaptırdığını, ancak fırlatma kaza-

sı sebebiyle uydunun okyanusu 
boyladığını belirten Kuzu, aynı 
sene içerisinde ikinci uydu Türksat 
1B’nin başarıyla yörüngeye girdiği-
ni, 1996’da Türksat 1C uydusunun 
fırlatıldığını ifade etti. Türkiye’nin 
uydu faaliyetlerine 2000’de başla-
dığını ve 2006’da bu faaliyetlerin 
arttığını kaydeden Kuzu, TÜBİTAK 
VE TÜBİTAK UZAY hakkında da 
bilgiler verdi. Maliyetleri 1,2 mil-
yar dolar olan İMECE adlı uydunun 
2021’de,TÜRKSAT 6A haberleş-
me uydusunun da 2023’de uza-
ya fırlatma çalışmalarının devam 
ettiğini kaydeden Kuzu, 350 mil-
yar dolarlık bir hacme sahip olan 
uzay sektöründe ABD’de 260 bin 
kişinin, Rusya’da 240 bin kişinin, 
İngiltere’de 30 bin kişinin, İran’da 
5 bin kişinin ve Türkiye’de ise 600 
kişinin istihdam edildiğini ve uzay-
la ilgili insan kaynağımızın az oldu-
ğunu söyledi. 

İki saat süren sohbetinde uzay 
çalışmalarıyla ilgili soruları da ce-
vaplandıran Kuzu, bütçe ve AR-
GE çalışmalarının önemine dikkat 
çekerek “NASA her yıl 20 milyar 
dolar bütçe ayırıyor. Uzay ve uydu 
çalışmalarında süreklilik önemlidir. 
Başarısız olabilirsiniz ama onu ba-
şarana kadar sürdürmeniz gerekir. 
Türkiye yüksek çözünürlüklü uydu 
yapmanın yanı sıra haberleşme 
uydusunu da yapar hale gelmiştir. 
Savunma sanayimiz gelişiyor ama 
insan kaynakları açısından da zor-
lanıyoruz. Beyin göçünü önleme-
miz gerekiyor” dedi.

Uzayı çocuklara sevdirmek için 
Milli Eğitim ile öğretmenlere bü-
yük görevler düştüğünü belirten 
Kuzu,“Bilim Merkezleri yaygınlaş-
tırılmalıdır. 1974’de müfredattan 
çıkarılan astronomi dersleri tekrar 
konulması lazım. Başarının arka-
sında sevgi ve istek vardır. Milli 
eğitimin büyük adım atması lâzım. 
Ezbere dayalı eğitim yerine klasik 
eğitim metoduna geçip yöntem 
değiştirilmeli. İşe önce hocaları 
eğitmekle başlanmalı. Bilim Mer-
kezine gitmeyi de hocaya bırakma-
yıp müfredata koyacaksınız.”

Sohbetin ardından Konya Ay-
dınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Mustafa Güçlü, Doç. 
Dr. Lokman Kuzu’ya kitap hediye 
etti. Yazar Lokman Kuzu da, yeni 
çıkan kitabını imzaladı.
n HABER MERKEZİ

Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam dijital pazarlamanın önemine dikkat çe-
kerek, “Dijital pazarlama birçok dinamiği bir arada uygulayabileceğiniz bir stratejidir” dedi

Dijital pazarlamaya 
haksızlık ediliyor

Branding Türkiye, eğitimle-
ri ve projeleri ile kurumlara dijital 
pazarlamadan marka yönetimine 
birçok dinamiği içinde barındıyor. 
Türkiye’nin daha kurumsal iş ha-
yatının oluşmasına katkıda bulunan 
Branding Türkiye, Ankara’daki yatı-
rımlarını geliştirmeyi amaçlıyor.Ku-
rumsal İletişim ve dijital pazarlama 
kelimeleri son yıllarda hayatımızda 
daha çok yer almaya başladı. Öne-
mi her geçen gün artmakta olan 
kurumsallaşmanın, küçük ve büyük 
yatırıma sahip şirketlerin profesyo-
nel iş yönetimi için eğitim ve prog-
ramlarla dönüşüme gitmektedir.
Branding Türkiye, bütünleşik pa-
zarlamaya dair tüm olguların akade-
misyenler ve sektör profesyonelleri 
tarafından değerlendirildiği, dijitalin 
dinamiklerine uygun bir yayın poli-
tikasına sahip ve fayda odaklı yeni 
nesil bir mecra olarak tanımlanıyor. 
Branding Türkiye Kurucusu Mürsel 
Ferhat Sağlam, piyasada birçok kişi-
nin bu işi yaptığını fakat gerçek ma-
nada bir boşluğun ve bilgisizliğin kol 
gezdiğini dile getirdi. Aynı zamanda 
Ajans Paradise’inde sahibi olan Fer-
hat Sağlam ve aynı yapı içinde yer 
alan Seo Ajans sahibi Salih Gedikli 
yaptıkları konferansta günümüz ve 
gelecek dinamiklerinin üzerinde 

durdu.
KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ İNSANLARI 

TERCİH EDİYORUZ
Mürsel Ferhat Sağlam, “Her-

hangi bir iş arama sitesine girdiği-
nizde ve dijital pazarlama uzmanı 
aranıyor dediğiniz zaman; genel-
likle arama motoru pazarlamasını 
bilecek buna benzer ifadelerle çok 
karşılaşırsınız. Fakat sosyal medya 
pazarlamasında veya arama moto-
ru pazarlamasında işin yüzde 80’ini 

artık makine yapıyor. Siz sadece 
strateji ve bütçeyi belirliyorsunuz. 
Böylece dijital pazarlama kavramı-
na haksızlık edilmiş oluyor. Çünkü 
dijital pazarlama birçok dinamiği bir 
arada uygulayabileceğiniz bir stra-
tejidir” açıklamasını yaptı. Şirket içi 
kurumsal iletişim derslerini vere-
bilecek kişilerin; akademik kariyere 
ve sektöründe belirli bir zaman di-
liminde çalışması gerektiğini söyle-
yen Sağlam şunları dile getirdi: “En 

az doktora yapmış olması ve sek-
töründe belirli bir zaman tecrübesi 
olması gibi şartları arıyoruz. Biz şir-
ketlere departman dönüşümünden, 
stratejik işbirliği gibi alanlara kadar 
profesyonel eğitimler veriyoruz. 
Bundan dolayı kendini geliştirmiş 
insanları tercih ediyoruz. Şirketlerde 
her zaman yaşadığımız sıkıntı deği-
şimden korkmalarıdır.”
HEDEF KİTLEYİ SAĞLAMANIZ LAZIM

SEO konusuna değinen Salih 
Gedikli, firmaların ve insanların is-
tediğinin ücretsiz ve organik olarak 
arama motorunda en üstlere çıkmak 
olduğuna dikkat çekti. 

Gedikli, “ Çok şaşırtıcıdır ki in-
sanlar yüzde 75 oranında organik 
sonuçlara gidiyor. Google AdWor-
ds ve Adsense gibi paralı, organik 
olmayan reklam yükseltmelerinin 
yüzde 25 tıklanma oranına sahip.” 
şeklinde konuştu. Her şeyin web 
sitesi kurmakla başladığını ve sosyal 
medyanın bir yere kadar sizi taşıdı-
ğını ifade eden Gedikli, “ İçerik üre-
tiyorsanız; planınızı, hedef kitlenizi, 
sorunların çözümünü, blog ve sos-
yal medya gibi platformlarda sürek-
liliği sağlanmanız lazım.” Konferans 
katılımcıların soru – cevap kısmı ile 
sonlandı.
n HABER MERKEZİ

Birlik Vakfı’ndan Ramazan’a özel çay sohbeti

Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam
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Derbent’te çilek hasadı başlı-
yor. İlçe Belediye Başkanı Hamdi 
Acar, organik çileklerin damakla-
rı tatlandıracağını söyledi. Başkan 
Acar, “Organik çileğimizin hasadı 
başlamak üzere. İnşallah kısa bir 
süre içerisinde yiyeceğiz ve Kon-
ya’mıza da ikram edeceğiz. Çi-
lek tarlasında Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkısı çok büyük. 
İşkur’un da istihdam anlamında 
katkısı var. Burada 20 bin met-
rekare alanda üretim yapıyoruz. 
Organik çileğimizi kaliteli olarak 
vatandaşlarımıza sunacağız. Ara-
zilerin verimli olmasıyla birlikte 
ürettiğimiz çileklerin miktarı da 
artıyor. İlçemizin bereketli top-
raklarının sulanabilirliğini de iler-
leyen dönemde artırmayı plan-
lıyoruz. Aladağ’dan boşa akan 

suları Derbent tarımına kazandı-
racağız. Böylece bereketli toprak-
larımızdan daha fazla verim ala-
cağız. Bu yıl yine Konya’da çilek 
ihtiyacının büyük bir bölümünü 
Derbent karşılayacak” dedi.

İlçeye yapılması düşünülen 
yatırımlar hakkında da bilgi veren 
Başkan Hamdi Acar; “Derbent’te 
yeni bir proje daha hayata geçire-
ceğiz. Çalışmalara başladık. İlçe-
miz hayvancılığa oldukça uygun 
bir yer. Önümüzdeki yıllar içeri-
sinde hayvancılık kat kat artacak. 
İlçemize kazandıracağımız et ve 
süt entegre tesisleri ile en az yüz-
de 50 organik et ve süt ürünleri 
üretimi planlıyoruz. Konya’mıza 
ve ülkemize şimdiden hayırlı ol-
sun.” İfadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Derbent’te organik 
çilek hasadı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Millet Bahçeleri’nden birini de Konya’da yapacağız” açıklamasının ardından açıkla-
ma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Millet Bahçesi’nin şimdiden Konya’ya hayırlı olmasını diledi

Başkan Altay’dan 
Erdoğan’a Teşekkür

Tarlada çalışırken boynundaki 
ağrı sebebiyle hastaneye kaldırılan 
Memiş Sarı’ya, kan dolaşımı, kalp ve 
beyin fonksiyonları 25 dakika dur-
durularak beyin ameliyatı yapıldı.

Seydişehir ilçesinde yaşayan 37 
yaşındaki Memiş Sarı, tarlasını sula-
dığı sırada boynundaki şiddetli ağrı 
nedeniyle fenalaştı. Ağabeyi tarafın-
dan Seydişehir Devlet Hastanesine 
götürülen Sarı, sevk edildiği Konya 
Farabi Hastanesinde Kalp ve Da-
mar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk 
Özergin ve ekibi tarafından vakit 
kaybedilmeden ameliyata alındı.

Hastanın, beyne giden şah da-
marlarına operasyon yapılabilmesi 
için kan dolaşımı ile kalp ve beyin 
fonksiyonları 25 dakika durduruldu. 
Sarı, zorlu geçen ameliyatın ardın-
dan sağlığına kavuşarak, taburcu 
edildi. Operasyonu gerçekleştiren 
Doç. Dr. Ufuk Özergin, hastanın tar-
lada çalışırken ani göğüs, sırt ve iki 
şah damarına yayılan ağrı sebebiyle 

hastaneye başvurduğunu söyledi.
Yakınları tarafından Seydişehir 

Devlet Hastanesine götürülen Sa-
rı’nın muayenesinde, kalpten çıkan 
ana damarın yırtılmasıyla ortaya 
çıkan “aort diseksiyonu” teşhisi ko-
nulduğunu anlatan Özergin, “Has-
ta derhal Konya’ya sevk edilmiştir. 
Hastaneye sevk edilmesiyle ame-
liyata alınması arasındaki süre 20 

dakikadır. Bu, uluslararası standart-
larda bile fevkalade kısa bir süredir.” 
dedi. Özergin, erişkin kalp cerrahisi-
nin en komplike operasyonlarından 
birinin hastaya uygulandığına işaret 
ederek, şunları kaydetti: “Bu ame-
liyatta, diğer ameliyatların aksine 
hastanın kan dolaşımı bütünüyle 
durdurulmaktadır. 20-25 dakika sü-
reyle ölmüş gibi tüm kan dolaşımı 

durdurularak, beyne giden şah da-
marlarının ameliyatı yapılmaktadır. 
Çok riskli ve komplike olan ameliyat 
sonrası, felç gibi sık görülen bir ta-
kım problemler yaşanmadan hasta-
mız tamamen sağlıklı olarak taburcu 
edilecektir. Son derece sevindirici bir 
sonuç elde edildi.” Hasta Memiş Sarı 
da tarlasında sulama yaparken bir-
den fenalaştığını aktardı. Boynunda 
çok şiddetli bir ağrı hissettiğini dile 
getiren Sarı, şöyle konuştu:

“Gücüm çok azaldı ve birden 
kendimi yerde buldum. Aceleyle 
ağabeyimi arayıp rahatsızlandığımı, 
beni tarladan almasını istedim. Araç-
la giderken daha kötü oldum. Bunun 
üzerine beni hemen hastaneye gö-
türdü. Daha önce başıma böyle bir 
şey gelmediği için durumun farkına 
varamadım. Fakat şimdi görüyorum 
ki büyük bir operasyon geçirmişim. 
Sağlığıma kavuştuğum için mutlu-
yum.”
n AA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, çevreci ve dikilen milyar-
larca ağaçla nam salmış bir iktidar 
olduklarını belirterek, yeni bir adım 
olarak bazı şehirlere Millet Bahçe-
leri kazandıracaklarını, bunlardan 
birini de Konya’da yapacaklarını 
açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a bu önemli proje 
için teşekkür eden Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Millet Bahçesi’nin şimdiden 
Konya’ya hayırlı olmasını diledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, katıldığı televizyon prog-
ramında Konya’ya büyük bir müjde 
verdi. 

KONYA’YA MİLLET 
BAHÇESİ YAPILACAK 

Ülke ve dünya gündemi, 24 
Haziran Seçimleri ile önümüzdeki 
dönem hakkında değerlendirme-
lerde bulunan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Konya’ya Millet Bahçesi ka-
zandırılacağını açıkladı. Erdoğan, 
“Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar 
diktiğimiz milyarlarca ağaçla nam 
salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir 
adım daha atacağız, o da şu; bazı 
illerimizde ‘Millet Bahçeleri’ kura-
cağız. Bu şehirlerden biri de Kon-
ya” dedi. 

MİLLET BAHÇESİ KONYAMIZA 
HAYIRLI OLSUN 

Bu önemli proje için Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız 
çevreci bir proje daha açıkladı: Mil-
let Bahçeleri. Bu projenin bir etabı 
da Konyamızda gerçekleşecek. Ben 
şimdiden Millet Bahçesi’nin şehri-
mize, insanımıza hayırlı olmasını 
temenni ediyor, Sayın Cumhurbaş-
kanımıza da tekrar çok teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

‘Beyin fonksiyonları 25 dakika durduruldu’

Yapılan kontrolde 
üzerinden sahte 
kimlik çıkan Halil 
İbrahim Kahraman 
(57), parmak izi 
incelemesinde 
cezaevi firarisi ol-
duğu ortaya çıkınca 
tutuklandı. Meram 
İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro 
Amirliği ekipleri, dün kent merkezinde 
devriye görevi yaparken şüphe üzerinde bir 
kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinden çıkan 
Ali B. adına düzenlenen kimliğin sahte ol-
duğu saptandı. Gözaltına alınan şüphelinin, 
parmak izi incelemesinde, 4 ay önce Isparta 
Açık Cezaevi’nden firar eden Halil İbrahim 
Kahraman olduğu tespit edildi. Hakkında 
27 ayrı suçtan da yakalama kararı bulundu-
ğu belirlenen Kahraman, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. n HABER MERKEZİ 

Karaman’da polisin düzenlediği operas-
yonda, doktor raporuyla alınabilen çok 
sayıda uyuşturucu özelliği bulunan hap ele 
geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir duyum 
üzerine çalışma başlatan Karaman Emniyet 
Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şu-
besi ekipleri, İ.E.K. (20) ve M.A. (26) isimli 
şahısların içinde bulunduğu otomobili dur-
durdu. Araçta arama yapan ekipler, doktor 
raporuyla alınabilen ve bel ve eklem ağrıları 
için uyuşturucu özelliği bulunan 2 bin 604 
adet hap ele geçirdi. Ele geçirilen haplara el 
konulurken, şahıslar gözaltına alındı. Emni-
yette tamamlanan işlemlerin ardından İ.E.K 
ve M.A., uyuşturucu hap ticareti yapmak 
suçuyla adliyeye sevk edildi.  n İHA 

Firari, parmak izi
ile yakalandı 

Uyuşturucu 
hap ele geçirildi

İftar saatinde komşular arasında otopark sorunu ne-
deniyle çıktığı iddia edilen kavgada 6 kişi yaralandı. Olay, 
saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Ma-
hallesi Zambak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya 
göre, iki komşu aile arasında iftar saatinde park meselesi 
nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek 
kavgaya dönüştü. İki grup arasındaki sopa ve bıçak kulla-
nılan kavgada aynı aileden Mustafa T. (18) ile Abdulkadir 
T.(26) bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken 
İzzet T. ise kafasında aldığı darbe sonucu yaralandı. Karşı 

aileden ise Emre Y., Ömer Y. ile babaları olan Ali Osman Y. 
kavga sırasında darp edildi. Olayı gören vatandaşlar sağlık 
ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ya-
ralılardan Mustafa T., Abdulkadir T. ve İzzet T., ambulansla 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alınırken, karşı aileden ise Emre Y., Ömer Y. 
ile babaları olan Ali Osman Y. ise Konya Beyhekim Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi.  n İHA 

Otopark kavgası kanlı bitti: 6 yaralı 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
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Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri 
(DSİ) tarafından Konya’da yapı-
lan tesislerin açılışları ve temel 
atması ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yaptırılan 
Geçici Hayvan Bakımevi’nin açı-
lışını gerçekleştirdi. 

Sahur vakti Mevlana Meyda-
nı’ndaki törende konuşan Bakan 
Veysel Eroğlu, Türkiye üzerinde 
büyük oyunlar oynandığını vur-
guladı. Bu oyunların sürdüğünü 
dile getiren Eroğlu, “Konyalı oy-
nanan bu oyunu görüyor. Tür-
kiye geliştikçe önce ‘AK Parti’yi 
kapatalım’ dediler, ardından 
Gezi hadiseleri çıktı. Geziden 
önce faizler yüzde 4,65’e inmiş-
ti. IMF’ye borcumuzu ödemiştik. 
Paramızdan altı sıfır atmıştık. 
Konyalı kardeşim, eski Türki-
ye’yi, paramızın pul olduğu, pa-
saportumuzun itibarının olma-
dığı, bir IMF memurunun gelip 
Türkiye’ye talimat verdiği gün-
leri unutma. Bu yüzden milleti-

mizin tarihinde 24 Haziran bir 
milat olacak. Bu basit bir parti 
seçimi değil, devletimizin bekası 
ve milletimizin istikbalidir. Bunu 
herkes böyle bilsin” dedi. 

TÜRKİYE’DE EN ÇOK BARAJ VE 
GÖLETİ KONYA’DA YAPTIK 
Mavi Tünel’in arıtma tesis-

leriyle İstanbul ve Ankara’dan 
sonra yapılan en büyük içme 

suyu projesi olduğuna dikkati 
çeken Orman ve Su İşleri Baka-
nı Veysel Eroğlu, Türkiye’de en 
çok baraj ve göleti, 18 baraj ve 
28 göletle Konya’da yaptıklarını 
söyledi. Eroğlu, “Daha devam 
ediyor; inşallah 11 baraj ve 6 
gölet daha yapılacak. Sulamada 
şaha kalkacağız. Şimdi modern 
sulamaya dönüyoruz. Sırf sula-
madan dolayı çiftçimizin cebine 
yılda 503 milyon lira ilave para 
giriyor. Bu da zenginlik demek” 
diye konuştu. 
5 BİN KÖYE 5 BİN GELİR GETİRİCİ 

ORMAN KURACAĞIZ 
138 derenin ıslah edildiğini, 

101 milyon fidanın toprakla bu-
luşturulduğunu, 6 şehir ormanı, 
36 mesire yeri ve 10 bal orma-
nı oluşturulduğunu dile getiren 
Eroğlu, konuşmasını şöyle ta-
mamladı: “Şimdi yeni bir sefer-
berlik başlattık. 5 bin köye 5 bin 
gelir getirici orman kuracağız. 
Dikmesi de yeri de masrafları 
da bizden. Geliri de 49 yıllığına 
vatandaşa ait olacak. Tabii bunu 
adil olması için kura usulüyle 
belirleyeceğiz.” 
KONYA SON 15 YILDA BÜYÜK BİR 

ATILIM İÇİNE GİRDİ 
Vali Yakup Canbolat, Va-

tandaşın refah seviyesinin yük-
seltilmesi ve yaşamlarına daha 
iyi standartlarda devam edebil-
meleri için yoğun bir gayret ve 
çalışma yapıldığını belirterek, 
özellikle tüm ilçeleriyle birlikte 
Konya’nın son 15 yıl içinde bü-
yük bir atılım içerisine girdiğinin 
altını çizdi. 

ŞEHRİMİZİN 100 YILLIK 
HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
Bakan Veysel Eroğlu’nun Kon-
ya’ya her gelişinde mutlaka Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı’nın 
Konya’ya dair yeni hizmetleri, 
projeleri ve müjdeleriyle geldi-
ğine vurgu yaparak, söz konusu 
yatırım ve projelerin hayata geç-
mesinde emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

Konya’nın 100 yıllık hayal-
lerinin gerçekleşmesinde Bakan 
Eroğlu’nun büyük emekleri ol-
duğunu söyleyen Başkan Altay, 
“KOSKİ Genel Müdürlüğümüz 
ile işbirliği içinde yürüyen Mavi 
Tünel’den şehrimize içme suyu 
getirecek yatırım, sonuçlanma 
aşamasında. İnşallah kısa sü-
rede Konya’ya Torosların, Gök-
su’nun suyu akmaya başlayacak 
ve musluklarımızdan memba 
kalitesinde su içmeye başlamış 
olacağız. Bugün açılışını yapa-
cağımız tesislerden biri de be-
lediyemiz tarafından sizlerin 
katkıları ile hayata geçirilen Ge-
çici Hayvan Bakımevi. Toplam 
5 milyon 733 bin lira maliyetle 
hayata geçirdiğimiz hayvan ba-
kımevinin ve diğer yatırımların 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

KONYA MAVİ TÜNEL’İN İKİ 
KATINDAN FAZLA SUYA DAHA 

KAVUŞACAK 
Geçtiğimiz günlerde Orman 

ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
ile görüşmelerinde KOP Bölge-
si’ne yeni su istediklerini belir-
ten TBMM Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Mehmet 
Babaoğlu ise, “KOP Master Planı 
vardı. O plan çerçevesinde bir 
çalışma yapılmıştı. O çalışmala-
rın sonuçları değerlendirildi ve 
ikinci etap bir çalışma da hazır. 
Sayın Bakanımızın inşallah önü-
müzdeki günlerde Konya’ya bel-
ki de Mavi Tünel’in bir iki katı 
fazla suyu getirme müjdesini 
her an alabiliriz. Yine Bakanlı-
ğımız ve Büyükşehir Belediye-
mizle birlikte çalıştık ve Konya 
kireçsiz, nitelikli içme suyuna 
da inşallah yakında kavuşacak” 
açıklamasında bulundu. 

Daha sonra Bakan Eroğlu 
ve diğer protokol üyeleri, plat-
forma kurulan butona basarak 
Konya’da 134 milyon lira bedel-
le DSİ tarafından inşa edilecek 
Bozkır Harmanpınarı, Selçuklu 
Tepekent, Bozkır Dereiçi Bara-
jı ve Sulama Tesisleri, Meram 

Yeşildere, Taşkent Afşar Göle-
ti ve Sulamaları, iki adet taşkın 
koruma tesisi ile OGM tarafın-
dan ağaçlandırma ve ormancılık 
projesi adı altında yapılacak bir 
tesisin temelini attı; Büyükşehir 
Belediyesi Geçici Hayvan Bakı-
mevi ile 2 tanesi DSİ, 1 tanesi 
de Doğa Koruma ve Milli Parklar 
(DKMP) Genel Müdürlüğü ta-
rafından tamamlanan tesislerin 
açılışını gerçekleştirdi. 

Törende ayrıca 10 aileye ge-
lir getirici tür sertifikası ve 15 
aileye de Orköy sertifikası veri-
lirken; ceviz, badem, zerdali, se-
dir ve karaçam fidan türlerinden 
oluşan toplam 4 bin 500 adet fi-
dan vatandaşlara ücretsiz olarak 
dağıtıldı.  n HABER MERKEZİ 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya’da 134 milyon liralık 8 tesisin temelini atarken 3 tesisisin de açılışını gerçekleştir-
di. 24 Haziran seçimlerine de değinen Eroğlu, “Bu basit bir parti seçimi değil, devletimizin bekası ve milletimizin istikbalidir” dedi

134 milyonluk 11 tesis

Uğur İbrahim Altay

Yakup Canbolat

Veysel Eroğlu
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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
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ZAYİ
Konya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan Opak 2  Konya 2  
şubesinde çalışan Volkan Açıkgöz’ün Satış ve Tanıtım Eleman Kimlik 
Kartı kaybolmuştur hükümsüzdür.

Volkan AÇIKGÖZ

Z-356 ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim 

hükümsüzdür.

Yunus ÖZ

Z-357

•	 CNC	PLAZMA	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	LAZER	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	ABKANT	PRES	OPERATÖRÜ
•	 TEKNİK	RESSAM
•	 VASIFSIZ	BEDEN	İŞÇİSİ
•	 ŞOFÖR ( Binkonutlar, Otogar, Yazır, Bosna Hersek civarında ikamet eden)

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

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

88 76

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

	 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 
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Konya Beyşehir Yunuslar Kapalı Sistem Sulama Tesisi yapım işi 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 : 2018/248384
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ø225 mm PE 100 10 Atü Boruların Temini ,Nakli,Kesme ,Traşlama
   ,Döşeme,Boru Bedeli Ve Alın Kaynağı Dahil başta olmak üzere
   toplam 56 kalem sulama tesisi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yunuslar Mah., Beyşehir / KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (üç yüz elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 
   Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati : 12.06.2018 - 10:00
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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
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. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/III veya A/IV veya A/V veya A/IX Grubu 
işler ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği, Mimarlık veya Peyzaj 
Mimarlığı Bölümleri Mezuniyet Belgeleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Cad. No:64) Selçuklu / KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 810655 - www.bik.gov.tr

ALT YAPI (SULAMA) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL 

HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Senin hiç 

‘cizlevit’ lastiğin 
oldu mu sabaha 
kadar düşman 
hududu bekle-
yen Mehmetçik 
gibi gözlerini 
kırpmadan sak-
ladığın yastığının 
altında. Kokusu-
nu çektiğin ciğer-
lerine vatan, yar 
özlemi gibi. Sen bayram deyince ne 
anlarsın? Ana, sevgili, oğul, kutlu bir 
gün, kavuşma sevinç nöbeti… Peki, 
senin için cizlevit, uğur, lastikleri, ala-
şeker, kaba ekmek, bir dilim portakal 
bir şey ifade eder mi? Bekledin mi 
aylardır görmediğin babanı, âbini. 
Amcanı, dayını? Söyledin mi arka-
daşlarına babam gelince sana ala-
şeker, portakal vereceğim diye? Söz 
verdin mi arkadaşlarına? Ya babanın 
amcanın dayının vs… sana ne geti-
receklerini bir bir saydın mı mahalle 
çocuklarına? Babanın bazen aylar 
sonra iş bulamayıp doğru düzgün 
para kazanmadan dönüşünden 
sonra günlerce sokağa çıkamayıp, 
hüzün nöbetleri tuttun mu.

           İyi günlerin, etrafındaki 
durumları sizden daha kötü olanla-
ra karşı anlık ve mevsimlik bir karış 
ilerleme, bir eski mintandan ibaret 
olmasına rağmen günlerce kas kas 
kasıldın mı mahallenin daracık so-
karlında? Ya hızını alamayıp komşu 
mahallelerde sırf bu iğne deliği kadar 
üstünlüğüne gıpta edecek birilerini 
bulmak için cirit attığın günlerin oldu 
mu? 

           Sen yufka ekmeğin bir 
şemsiye gibi ağaçların başında 
açtığını sananlardan mısın yoksa? 
Elmanın, kirazın, dut’un ağacını, sof-
rana gelen cennet kokusu meyveler-
den derlenmiş yeşilliklerin nerde na-
sıl yetiştiğini bilir misin? Kuzukulağı 
senin için bir şey ifade eder mi? O 
senin ağaçtan koparıldığını sandığın 
ekmeğin içine dürülünce bazen na-
sırlı bazen de sırlı minik ellerin içinde 
ne kadar iştah açıcı durduklarını?  

         Cizlevit’ ulusal bir markadır 
belki ama ‘uğur’ lastikleri bir başka 
ısıtır insanın ayağını, buz kesen zem-
heri soğuklarında. Yazında sudan 
çıkmış gibi terden ıslanan ayaklarının 
ayakkabının içinde sabit durmasını 
sağlar hiç olmazsa. Sen bilir misin 
bayram kaçar lastikler uçar diye o 

güne kadar benzeri görül-
memiş upuzun bir gecenin 
sabahını beklemenin ha-
yatın en zor anlarından biri 
olduğunu?

             Sevinç, insandan 
insana, cinsten cinse yaştan 
yaşa değişkendir. Kimimiz 
geçmişimizi, bir sevdiğimizi 
görmek uğruna tüm varlığı-
mızı gözümüzü kırpmadan 
heba etmeye çoktan hazır-

ken, kimimiz de geçmişle olan tüm 
bağlarını koparmak için nice hayatla-
rı feda ederler...

            Sevinçlerimiz ve kederleri-
miz yerle gök kadar uzak, en acıma-
sız düşman gibi tuzak hayatlarımız 
da. Kimimiz gecenin siyahlığını şafa-
ğın aydınlığına, kimimiz seherin se-
rinliğini temmuzun kuraklığına tercih 
ediyor. Ağustos, çatlatacak dudak 
bulamazken sehtiyan suratlarda, 
mevsimler eski randımanını alama-
manın keder ve sevincini bir arada 
yaşamaya çalışıyor.  Ne dünkü se-
vinç sevincini hatırlıyor, ne bu günkü 
neşe sevincin varlığından haberdar. 
Dünün neşeleri bu güne yavan bu 
günün sevinçleri dünümüze yaban 
gibi duruyor aralıklarda.

            Kapı tokmakları yerle-
rini modern elektronik cihazlara terk 
ederken bir şeyler değişmiş insanlı-
ğın hayatında adeta. Yeryüzüne niçin 
geldiği unutan, kaybeden, çaldıran 
insanoğlu doğal afetler serüvenine 
kendini kaptırmış gözükoyor. Yaratı-
lış hedefinde gün begün uzaklaşan, 
cürümde küçük, amelde ve fikirde 
büyük işler yapabilme becerisi ken-
disine verilen insan, evrenin çivisini 
çıkarmak için olanca gücüyle ener-
jisini harcamaktadır. Önüne kattığı 
kâbusun farkına varmadan kendi 
kuyusunun peşinde gölgesini önüne 
alarak ilerleyen insan, enbüyük iha-
neti acımasızca kendi kendine yap-
tıktan sonra hızını alammış şimdide 
etrafında ne varsa acı poyraz gibi on-
ları da dört tarafa savurma peşinde.

          İnsanlık, kendi boğazına 
geçirdiği idam ilmiğini diğer canlıla-
rın da boğazına geçirmeden giderse 
gözlerinin açık kalacağı vesvesesine 
kapılmış görünüyor. Sahtekârlık ta 
masumiyet sınırları tanımayan insan 
bu bulaşıcı hastalığına kuşları da alet 
etmiştir. Kuşların kanat seslerine ha-
yal dünyalarında bile yer veremeyen 
insan, şimdi onların seslerini kapı 

tokmakları yerine yerleştirmiştir, dün 
nice ormanları yok edip yaktığımız, 
içinden bir parçasını kapı totmağı 
yaptığımız gibi. 

              Ağustos sıcağında ‘ellik’ 
ve ‘orakla’ normal şartlarda bir insa-
nın düzayakta durması bile mümkün 
olmayan, ancak kır keçilerin rahatça 
dolaşabileceği tepelerde oruç tutarak 
ekin biçtikten sonra iftar yapmanın 
ne demek olduğunu bilir misin? 
Gündüzün yetmiyormuş gibi birde 
tok karına biraz çalışayım diyerek 
gecenin de dörtte üçünü çalışarak 
geçirdikten sonra kazancın dört çu-
val un bir çuval bulğurdan başka bir 
şey olmayacağını düşüne düşüne 
geçirdiğin o çeyrek gecenin ne anla-
ma geldiğini? Katık yerine şehir ek-
meğini yufka ekmeğine dürüm yapıp 
yeme zevkine erdin mi? Ya sokağa 
atılan portakal kabuklarının kimsenin 
görmediği yerde içini etenlerini ke-
mirmenin lezzetine?

             Camdan bakınca bah-
çede oynaşan bir çift serçe kusu-
şunun, kedi yavrusunun, akşamki 
suladığın saksıdaki çiçeğin dalarının 
tomurcuklanmasının sana bir şey-
ler söylediği ol mu günün birinde? 
Yüzünde sevinç haleleri okyanuslar 
kadar genişledi mi küçük bir çakıl 
tanesinin ardından. Sen site çocuğu, 
apartman delikanlısı, kanlısı, önüne 
konulmuş elektronik cihazlardan, 
sağdan soldan çalarak bir araya geti-
rip arkadaşlarına gönderdiğin birkaç 
kuru sözcükten ibaret mi sanıyorsun 
bayramları? Söyler misin kaç el 
öptün bundan önceki bayramlarda 
ve bu bayramda kaç el öpeceksin? 
Ellerin öptüğün insanların yüzlerin-
deki ifadeler bir şeyler ifade ederler 
mi sana? Yoksa arabanın modeli 
yenilenmedi diye yasta mısın? Yas 
tutmasını beceremeden, plastik sak-
sılardaki uzak görünümlü, yakından 
tiksindirici yapma çiçekler gibi, sahte 
yüzlere tutturulmuş uydurma yama-
lar gibi duran yapay kahkahalarla.

              Sahi sen bayram nedir 
bilir misin? Hiç cizlevit lastiğin oldu 
mu ‘arefe’ geceleri bazen yastığın 
altına bazen de kucağına alarak yat-
tığın sımsıkı tutarak? İçine çekerek 
kokusunu bir hasret, bir yar, bir diyar 
özlemi çeker gibi kokusunu. O seni 
özledi mi senin onu özlediğin kadar? 
Sevdaların yalan olmadığı yıllarda 
alınan bir mendil gibi yürekten se-
venlerden… 

BAYRAM

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

Konya Ovası Projesi Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
(KOP) öncülüğünde Kilis’ten alı-
nan 300 Kilis keçisi Doğanhisar 
ilçesinde 10 vatandaşa dağıtıldı. 
Doğanhisar Kaymakamı Abdul-
kerem Abbasoğlu, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, bölgede keçi 

sütü üretimini yaygınlaştırmayı 
hedeflediklerini söyledi. Kilis ke-
çisinin çok doğurgan bir ırk ol-
duğunu vurgulayan Abbasoğlu, 
“10 vatandaşa keçileri hibe ettik. 
3 yılın sonunda doğan keçilerin 
belli bir miktarını alarak keçicilik 
yapmak isteyen yeni üreticilere 

vereceğiz. Böylece ilçede keçi sa-
yısı giderek artacaktır. Doğanhi-
sar’a yeni bir üretim alanı doğdu. 
İnşallah hayırlı olur.” diye konuş-
tu. Abbasoğlu, projenin başından 
beri projeye destek verenlere te-
şekkür etti.
n AA 

Doğanhisar’da 300 Kilis 
keçisi vatandaşa dağıtıldı

Emlak ve Çevre Temizlik Ver-
gisi’nin ilk taksitlerinin ödeme 
süresi 31 Mayıs Perşembe günü 
sona eriyor.  Selçuklu Belediyesi’n-
ce yapılan açıklamada, Emlak ve 
Çevre  Temizlik Vergisinin Mayıs 
ve Kasım aylarında olmak üzere 
2 taksitte ödendiği hatırlatılarak; 
“ Vatandaşlarımız 31 Mayıs Per-
şembe günü mesai bitimine kadar 
emlak vergisinin ilk taksitini, TC 
kimlik numarası veya mükellef si-
cil numarası ile Selçuklu Belediyesi 
hizmet binası, Koski hizmet binası 
içerisinde yer alan veznelere, nakit 
veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. 
Ayrıca kredi kartı ile yapılan işlem-
lerde isterlerse anlaşmalı bankala-
rın (Ziraat kredi kartlarına 6,  diğer 
anlaşmalı kredi kartlarına 3 ay ol-
mak üzere) kredi kartlarına hiçbir 
vade farkı oluşmadan taksitle öde-
me imkanından faydalanabilirler. 

Yine Türkiye’nin her yerindeki pos-
tanelerden 474142 nolu posta çeki 
hesabına mükellef sicil numarası 
ve T.C kimlik numarası eklenerek 

ödeme yapılabileceği gibi, isteyen 
mükelleflerimiz e-belediyecilik 
uygulaması kapsamında  internet 
üzerinden www.selcuklu.bel.tr 

web adresinden de kredi kartı veya 
banka kartı ile vergilerini ödeyebi-
lirler. İnternet üzerinden yapılan 
ödemelerde Ziraat Maximum kredi 

kartına 6 taksit imkanı bulunuyor” 
denildi.

ATM VE İNTERNETTEN VERGİ 
ÖDEME KOLAYLIĞI

Vergi ödemeleri için ATM ve 
İnternet bankacılığı uygulamasıy-
la mükelleflere kolaylıklar sağlan-
dığına dikkat çekilen açıklamada, 
Halk Bankası, Ziraat Bankası ATM 
ve internet bankacılığı sistemin-
den de mükellef sicil numarası 
ile vergi ödenebileceği belirtildi. 
Sunulan hizmetlerle vatandaşla-
rın zaman kaybetmeden, hızlı bir 
şekilde ödeme yaptığı belirtilerek; 
“Geçmiş dönemlerde veznelerde 
oluşan uzun ödeme kuyrukları da 
artık oluşmuyor ”denildi. Açıkla-
mada, mükelleflerimizin gecikme 
zammına maruz kalmamaları için 
belirtilen süre içinde vergilerini 
ödemeleri menfaatlerine olacaktır. 
Ödeme süresi içinde ödenmeyen 
vergiler için 6183 sayılı kanun ge-
reğince gecikme zammı uygulana-
cak” denildi.
n HABER MERKEZİ 

Vergide son gün 31 Mayıs



Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, 
en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizliği, velilerinin 
nuru, şehitlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi arttır, ölmezden önce tevbe, 
ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete 
giriş nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin 
merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duamı kabul buyur. İlahi̧  Hüseyin ve 
kardeşi yüzü hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü 
hürmetine beni bulunduğum darlıktan kurtar, ey merhametlilerin merhametlisi 
rahmetinle isteğimi kabul buyur.

25 Mayıs 2018
Hicri: 10 Ramazan 1439

Sahur:
03:44

İftar:
20:08

MÜKERREM İNSAN

İnsan, kulluk etmesi için Allah’ın 
özene bezene en güzel şekilde yarattı-
ğı varlıktır. Diğer taraftan Allah, insanı 
yeryüzünde halife olarak yaratmıştır. 
Bu, O’nun insana ne kadar değer ver-
diğinin açık bir ifadesidir. Cenab-ı Hak, 
insanı en güzel biçimde yarattığını hem 
bedenen hem de ruhen yükümlülük 
alabilecek yeteneklerle donattığını söy-
lemektedir. Kur’an’da buyurduğu gibi 
Rabbimiz insanı “dengeli, iyi görüşlü 
ve akıllı kıldı” gibi anlamlara gelen “ah-
sen-i takvim” üzere yani en mükemmel 
ve en güzel biçimde yaratmıştır. Bede-
nen ve ruhen şekli güzel, uzuvları birbi-
rine uygun; bilgi, anlayış, akıl erdirme, 
iyi ve kötüyü ayırma, konuşma ve edep 
sıfatları ile donatılmış olarak yarattık, 
demektir ki bunlar Allah’ın insana sayı-
sız ikramıdır. 

İnsan maddi-manevi beden ve ruh 
olarak en güzel şekilde yaratıldığı gibi 
emaneti yüklenecek aklı, dirayeti ve 
onu yönlendirecek ahlak yapısı ile de bu 
güzelliğe güzellik eklenmiştir. İnsanın 
şerefli ve diğer pek çok varlıktan üstün 
olduğu başka ayetlerde de mevcuttur. 
Rabbimizin, “Andolsun, biz insanoğlu-
nu şerefli kıldık. Onları karada ve deniz-
de taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz 
şeylerden rızıklandırdık ve onları yarat-
tıklarımızın birçoğundan üstün kıldık” 
buyurarak insanı insanlığına yaraşır ik-
ramlara nasıl da gark ettiğini görüyoruz. 
Bu önemli vasıflarla donatılan insanın 
öncelikle bunun farkında olması ve ge-

reğini en iyi şekilde icra etmesi beklenir. 
Rabbinin donattığı özelliklere uygun ve 
O’nun rızasını kazanacak şekilde dav-
ranırsa derecesi yükselecek, melekle-
rin secde etmesiyle başlayan serüven 
ahirette sayısız nimetlere ulaşmaya ve 
peygamber

lerle beraber olmaya kadar vara-
caktır.  Acaba insan Rabbinin kendisine 
verdiği bu değerin ne kadar farkındadır! 

“Secde-fermâ-yı melek zâtı müker-
remsin sen. / Bildiğin gibi değil cümle-
den akvamsın sen.” diyen Şeyh Galip 
insana değerini hatırlatarak; “Meleklere 
secde etmeleri buyurulan saygıdeğer 
bir varlıksın sen. Bildiğin gibi değil, sen 
bütün varlıklardan daha üstünsün.”  der 
ve “Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlem-
sin sen. / Merdüm-i dîde-i ekvân olan 
âdemsin sen.” Yani “Kendine hoşça 
bak ki, sen kâinatın özüsün, bütün ya-
ratıkların gözbebeği olan insansın.” 
Şeklinde devam eder. Yaratılış gayesini 
idrak eden insan buna uygun davrana-
bildiği takdirde kendisine secde eden 
meleklerden daha üstün olabilir. Kul 
bu hedefe vasıl olabilmek için bütün 
donanımıyla istikamet üzere olmalıdır. 
Nereden gelip nereye gitmekte olduğu-
nu hesap ederek kendisine gösterilen 
peygamber yolundan sapmadan hedefe 
varmak için sa’y ü gayret etmeli; yoluna 
çıkan caydırıcı, saptırıcı her ne olursa 
aldanmadan azimle yola devam etme-
lidir. Ahirete sermaye olan bu âlemde 
azim ve gayret konusunda metanetli 

davrananlar kazanacaktır. Allah’ın ken-
disini donattığı insani vasıflar ve verdiği 
bütün nimetleri yerli yerinde kullandığı 
sürece en üst makamda her zaman 
yerini alacaktır. İnsanı insan yapan de-
ğerler sayesinde dünya yaşanası bir yer 
olabilir. Doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti, 
merhameti ayakta tutarsa barış hâkim 
olabilir. Bunun için de her anlamda 
güçlü olmak gerekmektedir. Güçlü ol-
mak için ise çalışmak, ümit var olmak, 
azmetmek gerekmektedir. 

İnsan rabbinin kendisine bahşettiği 
güzel vasıflara sahip oldukça insandır. 
Aksi takdirde insanlıktan çıkmış, ama-
cından sapmış olur. Allah’ın verdikleri 
sayesinde sultanlık makamında olan in-
san şaşar yanılırsa değersiz ve faydasız 
olur. Şeyh Galip aynı beyitlerde bu du-
rumdan bahisle şöyle der: “Yanılıp bela 
çölünün yollarına düşmeyesin. Secdeler 
et ki Yaratanın reddettiği olmayasın. Gö-
nül bağlanacak şeylerin eserleri, sakın, 
eteğini tutmasın. / Şems gibi, Mevla-
na’yı isteyerek yola koyul, yol almaya 
bak. / Aynanı (gönlünü) arıt; bütün su-
retler ona vursun, görünsün.” diyerek 
insanı insan yapan özelliklere dikkat çe-
ker. İnsan gönlünü temiz tutarak ancak 
Rıza-yı Bâri’ye erebilir. O’nun yarattığı 
insanı maksuda uygun yaşatmak ve bu 
halde Hakk’a teslim etmek önemlidir. 
Aksi takdirde en güzel biçimde yaratma 
nimetine şükretmediği, kendisine ve-
rilen bu güzel özellikleri rabbine itaatte 
kullanmadığı takdirde ne olacağını Ce-

nab-ı Hak ayette, “Esfel-i safiline çevir-
dik” yani aşağıların aşağısına attık,  diye 
ifade eder. 

İnsanoğlu başta kendisine verilen 
nimetleri bir gün kaybedebilir. Bir za-
manlar çok kudretliyken öyle bir zaman 
gelir ki bütün kudret, kuvvet ve devletini 
yitirebilir. Nitekim 

mülk Allah’ındır. Kalıcı olan inanç 
ve ibadet güzelliğidir. İnsana düşen 
de bu güzelliklere şükrederek hakkıyla 
kulluk etmektir. Hz. Peygamber’in bu-
yurduğu gibi Allah insanın fiziki güzel-
liklerine değil kalbine, ahlak ve ameline 
değer verecektir. Yitip giden şeylere 
bakıp asıl kalıcı olandan yani Allah’a 
imandan uzak olmamak gerekir. Allah 
(c.c.)’ın insana verdiği imkânları kötüye 
kullanmış olanlar yüksek dereceler elde 
edip ileriye gitmek yerine aşağıların 
aşağısına doğru gerileyerek alçalmış 
olurlar. İmandan yoksun kalpler en sefil 
yaratıklar derekesine layık olurlar. İşte 
kendisine en güzel nimetler bahşedil-
dikten ve en güzel surette yaratıldıktan 
sonra bunu idrak edemeyenlerin kıya-
met günündeki hâli kesinlikle budur. 
Müslümanın bu hâllerden sakınması 
gerekir. Ahsen-i takvim ile esfel-i safilin 
arasındaki imtihan insanın bu dünyadaki 
hâlidir. İnsanoğlu, çıktığı bu zorlu dünya 
yolculuğunda sabır ve azim gösterdiği, 
istikamet üzere olduğu sürece değeri-
ni yitirmeden insanlığından çıkmadan 
menzile ulaşacaktır.
KAYNAK: Diyanet Dergisi, Mayıs 2018

Kur’an’dan Mesaj
İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine 

inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda 
mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte 

onlar doğru kimselerin ta kendileridir.
(Hucurât, 49/15)

Allahım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, 
beni de affet. (Hadis-i Şerif)

Ağır hastanın yiyip içtiği kıymetli gıdalar 
sağlığına fayda vermediği gibi, dünya 

sevgisine dalmış kalplere de nasihat fayda 
vermez. (Malik bin Dinar)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ASIM BİN SABİT (R.A.)

Ramazan Duası

Asım bin Sabit, Müslüman olduktan sonra 
hiçbir müşrike dokunmamaya ve müşriklerden 
hiçbirini de kendine dokundurmamaya karar 
vermişti. Bu kararında sabit olması için de de-
vamlı olarak Allah’a iltica edip yalvarıyordu. Hz. 
Asım  ̧ Bedir Savaşı’na katılmış ve müşriklerin 
ileri gelenlerinden birçoğunu öldürmüştü. Uhud 
Savaşı’ndan sonra Adel ve Kare kabilelerinden 
bir cemaat gelerek Resulullah’tan (s.a.v.) kendi-
lerine İslam’ı öğretecek bir heyet gönderilmesini 
istemişlerdi. Resulullah, Asım’ın kumandasında 
onlara bir heyet gönderdi. Ancak gelen kimselerin 
niyeti bozuktu. Müslümanları bir tuzağa düşürüp 
Mekke müşriklerine satacaklar ve onlardan büyük 
mal ve para alacaklardı. Recî mevkiine geldikle-
rinde ihanetlerini ortaya koydular ve elleri kılıçlı 
bedeviler etraflarını sarıverdi. “Biz sizi öldürmek 
istemiyoruz. Niyetimiz sizi Mekkelilere satıp, 
onlardan birtakım mükâfat elde etmektir. Teslim 
olun.” dediler. Bu ihaneti gözleriyle gören Hz. Asım 
ve arkadaşları, bu zalimlere nasıl güvenebilirlerdi 
ki? Asım onlara şöyle cevap verdi: “Ben, müşrik-
lerin himayesini hiçbir zaman kabul etmemeye 
yeminliyim. Vallahi ben kâfirlerin himayelerine ve 
sözlerine kanarak inmem ve kâfirlere asla teslim 
olmam!”

Bilahare “Allah’ım! Peygamberini durumu-
muzdan haberdar et!” diyerek müşriklere ok atma-
ya başladı. Ok attığı sırada da, “Ölüm hak, hayat 
boş ve geçicidir / Mukadderatın hepsi başa gelicidir 
/ İnsanlar er geç Allah’a rücu edicidir / Eğer ben si-
zinle çarpışmazsam, anam beni yitirsin!” diyerek 
şiirler söylüyordu. Asım bin Sabit’in ok çantasında 
7 ok vardı. Attığı her ok müşriklerden birini öldürdü. 
Oku tükenince, müşrikleri mızrağıyla delik deşik 
etti. Mızrağı kırılınca da kılıcını sıyırdı. Kılıcının 
kınını kırıp attı: “Allah’ım! Ben, günün başında, Se-
nin dinini korudum. Sen de, günün sonunda benim 
etimi koru! Cesedime müşrikleri dokundurma!” 

diyerek dua etti. En sonunda, iki ayağından yara-
lanıp yere düştü. Lihyan Oğulları, aralarında Asım 
bin Sabit olmak üzere 7 kahramanı okla vurup şehit 
ettiler.

Müşrikler, Hz. Asım’ın başını kesip Sad bin 
Şüheyd’in kızına götürecek ve ondan mükâfat ala-
caklardı. Çünkü Hz. Asım, Bedir’de bu kızın müşrik 
babasını öldürmüştü. 

Hüzeylli müşrikler koşarak gelip Hz. Asım’ın 
başını kesmek istediler. Ancak Hz. Asım’ın etra-
fında birden bir arı topluluğu zuhur etti. Arı toplu-
luğu bulut karaltısını andırıyor, cesede yaklaşan-
ların yüzlerine yapışıyor ve onları tedirgin ediyor, 
böylece müşriklerin cesede yaklaşmasına mâni 
oluyordu. Arılar Hz. Asım’ın cesedini koruyorlardı. 
Müşrikler ne kadar gayret ettilerse de vücudundan 
bir parça koparmaya muvaffak olamadılar. “Ney-
se, akşam olsun. Arılar gittikten sonra gelip başını 
keseriz!” dediler. Ancak akşam olunca Allah hiç 
yoktan bir yağmur yağdırdı, yağmurla meydana 
gelen sel, Asım bin Sabit’in cesedini alıp götürdü. 
Müşrikler arzularına ulaşamadılar…

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler.
a) Mümin
Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere 

yürekten inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. 
Müminler âhirette cennete girecekler, orada pek çok nimetlere 
kavuşacaklardır. Günahkâr müminler, suçları ölçüsünde âhirette 
cezalandırılsalar da sonunda cennete konulacaklardır. Müminle-
rin ebedî cennetlik olacağına dair Kur’an’da pek çok âyet vardır. 

b) Kâfir 
İslâm dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygam-

ber’in yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevâtür yoluyla bize 
kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarûrât-ı dîniyye) bir veya 
birkaçını yahut da tamamını inkâr eden kimseye kâfir denir. Me-
selâ namazın farz, şarabın haram oluşunu inkâr eden, meleklerin 
ve cinlerin varlığını kabul etmeyen kimse kâfirdir. Kâfir sözlükte 
“örten” anlamına gelmektedir. Gerçek ve doğru inancı örttüğü, 
yanlış şeylere inandığı için böyle kimselere kâfir denmiştir. Bir 
insan kâfir olarak ölürse ebedî cehennemde kalacaktır. Bu konu-
daki âyetlerden birinde şöyle buyurulmuştur: “(Âyetlerimizi) inkâr 
etmiş ve kâfir olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah’ın, melek-
lerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir. Onlar ebediyen 
o lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir, ne de onların 
yüzlerine bakılır. 

c) Münafık 
Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun, 

Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, müslümanlar 
gibi yaşadıkları halde, kalpten inanmayan kimselere münafık de-
nir. Münafıkların içi başka dışı başkadır. Sözü özüne uygun değil-
dir. Bir âyette şöyle buyurulur: “İnsanlardan bazıları da vardır ki, 
inanmadıkları halde ‘Allah’a ve âhiret gününe inandık’ derler”. 
Münafıkların gerçekte kâfir oldukları bir başka âyette şöyle ifade 
edilir: “Onların Allah yolundan sapmalarının sebebi, önce iman 
edip sonra inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. 
Artık onlar hiç anlamazlar.” Münafıklar İslâm toplumu için açık 
kâfirden daha tehlikelidirler. Çünkü onlar dıştan Müslümanmış 
gibi gözüktüklerinden tanınmaları mümkün değildir; içten içe 
Müslüman toplumun huzur ve düzenini bozar, kuzu postuna bürü-
nerek dikkatsiz ve bilgisiz Müslümanları yanlış yönlere sürükler-
ler. Peygamberimiz vahiyle kimlerin münafık olduğunu bilir, bu 
sebeple de onlara önemli görevler vermezdi. Hz. Peygamber’den 
sonra insanlar için böyle bir bilgi kaynağı (vahiy) söz konusu ol-
madığından ve Müslüman olduğunu söyleyenlerin iç dünyasını 
araştırmak da doğru olmadığından münafık, dünyada Müslüman 
gibi işlem görür. Onun cezası âhirete kalmıştır. Bir âyette açık-
landığı üzere cehennemin en alt tabakasında münafıklar bulunur: 
“Şüphe yok ki münafıklar, cehennemin en alt katındadırlar (derk-i 
esfel). Artık onlara asla bir yardımcı da bulamazsın.”

Fıtır sadakası veya başka bir deyişle fıtra ( Türkçede ki  söyleniş 
şekliyle  fitre) Ramazan  ayının sonuna  yetişen ve havaic-i asliye 
olarak anlaşılan temel ihtiyaçlar dışında en az nisab miktarı bir 
mala sahip olan her Müslüman’ın, niyette  bağlı olarak  vermesi 
gereken bir sadakadır. Fitrenin nisabı tıpkı zekatta olduğu gibi 20 
miskal altın veya 200 dirhem gümüş miktarı mala sahip olmaktır. 
Fakat zekattan farklı olarak fitrede bu  malın  artıcı nitelikte olması 
da, üzerinden bir yıl geçmiş olması da aranmaz. Fıtra kelimesi-
nin yaratılış anlamıyla da ilişkisi vardır. Bu nükteden hareketle 
fitre, yüce yaratıcının, sevap kazanmamız için  bizlere bahşettiği  
bir ikramdır. Allah Rasülü’nün  dilinde  en üstün sadaka  olarak 
değerlendirilen Ramazan’da verilen  sadaka kaynaklarımızda baş 
zekatı (zekatü’r-res) olarak kabul edilir. 

Fıtır sadakası, Ramazan  orucunun  farz olduğu  hicri ikinci  
yılın Şaban ayında, zekatın farz kılınmasından  önce  emredilmiş 
bir mali ibadettir. Fıtr sadakasının miktarı daha önce temas etti-
ğimiz fidye miktarı ile eşittir. Fitre hür, köle , küçük yada büyük 
herkes için ödenir.Kişi kendisi ve küçük çocukları için fitre ver-
mekle yükümlüdür. Fakat bakımlarını üstlenmiş bile olsa anne 
babası, büyük çocukları, karısı kardeşleri  ve diğer yakınları için 
fitre ödeme mecburiyetinde değildir. Zekat verilmeyen yerlere 
fitre de verilmez. 

Fitre verirken  öncelikle  akrabalarından başlanması daha iyi-
dir. Ancak kişi, fitresini usul ve fururuna, yani anne, baba, dede, 
nine, çocuk, torun ve eşine veremez. Bir Müslüman Ramazan 
Orucunu tutsun ya da tutmasın, sağ olarak bayrama eriştiği tak-
dirde  bayram namazı çıkmadan  önce mutlaka fitresini verme-
lidir. Fitreler Ramazan ayının girmesinden itibaren de ödenir. 
Fitrede tıpkı fidyede olduğu gibi  asgari miktarı aşarak cömertçe 
davranmak  kuşkusuz çok faziletlidir.

Tasdik ve inkâr 
bakımından insanlar 

Fıtır sadakası ve 
sevap kazanmak 

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, 
kahrolsun demektir. 
Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre 
altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden son-
ra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah 
Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını 
emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepe-
sine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını 
yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resû-
lullah’ın amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok 
olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” demesi üzerine bu 
sûre inmiştir. Sûrede Hz. Peygamber’in amcası olup ona 
karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı 
eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin 
acı sonu bildirilmektedir. Hz. Peygamber, insanların Allah 
katında eşit olduğunu, onların dinî ve ahlâkî erdemlerine 
göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebû Leheb ise ki-
birli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların ken-
disine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Buna göre âyet, 
bunların hiçbirinin kendisini kötü sondan kurtaramadığını 
ifade eder. Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in amcası olduğu 
için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması ge-
rekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı 
verdiklerinden dolayı 3. âyette ateşi son derece şiddetli 
olan cehenneme gireceği haber verilmiştir.
Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Tebbet yedâ ebî lehe-
bin ve tebb. 2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. 3- Se-
yaslâ nâran zâte leheb. 4- Vemraetuhû hammâlete’l-ha-
tab. 5- Fî cîdihâ hablun min mesed. 
Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Ebu Leheb’in 
elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. 2- Malı da, ka-
zandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) 
3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı 
(ve), 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

Tebbet Suresi
SURELER
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Geleceğin mucitleri göz kamaştırdı Yunaklılar Ankara’da biraraya geldi
Rebii Karatekin İmam Or-

taokulu öğrencileri tarafından 
düzenlenen “TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı” Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Konya İl 
Müdürü Uğur Özalır ile Konya 
Büyük Şehir Belediyesi Kültür 
Daire Başkanı Mücahit Sami 
Küçüktığlı’nın  katılımı ile açıl-
dı. Rebii  Karetekin İmam Hatip 
ortaokulu  salonunda gerçek-
leştirilen programa protokolün 
yanı sıra, okul müdürleri, öğ-
retmenler ve öğrenciler katıldı. 
Proje yürütücüsü Ali Yerlikaya, 
“Çocukları bilime teşvik etmeli, 
bilim üreten bir toplum olma 
bilincini çocuklarımıza aşılama-
lıyız” dedi. Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Konya İl Müdü-
rü Uğur Özalın ve beraberindeki 
heyet, açılış kurdelesini keserek, 
4006 Bilim Fuarında sergilenen 
projeleri inceledi. Öğrencilerin 

yaptığı çalışmalar hakkında bil-
gi alan Özalın, öğrencilerle bir 
süre sohbet etti. Yoğun katılı-
mın olduğu ve  toplamda yirmi 
projenin yer aldığı etkinlik misa-
firlerin takdirini kazandı.

Öne çıkan projeler arasında; 
göz sağlığını bozmayacak, ortam 

aydınlığına göre ışık ayarlaması 
yapabilen “Okuyan Gözlük”, 
spor yaparken elektrik enerjisi 
üreten “Bilim ve Müzik”, hızlı 
düşünme becerisini ve  dil öğre-
nimini kolaylaştıran “Skipping” 
isimli  oyunlar yer aldı.
n HABER MERKEZİ

Ankara’daki Yunaklılar Plat-
formu tarafından her yıl Anka-
ra’da organize edilen iftar yeme-
ğinin dördüncüsü bu yıl Ankara 
Eryaman Cumhuriyet Restau-
rant da gerçekleştirildi.

Yunak Hursunlu’lu İş adamı 
Yusuf Taşçı ve Yunak Kuzören’li 
İş adamı Süleyman Yolcu’nun 
organize ettiği programa Konya 
Büyükşehir Belediyesi Önce-
ki dönem başkanlarından Halil 
Ürün, MİT Müsteşar Yardımcısı 
Hacı Ali Özel,Prof.Dr. Ahmet Ka-
zim Ürün,Tur-Çev-Der Başkanı 
Ufuk Turgut Koç,Gönül Gözü 
Derneği Genel Başkanı  Devriş 
Ahmet Şahin ,Yunak  Mahalle 
muhtarları ve  çok sayıda Yunak-
lı memur ve bürokrat katıldı. 

Birlik ve beraberlik mesajla-
rının verildiği Ankara’da bu yıl 
4.sü  organize edilen Gelenek-
sel Yunaklılar İftar yemeği son-

rası Yunaklılar hemşehrileriyle 
sohbet etme imkânı buldular. 
Yunak Belediye Başkanı Abdul-
lah Emre  Demirhan  tarafından 
dağıtılan hediye paketleri sonra-
sında Yunaklılar, 2019 yılındaki 

Ramazan ayında düzenlenecek 
olan 5. geleneksel Yunaklılar if-
tar yemeğinde Ankara’da tekrar 
buluşmak üzere iftar yemeğin-
den ayrıldılar.
n HABER MERKEZİ 

Emniyet ve jandarma ekiplerin-
ce, ülke genelinde yapılan “Türkiye 
Güven Huzur Uygulaması”nda ara-
nan bin 546 kişi yakalandı. Emniyet 
Genel Müdürlüğünden yapılan açık-
lamaya göre, Asayiş Dairesi Başkan-
lığı koordinasyonunda Jandarma 
Genel Komutanlığı personelinin ka-
tılımıyla ramazan ayında huzur ve 
güven ortamının devamı için dün 
ülke genelinde “Türkiye Güven Hu-
zur Uygulaması” gerçekleştirildi. Bu 
yıl dördüncüsü gerçekleştirilen uy-
gulamaya 32 bin 713’ü emniyet ve 
21 bin 163’ü jandarma olmak üzere 
53 bin 876 personel katıldı.

Denetlemelerde 9 bin 834 kara, 
6 deniz, bir hava aracı ile 177 dedek-
tör köpek kullanıldı. 

Ekiplerce, 2 bin 594 uygulama 

noktasında mobil tablet cihazlar 
üzerinden 475 bin 420 kişi ve 112 
bin 878 araç sorgulandı, 17 bin 681 
umuma açık yer ile 18 bin 899 iş 
yeri denetlendi.

Çeşitli suçlardan aranan bin 546 
kişi yakalandı, aranan 98 araç bu-
lundu ve trafikten men edilmesi ge-
reken 527 araç tespit edildi.

Denetimlerde adli-idari ve trafik 
yönünden 954 bin 899 lira cezai iş-
lem uygulandı.

Aramalarda 14 ruhsatsız taban-
ca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı 
tabanca, 30 mermi, 5 kesici ve de-
lici alet, 11 gram eroin, bir kilo 675 
gram esrar, 68 gram bonzai, 4 gram 
metamfetamin, 8 uyuşturucu hap 
ve 3 bin 159 paket kaçak sigara ele 
geçirildi.
n AA

Çayırlarda balıkları 
ölümden kurtardılar

Ereğli’de zabıta ekipleri
denetimlerini sürdürüyor

Beyşehir ilçesinde çayırlardaki 
su birikintilerinden toplanan balık-
lar, yaşam alanları olan göl sularıyla 
tekrar buluşturuldu. 

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa 
Koruma Derneği Başkanı Bekir 
Sami Tan, Beyşehir Gölü’ne kıyısı 
bulunan Yeşildağ bölgesinde yap-
tıkları incelemede çayırlardaki su 
birikintilerinde aralarında ende-
mik türlerin de yer aldığı çok sayı-
da balıkla karşılaştıklarını söyledi. 
Yavruları da olan buradaki can çe-
kişen balıkları ölümden kurtarmak 
için elleriyle topladıklarını aktaran 
Tan, yeniden yaşama tutunmaları 
için göl sularına bıraktıklarını söy-
ledi. Tan, Beyşehir Gölü’nden ta-
rım alanlarına bu yıl aşırı su alımı 
yapılması nedeniyle kıyılarda su 
seviyesinde gözle görülür düşüşler 
meydana geldiğini, bunun da balık 
popülasyonuna olumsuz etkileri ol-
duğunu düşündüklerini belirterek, 
“Özellikle kıyılardaki sazlıklar balık-
ların üreme alanları. Kıyılarda sular 
çekildikçe balıkların üreme alanları 
da azalıyor. Sonuçta balıklarla ilgi-
li birçok olumsuzluklar yaşanıyor. 
Aynı şekilde yer altı sularında da 
bu yıl çok fazla çekilme olduğunu 
düşünüyoruz. Özellikle Yeşildağ 

bölgesinde yer altı sularının çekil-
mesi, göl kıyılarında su seviyesinin 
düşmesi, gölü besleyen yer altı su 
kaynakları ve pınarlarındaki suların 
azalması bölgede küçük küçük gö-
let ve gölcükler oluşmasına neden 
olurken, buralarda yaşam süren 
balıkların zamanla yaz sıcakların-
da suların tamamen buharlaşma 
kayıplarıyla ortadan kalkmasıyla 
yaşamını sürdürme şansı ortadan 
kalkmış olacak. O yüzden yetkilileri 
bu konuda şimdiden önlem almaya 
davet ediyor, Beyşehir Gölü’nden 
gereksiz ve çok fazla su alımı ya-
pılmaması yönünde bir kez daha 
uyarmak istiyoruz. Bu arada Yeşil-
dağ bölgesindeki balıkları kurtar-
ma çalışmasına katılan ve destek 
veren TEMA Vakfı Beyşehir Tem-
silcisi Metin Yılmaz ile doğasever 
arkadaşlarımıza da teşekkür etmek 
istiyorum” dedi. 

TEMA Vakfı Beyşehir Temsil-
cisi Metin Yılmaz ise, bölgede yap-
tıkları incelemede yer altı sularının 
çekilmesiyle birlikte aralarında 
endemik türlerin de yer aldığı çok 
sayıda balığı çayırlar üzerindeki kü-
çük su birikintilerinden topladıkla-
rını, göl suları ile bağlantılı kaynak-
larına bıraktıklarını söyledi.   n İHA 

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri gıda sektöründe 
faaliyet gösteren iş yerlerinin de-
netimlerine devam ediyor.  Ereğ-
li Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, Ramazan ayında lokanta, 
fırın ve kasapların denetimleri ger-
çekleştirildi. Denetimler hakkında 
değerlendirme yapan Ereğli Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Vatandaşlarımızın sağlığı açısın-
dan önem arz eden denetimleri-
mizi sürdürüyoruz. Bu kapsam-
da Zabıta Müdürlüğümüz gıda 
sektöründe faaliyet gösteren iş 
yerlerimizin denetimin gerçekleş-
tirdi. Hemşehrilerimizin sağlığını 

doğrudan etkileyecek bu işyerleri-
mizin duyarlı olmalarını ve hijyen 
noktasında dikkatli olmaların rica 
ediyoruz. Bu konuda kesinlikle ta-
viz vermeyeceğimizi ve gereken 
cezai uygulamaları yapacağımı-
zı belirtmek istiyoruz. Özellikle 
mübarek Ramazan ayı içerisinde 
daha da hassas olunmasını rica 
ederiz. Hemşehrilerimizin sağlığı 
ve huzuru bizim için her şeyden 
önemlidir. Bu anlamda denetim-
lerimize ve çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Duyarlılık gösteren işyeri 
sahiplerimize teşekkür eder, hayırlı 
kazançlar dilerim” dedi.
n İHA

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin geleceği için el ele vererek seçmen-
lere AK Parti’nin hedeflerinin ve çalışmalarının anlatılmasının önemini vurguladı

‘Türkiye’nin geleceği 
için el ele vermeliyiz’

Karatay Belediyesi Fevziçakmak 
Düğün Salonunda düzenlenen if-
tar programına AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, 26. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili ve 27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Hacı Ahmet Özdemir, 27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Adayları 
Selman Özboyacı, Zerrin Özel, Meh-
met Akif Yılmaz, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
AK Parti Meram İlçe Başkanı Musta-
fa Dolular, Karatay Belediyesi Meclis 
Üyeleri, Muhtarlar ve Teşkilat üye-
leri katıldı.

 İftar öncesi gerçekleştirdiği 
konuşmasında AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç ”Ana 
Kadememizle, Kadın ve Gençlik 
Kollarımızla, Belediye Başkanımız-
la, Belediye Meclis Üyelerimizle ve 
mahalle başkanlarımızla beraber es-
naf ziyaretlerine başladık. Her gün 
ihtiyaç sahibi ailelerimizle birlikte 
iftar yapıyoruz. Her zaman olduğu 
gibi bu seçimlerde de sahalardayız. 
Sıkılmamış el, ziyaret edilmemiş ev 
bırakmamaya gayret göstereceğiz. 
Bizler ümmetin ihyası için çalışır-
ken, dış güçler ümmetin imhası için 
gayret göstermektedir. Ülkemizin 
bölgesel güç ve lider ülke olması için 
zalimlerin karşısında mazlumların 
yanında dik durabilmek için, istikbal 
ve istiklalimiz için, güçlü bir Türkiye 
için 24 Haziranda dua ve destekleri-
nizi bekliyoruz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli  konuşmasında 24 Ha-
ziran Seçimlerinin çok büyük önem 
taşıdığına dikkat çekti. Başkan Han-
çerli Karatay’ın her seçimde zirvede 
olduğunu hatırlatarak; çalışmaların 
Karatay’ın zirvedeki yerini daha da 
yukarılara taşımak için aralıksız sü-
receğini belirtti.  

27. Dönem AK Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Zerrin Özel sahada 
çok yoğun bir seçim çalışması ger-
çekleştirmekte olduklarını dile ge-
tirdi. Özel, 24 Haziran seçimlerinin 

” Ayağımızdaki prangaları kıracağı-
mız, Türkiye’yi daha da özgürleşti-
receğimiz ve medeniyet seviyesini 
daha da yukarılara taşıyacağımız bir 
seçim.” olduğunu söyledi.

27. Dönem AK Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Mehmet Akif Yılmaz 
seçimlerde tercihlerin doğru yapıl-
masının önemine değindi. Yılmaz, 
seçmenlerin oy pusulalarında hem 

Milletvekili hem de Cumhurbaşkanı 
seçimi için AK Partiye oy atmalarını 
istedi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuya 
çok kez dikkat çektiğini hatırlattı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
Türkiye’nin geleceği için el ele ve-
rerek seçmenlere AK Parti’nin he-
deflerinin ve çalışmalarının anlatıl-
masının önemini vurguladı. Angı 

“Ülkemizin geleceği adına duydu-
ğumuz kaygıların üstesinden el ele 
vererek hep birlikte geleceğimizi 
hemşerilerimize anlatabilirsek; 24 
Haziran akşamında bu milletin ger-
çek sevenlerinin yüzleri gülecektir” 
dedi. Davetliler, konuşmaların ar-
dından iftar vaktinin gelmesi ile bir-
likte dualar eşliğinde oruçlarını açtı.
n HABER MERKEZİ

Huzur uygulamasında bin 546 kişi yakalandı
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TSK’da kripto FETÖ 
operasyonu: 12 gözaltı

Seydişehir’de bir yılda 4
milyon parke taşı döşendi

Bagajdaki mangal kömürü 
otomobili yakıyordu

23 ilde, Fetullahçı Terör Örgü-
tü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 
(FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetle-
rindeki (TSK) kripto yapılanmasına 
yönelik operasyonda 12 kişi daha 
gözaltına alındı. Konya Cumhuri-
yet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye 
yönelik yürütülen soruşturma de-
vam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçak-
çılık ve Organize Suçlarla Mücade-
le Şubesi ekiplerince Konya mer-
kezli 23 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik 
düzenlenen operasyon kapsamın-
da 12 kişi daha yakalandı. Böylece 

operasyon kapsamında gözaltı sa-
yısı 49’a yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 21 
kişinin yakalanmasına yönelik ça-
lışmalar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca 23 ilde yürütülen soruştur-
ma kapsamında dün FETÖ/PDY 
ile bağlantılı oldukları öne sürülen, 
aralarında muvazzaf askerlerin de 
bulunduğu 70 kişi hakkında yaka-
lama kararı çıkarılmıştı. Operas-
yonlarda zanlılardan 37’si gözaltı-
na alınmıştı.
n AA

Seydişehir Belediyesi’nin, mer-
kez ve kırsal mahallelerde yürüttü-
ğü parke taşı döşeme çalışmaları 
devam ediyor. Seydişehir Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
ilçe geneli ve kırsal mahallelerde 
yürüttüğü çalışmalarla yollara par-
ke ve kaldırım bordür taşı döşeme 
faaliyetlerini sürdürüyor. 

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal yaptığı açıklamada, Seydişe-
hir’in merkez ve kırsal mahallele-
rinde 2017 yılı içerisinde Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 
çalışmalarla yolların parke taşıyla 
kaplandığını söyledi. Bir yıllık sü-
reçte yollara 4 milyon adet parke 
taşı döşendiğini belirten Başkan 
Tutal, parke taşı döşeme çalışma-
ları sadece yollarla sınırlı kalmadı. 
Seydişehir’in merkez ve kırsal ma-
hallelerinin yollarına 4 yıllık sürede 
8 milyon 100 bin adet parke taşı 
döşenirken, çalışma yürütülen 
güzergahlarda kaldırım bordür dö-
şenmesi çalışmaları da gerçekleşti-
rildi “ dedi. 

İlçe merkezi ve kırsal mahalle-
lerde planlanan yol güzergahlarına 
parke taşı döşeme çalışmalarının 
2018 yılında da durmadan devam 
edeceğini belirten Başkan Tutal, 
“Görev süremiz içerisinde yoluna 
neşter vurulmayan hiçbir mahalle-
miz kalmayacak. Vatandaşlarımız 
bizim dönemimizde kışın çamur-
dan, yazın da tozdan kurtulmuş 
olacak. Planlanan takvime göre Ta-
şağıl Mahallemizde 7 bin, Taraşçı 
Mahallemizde 13 bin, Çatmakaya 
Mahallemizde 5 bin, Karacaören 
Mahallemizde 6 bin, Saraycık Ma-
hallemizde 4 bin, Kozlu Mahal-
lemizde 6 bin, Tol Mahallemizde 
4 bin, Kızılca Mahallemizde 6 bin 
metrekare parke ve kaldırım bor-
dür döşeme çalışmaları ekiplerimiz 
tarafından havaların ısınmasıyla 
birlikte kaldığı yerden başladı. Yol-
larımızda parke taşı döşeme çalış-
malarının yanı sıra sıcak ve soğuk 
asfalt çalışmalarımız da yıl boyu 
sürecek” diye konuştu.
n İHA

Karaman’da fırından alınan 
mangal kömürü, konulduğu oto-
mobilin bagajında yeniden tutuşa-
rak yanmaya başladı. İtfaiye ekip-
leri çuvalı dışarı çıkartarak aracın 
alev almasını önledi. 

Olay, öğle saatlerinde Külhan 
Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Alınan bil-
giye göre, Şevket Karakışla’ya ait 
park halindeki 70 FK 576 plakalı 
otomobilin bagajından dumanların 
yükseldiğini fark eden vatandaşlar 
durumu itfaiyeye haber verdi. Olay 
yerine kısa sürede gelen itfaiye 
ekibi, aracın camını kırarak yap-

tığı kontrolde dumanın bagajdan 
çıktığını tespit etti. Bagaj kapısı 
açıldığında ise dumanların çuval 
içinde yeniden tutuşan mangal kö-
müründen kaynaklandığı belirlen-
di. Bunun üzerine itfaiye ekipleri 
çuvalı dışarı çıkartarak aracın alev 
almasını önledi. Polisin telefonla 
ulaştığı otomobilin sahibi Şevket 
Karakışla, mangal kömürünü yak-
laşık 4 saat önce bir fırından sön-
müş halde aldığını ve çuval içinde 
aracına bıraktığını, kömürlerin 
yeniden tutuşmuş olabileceğini 
belirtti.
n İHA 

Yardım kuruluşları Ramazan ayı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere birçok maz-
luma elini uzatıyor. Bu yıl ise yaşanılan son durumlardan dolayı Filistin ön planda tutuluyor

Ramazan’da yardım 
seferberliği sürüyor!

Ramazan Ayı rahmeti ve be-
reketi ile birlikte devam eder-
ken ilimizde bulunan yardım 
kuruluşlarının yardıma muhtaç 
kişilere ulaşma seferberliği de 
sürüyor. Yurtiçi ve Yurtdışında 
bulunan binlerce mazlum insana 
nakdi, gıda, ve ihtiyaç gerekleri 
doğrultusunda yardımlar ger-
çekleştiriliyor. Özellikle Yurtdı-
şına yapılan yardımların daha 
fazla olduğunu söyleyen Yardım 
Kuruluşları Temsilcileri bu yılki 
Ramazan Ayı’nda Filistin’in ön 
planda olduğunu vurguladı. Ay-
rıca Nijer, Burkina Faso, Zimbab-
ve, Togo, Benin, Komor Adaları, 
Moro, Etiyopya, Somali, Bosna 
Hersek, Suriye gibi ülkelere de 
yardımlar gerçekleştiriliyor. Fa-
aliyetler hakkında bilgiler veren 
Yardım Kuruluşları Temsilcile-
ri bu Ramazan ayı içerisinde de 
mazlumlar için seferber oldukla-
rını söyledi

İHH DÜNYANIN DÖRT
 BİR YANINA ULAŞIYOR

Konya İnsani Yardım Vakfı 
(İHH) olarak Ramazan ayı içeri-
sinde yurtdışı ve yurtiçi yardım 
kampanyalarının devam ettiğini 
söyleyen İHH Konya Şube Baş-
kanı Hasan Hüseyin Uysal, “Her 
Ramazan’da olduğu gibi bu Ra-
mazan’da da halkımızın tevec-
cühü iyi durumda. Bağışçılarımız 
ve kardeşlerimiz dünyanın dört 
bir yanındaki müminlerle ilgili 
durumdalar. Arakan, Suriye, Fi-
listin gibi ülkelere bağışlar gel-
mekte. Bu aralar Filistin konusu 
biraz daha sıcak. Her Ramazan 
bir yerimizi mutlaka acıyor. Bu 
Ramazan’da da Filistin var. O 
yüzden bizlerde bağışçılarımızda 
Filistin’e hassasiyet gösteriyoruz. 
Batılıların planı Gazze’yi tama-
men yaşanmaz hale getirmektir. 
Ancak Gazze’yi bizim yaşanıla-
bilir durumda tutmamız gereki-
yor. İnsanlar kendileri için orada 
nöbet bekleyen kardeşlerinin 
nöbet sırasındaki zaruri ihtiyaç-
larını karşılamaları boyunlarının 
borcudur. Yani nöbetçinin ihti-
yacını gidermek ümmetin üzeri-
ne vazifedir. Biz Gazze için 450 
Bin TL Konya İHH olarak yardım 
gönderdik. Kadın komisyonu-
muz geçtiğimiz günlerde önemli 
bir çalışmaya imza attı. 50 binin 
üzerinde koli oluşturuldu. Bu 
sayıyı inşallah Allah izin verirse 
200 bine tamamlayacağız. Sade-
ce gıda olarak değil, Çadır, sergi 
gibi ihtiyaçlar için nakdi olarak 
yardımlarımız da sürmektedir. 
Uzak olsun yakın olsun bütün 
coğrafyamızda çabalarımız sürü-
yor” diye konuştu. Uysal ayrıca, 
yetim iftarları gerçekleştirdikle-
rini de sözlerine ekleyerek, “Bu 
Ramazan’da ilimiz dışındaki bazı 
bölgelerde de yetimleri giydir-
meye çalışacağız. Bu yöndeki 

hazırlıklarımız sürüyor. Bin aş-
kın yetime bayramlık giydirme 
hedefimiz var. Geçtiğimiz Pazar 

günü yetimleri, bağışçıları ve 
hamileri büyük bir iftarda buluş-
turduk. Yaklaşık olarak 4 bin 500 
kişiye iftar yemeği verdik. Yetim 
iftarlarını ilçelerimizde de yapı-
yoruz. Bu nedenle bir çok yetime 
ulaşmış oluyoruz. Böyle önemli 
günler dışında yani 12 ay bo-
yunca ulaştığımız ve baktığımız 
yetim sayısı 190 bini aşkın. İli-
mizin hem merkezin de hem de 
ilçelerinde kumanya dağıtımları-
mızda devam ediyor” ifadelerini 
kullandı. 

CANSUYU DERNEĞİ’NİN 
RAMAZAN AYI İÇERİSİNDEKİ 

HEDEFİ 2 BİN 500 AİLE 
Geçen sene 1000 aileye ulaş-

tıklarını dile getiren Cansuyu 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği Konya İl Temsilcisi İsmail 
Tozan bu sene ki hedeflerinin ise 
2 bin 500 aile olduğunu vurgula-
yarak, “Derneğimiz uluslararası 
bir dernek olduğu için yardım-
larımız ağırlıklı olarak yurtdışı-
na yapılıyor. Şuanda Arakan ve 
Filistin olmak üzere, yaklaşık 24 
ülkede gıda dağıtımı ve iftarla-
rımız devam ediyor. Su kuyuları 
gibi faaliyetlerimizde aynı za-
manda devam etmektedir. Geç-
tiğimiz günlerde yurtdışında bir 
okulumuzun açılışını gerçekleş-
tirdik. Bununla beraber Türkiye 
içerisinde de yardım kolileri da-
ğıtıyoruz. Geçen yıl Konya’mız-
da yaklaşık olarak 1000 aileye 
ulaşmıştık. Bu yılki hedefimiz ise 
Konya’mızda 2 bin 500 aileye 
ulaşmak” diye konuştu. 

“DIŞ ÜLKELERE TÜRKİYE’NİN 
PAYLAŞMA RUHU İÇERİSİNDEKİ 
KARDEŞLİĞİNİ TAŞIYACAĞIZ”
Yurt içi çalışmalarında ihti-

yaç sahibi ailelerin evlerinde iftar 
sofraları açan Dost Eli Derneği 
Ramazan ayı içerisinde ki yardım 
kampanyalarına devam ediyor. 
Faaliyetler hakkında açıklamalar-
da buluna Dost Eli Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Se-
çer, “Ümmetin kucaklaşmasının 
gerçekleştiği, kulluk ve iyiliğin 
seferberliği Ramazan ayının tüm 
kardeşlerimiz için hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyoruz. 
Dost Eli Derneği olarak geçtiği-
miz yıllarda olduğu gibi bu yılda 
Ramazan ayı içerisinde birçok 

hayırlı çalışmaların gerçekleşme-
si için çalışıyoruz. Gönüllülerimiz 
ve bağışçılarımızla el ele verip 
hep birlikte görülmesi, duyul-
ması, elinden tutulması gereken 
mazlumlara ulaşacağız. Ümmet 
birliği şuuruyla yoksul, mazlum 
ve yetimlere kucaklaşacağız. Ula-
şabildiğimiz ülkelere Türkiye’nin 
paylaşma ruhu içerisindeki kar-
deşliğini taşıyacağız. Dost Eli 
Derneği olarak yurt dışı Ramazan 
çalışmalarımız ise; Nijer, Burki-
na Faso, Zimbabve, Togo, Benin, 
Komor Adaları, Moro, Etiyopya, 
Somali, Bosna Hersek ve Filistin’ 
de gerçekleştiriliyor. Bu ülkeler-
de iftar yemeği, gıda dağıtımla-
rı ve nakdi yardımlar yapılırken 
özellikle yetim evlerinin ihtiyaç-
ları giderilecek. Ayrıca özellikle 
Afrika’da yapımı devam eden su 
kuyuları ve mescitlerden tamam-
lanmış olanlar faaliyete açılırken 
bu çalışmalara yenilerini ekle-
mek için yer tespitleri yapılacak” 
dedi. Ayrıca Başkan Mehmet Se-
çer,  yapılacak yardım çalışmaları 
hakkında bilgi almak ve destek 
vermek isteyenler için Dost Eli 
Derneği merkez binası başta ol-
mak üzere önde gelen alış veriş 
merkezleri ile şehrin önemli nok-
talarında faaliyetlerin anlattığı 
tanıtım stantlarının bulunduğu-
nu söyledi. 

“HEDEFİMİZ 5 BİN AİLEYE GIDA 
KOLİLERİMİZİ ULAŞTIRMAK”
RİDA Uluslararası Yetim 

ve Muhtaçlara Yardım Derne-
ği Başkanı Tamer Kalender ise, 
“Derneğimiz 3 kıtaya yayılan Ra-
mazan 2018 çalışmalarında 15 
ülkede, 50’ye yakın bölgede İftar 
ve sahur, Ramazan gıda paket-
leri, zekâtlar, fitreler ve fidyeler, 
şükür, adak ve Akika kurban-
ları yetimler başta olmak üzere 
yoksullara, ihtiyaç sahiplerine 
ve tüm mazlumlara direk ulaş-
tırmaktadır. Bu Ramazan 1 iftar 
10 TL, 1 Ramazan Gıda Paketi 
100 TL olarak belirlendi. Hazır-
lanan ve birçoğu ulaştırılan Ra-
mazan Gıda Kolileri ise ailelere 
birkaç ay yetecek şekilde gıda ve 
ihtiyaç malzemeleri ile doludur. 
Ramazan 2018 Programımızda 
hedefimiz 15 ülkede, 50’ye yakın 
bölgede yetimler öncelikli olmak 
üzere 5 bin aileye gıda kolilerimi-
zi ulaştırmak ve günde binlerce 
kişiye de iftar sofraları açmak.Ye-
timler, Yeni Müslüman olanlar, 
mazlumlar ve ihtiyaç sahiplerine 
gıda paketleri ve günlük binlerce 
kişiye iftar ve sahur sofraları ku-
ruyoruz. Ülkeler; Sudan Darfur 
Kampı, Kenya Kakuma Kampı, 
Somali Dadab Kampı, Kenya Ga-
rissa bölgesi, Afganistan, Arna-
vutluk, Sırbistan Sancak, Kosova, 
Bulgaristan, Kazakistan, Moğo-
listan, Gürcistan, Sri Lanka, Suri-
ye Bayırbucak ve Türkiye. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Hasan Hüseyin Uysal

Mehmet Seçer

İsmail Tozan

Tamer Kalender
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Bingöl’de şehit edilen 33 asker anıldı
PKK’lı teröristlerce 25 yıl önce 

şehit edilen 33 asker için Anıtte-
pe’de anma töreni düzenlendi. 

Bingöl’de PKK’lı teröristler ta-
rafından 25 yıl önce şehit edilen 33 
asker törenle anıldı. 

Bingöl-Elazığ karayolunun Bi-
laloğlu köyü mevkisinde 24 Mayıs 
1993’te teröristlerce şehit edilen 33 
eri anmak için Anıttepe’de program 
yapıldı.

Vali Ali Mantı, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, vatan ve millet gö-
revini yapmak için azimle çalışan 33 
askerin hainler tarafından şehit edil-
diğini anımsattı.

Aradan 25 yıl geçmesine rağ-
men şehitlerin acısının yüreklerde 
taze olduğunu vurgulayan Mantı, 
şöyle konuştu:

“Bu şehitlerimiz, vatan, din, mil-
let ve bayrak için canlarını feda etti-
ler. Onlar İnşallah şehitlik mertebe-
sinde rabbimizle beraberler. İnşallah 
ülkemiz ve milletimiz kutsal değer-
leri uğruna her zaman topyekun 
olarak canını vermeye hazırdır. Ül-
kemize ezelden ebede kadar hizmet 
etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum.”

Saldırı sırasında o dönem Bin-
göl’de özel harekat polisi olarak gö-
rev yapan emekli polis Yüksel Yer-
likaya, olayın acısını unutamadığını 
söyledi.

Teröristlerin yol kestiği bilgisi-
nin ardından operasyon için yola 

çıktıklarını dile getiren Yerlikaya, 
şöyle dedi: “Sonrasında 64 askerin 
kaçırıldığını duyduk. Arama tarama 
faaliyetleri için dağlara çıktık. Ertesi 
gün, askerlerin şehit edildiği bilgisi 
geldi. Araziye gittik 33 şehidimizin 
cenazesine ulaştık. Sonrasında ope-
rasyonlara devam ettik. Kaçırılan 64 
askerimizden 33’ünü şehit ettikleri 
için sağ kalan askerlerimizin kur-
tarılması için mücadele verdik. Bu 
askerlerimizi de kurtardık, intikam-
larını da aldık. 25 yıl sonra buraya 
gelmek istedim.”

Törene, 8. Kolordu Komutanı 
Korgeneral Osman Erbaş, 49. Ko-
mando Tugay Komutanı Tuğge-
neral Ersin Altay, Bingöl Belediye 
Başkan Vekili Halim Sügü, Bingöl 
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bek-
taş da katıldı. n AA

İsrail’in şehit ettiği 
çocuğa cenaze töreni

İsrail askerlerinin geçen haf-
ta Batı Şeria’da yaraladığı ve dün 
şehit düşen 15 yaşındaki Filistinli 
çocuk için cenaze töreni düzenlen-
di.  İsrail askerlerinin 14 Mayıs’ta 
ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği-
nin Kudüs’e taşınmasını protesto 
için Ramallah-El-Bire kentlerinin 
kuzey girişinde düzenlenen gös-
terilerde silahla yaralaması sonucu 
dün şehit olan Udey Ekrem Ebu 
Halil’in naaşı Ramallah Tıp Komp-
leksi’nden doğduğu Ayn Sinya bel-
desine getirildi.

Ayn Sinya’daki camide kılınan 

cenaze namazının ardından Ebu 
Halil’in cenazesi belde kabristanı-
na defnedildi.  Batı Şeria’nın çeşitli 
bölgelerinde 14 Mayıs’ta ABD’nin 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması-
nı ve İsrail’in kuruluş yıl dönümü 
olan Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. 
yılını protesto etmek için gösteriler 
düzenlemiş, İsrail askerleri eylem 
yapan Filistinlilere müdahale et-
mişti. 

İsrailli askerlerin, Filistinli 
göstericilere ateş açması sonucu 
60’tan fazla kişi şehit olmuş, 3 bin-
den fazlası yaralanmıştı. n AA

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, seçim gezileri kapsamında Konya’da partililere hitap etti 

‘Adaleti, hukuku sağlayacağız’
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cum-

hurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 
Konya’da partilileriyle buluştu. Kılı-
çarslan Kent Meydanı’nda gerçek-
leştiren mitinge İyi Parti İl Başkanı 
Mustafa İnci, İyi Parti Milletvekili 
Adayları ve partililer katıldı. 

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Adayı Meral Akşener, 
“İYİ Parti millete güvenerek kurul-
du. Henüz 7 aylık bir partiyiz ve bu-
gün itibariyle 66 ili gezmiş olacağız” 
dedi. 

Akşener, “Bu meydanda Cum-
hurbaşkanı diye bağıranların çoğu 
kadınlar. Kadın bir şeye karar ver-
mişse gereğini yapar. İstiklal mü-
cadelesinde de böyle. Kadınlarımız 
böyle yüksek bir ses veriyorsa bu iş 
olmuş demektir. Dediniz ki çık öne 
yürü arkanızdan geliyoruz. Önce 
kadınlarım sonra geçler. İYİ Parti 
millete güvenerek kuruldu. Henüz 
7 aylık bir partiyiz ve bugün itiba-
riyle 66 ili gezmiş olacağız. Demem 
o ki çalış dediniz çalıştık. Partiyi kur 
dediniz kurduk. Cumhurbaşkanlığı-
na aday ol dediniz oldum. Ben yüz 
bin imza ile aday olacağım dedim. 
Herkes bana dedi ki  boş ver ener-
jini seçime harca. İmzaya uğraşma. 
Ama milletime güvendim. Konyalı-
ya güvendim. Kadınlara ve gençlere 
güvendim. Erkek arkadaşlarımıza 
güvendim ve yola çıktım. Allah bin 
kere razı olsun. 4 saate 100 imzayı 
bana verdiniz ve milletin adayı ola-
rak, milletimin adayı olarak cumhur-
başkanlığına aday oldum.  Bugün 24 
Haziran için  meydan meydan, şehir 

şehir gezmeye başladık. Cumhur-
başkanı adayların hepsine  başarılar 
diliyorum. Gönül isterdi ki OHAL 
olmasın. Gönül isterdi ki tehditler 
olmasın. Gönül isterdi ki eşit şart-
larda yarışalım. Gençlerimize, işsiz 
gençlerimize vatandaşlık maaşı bağ-
layacağız. İş bulana kadar istihdam 
oluşturana kadar vereceğiz bu para-
yı. Cenab-ı Hakk’a sözüm olsun, bu 
ülkede adaleti, hukuku sağlayacağız. 
Bu devletin açını doyurmasını görev 
bileceğiz. Türkiye ekonomisinin gü-
vene ihtiyacı var, ciddiyete, ehil kad-
rolara ihtiyacı var. Konya 5 yılda 800 
milyon dolarlık buğday ithal etmiş. 
Peki ne oldu çiftçi toprağa küstü. 
Çiftçiden dosya parası alınmayacak” 
dedi.

5 YIL İÇİNDE ÜRETEN MUTLU BİR 
ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİM

“Ülkeyi 5 yıl içinde üreten mutlu 
bir ülke haline getirmeyi Allah’ın hu-
zurunda sizlere söz veriyorum” diyen 
Akşener, “Rüşveti yok edeceğim, 
uyuşturucu kaçakçıları ile savaşaca-
ğım. Allah’ın izni ile Suriyeli kardeş-
lerimizi evlerine güvenli bir şekilde 

göndermeyi görev bileceğim. Bu ül-
keyi 5 yıl içinde üreten, mutlu bir ülke 
haline getirmeyi Allah’ın huzurunda 
sizlere söz veriyorum. Türkiye’nin 
kaynakları yeterlidir. Yeter ki Türki-
ye’de yolsuzluğu, rüşveti ve adam ka-
yırmayı ortadan kaldıralım” dedi.
25 HAZİRAN SABAHINDAN İTİBAREN 

TÜRKİYE’YE YATIRIM AKACAK

Akşener, ekonominin iyileşmesi 
için çalışmalar yapmayı planladıkla-
rına işaret ederek, “Şimdi Türkiye 
ekonomisinin güvene, ciddiyete, 
ehil, liyakatlı kadrolara ihtiyacı var. 
Allah nasip ettiğinde, inşallah 25 
Haziran sabahından itibaren göre-
ceksiniz Türkiye’ye yatırım akacak, 
doların ateşi düşecek, sanayici nefes 

alacak. Komşularımızla ilişkilerimizi 
düzelteceğiz. Komşularımızla tica-
retimiz yeniden gelişecek, karşılıklı 
yatırımlarımız yeniden gelişecek” 
ifadelerini kullandı. 

Seçim vaadlerini de anlatan Ak-
şener, partisinin Konya milletvekili 
adaylarını tanıttı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Meral Akşener



Türkiye ile Çeçenistan arasında kültürel anlamda büyük bir benzerlik olduğunu belirten Çeçen Şamil Paizvev, “Çeçenler ve 
Türkler kardeştir diyorum. Bu kardeşliği de burada güzel bir şekilde gördüm” dedi. Türkiye’yi ve Konya’yı çok sevdiğini söyledi

Kardeşlik köprüsü var
Kuzey Kafkasya’yı oluşturan 

sayısız cumhuriyet, vilayet ve 
bölge içerisinde bir tanesi vardır 
ki her açıdan diğerlerinden kalın 
bir çizgiyle ayrılır. Onun hemen 
yanı başında bulunan özerk yö-
netimlerin çoğunun ismi Rusya 
dışında halen fazlaca bilinmez-
ken, neredeyse son çeyrek asırdır 
yaşadıklarından dolayı onun adını 
neredeyse tüm dünya ezberlemiş 
bulunuyor. Evet, Çeçenistan’dan 
bahsediyoruz veya diğer adıy-
la Çeçenya’dan… Çeçenistan’ın 
Batısında İnguşetya, doğusunda 
Dağıstan, güneyinde Gürcistan 
ve kuzeyinde Stavropol Vilayeti 
yer alıyor. Çeçenistan; güneyden 
kuzeye 170, batıdan doğuya ise 
100 küsur kilometre. Çeçenistan 
oldukça dağlık bir bölgede yer 
almaktadır. Özellikle güney kıs-
mında pek çok dağlık alanlar bu-
lunur. 20. Yüzyıl boyunca sayısız 
idari yapılanma ve isim değiştiren 
Çeçen ülkesi, SSCB döneminde 
“Otonom Sovyet sosyalist cum-
huriyeti” statüsü altında birlikte 
olduğu “İnguşya” ile 1992 yılında 
yollarını ayırdıktan sonra “İçkerya 
Çeçen Cumhuriyeti” adını almıştı. 
Geçirdiği iki savaş sonrası ismini 
“Çeçenistan Cumhuriyeti” olarak 
yenileyerek Rusya Federasyo-
nu’nda varlığını sürdürüyor.  

‘BENİM İÇİN EN UYGUNU 
TÜRKİYE OLDU’

Çeçenistan ile Türkiye ara-
sında tarihi bağlar bulunuyor. Bu 
bağlardan dolayı olacak ki kültü-
rel anlamda Türkler ve Çeçenler 
arasında bazı kültürel benzerlikler 
dikkat çekiyor. Ayrıca Türkler ve 
Çeçenler arasında ayrı bir sevgi 
ve muhabbet bulunuyor. Bu du-
rum Türkiye-Çeçenistan ülkeleri-
nin arasındaki diplomatik bağlara 
da yansımış durumda. Ayrıca, bu 
ilişki Çeçenistan’dan Türkiye’ye 
okumak için gelenlerin sayısını da 
artırıyor. Türkiye’de eğitim gören 
Çeçenistanlı Şamil Paizvev, bun-
lardan sadece biri. 3 yıldır Kon-
ya’da olan ve Konya Ticaret Odası 
(KTO) Karatay Üniversitesi TIP 
Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olan 
Paizvev, Çeçenistan ve Türkiye 
ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. Türkiye ile kültürel anlam-
da büyük benzerlikler olduğunu 
belirten Paizvev, “Ben eğitimimi 
yurt dışında yapmak istedim. Bu-
nun için yaptığım araştırmalarda 
benim için en iyi tercihin Türkiye 
olacağını düşündüm.  Çünkü Tür-
kiye’nin eğitimi oldukça kaliteli. 
Bunun dışında daha da önemlisi, 
Türkiye Müslüman bir ülke” dedi. 

KÜLTÜREL BENZERLİKLER VAR
Türkiye ile Çeçenistan arasın-

daki ilişkiye değinen ve Türkler 
ile Çeçenlerin birbirlerine olan 
güçlü bağından bahseden Şamil 
Paizvev, şunları söyledi, “Çeçe-
nistan’ın çeçen dansı var. Türkler 
onu çok seviyorlar. Çeçenistan 
dağlık bir yer. Oldukça da yeşil bir 
yer. Çeçenistan’la Türkiye arasın-

da kültürel anlamda benzerlikler 
var. Çoğu şeylerimiz aynı. Büyük-
lere saygı, küçüklere sevgi, misa-
firperverlik gibi anlayışlar Türkiye 
ile hemen hemen aynı. Bundan 
dolayı benzerlikler var. Ben Tür-
kiye’ye gelmeden önce çok fazla 
tanımıyordum, bilmiyordum Tür-
kiye’yi. Tek bildiğim Müslüman 
olması ve halkının yani Türklerin 
iyi olması. Ama ben buraya gel-
dim ve çok sevdim. Türkler çok 
misafirperver, iyi davranıyorlar 
bize. Hatta bize misafir değilsin 
sen bizdensin diyorlar.  Bu tür 
şeyler beni çok mutlu ediyor.”

ÇEÇENİSTAN’DA 
RAMAZANLAR ÇOK GÜZEL

Paizvev, Çeçenistan’ın Müslü-
man bir ülke olduğunu hatırlattı. 
Şuadan İslam’ın orada güzel bir 
şekilde yaşandığını herhangi bir 
baskının olmadığını dile getiren 
Paizvev, ülkesindeki Ramazan’la-
ra değindi. “Çeçenistan’da Rama-
zan’ın manevi bir havası vardır” 
diyen Paizvev, sözlerine şöyle 
devam etti, “Ramazan’da özellik-
le büyük bir saygı olur. Büyük bir 
oranı oruç tutar, hastalıktan filan 
oruç tutmayanlar olabiliyor. Ama 
onlar da saygısızlık olmasın diye 
hiçbir zaman açık açık yemez ve 
içmezler. Oruç tutan insanlara 
karşı büyük bir saygı gösterirler. 
Türkiye’de de hemen hemen böy-
le. Ezanlar okunurken sessiz olu-
nun. Ramazan’da camiler dolar 
taşar. Benim yaşadığım yer köy 
olduğu için çok kalabalık değil. 
Bu nedenle dışarlar fazla kalaba-
lık olmaz. Herkes evinde ailesiyle 
birlikte iftar yapar. Ama Rama-
zan’da ziyaretler artar. Akrabalar, 
komşular birbirine ziyarete gider, 
birlikte iftarlar yapılır. Bu mesela 
Türkiye’de de var. Bizim yemek-
lerimiz biraz ağır olur. Türkiye’de 

mesela çorba olur, ana yemek 
olur sonra tatlı filan oluyor. Bi-
zim orada tek bir yemek olur ama 
yemek doyurucu ağır bir yemek 
olur. O şekilde yemek anlamında 
farklılıklar var.”

ÇEÇENLER VE 
TÜRKLER KARDEŞTİR

Konya’daki Ramazanlarla ilgili 
de açıklamalarda bulunan Paiz-
vev, “Ramazan’da Konya’da güzel 
bir hava hissediyorum. Manevi bir 
havası oluyor. Akşamları normal-
de dışarıya çıkmak istemem ama 
Ramazan’da akşamları iftardan 
sonra dışarı çıkmak istiyorum. Bir 
de burada şöyle bir durum var; 
Buradaki iftarlar, yardımlaşmalar 
oldukça güzel. İnsanların birbirle-
rini iftara davet etmeleri, birlikte 
iftarlar açılması oldukça hoşuma 
gidiyor. Bu nedenle Ramazan’ları 
burada çok seviyorum” diye ko-
nuştu. Türkler hakkında önemli 
bir noktaya da değinen Paizvev,  
“Bir de benim Türk arkadaşlarım 
var, bana yabancı gözüyle bakmı-
yorlar. Kardeş gözüyle bakıyorlar. 
Çeçenler ve Türkler kardeştir di-
yorum ben. Bu kardeşliği de bu-
rada güzel bir şekilde gördüm” 
değerlendirmesi yaptı. 

 Bangladeşli Nur Uddın Hamim



Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin oğlu Mustafa Runyun, küçük yaşlarda hafızlık eğitimi aldı. Ailesiyle birlikte Medine’ye hic-
reti sonrasında tanıştığı Nakşi-Halidi şeyhi Zeynelabidin Efendi’nin sohbetlerine katılarak mücahit biri olarak yetişti 

Mücahit olarak yetişti
Küçük yaşlarda hafızlığını 

tamamlayan Mustafa Runyun 
Efendi, aldığı eğitimle edindi-
ği ilimle, İslam adına önemli 
hizmetlerde bulundu. Küçük 
yaşlarda babası Kaçıkçı Ali Rıza 
Efendi ile birlikte Medine’ye 
hicret eden Mustafa Runyun, 
burada Zeynelabidin Efendi’nin 
sohbetlerine katıldı. Bu sohbet-
lerden büyük bir haz ve feyz 
alan Mustafa Runyun, küçük 
yaşlarda bir mücahit olarak ye-
tişti. Bu durum sonraki yıllarda 
Mustafa Runyun’un yolunu çiz-
di. Runyun Mısır’da El-Ezher 
Üniversitesi’nde tahsil gördü. 
Bir süre sonra Türkiye’ye dö-
nen ve ülkesine hizmet etmek 
için burada kalan Runyun, çe-
şitli görevlerde bulundu, hut-
beler verdi. 
MUSTAFA RUNYUN (1917-1988) 

1917’de Konya’da doğdu. 
Babası; Konya’nın Hadim il-
çesine bağlı Alata (Balcılar) 
Köyü’nden Abdülkerim Efen-
di’nin oğlu, Konya ulemasın-
dan Kaşıkçı Ali Rıza Efendi 
(1884 -1969)’dir. Kaşıkçı Ali 
Rıza Efendi, Hadim’de Sıdıka 
Hanım (1882-1963) ile evlen-
miş, bu evliliğinden Fadime 
(Depeler), Nesibe Hanım ve 
İbrahim İlimler (1337- 1996) 
isimli çocukları olmuştur. İkin-
ci evliliğini Mevlüt Efendi’nin 
dul eşi olan Hatice Hanım ile 
Konya’da yapmıştır. Hatice 
Hanım’dan, Naime Hanım, 
Mustafa Runyun ve Abdullah 
Rıza Efendi(1924- 2014)dün-
yaya gelmiştir. Üçüncü eşi Mu-
kaddes Hanım ile Medine’de 
evlenmiştir. Bu evliliğinden 
de Ahmet Rıza isimli bir oğlu 
olmuştur. Mustafa Runyun’un 
annesi Hatice Hanım 1973 yı-
lında İstanbul’da vefat etmiş, 
Sahra-ı Cedid Mezarlığı’nda 
defnedilmiştir.  Kaşıkçı Ali Rıza 
Efendi Nakşi-Halidi Şeyhi Esad 
Erbili (1847-1931)’ye intisap 
ederek ondan hilafet almıştır. 
Ali Ulvi Kurucu (1922-2002) 
hatıralarında “Ali Rıza Efen-
di’nin Şeyh Esad Efendi nez-
dinde, büyük değeri ve itibarı 
vardı. Konya’daki dervişlerine 
adeta bir tamim halinde şöyle 
söylediği biliniyordu: “Ali Rıza 
Efendi, benim halifelerimden 
biri olmakla birlikte Cenab-ı 
Hakk’ın mahbub-i hassıdır. 
Binaenaleyh onu gücendiren, 
sade benim gönlümü kırmakla 
kalmaz, Allahuazimüşşanı gü-
cendirir...” diye bahsetmekte-
dir. Mustafa Runyun, ilkokulu 
ve hafızlığını Konya’da tamam-
ladı. Kapu camiinde ramazan-
larda kardeşi Abdullah Rıza ile 
birlikte mukabelede bulundu. 

MEDİNE’YE HİCRET 
Babası Esad Erbili’nin Kon-

ya halifesi olması ve onunla 
mektuplaştığı gerekçesiyle 
Menemen hadisesinden son-
ra bir iki ay hapis yattı. Fakat 
suç teşkil edecek bir şey bulu-
namadığı için serbest bırakıl-
dı. Daha sonra gördüğü rüya 
üzerine Kaşıkçı Ali Rıza Efen-
di 1934 yılında önce Şam’a 
sonrada hacca gitti. Ardından 
1935’de ailesiyle birlikte Şam’a 
hicret etti. Bir sene Şam’da 
oturduktan sonra Medine’ye 
yerleştiler. Medine’nin en fakir 
dönemleri olduğu için büyük 
zorluklar yaşadılar. Tek odada 
beş kişi kalıyorlardı. Su ihtiyaç-
larını kuyulardan çaydanlıkla 
çekerek karşılıyorlardı. Ali rıza 

efendi burada Konya’da iken 
öğrendiği kaşıkçılıkla geçi-mini 
sağladı. Oğlu Mustafa ile birlik-
te çöllerdeki bodur ağaçlardan 
yaptıkları kaşıkları boyayıp ci-
lalayarak hac mevsiminde sa-
tarak geçimlerini sağladılar. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ ETKİSİ 
Mustafa Runyun, Medine’de 

kardeşi Abdullah Rıza ile birlik-
te, Bozkırlı Muhammed Baha-
eddin Efendi(1831-1906)’nin 
oğlu olan Nakşi-Halidi şeyhi 
Zeynelabidin Efendi (1862-
1939)’nin sohbetlerine devam 
etti. Babası Ali Rıza’nın ifade-
sine göre Zeynelabidin Efendi 
bu sohbetlerde oğullarına ilim 
sevgisiyle vatana dönerek hiz-
met etme aşkı aşıladı. 

İsmail Bilgili, Ahmet Çelik, 
Muhammed Kudsi el-Bozkiri, 
Hoca Memiş Efendi, 

Zeynelabidin Efendi’nin 
Mustafa Runyun üzerindeki 
tesirini Ali Ulvi Kurucu şöyle 
anlatır: Mustafa ile Abdullah 
kardeşler Şeyh (Zeynelabidin) 
efendiyi çok sevdiklerinden her 
gün ziyaretine gider sohbeti-
ni dinlerlermiş. Alı Rıza Efen-
di şöyle derdi. “Zeynelabidin 
Efendi’ye ne kadar dua etsem 

ne kadar rahmet okusam onun 
hakkını ödeyemem. Zira ben 
Mustafa’yla Abdullah’ı çok kü-
çük yaşta buraya getirdim. Bir 
günden bir güne hallerinden 
şikâyet etmediler. 

Konya’da bıraktığımız ba-
ğımıza bahçemize döküp saçıp 
bıraktığımız işimize dükkânı-
mıza imrenmediler. Tehasür 
bile göstermediler. Çünkü Zey-
nelabidin efendinin sohbetleri 
onları mücahit yapmıştı. On-
lara tahsillerini yapıp mücahit 
olarak yetişip memlekete dö-
nerek hizmet etme aşkını ga-
yesini aşılamıştı. Çocuklara oğ-
lum bizim yarıda bıraktığımız 
hizmeti siz tamamlayacaksınız. 
”der onları böyle okşardı. 

MISIR’DA EĞİTİM 
Tahsili için 1938’de Mısır’a 

giden Mustafa Runyun, Ez-
her’de okudu. Burada müdür-
lüğünü Yozgatlı İhsan Efen-
di’nin yaptığı Sultan Mahmut 
Medresesinde kaldı. Musta-
fa Sabri Efendi (1864-1954), 

Muhammed Zahid Kevserî 
(1859-1951) ve Yozgatlı İhsan 
Efendi (1902-1961) gibi Türk 
âlimlerinin derslerine ve soh-
betlerine katıldı. Ahmet Davu-
doğlu (1912-1983), Ali Yakup 
Cenkçiler (1913-1988) İsmail 
Ezherli (1907-1976) Mehmet 
Emin Saraç, Ömer Biçer, Ali 
İhsan Okur, Abdülkadir Şener, 
Ali Özek ve Ali Ulvi Kurucu, 
gibi Mısır’da öğrenim gören 
Türk öğrencilerle yakından 
dostluk kurdu. Ali Ulvi Kurucu 
onu: “Ders şerikim(ortağım), 
Mısır’da tahsilime sebep olan 
gönüldaşım Mustafa Runyun 
bey kardeşim benden 4 yaş ka-
dar büyüktür. Konya’da Kapı 
Camiinde kendisiyle birlikte 
mukabele okurduk. Abdullah 
Rıza Bey de bizimle okurdu.” 
diye tanıtır.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ 
Üniversiteyi bitirdikten son-

ra İslam Hukuku alanında ihti-
sası yaptı. Fakülte son sınıfında 
iken babası müftü olan Nuran 
Meyyan Hanım(d.1932)’la ev-
lendi. Eşi Nuran Hanım’ın ge-
çirdiği bir rahatsızlık sebebiyle 
1950 yılında onun tedavisi için 
Türkiye’ye geldi. Yıllar sonra 

ülkesine dönen Mustafa Run-
yun, Adana’dan girdiği ülke-
sinde ezanların tekrar yüksek 
sesle ve Arapça okunduğunu 
duyunca çok sevindi. Siyasi 
yapının değiştiğini anlayınca 
artık Türkiye’de kalıp ülkesine 
hizmet etmek istedi. Cumhu-
riyet döneminde ilk kez Run-
yun’un el-Ezher Üniversitesi 
diplomasının denkliği kabul 
edildi. 1 Mayıs 1951-30 Nisan 
1952 tarihleri arasında İstan-
bul’da yedek subay olarak as-
kerlik görevini ifa etti. Asker-
liğini yaptıktan sonra 30 Nisan 
1952 tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanlığı Müşavere ve Dini 
Eserleri İnceleme Kurulu Aza 
Yardımcılığı’na, aynı yılın so-
nunda da asil azalığına atandı. 
Ek görev olarak Ankara Hacı 
Bayram Veli Camii’nde hatip-
lik, Ankara Müftü Vekilliği ve 
Ankara İmam Hatip Okulu’nda 
meslek dersleri öğretmenliği 
yaptı. 

HACI BAYRAM CAMİİ 

HUTBELERİ 
Mustafa Runyun Ankara 

Hacı Bayram Veli Camii’nde 
hatip iken verdiği hutbelerini 
de kitaplaştırmıştı. “Hacı Bay-
ram Minberinden Hutbelerim” 
adını verdiği eserin önsözünde 
şöyle demektedir: “1952- 1657 
yılları arası, Ankara Hacı Bay-
ram Camii’nde, ek görev olarak 
hatiplik vazifesi ifa etmiştim. 
Adı geçen camide ilka etmiş 
olduğum hutbeleri, Diyanet 
işleri Reisliği bastırarak, Müşa-
vere ve Dini Eserler İnceleme 
Heyeti kararınca, teşkilatına 
tamim ve tevzi’ etmişti. Bu 
eserin ikinci cildini hazırlamak 
emelinde iken, kader, müellifi-
ni başka sahalara sürükledi. Bu 
yüzden bu emelin tahakkuku 
da ferdalara kaldı; böylece ikin-
ci cildini hazırlamak müyesser 
olmadı.” Runyun, bu eserinde 
48 hutbeye yer vermiş olup 
bazı başlıkları şöyledir: “İslam 
Dini ve İman, Temizlik, Hayırlı 
Mal Nasıl olur, Ölümü Hatırla-
mak, İlim Hakkında, İslam’da 
Müsavat, Allah İçin Muhabbet 
ve Buğz, İhlas, Hayâ, Sabır, 
Dini Terbiye, Tevbe, Riya, Ha-
set, Koğuculuk, Rüşvet, Vatan 

Müdafaası” 
RADYO KONUŞMALARI 

1950’den itibaren başlaya-
rak Diyanet İşleri Başkanlığı 
adına radyoda her hafta dini ve 
ahlaki konuşmalar yapılması 
kararlaştırılmıştı. İlk önceleri 
Mustafa Asım Köksal’ın hazır-
ladığı bu konuşmaları hazırla-
mak vazifesi Mustafa Runyun’a 
da verildi. Mustafa Runyun, 
Ankara Radyosu’nda Dini ve 
Ahlaki sohbet programına ha-
zırladığı bu sohbetler haftada 
bir defa ve 10 dakika olarak 
vermekteydi.

 Ankara Radyosunda yapı-
lan bu konuşmalarını bir araya 
getirerek üç adet küçük kitap 
halinde neşretti. Ancak 7 Ha-
ziran 1955 tarihinden önce 
Diyanet İşleri Başkanlığı mu-
rakabesi altında yapılan “Dini 
ve Ahlaki Musahabeler” adlı 
konuşmalar bu tarihten son-
ra bizzat Radyo Evi tarafından 
idare edilmeye başlanmıştı. 
Runyun’un neşrettiği eser, bu 

tarihten sonraki konuşmalarını 
kapsamaktadır. Eser, konuşma 
tarihlerine göre sıralanamamış 
olup konuların birbiri ile olan 
münasebetleri dikkate alınmış-
tır. Bu konuşmalarında yaptığı 
bazı başlıklar şöyledir: “Allah’a 
Karşı Vazifelerimiz, Peygam-
beri Sevmek Vazifemizdir, Bü-
yüklere Hürmet, Allah Korkusu 
Faziletlerin Kaynağıdır, Hulus 
ve İhlas, Tevbe, Hilim, Teva-
zu, İstikamet, Ticaret Ahlakı, 
Şefkat ve Merhamet, Temizlik, 
Tevekkül, vb.” 

KURAN MEALİ HAZIRLAMA 
Mustafa Runyun, 1956′da 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 
zamanın ihtiyaçlarına uygun 
bir tercüme hazırlamak üzere 
bir heyet kuruldu. Bu heyette 
Şehit Oral, Yusuf Ziya Ersal, 
Asım Güven, M. Asım Köksal, 
Kemal Edip Kürkçüoğlu, M. 
Şevki Özmen’le birlikte Mus-
tafa Runyun’da yer aldı. Son-
raları heyette Şehit Oral, Yusuf 
Ziya Ersal, M. Asım Köksal ve 
Şevki Özmen kaldı. Bu heyet 
Ali İmran suresine kadar gele-
bildi. Bu çalışma 1973 senesin-
de neşredildi. 

SİYASETE GİRİŞ 
Radyodaki programlarıyla 

birlikte Runyun’un Kaşıkçı Ali 
Rıza Efendi’nin oğlu olduğu-
nu öğrenince kendisine büyük 
teveccüh gösteren Konyalılar, 
Demokrat Parti milletvekili 
adayı olmasını istediler. Run-
yun, “Ben ülkeme başka türlü 
hizmet etmek istiyorum. Siya-
sete girmek istemiyorum.” de-
diyse de “Bundan mesulsün.” 
denilerek ikna edildi. Cumhuri-
yet Halk Parti de Runyun’a tek-
lif götürdü. Ancak Runyun bu 
teklifi kabul etmeyip 1954’te 
DP’den adaylığını koydu. 

Fakat “din âlimi” diye 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar 
tarafından onun vekilliği veto 
edildi. Konya’dan Adnan Men-
deres’in yanına giden heyetler 
“Bizim seçtiğimiz vekil nasıl 
veto edilir?” diye tepki göste-
rince Menderes, “İstifasını ver-
sin, 1957’de tekrar adaylığını 
koysun.” dedi. Bunun üzerine 
1957’de tekrar adaylığını koy-
du ve adaylığı kabul edildi. Se-
çim çalışmalarına başladı. 

KONYA MİLLETVEKİLİ 
Seçim günlerinde 7 Ekim 

1957’de Mevlit Kandili müna-
sebetiyle Konya Esnaf Dernek-
leri tarafından Kapı Camiinde 
bir mevlit okutturuldu. 

Mevlit öncesinde Musta-
fa Runyun “İnsanlığın Biricik 
Önderi Hz. Muhammed” başlı-
ğıyla bir vaaz verdi. Bu konuş-
ma ulusal basında çarpıtılarak 
şöyle verilmiştir: “Kahire’deki 
Ezher Üniversitesi mezunu ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Danışma Kurulu üyesi olan 
Mustafa Runyun, memleke-
ti Konya’dan adaydı. Camide 
vaaz adı altında iki saatlik bir 
seçim konuşması yaparak ya-
saları çiğnedi.” 

27 Ekim 1957’de yapılan 
genel seçimlerinde Konya’da 
yüzde 44 oyla Demokrat Parti 
21 milletvekili çıkarmış ve se-
çim sonucunda Mustafa Run-
yun da Konya’dan milletvekili 
seçilmiştir. TBMM’nde 1 Kasım 
1957’den 27 Mayıs 1960 Aske-
ri Darbesine kadar Demokrat 
Parti Konya milletvekili olarak 
görev yaptı. Mecliste Maarif 
Encümeni görevinde bulundu. 

 Mustafa Runyun (solda) kardeşi 
hattat Abdullah beyle.

Mustafa Runyun’un gençliği

Mustafa Runyun (Oturan) ayakta 
ortadaki Ali Ulvi Kurucu.

Mustafa Runyun Ezher’de iken.

1980 sonrası Mustafa Runyun.

Yıllar sonra ülkesine dönen Mustafa Runyun, Adana’dan girdiği ülkesinde 
ezanların tekrar yüksek sesle ve Arapça okunduğunu duyunca çok 

sevindi. Siyasi yapının değiştiğini anlayınca artık Türkiye’de kalıp ülkesine
 hizmet etmek istedi.
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Konya Anadolu Selçukspor’dan 
Savaş Polat ve Mücahit’in de yer aldığı 
20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 26 Ma-
yıs-10 Haziran tarihlerinde Fransa’nın 
Marsilya kentinde düzenlenecek Ma-
urice Revello Turnuvası’nın hazırlıkla-
rına başladı. Türkiye Futbol Federas-
yonundan (TFF) yapılan açıklamaya 
göre, aday kadroya davet edilen oyun-
cular Limak Eurasia Luxury Otel Kava-
cık’ta toplandı. Milliler, çalışmalarını 
Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
yaptıktan sonra 25 Mayıs Cuma günü 
Marsilya’ya hareket edecek. Ay-yıldızlı 
ekipte sakatlığı bulunun Olympique 
Marsilyalı Yusuf Sarı aday kadrodan 
çıkarılırken, yerine Almanya 4. Lig 
(Regionalliga Nord) ekiplerinden Eint-

racht Braunschweig forması giyen Ah-
met Canbaz dahil edildi.

Dörder takımlı 3 grupta toplam 
12 ülkenin katılacağı turnuvada Türki-
ye, C Grubu’nda Kanada, Japonya ve 
Portekiz ile birlikte mücadele edecek. 
Organizasyonda ayrıca İngiltere, Çin, 
Meksika, Katar, Fransa, Güney Kore, 
İskoçya ve Togo da yer alacak.

20 Yaş Altı Milli Takımı’nın aday 
kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Muhammed Şengezer 
(Bursaspor), Altay Bayındır (MKE An-
karagücü)

Defans: Adil Demirbağ (Adana 
Demirspor), Fatih Aksoy (Beşiktaş), 
Gökhan Kardeş (Juventus Bükreş), Sa-
vaş Polat (Konya Anadolu Selçukspor), 
Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor), Ab-

dürrahim Dursun (Trabzonspor), 
Merih Demiral (Sporting Lizbon 
II)

Orta Saha: Atakan Rıdvan 
Çankaya (Altay), Barış Alı-
cı, Alican Özfesli (Altınordu), 
Harun Alpsoy (Antalyaspor), 
Eslem Öztürk (İstanbulspor), 
Furgan Polat (Eskişe-
hirspor), Muhammed Enes 
Durmuş (Göztepe), Mustafa 
Eskihellaç (Evkur Yeni Ma-
latyaspor), Ahgmet Canbaz 
(Eintracht Braunschweig)

Forvet: Kubilay Kanat-
sızkuş (Bursaspor), Mücahit 
Can Akçay (Konya Anadolu 
Selçukspor)
n SPOR SERVİSİ

20 Yaş Altı Milli Takımı’nın
hazırlık kampı başladı

İngiltere’nin Rugby kentinde futbol 
maçı sırasında bir oyuncunun topu kol-
larının arasında tutarak kaleye doğru 
koşmasıyla başlayan, 1823 yılından bu 
yana başta İngiltere olmak üzere Fran-
sa, Galler, Güney Afrika, Yeni Zelanda 
ve Avusturalya’da çok popüler bir spor 
haline gelen ragbiye Türkiye’de de ilgi 
artmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
bu yıl okul spor faaliyetleri arasına dahil 
edilen ragbi, Konya’nın Çumra ilçesine 
bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi’n-
deki ortaokul öğrencilerinin de ilgisini 
çekti. Okulun beden eğitimi öğretmeni 
Cansu Ceylan’ın yönlendirmesi ile bu 
spora başlayan kız öğrenciler, Sam-
sun’da bu sene ilki düzenlenen Ragbi 
ve Bayrak Futbolu Şampiyonası’nda 4 
takım arasından şampiyon olmayı ba-
şardı. Yaklaşık 2 ay önce tanıştıkları ra-
gbide Konya’yı temsil eden öğrenciler, 
köylerine şampiyon olarak dönmenin 
gururunu yaşadı.
“SAHAMIZ, SPOR MALZEMEMİZ 
YOKTU AMA İNANCIMIZ VARDI” 

Türkmenkarahüyük Ortaokulu Be-
den Eğitimi Öğretmeni Cansu Ceylan, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, güç 
ve çeviklikten ziyade cesaretin ön plan-
da olduğu ragbi sporunu sosyal med-
yadan izlediği videolardan öğrendiğini 
söyledi.

Ragbinin “sert” bir spor olarak bilin-
diğini, ancak kadınların ilgisinin de gün 
geçtikçe arttığını belirten Ceylan, “2014 
yılında okulda göreve başladığımda köy 
okulu olduğu için ‘acaba neler yapabi-
liriz’ diye düşündüm. İlk başta bazı en-
dişelerim oldu. İmkanlarımız kısıtlıydı. 
Sahamız, spor malzememiz yoktu ama 
inancımız vardı.” diye konuştu.

Ragbi sporuna başladıklarında 
toplarının dahi olmadığını anlatan 
Ceylan, şöyle devam etti: “Her sene 
farklı bir branş seçiyordum. Bu sene 
de okul sporlarına yeni eklenen ragbiy-
le tanıştım. Önce kendim bunu sosyal 
medyadan videolarını izleyerek öğren-
dim. Öğrendiğim kadarıyla çocuklara 

tanıttım. Turnuvaya yaklaşık 2 ay vardı. 
Hazırlık sürecimiz çok kısaydı. Futbol to-
puyla çalıştırmak istedim ama biraz sert 
olduğu için hentbol topu ile alıştırmala-
rımızı yaptık. Konya’daki bir spor kulü-
bünden ödünç aldığımız ragbi topuyla 
yarışmalara katıldık ve Türkiye şampi-
yonu olduk. Kendi topumuzu döndükten 
sonra aldık.” 

“HEDEFİMİZ YURT 
DIŞINA AÇILMAK”

Yarışmada 4 takımı geride bıraka-
rak şampiyon olan öğrencilerini kutla-
yan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çocuklarımız gerçekten azim ve gay-
retle çalışarak Samsun’daki yarışmada 
Türkiye şampiyonu oldu. İmkanları-
mız daha geniş olsa sporcularımız bel-
ki daha da başarılı olacak. Şartlarımız 
şehir okullarına göre daha kısıtlı ama 
inanç ve azim olduktan sonra çocukların 
yapamayacağı bir şey olmadığını kanıt-
ladık. Hedefimiz dünyaya açılmak.”
EŞARPLARDAN YAPILAN TOPLA 

GELEN ŞAMPİYONLUK

Ta-
kım kaptanı 11 yaşındaki Sefanur Kurt 
ise kısa sürede alıştıkları ragbi sporuna 
evde eşarplardan yaptığı topla hazırlan-
dığını dile getirdi. 

Katıldıkları ilk turnuvada şampiyon 
olmanın sevincini yaşadıklarını vurgula-
yan Sefanur, ailesinin kendisiyle gurur 
duyduğunu kaydetti.  Takımın en skorer 
oyuncusu Aleyna Çelik de ragbi turnuva-

larına 
katılmadan önce çok heyecanlı oldu-
ğunu belirterek, “İlk rakibe 7 gol attık. 
Daha sonra diğer rakiplerle de aynı 
şekilde mücadele ettik. Hocamız bizi 
çok iyi çalıştırdı. Evde ise arkadaşlarımı 
toparlayıp onlarla başörtüsünden top 
yapıp birbirimize attık. Bu şekilde çalı-
şarak turnuvalara katıldık ve şampiyon 
olduk.” diye konuştu. 
n AA

Konya’da bir köy okulunda kendi imkanlarıyla ragbi yarışmalarına hazırlanan kız öğrenciler, 
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Ragbi ve Bayrak Futbolu 

Şampiyonası’nda Küçük Kız Bayrak Futbolu birincisi olmayı başardı 

Ödünç top ile 
şampiyon oldular

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin 
teknik direktörlük görevine getirdiği Bayram Bektaş, 
sarı-kırmızılı ekibin lig tarihindeki 28. çalıştırıcısı 
oldu.

14 yıl sonra aradan sonra döndüğü Süper Lig’de 
sezona teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde baş-
layan Göztepe, sezonu 49 puanla 6. sırada tamam-
ladı. Tamer Tuna ile yola devam etmeme kararı alan 
sarı-kırmızılı ekip, Bayram Bektaş’la anlaştı. Bay-
ram Bektaş’la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk hayatında Sarıyer’de profesyonel 
olan Bayram Bektaş, daha sonra Antalyaspor, Altay, 
Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Kocae-
lispor’da forma giydi.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak Ela-
zığspor’u çalıştıran 44 yaşındaki Bayram Bektaş, 
Gazişehir Gaziantep’te de görev yaptı. Geçen sezon 
Ümraniyespor’un başında yer alan Bayram Bektaş, 
uzun süre ilk 2 mücadelesi verdiği ligde play-off yarı 
finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a elendi.
n AA

Fenerbahçe, sonradan oyuna giren futbolcuların 
ayağından bulduğu 12 golle yedek kulübesinden en 
fazla katkıyı alan takım oldu.  Galatasaray’ın şampiyon 
olduğu Spor Toto Süper Lig’de atılan 906 golün 108’i 
müsabakalara yedek başlayan oyunculardan geldi.  
Yedek kulübesindeki oyunculardan en fazla verim alan 
ekibin ise ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin 
olması dikkati çekti.  Maça sonradan giren sarı-laci-
vertli futbolcular 12 gol buldu. Sarı-lacivertli takımı, 11 
golle Medipol Başakşehir, 8’er golle Atiker Konyaspor, 
Beşiktaş ve Galatasaray izledi.

Bu takımları Demir Grup Sivasspor 7, Gençler-
birliği, Kardemir Karabükspor, Teleset Mobilya Akhi-
sarspor, Trabzonspor 6’şar, Evkur Yeni Malatyaspor, 
Göztepe, Kayserispor 5’er, Aytemiz Alanyaspor, 
Osmanlıspor 4’er, Kasımpaşa 3, Antalyaspor ve Bur-
saspor 2’şer golle takip etti.

Yedek başladıkları maçlarda sonra oyuna girip 
4’er gol atan Fenerbahçe’den Mathieu Valbuena ile 
Medipol Başakşehir’den Mevlüt Erdinç en golcü yedek 
oyuncular oldu.

Bu iki ismi üçer golle Atiker Konyaspor’dan Adis 
Jahovic, Beşiktaş’tan Vagner Love, Fenerbahçe’den 
Roberto Soldado, Galatasaray’dan Sinan Gümüş, Me-
dipol Başakşehir’den Kerim Frei ve Trabzonspor’dan 
Hugo Rodallega izledi.
n AA

Göztepe’nin yeni teknik 
direktörü Bayram Bektaş

Konyaspor kulübeden 
yüksek katkı aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
protokol gereği hayata geçirilen Türki-
ye Sportif Yetenek Taraması ve Spora 
Yönlendirme Projesi son hız devam 
ediyor.

Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın 
gereği olarak toplumda spor yapma 
kültürünün yerleştirilmesi, sporun 
geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla 
çocuk ve gençlere sporu sevdirerek 
onları sporla tanıştırmak, spora baş-
lama yaşında bulunan yetenekli ço-
cukları tespit ederek spor branşlarına 
yönlendirmek ve üst düzey sporcu 
olarak yetiştirilmelerini sağlamak 

amacıyla Türkiye Sportif Yetenek Ta-
raması ve Spora Yönlendirme Projesi 
Ramazan Ayında da devam ediyor.

50 antrenör ve 30 beden eğitim 
öğretmeni ile yetenek taramasına 

alınan 3.sınıf öğrencisi yaklaşık 40 
bin çocuk değerlendirme sonucunda 
yeteneklerine göre farklı branşlara 
yönlendirilerek sporla tanıştırılacak.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Voleybol Federasyonunca düzenlenen Mi-
diler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası 23 Mayıs 2018 
tarihinde Konya’da başladı.

23-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Konya Ticaret 
Odası – Tüyap Konya Uluslararası Merkezi’nde düzenle-
nen Midiler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasında Kızlar-
da Halkbank, İlbank, D.H.M.İ, Ankara Vakıfbank, Bursa 
Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, İstanbul Vakıf-
bank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Es Voleybol, Beylikdü-
zü Voleybol, Karşıyaka, Konya Ereğli Gençlik Merkezi, 
Çorlu Belediyespor, Yenikentspor, ve Mersin İhtisas ta-
kımları yer alıyor. Erkeklerde ise Ziraat Bankası, Maliye 
Piyango, Halkbank, Tofaşspor, Boshspor, Es Voleybol, 
Okyanus Koleji, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İs-
tanbul BB, Star Gençlik, Arkasspor, TFL Altekma, Tavas 
Belediyespor, İstiklal Ortaokulu yer alıyor.
n SPOR SERVİSİ

Sportif yetenek taraması 
son hız devam ediyor

Voleybol Midiler Türkiye
Şampiyonası Konya’da başladı
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ALİ TURAN: KALACAĞIMIZA İNANDIK

Atiker Konyaspor’un tecrübeli isimlerinden kaptan Ali Turan zor zamanlar geçirdiklerini ancak taraftarın desteği ve 
inançları ile ligde kaldıklarını belirtti. Sezonu değerlendiren Ali Turan, “İnşallah Atiker Konyaspor olarak bir daha bu 

sezon yaşadığımız sıkıntıları ve sorunları yaşamayız” dediAtiker Konyaspor kaptanı Ali Turan, kötü bir 
sezon başlangıcı ve beraberinde istenmeyen so-
nuçlarla hiç düşünmedikleri bir şekilde kümede 
kalmak için mücadele verdiklerini belirterek, taraf-
tarların son haftalardaki desteği, takımın inanmış-
lığı ve camianın birlik beraberliğiyle ligde kalmayı 
başardıklarını söyledi.

HAK ETTİĞİMİZ SÜPER LİG’DE KALDIK
Geride kalan 2017-2018 İlhan Cavcav Sezo-

nu’nun değerlendirmesini yapan takım kaptanı Ali 
Turan, “Geçen sezonu ZTK ile kapatıp bu sezona 
Süper Kupa ile başlangıç yapmak bizim adımıza iyi 
bir durumdu. Ama devamını getiremedik. Sezonun 
ilk yarısına baktığımızda Süper Lig, UEFA Avrupa 
Ligi ve ZTK olmak üzere mücadelemize 3 kulvarda 
devam ettik. Bu durum bizi bu sezon ister istemez 
yıprattı. Çoğu maçta rakiplere göre üstün olmamıza 
rağmen sonuçları alamadık. 3-4 maçı son dakika-
larda yediğimiz gollerle ya mağlup olarak ya da 
berabere olarak bitirdik. Bu tür sonuçlar bizi metal 
anlamda olumsuz etkiledi. İlk yarının ortalarında 
yaşanan teknik direktör değişikliği, devre arasında 
takımımıza dahil olan yeni arkadaşlarımızla birlikte 
sezonun ikinci yarısında bir çıkış yakalamak istedik. 
Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Bunda inişli-çı-
kışlı grafiğimiz ve istediğimiz sonuçları alamamak 
etkili oldu. Hep kredimizden yedik. Bu nedenle de 
kendimizi bir anda alt tarafta bulduk. Bunun psiko-
lojik anlamda travmasını fazlasıyla yaşadık. Çünkü 
baktığınızda son 3 yılda lig üçüncülüğü, iki kez di-
rekt olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılım, ZTK ve Sü-
per Kupa’nın kazanımı gibi başarılardan sonra böy-
le kötü bir durumla karşılaşmak herkesi etkiledi. 
Ama Sergen Hocanın gelişiyle birlikte iyi bir çıkış 
yakaladık. Galatasaray’a kaybettikten sonra oyna-
dığımız 5 maçta gol yemedik. Önemli galibiyetler 
aldık. Bakıldığında alt sıralardan kurtulma adına 
rakiplerimizden olan Osmanlıspor ve Antalyaspor 
ile deplasmanda berabere kaldık. Herkes bu be-
raberliklere tepki gösterdi. Ama biz hocamızın bize 
söylediği gibi bu puanların bizi sezon sonunda ligde 
tutacağına inanıyorduk. Bir an olsun çizgimizden, 
düşüncemizden ve inancımızdan sapma olmadı. 
Taraftarlarımızda son haftalarda inanılmaz bir 
destek verdiler. İç sahadaki maçları onlarla birlikte 

oynadık. Kritik galibiyetler, rakiplerimizin puan ka-
yıpları ve yapılan planlamalar hepsi gerçekleşince 
Atiker Konyaspor hak ettiği Süper Lig’de kalmış 
oldu” şeklinde görüş belirtti.

 İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ
Ali Turan, büyük bir camiaya sahip olduklarını 

belirterek, “Kimsenin bize şans vermediği anlarda 
ve doğru işler yapıldığında nelerin olabileceğini 
herkese göstermiş olduk. Lig üçüncülüğü, ZTK ve 
Süper Kupa şampiyonluğu, iki sene direkt olarak 
UEFA Avrupa Ligi’ne gitme bunların hepsi ina-
nılmaz başarılar. Bence Atiker Konyaspor olarak 
bunları gerçekleştirirken diğer Anadolu takımlarına 
da yol gösterici olduk ve onların da bu işleri başara-
bileceklerini ortaya koyduk. Bizim ardımızdan T.M. 
Akhisarspor’un ZTK’nı alması da bunun bir sonucu 
bence. Bir kez daha söylüyorum. İnanmışlık, birlik 
beraberlik ve doğru işlerin yapılması başarıyı da 
beraberinde getiriyor. İnşallah Atiker Konyaspor 
olarak bir daha bu sezon yaşadığımız sıkıntıları ve 
sorunları yaşamayız. Çünkü bu camia her yönüyle 
ve özellikle de taraftarıyla başarılı olmayı gerçekten 
hak ediyor” diye konuştu.

 TARAFTARLA BAĞI YENİDEN KURDUK
Sezonun son haftalarında ‘Birlikte Başaracağız’ 

ve ‘Sizin Gücünüz Bizim Tutkumuz Konyaspor’u 
Ligde Tutacak’ sloganlarıyla taraftarların başlattığı 
kampanyaların kendileri adına büyük bir itici güç 
olduğunu da sözlerine ekleyen Ali Turan, “Onların 
alınan cezadan dolayı ilk 5 maçta yanımızda olma-
yışları bu sezon bizi oldukça olumsuz etkiledi diye-
biliriz. Çünkü son 3 senede taraftarlarımızla birlikte 
inanılmaz bir bağ kurmuştuk. İçeride dışarıda her 
maç bizi inanılmaz desteklediler. Bu desteğin bir 
başka yönü de sonuç ne olursa olsun verilen bir 
destekti. Kaybettiğimiz, kötü oynadığımız maçlar-
da bile bizleri tribünlere çağırdılar. İlk haftalarda o 
desteği yanımızda bulamamak kötü olmuştu. Ama 
sonradan aynı sağlam bağı yeniden kurduk. 20 bin-
den başlayıp son Göztepe maçında eski günlerde 
olduğu gibi 40 bin sayısına ulaştık. Birlikte zorluklar 
ve kötü günler yaşadık. Ama şükürler olsun birlikte 
bunların üstesinden gelmeyi bildik. Onlara bir kez 
daha teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ
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