
AK Parti, Mevlana Meydanı’nda seçim startı verdi 

‘Üçlü olsun, güçlü olsun’
AK Parti Konya’da seçim çalışmalarına Mevlana Meydanı’ndaki programla başladı. AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Biz ‘Güçlü bir yasama, güçlü bir Meclis, güçlü bir yönetim ve güçlü 
bir Türkiye’ diyerek, ‘üçlü olsun, güçlü olsun’ diyerek yola çıktık” dedi. n HABERİ SAYFA 12’DE

En iyi hizmet gönül kazanmak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay’ı ziyaret eden AK Parti Seçim 
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Başkan 

Altay’ın gönülleri kazandığını söyledi.  
n HABERİ SAYFA 13’TE

GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Alanında lider firma olan 
AKINSOFT, geleneksel 
hale getirdiği iftar yemeği 
organizasyonunun 23’ncüsünü 
gerçekleştirdi. Novotel de basın 
mensuplarını iftarda ağırladı.
 n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Astsubay Mevlüt Pekdemir, 
helikopterin düşmesi sonucu 
şehit oldu. Vatan sevgisiyle bü-
yüyen ve asker olan Şehit Mevlüt 
Pekdemir, şehitlik mertebesini 
önceden hissetmiş.   
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
Yenigün Gazetesi’nin ilmihal 
sayfasında bugün Osmanlı 
dönemindeki iftarlar anlatılarak 
zamanda yolculuk yapıldı. Ayrıca 
Osmanlı’nın geleneksel aile 
yapısına yer verildi. 
n SAYFA 7’DE

MANEVİ ÖNDERLER
Şam’da doğan Mehmet Eminoğ-
lu, Babasının “Memleketinize 
gidin ve İslam’a hizmet edin” 
sözünün üzerine çeşitli eğitimler 
aldıktan sonra geldiği memleke-
tinde önemli eserlere imza attı. 
n SAYFA 16’DA

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Ürdünlü Fatimah Saad Abdula-
teef, Ürdün-Türkiye kültürü ara-
sındaki benzerliklere dikkat çekti. 
Abdulateef, “Ürdün kültürünün 
Türkiye veya Konya ile çok farkı 
yok” dedi. 
n SAYFA 4’TE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Yüksek teknoloji alanında 
gerçekleştirdiği başarılı çalışma-
lar ve sektörlere yönelik ürettiği 
çözüm önerileriyle alanında lider 
firma olan AKINSOFT, çalışanla-
rını iftar yemeğinde buluşturdu. 
Her yıl geleneksel hale gelen ve 
23’ncüsü gerçekleştirilen iftar 
yemeğine AKINSOFT Yönetim 
Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek 
Mühendisi Dr. Özgür Akın’ın yanı 
sıra, Çözüm Ortakları, AKINSOFT 
Çalışanları ve çok sayıda kişi katıl-
dı. Yemeğin ardından konuşmala-
rını gerçekleştiren AKINSOFT Yö-
netim Kurulu Başkanı Bilgisayar 
Yüksek Mühendisi Dr. Özgür Akın, 
“Kültürümüzün, yaşantımızın, 
değerlerimizin bir olduğu 23. Ge-

leneksel iftar yemeğimizi düzen-
liyoruz. Kurumumuz AKINSOFT 
23 yıllık bir kurumdur ve birçok 
sektörde de gücünü ispatlamıştır. 
Bugün Türkiye’nin en büyük ya-
zılım şirketi olarak anılıyor ve 28 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Aynı zamanda kurumumuz AKIN-
ROBOTİCS, Türkiye’de ve dünya-
da birçok ilkleri yerine getiriyor. 
Bugün hem ekonomimiz ile hem 
kültürümüz ile hem de kendimiz 
ile bizi kötü duruma itmeye ça-
lışan, sürekli savaşa sürükleyen 
dış güçlere karşı dur diyoruz. Bu 
güzel sofralarımız kurulmaya, bu 
güzel bayrağımızda dalgalanma-
ya devam edecek” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Rengarenk
Tatlar...
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‘İlkleri yerine getiriyoruz’
Alanında lider firma olan AKINSOFT, geleneksel hale getirdiği iftar yemeği organizasyonunun 23’ncüsünü gerçekleştirdi. AKIN-

SOFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, dünya genelinde birçok ilkleri yerine getirdiklerini vurguladı

Açıldığı günden itibaren kaliteli 
hizmet anlayışıyla sık sık günde-
me gelen Novotel’in yönetimi basın 
mensuplarını iftarda ağırladı. Hizmet 
kalitesinin yanında, Konya’daki yerel 
basınla da sıcak bir ilişki geliştirmek 
adına faaliyetler yürüten Novotel, bu 
kapsamda Konya yerel basınına iftar 
programı verdi. Gerçekleştiren iftar 
yemeğine Novotel -İbis Otel Genel 
Müdürü Berati Tuncer, Grup konferans 
satış Müdürü Yılmaz Nalinci, Grup ve 
Konferans Satış Yetkilisi Selen Kozan, 
Misafir Hizmetleri Sorumlusu Burcu 
Arı, Ön Büro Müdürü Ersin Çelikkanat 
veKonya’da faaliyet gösteren gazete 
ve televizyon temsilcileri katıldı. 

İftar programında konuşan Novotel - 
ibis Otel Genel Müdürü Berati Tuncer, 
“2017 yılı içerisinde sahiplerini bulan 
, etkinlik sektörünün en önemli orga-
nizasyonlarından olan ACE OF M.I.C.E 
ödüllerinde tüm Anadolu ve Karade-
niz bölgesi otelleri içerisinde yapılan 
değerlendirme ile en iyi toplantı oteli 
seçilen Novotel Konya ve Ibıs Otel 
Konya’da ramazan çoksusunu ve be-
reketini misafirlerine en iyi şekilde 
yaşatmaya devam ediyor. Davetimi-
ze katılan tüm basın mensuplarına 
teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm 
basın mensubu arkadaşlarıma hayırlı 
Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Novotel basınla iftarda buluştu

Novotel -İbis Otel Genel Müdürü
 Berati Tuncer 

AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar 
Yüksek Mühendisi Dr. Özgür Akın

Rabbim! Sen fazilet sahibisin. İnsanlara sınırsız verensin. Ben hatalarla 
doluyum, affet beni! Senin hakkında şöyle düşünürüm: Derim ki; Rabbim beni 
bağışla. Bu duam gerçek olsun. Bağışla beni, ne olur! Bana azap etme. Ben 
kabul ediyorum. Evet, nefsime ilân ettim günahlarımı. İnsanlar beni iyi birisi 
sanıyor. Hâlbuki sen beni affetmezsen insanların en kötüsüyüm. Ya Rabbi! 
Senin isyankâr kulun sana geldi işte. Günahlarını da kabul ediyor. Bütün bu 
günahlarıma rağmen sen beni affedersen senin şanındandır. Bunu beklerim. 
Beni kovarsan peki kime sığınırım? Bütün günahlarım için dua ediyorum. Eğer 
ihlâsım varsa, iyi niyetle yaptığım bütün tövbeleri kabul et, kurtar beni! Ey yardım 
isteyenlerin sığınağı! Sana sığındım. O zor günde, herkesin alnından tutulduğu o 
günde sen beni bağışla. Beni terk etme.

26 Mayıs 2018
Hicri: 11 Ramazan 1439

Sahur:
03:43

İftar:
20:09

OSMANLI’DA İFTAR

Asya’ dan Afrika’ya, Avrupa’dan Bal-
kanlar’a ve Ortadoğu’ya uzanan  geniş 
coğrafyada  farklı beslenme biçimlerinin 
yoğrulmasıyla oluşan  Osmanlı mutfağı, 
en nadide örneklerini  Ramazan sofra-
larında  sergilemiş, her iftar her sahur 
düğüne dönüştürülmüştür.

 Osmanlı halkı, Ramazan dışında  
kuşluk ve akşam vakti olmak üzere gün-
de  iki öğün yemek yerdi.Sofra bezi dö-
şemeye yayılır, üzerine bakır sini konur, 
aile bireyleri sininin  etrafına serpiştiril-
miş  minderlere bağdaş kurarlardı. Önce 
oturma ve yemeğe başlama hakkı aile 
reisinindi. Sofrada baş köşe onundu.
Çocuklar ise annenin yanında yer alırdı. 

Yemek yemenin kuşkusuz bir adabı 
vardı ve herkes buna çok dikkat ederdi.
Yemeğe aile reisi yüksek sesle  besmele 
çekerek başlardı.Aile reisinin  besmele 
çekmesi diğer fertlerin hatırlaması için-
di. Besmelesiz yemek yemenin bereket-
sizliğine gönülden inanılırdı.

Oruç su yada zeytinle açılır, küçük 
tabaklarda  gelen iftariyeliklerle sürerdi.
Sonra aile bireylerinin  oluşturduğu ce-
maatle akşam namazı kılınırdı.Namaz 
sonrasında yeniden sofraya dönüşürdü.

Önce sıcacık bir çorba içilir, arkasın-
dan iftar sofrasının vazgeçilmezi  pastır-
malı yumurta yenilirdi. Yemek etlilerle 
devam eder  ve mutlaka güllaçla biterdi.

İftar sofraları elbette  meyve ve seb-
zelerle donatılırdı. Şehrin çevresindeki  
bostanlarda yetişen  kavun ve karpuzlar, 
Langa hıyarı, Çengelköy hıyarı ve ma-
rulu,Arnavutköy çileği Yarmaca kirazı 
1950’lere kadar iftar sofralarımızı süs-

lerdi.
Ahmet Rasim (1864-1932) Sultan 

Abdülmecit(1839-1861) dönemlerindeki  
bir iftariye tepsisinde  yer alan yiyecek 
leri sayıyor; Sirkeli zeytinle yağlı siyah 
zeytin, susamlı simitler , pastırma, su-
cuk, hünnap, cevizli çeşitli reçeller, şer-
betler , hurma ve özel kabında zemzem.

Sahur sofralarında ise pilav ( Os-
manlı  mutfağında  pişen 27 çeşit  pilav-

dan bahsediliyor ) ve böreğin yanı sıra  
hoşaf yada farklı lezzetli şerbetler içilirdi.
( Osmanlı mutfağı  dünyanın en büyük üç 
mutfağından biridir, ama beş bin   çeşit 
yemeğimizle  çeşit çeşit  şuruplarımızın  
kaybolması sonucu  bu özelliğini yitir-
miştir) Sahurdan sonra  yatılmaz ( yat-
manın çok sağlıksız  olduğunu modern 
tıp söylüyor) erkekler mahalle mescidi-
ne  giderken,kadınlar Kur’an’la , zikirle 
buluşurlardı.

Yemek’le göbek arasında elbette  
bir bağlantı var ancak Osmanlı ceddimiz  
midesini tıka  basa doldurmaz, çeşitleri  
tadarcasına yerdi.Şu özdeyişler  onlara 
aittir.Az yiyen melek olur, çok yiyen he-
lak olur,az yiyen  her gün yer, çok yiyen 
bir gün yer.

 Bunların kaynağı hiç  kuşkusuz  Pey-
gamber-i Alişan Efendimiz’in  tavsiyele-
ridir: Yiyiniz , içiniz israf etmeyinizDoy-
madan sofradan kalkınız.

 Bu sözler  hat sanatçıları tarafın-
dan yazılır, hemen  hemen her Osmanlı 
evinin  duvarlarına asılırdı.Ayrıca  kimi 
selatin  camilerinde  hatimle kılınan te-
ravih  namazları sayesinde , midede pek 
az  yemek kaldığı  tahmin edilebilir

Kur’an’dan Mesaj
Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip 

etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, 
muhakkak ki o, edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve 
kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve 
merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla 
temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. 

Allah işitir ve bilir. (Nur 21)

Ahiret nimetleri karşısında dünya nimetlerinin durumu; 
ancak birinizin parmağını denizin içine daldırması 
gibidir. Artık o kimse parmağının ne kadar su ile 

döndüğüne bir baksın. (Hadis-i Şerif)

Öyle zaman gelecek, insanlar çok yüksek 
binalar yapacaklar, önemli binekleri 

olacak, ama dinlerini ziyan edecekler. Sizin 
kıblenize doğru namaz kılacaklar, ama sizin 

dininiz üzere olmayacaklar. 
(Abdullah ibni Mes’ud)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe EBÛ SELEME (R.A.)

Ramazan Duası

İslam davetinin ilk yıllarıydı. Ebû Seleme, 
beraberinde Ebû Ubeyde bin Hâris, Erkam bin 
Ebi’l-Erkam ve Osman bin Maz’un olduğu hâlde 
Peygamberimizin (s.a.v.) ya¬nına vardılar. Niyet-
leri, Peygamberimizi (s.a.v.) dinlemek ve onun 
nurlu halkasına gir¬mekti. Peygamberimiz (s.a.v.), 
kendilerine İslam’ın esaslarını anlattı, bir miktar da 
Kur’ân okudu. Kalplerine hidayet güneşi doğan bu 
gönüldaşlar hemen iman edip ilk safa katıldılar. Ebû 
Seleme’nin esas ismi Abdullah bin Abdülesed idi. 
Seleme adın¬da bir oğlu vardı. Bundan dolayı ken-
disine Seleme’nin babası manasında Ebû Seleme 
denildi. Peygamberimizin (s.a.v.) yakın akrabasıy-
dı.

İmanı uğrunda bütün zorluklara göğüs geren 
Ebû Seleme’nin hayatı hep mücadele içinde geç-
ti. Müşriklerin zulmü artınca Ebû Seleme, hanımı 
Ümmü Seleme ile birlikte Habeşistan’a giden hicret 
kervanına katıldı. Uzun müddet orada yaşadılar. Ço-
cuklarının dördü de Habeşistan’da doğmuştu. So-
nunda muhacirler tekrar Mekke’ye dön¬düler. Ebû 
Seleme, Mekke’ye geldikten sonra yine müşriklerin 
zulmüne uğ¬radı. Bunun üzerine Peygamberimiz 
(s.a.v.), kendisinin Medine’ye hicret etmesini tav¬-
siye etti. Ebû Seleme yola çıkacağı sırada ailesini 
de beraberinde götürmek istedi. Oğlu Seleme ile 
hanımını ayrı bir deveye bindirerek Medine yolu-
nu tuttular. Giderken hanımının akrabasından bazı 
adamlar karşılarına çıktı. Ümmü Seleme’yi başka 
şehre götürmesine müsaade etmediler ve elinden 
aldılar. Ebû Seleme mahzun bir şekilde yola devam 
etti. Çile ve ıstırapla geçen 1 yıllık aradan sonra 
Ümmü Seleme de Medine’ye hicret etti. Böy¬lece 
aile yeniden bir araya geldi. 

Ebû Seleme ilk muhacirlerdendi. Hicret’i müte-
akip Peygamberimiz (s.a.v.), ken¬disini Ensar’dan 
Sa’d bin Heyseme ile kardeş ilan etti. Ebû Seleme, 
İslam ve Kur’ân hizmetine Medine’de devam etti. 
Kendisi okur-yazar sahabiler içinde yer alıyordu. 
Böylece, İslamiyet’e hem kılıcı hem de kalemiy-
le hizmet ediyordu. “Hilye” müellifi Ebû Nuaym, 
Ebû Seleme’yi Suffe Ashabı arasında saymaktadır. 
Ebû Seleme sahabelere okuma ve yazma dersleri 
veriyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ebû Sele-

me’yi çok severdi. Ona ayrı bir yakınlık gösterirdi. 
Bir keresinde Ebû Seleme’yi yerine vekil olarak 
Medine’de bı¬rakmıştı. O zaman Peygamberimiz 
(s.a.v.) Uşeyre Gazası’na çıkmıştı. Bu gaza, Hic-
ret’ten 16 ay sonra meydan geldi. Ebû Seleme, 
Bedir ve Uhud savaşlarına iştirak eden mücahitlerle 
birlik¬teydi. Uhud Savaşı’nın kızıştığı bir sırada Ebû 
Usâme el-Cüşenî tarafından uzun ve yassı bir de-
mirle pazusundan yaralandı. 

Kocası vefat edince Ümmü Seleme dul kaldı. 
İddetini bekliyordu. Bir ka¬dının başka bir erkekle 
evlenebilmesi için, hamileyse doğum yapıncaya 
kadar, değilse dört ay 10 gün beklemesi gerekiyor-
du. Ebû Seleme bir gün Re¬sû¬lul¬lah’ın (s.a.v.) 
meclisinde bulunmuştu. Eve geldiğin¬de çok se-
vinçliydi. Re¬sû¬lul¬lah’tan (s.a.v.) bir söz işittiğini 
ve çok sevindiğini ifade ettik¬ten sonra şu hadisi 
nakletti: “Müslümanlardan herhangi birisi bir mu-
sibete uğrar da, ‘İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn.’ 
der, sonra da, ‘Allah’ım, bu uğradığım musibetin 
mükâfatını ihsan et ve beni ondan daha hayırlısına 
kavuştur.’ diye dua ederse, muhakkak Allah onun 
duasını kabul eder.” Bu duayı Ebû Seleme’den ez-
berledim. Ebû Seleme vefat edince bu duayı oku-
dum: “Allah’ım, uğradığım bu felaketin mükâfatını 
ihsan et. Beni Ebû Sele¬me’den daha hayırlısına 
nail eyle!” Bu şekilde Allah’a yalvardım. Sonra ken-
di kendime, “Ebû Seleme’den daha hayırlısı kim 
olabilir?” diye düşünmeye başla¬dım. İddetim bit-
tikten sonra Re¬sû¬lul¬lah’ın (s.a.v.) beni istetmesi 
üzerine duamın kabul edildiğini anladım.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Osmanlı ‘da aile temel değerdir.Toplum bu eksene oturmuş-
tur.En geniş ve belirleyici anlamıyla, aile, Osmanlı toplumunun 
temel değeridir.

İsviçreli Prof.GastonJezz’in , “Türk Milletini  elinden aile ni-
zamını alınız, geriye  pek bir şey kalmaz” demesi bu yüzdendir.

 Osmanlı aile hayatındaki güzellik , nezehat ve samimi-
yet,zannetmiyorum ki, başka bir yerde olsun.Osmanlı’daki İslami 
hayat, huzurlu bir hayatın zirve noktasıdır. Birbirine  sevgi-saygı 
ile bağlıdırlar. Bayramlarda, kandillerde  küçüklerin büyüklerin 
ziyareti, büyüklerin küçüklere iltifatı şiir gibi bir hayatın ipuçlarını  
veriyor. 

Osmanlı aile hayatı güzelliklerle doludur.Toplumsal yapı ede-
biyatla süslenmiştir.Hayatı şiir gibi yaşamaktadırlar.Bütün bunla-
rı ailede öğreniyorlar .

 Ben Batılı bir aile hukuku  profesörü  olarak diyorum 
ki;Türk milletinin elinden aile nizamını alınız, geriye pek bir şey 
kalmaz.

 Anne ve babadan evlada şefkat ve muhabbet, evlattan  
ana- babaya sevgi- saygı  ve itaat Osmanlı dinamiğinin özü idi.

 Dilerseniz19. Yüzyılda İstanbul’da yaşamış  Fransız 
gezgin A. Brayer’in bu konudaki tespitlerinide  kısaca bir göz ata-
lım:Erkeklerde ve kadınlarda evlat sevgisi çok derindir .Türklerin  
hafta tatiline tesadüf eden Cuma günü ve bilhassa Ramazan ve 
bayram günleri sokaklarda Müslüman Türk’ün göğsünü kabartan 
oğlunun elinden tutup ağır ağır gezdirdiği, çocuk yorulunca kuca-
ğına aldığı , da,ma devam ettiği kahvede  yanına oturup şefkatle 
hitap ettiği, evladına tam bir ana özeniyle baktığı, ihtiyarlardan 
gençlerine kadar bütün diğer Müslüman Türklerin de çubuklarını 
bırakıp çocuğa alakayla  baktıkları ve ilerde  ihtiyarlık desteği ola-
cak bir oğul sahibi  olduğu için babayı tebrik ettikleri görülür.

  Bu şevkat tezahüründe  başka memleketlerde  de te-
sadüf edilir; fakat arada  dağlar kadar fark vardır! Bir takım boş 
menfaat kaygıları,eğlence düşkünlükleri, çok defa kadınları da iş-
tirak ettikleri ticari muameleleri, gaileleri , kısacası başka mem-
leketlerin  her şeyleri çocuklara karşı  şefkatlerini  azalttığı halde, 
harem ve hayatı bilakis bütün  bu hislerin  bir merkezide  toplanıp 
artmasını  temin etmektedir.

 İşte bundan dolayı Türkiye’de  çocuklar yetişip  adam oldukla-
rı zaman  analarıyla babalarını yanlarında bulundurmakla iftihar 
ettikleri ve küçükken  onlardan  gördükleri  şefkate mukabale et-
mekle bahtiyar oldukları  halde,başka memleketlerde  çok defa 
çocuklar  olgunluk çağına girergirmez  analarıyla babalarından 
ayrılmakta , mali menfaatlerini  hususunda  onlarla  çekiş çekişe  
münakaşa  etmekte hatta  bazen kendileri refah içinde  yaşadık-
ları  halde onları  sefalete  yakın bir hayat içinde bırakmakta  ve 
zavallılara karşı adeta  yabancılaşmaktadır.

  Ailede  nelerin  değiştiğini , geleneksel  yapının hangi 
istikamete kaydığını  ve bu yüzden  toplumumuzun  neler kaybet-
tiğini  bu ifadelerle görebiliyoruz.

Gezginlerin gözünden 
Osmanlı’da aile yapısı 

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi 
olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah’a bu 
sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancınıtam an-
lamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre 
bu adlanılmaktadır. 
 Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre 
yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sû-
resinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine 
dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler 
Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize 
rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine 
bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler 
(Müsned, V, 133-134). Medine’de indiğini söyleyen-
ler ise Yahudilerle Hıristiyanların Hz. Peygamber’e 
yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak 
üzere Cebrâil’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvella-
hü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil 
göstermişlerdir. Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke 
döneminde indiği izlenimini vermektedir. Sûrede Allah 
Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir. 
Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında 
söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin 
ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, 
“Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûre-
yi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni 
cennete götürür” müjdesini vermiştir
Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 
1- “Gul huvallâhu ehad. 
2- Allâhu’s-samed. 
3- Lem yelid ve lem yûled. 
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.
Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 
1- “De ki: O Allah birdir.
 2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muh-
taç değil)’dir. 
3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 
4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İhlâs Suresi
SURELER
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Astsubay Mevlüt Pekdemir, sahil güvenliğe ait helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. Vatan sevgisiyle büyüyen ve 
asker olmaya karar veren Şehit Mevlüt Pekdemir, şehitlik mertebesini önceden hissetmiş. Evde otururken annesine 

kulağına gelen, “Şehit, şehit, Şehit” sesi de şehitlik mertebesinin önemini bir kez daha anlatıyor 

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış 
yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler ba-
tıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, as-
ker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı de-
ğer.

Biz, her döneminde canını bu vatan 
için seve seve feda etmiş Mehmetçiklerin 
torunu, tarihi kahramanlıklarla dolu bir 
neslin çocuklarıyız. Vatan savunması söz 
konusu olduğunda gerisinin teferruat ol-
duğu bu topraklarda nice yiğitler yetişmiş 
ve yetişmeye devam edecek. 

Bu yiğitlerden birinin adı, Mevlüt 
Pekdemir. Aslen Kahramanmaraşlı anne 
İklime Hanım ile Konyalı baba Recep 
Beyin iki kızından sonra dünyaya gelen 
üçüncü çocuğu. 3 Aralık 1979 tarihinde 
dünyaya gelmiş. İlkokulu Ayşe Tümer’de, 
ortaokulu Erbil Koru’da, liseyi de Fatih 
Anadolu Teknik Lisesi’nde okumuş. Şe-
hidimiz, aynı zamanda altı yaşında yüz-
meye başlamış milli bir yüzücüymüş. 

Çok hareketli bir çocukluk geçirmesi-
ne rağmen Şehidimiz anne-babasını hiç 
üzmemiş. Daha yirmi yaşında üç çocuk 
sahibi olan anne İklime Hanım, oğlunun 
çok kolay ve hızlı büyüdüğünü ifade edi-
yor.

Dünyanın en büyük ve en güzel mu-

cizelerinden biridir çocuklar. Hele bir 
anne için bu paha biçilmez bir şey. İçiniz-
de onu ilk hissetmeye başladığınız andan 
gözünü dünyaya açtığı ilk ana, konuşma-
ya, yürümeye başladığı zamana kadar her 
anı Rabbimin mucizesidir. 

İklime Hanım’ın, üçüncü çocuğuna 
hamileyken gördüğü bazı rüyalar işte bu 
mucizenin ön tanıkları olmuş. Rüyasın-
da iki minarenin arasında bir ay parçası, 
dolunay haline gelip aşağıya inmiş. Di-
ğer rüyasında ise çocukluğunun geçtiği 
mahallede onu ezmeye çalışan iki attan 
kaçarken bir sokak çeşmesinin yanında 
durmuş, atmak için eline aldığı iki taş 
kaplumbağaya dönüşmüş. Bunları atların 
üzerine attığında kırmızı iki pelerin olarak 
atların sırtına örtülmüş ve atlar sakinleş-
miş. Rüyayı yorumlayanlar atın murat 
olduğunu ve erkek çocuğuna delalet et-
tiğini söylemiş. Şehitler özel yaratılmış 
demiştim ya işte anne, şehit evladıyla ilk 
böyle tanışmış.

Yüzmeye başladığında su topu öğre-
ten hocasının asker kökenli olması, lisede 
Milli Güvenlik dersine giren hocasının da 
asker olması, Şehidimizin asker olma-
yı istemesinde etkili olmuş. Bizde vatan 
sevgisi doğuştandır. O yüzden “Her Türk 
asker doğar”. Şehidimiz bir meslek olarak 
da hep asker olmayı istemiş. Bunun için 
askeri okul sınavlarına girmiş. Bembeyaz 
kıyafetler içerisinde denizcileri çok sevdi-
ği için de denizci olmak hayaliymiş. 1999 
yılında Gölcük’te denizci astsubaylık sı-
navlarını kazanmış, eğitimini de burada 
almış. 

Kahramanmaraşlı olan anne, kendisi 
Maraş savunmasına katılan büyüklerin-
den nasıl o mücadeleyi dinlediyse ço-
cuklarını da o kahramanlık hikâyeleri ile 
büyütmüş. Belki bu hikâyelerle milliyetçi 
bir hava içerisinde büyüyen Şehidimizin 
asker olması da bu sebeptendi.   

2000 yılında okulundan mezun ol-
muş. Çok sevdiği, bembeyaz elbiseler 
içerisinde o da bir asker şimdi. Mezu-
niyetinde, onun ifadesiyle yeşil bir alan 
içerisinde hepsi bembeyaz bir güvercin 
gibiymişler. Yemin töreninden sonra bir 
hafta izinli gelmiş ailesinin yanına.

İlk görev yeri İstanbul olmuş. İstan-

bul’da bir yıl kalmış ve ardından Marma-
ris’e tayini çıkmış. Burada şehadetine ka-
dar görev yaptığı süre boyunca dünyanın 
birçok noktasına gitmiş. Bir yerde sabit 
kalmayı sevmeyen Şehidimiz, SAT olmak 
için sınavlarına girmiş. Sınavı kazandık-
tan ve dokuz ay eğitim aldıktan sonra en 
son denizaltı dalma eğitiminde iki saniye 
ile elenmiş. Ama yılmamış. Sahil Güven-
liğe girmek için yaptığı müracaat kabul 
edilmiş. İzmir, Salihli, Isparta, Manisa, 
İstanbul, Ankara ve Erzurum’da sağlık, 
kayak, dalma, komando, paraşüt gibi pek 
çok branşta eğitim almış. Hepsini de ba-
şarıyla tamamlamış. Anne ve babası her 
zaman destekledikleri yavrularını bu eği-
timler sırasında da yalnız bırakmamış ve 
her eğitim aldığı yere gitmiş. 

Halasının oğlunun düğününe geldi-
ğinde bir hafta izinli kalmış. Fakat bu geliş 
diğerlerinden farklı olmuş. Gidişi de öyle. 

Bütün kıyafetlerini yıkayıp ütüleyen 
anne, oğlunun çantasını hazırlamış gidişi 
için. Bir numaralı diye isimlendirdikleri, 
tören için kullandıkları beyaz elbisesini 
götürmemiş. Sebebini soran annesine 
“Bu sana hatıra kalsın anne.” Cevabını 
vermiş. Sanki gidişinin bir daha dönüşü-
nün olmayacağını hissetmişçesine. Gi-
derken de ablasına “Bu defa geldim ama 
hiç gidesim gelmiyor, ayaklarım gitmek 
istemiyor” demiş.

Şehidimizin bu gidişinden yaklaşık 15 
gün sonra 30 Temmuz Cumartesi günü, 
farklı bir gün olmuş aile için. Yürekte bir 
sızı, bir ağırlık, geçmeyen dakikalar. Son-
rasını İklime Hanım şöyle anlatıyor: 

“O gün, öyle bir içim daralıyordu ki 
sanki yüreğime bir şey oturmuş gibiydi. 
Bana akşama kadar vakit geçmek bilme-
di.O gün akşama kadar Mevlüt’ü aradım 
ama ulaşamadım. Neyse akşam oldu ama 
bendeki ağırlık hâlâ devam ediyor. Hani 
ölüm ağırlığı derler ya öyle. Eşimle bera-
ber oturmuş televizyon izliyorduk. Kane-
peye oturdum ben, o anda “Şehit, Şehit,  
Şehit” diye ses geliyor kulağıma. Oturu-
yorum kalkıyorum ama kulağımda aynı 
ses devam ediyor “Şehit, Şehit, Şehit”. 
Bir türlü anlam veremiyorum. Mevlüt’ü-
mün şehit olacağı hiç aklıma gelmiyor. O 
anda televizyonda bir alt yazı geçmiş, Sa-

hil Güvenliğin helikopterinin düştüğüne 
dair. Ben görmedim ama eşim görmüş. 
Recep Beyin içi yanıyor, bana da bir şey 
söylemiyor. Gece telefonda özel bir nu-
mara aradı ama ben açacağım derken 
kapattım. Dedim ya o gün içimde bir 
sıkıntı vardı. Mevlüt’e ulaşamayınca ne 
olduğunu anlamak arkadaşını aradık son-
ra. Meğer daha önce arayan da oymuş.
Mevlüt’ten bir haber alıp bize döneceğini 
söyledi ama zaten haberi varmış. Daha 
sonra kızım akşam televizyonda kazayı 
ve şehitler içerisinde Mevlüt’ün resmini 
görmüş.”

30 Temmuz 2005 tarihinde İzmir 
Aksaz Deniz Üssü’nden havalanan Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı helikopterinin, 
saat 21.45 sıralarındaAntalya’nın Kum-
luca ilçesi Adrasan beldesi yakınlarında 
denize düşmesi sonucu Başçavuş Mevlüt 
Pekdemir, şehadet makamına erişmiş. 

Sabah uyandıklarında gelen telefon-
la televizyonu açmış ve acı haberi almış 
anne ve baba. Zaten geçmek bilmeyen 
bir gün ve gecenin sabahı, baba ocağına 
şehit ateşinin düşeceği günmüş meğer. 
Şehidimizin kız kardeşleri ise geceden 
öğrenmiş kardeşlerinin şehadetini ve 
Konya’ya gelmişler. 

Buradan sonrası kelimelerin tükendi-
ği, kalemin yazamadığı, duyguların ifade 
edilemediği yer. Pekdemir ailesinin evine 
ateş düşmüş. 

Oğlunun şehadetinden bir hafta 
önce, oğlunu bir kabrin içinde bembeyaz 
kıyafetleriyle görmüş rüyasında İklime 
Hanım. Kimseye söyleyemediği bu rü-
yayı nasıl ve neye yoracağını da bileme-
miş.Oğlunun şehadetinden iki gün önce 
de Rabbine bu rüyanın hikmeti için dua 
ettiğinde Rabbim ona rüyasında İnşirah 
Suresini okutmuş. Ve demiş ki kuluna:

“Senin için bağrını açmadık mı? İn-
dirmedik mi senden o yükünü? O sırtında 
gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana ezi-
yet veren) yükünü? Senin şanını yücelt-
medik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir 
kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir 
kolaylık var! O halde boş kaldığında yine 
kalk yorul! Ve ancak Rabbinden ümit et, 
hep O’na doğrul!”

Aynı zamanda şu anda Konya Şehit 
Aileler Derneği’nin başkanı olan baba Re-
cep Pekdemir’in, askerlik yaptığı dönem-
de tuttuğu bir günlüğe daha oğlunun 8-9 
yaşlarında yazdığı ve anne babasının Şe-
hidimizin şehadetinden sonra gördükleri 
notun son kısmıyla tamamlamak istiyo-
rum bugün. 

“ … Bu satırları okuyarak belki beni 
ve şu yalancı dünyayı tanımaya bir fırsat 
doğabilir. Ayrıca bunları yazarken 20 da-
kika geçti. Neyse lafı uzatmadan satırlara 
son veriyorum. Arkadaşlarıma, sevdikle-
rime, yakınlarıma Elveda.”

Elveda Şehit, Ruhun Şâd Olsun.

‘Sana hatıra kalsın anne’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehit Astsubay Mevlüt Pekdemir

Şam’da doğan Mehmet Eminoğlu, “Babasının “Memleketinize gidin ve İslam’a hizmet edin” sözünün üzerine çeşitli eğitimler 
aldıktan sonra geldiği İstanbul ve sonrasında memleketi Konya’da birçok önemli esere imza atarak yarınlara ışık tutmuştur 

Şam’da doğan merhum Meh-
met Eminoğlu, Mısır’da Ezher Üni-
versitesi’nde ders aldı. Kuveyt’te 
İrşad adlı bir okulda öğretmenlik 
ile Arapça neşriyat yapan İrşad 
dergisinde sekreterlik yaptıktan 
sonra 1960 yılında Konya’ya geldi. 
Eminoğlu birçok makale ve yayım-
lara imza attı. Mevzularına Göre 
Kur’an-ı Kerim Fihristi (1968), 
Çağımızı Aydınlatan Kur’an Mu-
cizeleri (1978), Osmanlı Vesikala-
rını Okumaya Giriş (1989), Şeyh 
Memiş Efendi Tarihçesi (2007) 
basılan eserlerinden bazılarıdır. 
Pek çok öğrencinin tez çalışma-
larına yardımcı olduğu bilinir. 
Şam’dayken “Babasının “Memle-
ketinize gidin ve İslam’a hizmet 
edin” demesi üzerine de İstanbul’a 
gelerek önemli eserlere hizmet 
etmeye başladı. İlk olarak Kuran-ı 
Kerim Fihristini tercüme ve ila-
veler yapmakla yazarlık hayatına 
başladı. Çeşitli yayın kuruluşların-
da musahhihi ve mütercim olarak 
hizmetten sonra memleketi olan 
Konya’ya davetle teşrif etti. Ha-
san Yaşar’ın kaleminden merhum 
Mehmet Eminoğlu; 

MEHMET (EMİN) EMİNOĞLU  
1932 yılında Şam’da doğdu 

Babası, Bozkır’a bağlı Üçpınar ka-
sabasından Müftü Mehmet Emin 
Efendi’nin oğlu Numan Mehmet 
Esat, annesi Şeyh Hasan Kudsi’nin 
kızı Sekine Hanım’dır.  İlk ve orta 
tahsilini Şam’da yaptı. 1946 yılın-
da tahsil için ağabeyi Ahmet Kudsi 
Efendi ile birlikte Mısır’a gitti.   Lise 
dengi bir diploma ile kaydolduğu 
Şeriat Üniversitesini üçüncü sını-
fında terk etti. 1957’de Kuveyt’e 
giderek İrşad adlı bir okulda öğ-
retmenlik ile aynı adla yayımlanan 
dergide sekreterlik yaptı. 1960’ta 
Konya’ya geldi. Burada çıkan Şa-
fak gazetesinde tercümanlık yaptı. 
1962 yılında Suriye’ye gitti. Beyrut 
ve Şam’da yazma eserlerin tetkik 
usulünü öğrenip bir müddet ora-
da çalıştıktan sonra yurda dönerek 
İstanbul’da Bab-ı Ali’de Sabah adlı 
gazetenin ilmî neşriyat bölümünde 
çalıştı. 1968 yılında İlk tercüme 
eseri yayımlandı. Ardından Sön-
mez Neşriyat’ta duvar takvimle-
rine yazılar yazdı. 1973 yılında 
tekrar Konya’ya geldi. Nedve ve 
Can yayınevlerine tercümeler yap-
tı. 1975 yılında Konya Belediye-
si Koyunoğlu Müzesi’nde yazma 
eserler musannifliğinde bulundu. 
Belediye’nin bazı birimlerinde de 
çalıştıktan sonra belediyeden ay-
rılıp Eminoğlu Yayınları’nı kurarak 
telif eserler  neşretti. Sırçalı Med-
rese Konya Taş Eserler Müzesi ve 
Mevlâna Müzesi’nde bulunan me-
zar taşlarını okuyarak yeni harflere 
aktardı. 1995 yılında tekrar Konya 
Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu 
Müzesi’nde yazma eser musannif-
lik ve danışmanlığıyla görevlendi-
rildi. Burada 6.000 yazma eserin 
tasnifini, ayrıca yirmi dokuz ciltlik 
Konya vilayet salnamelerini günü-
müz harflerine aktardı. 

Bu görev ve çalışmalarının 
yanı sıra pek çok öğrencinin tez 
çalışmalarına yardımcı olup Konya 
mahkeme ve noterlerinin Osman-

lıca ve Arapça çevirilerinde bilir-
kişilik yaptı.   Eminoğlu, Gözyaşı* 
başta olmak üzere Konya*, Me-
ram* ve KTO’nun Yeni İpekyolu* 
gibi pek çok dergi ve gazetede el-
linin üzerinde makalesi neşredildi. 
Yayımladığı eser sayısı yirminin 
üzerindedir. Mevzularına Göre 
Kur’an-ı Kerim Fihristi (1968), 
Çağımızı Aydınlatan Kur’an  Mu-
cizeleri (1978), Osmanlı Vesika-
larını Okumaya Giriş (1989), Eski 
Uzaycılar Yeni Uzaycılara ibrettir 
(2005), Şeyh Memiş Efendi Tarih-
çesi (2007)   kitaplarından bazıla-
rıdır.

Vefatına kadar Konya Büyük-
şehir Belediyesi Koyunoğlu Müze-
si’ne danışmanlık ve mütercimlik 
Yaptı. Eminoğlu  Dayısı Ali Rıza 
Kudsi Efendi’nin kızı Emine Rida 
Hanımefendi ile evli olan Mehmet 
Eminoğlu 16 Kasım 2011 günü 
Konya’da vefat etmiş, ertesi gün 
Hacıfettah Mezarlığı’nda toprağa 
verilmiştir. 

Mehmet Eminoğlu Hocamın 
hayat serüveni gurbette dünyaya 
gelmekle başladı ve şeyh Zeyne-
labidin Efendi’nin kulağına ezan 
okuması ve ismini koymasıyla 
farklı bir anlam kazandı. Kon-
ya’mızın en köklü ve en tanınmış 
Memiş Efendi’nin soyundan Hasan 
Kutsi Efendi’nin torunlarından ol-
ması asil olarak yetişmesini sağla-
dı. Muhtereme bir anneden hem 
âlim hem asker olan bir babadan 
olmanın farklılığını daima yaşadı. 
Küçük yaşlarda her gün evde ai-
lecek okunan kitaplarla yetişmeye 
başladı hem Türk kültürü hem de 
Arap kültürünü alarak büyümesi 
devam etti. Henüz 14 yaşlarında 
iken küçük çocuklarının daha iyi 
yetişmesi için hasretlerini bağır-
larına basarak el-Ezher’de oku-
ması ve eğitim alması sağlandı. 
Şeyhülislam Mustafa Sabri, Zahi-
dü’l-kevseri, Mehmet Akif Ersoy, 
Ali Ulvi Kurucu gibi Eminoğlu Ho-
ca’ma da Kahire vefakâr ve sıcak 
kucağını hissettirdi. Şeyhü’l-İslam 
Mustafa Sabri’nin elini öperek, 
Zahidü’l-Kevseri’nin duasını ala-
rak, Hasan el-Benna’nın ihvan 
hareketini tanıması onu farklı kı-
lan hususlardan biri oldu. Seyyid 
Kutup’un Kuran kelimelerini in-
celeyen eserini okumasıyla hayata 
bakışı tamamen değişti. Kahire’de 
adeta tek başına hem hastalıklarla 
uğraştı hem ilim tedrisi yaptı hem 
de çok farklı kültürlerden gelen 
talebelerden sağlam hafızasına en-
gin tecrübeler ve bilgiler depoladı. 
Liseyi dışardan imtihanla bitirdi. 

Ezher’e devam etti, bir çok 
üstaddan ders aldı. Kral Faruk’un 
davetlerinde bulundu. Şu an İslam 
devletlerinde en üst düzeyde hoca-
lık ve devlet görevinde bulunanlar 
onun yakın arkadaşları oldu. Baba-
sının vefatından önce Osmanlının 
son dönemine ait siyasi tarihle il-
gili çok önemli bilgiler aldı. Son 
Osmanlı halifesi, Şerif Hüseyin ve 
emperyalist devletlerle ilgili önem-
li  bilgileri dağarcığına doldurdu. 
Türkiye’ye gelmeden önce Suriye, 
Katar, Ürdün, Kuveyt ve Kahire’de 
bulunmuş olması çok önemli tec-
rübeler ve bilgiler almasını sağla-
dı. Kuveyt’te gazetede çalışması, 
ilk olarak yazma eserle tanışıp 
tasnif yapması ileriki günlerde de 
ona çok büyük kapılar açtı. Yine 
babasının “Memleketinize gidin ve 
İslam’a hizmet edin” demesi üze-
rine de İstanbul’a gelerek önemli 
eserlere hizmet etmeye başladı. İlk 
olarak Kuran-ı Kerim Fihristini ter-
cüme ve ilaveler yapmakla yazarlık 
hayatına başladı. 

Çeşitli yayın kuruluşlarında 
musahhihi ve mütercim olarak 
hizmetten sonra memleketi olan 
Konya’ya davetle teşrif etti. Bu du-
rum Konya için ve benim için bü-
yük bir kazanç olurken kendisi için 
bir hak ettiği değerden bir kopuş 
oldu. Bozkır’da ve Konya’da birçok 
tapu ve kayıt varken Türkiye cum-

huriyeti vatandaşı olabilmek için 
yaptığı mücadele ayrı bir makale 
konusu olarak işlenebilecek kadar 
uzun ve anlaşılmazdır. Tek taraflı 
olarak yazılan resmi tarihin etki-
siyle suçlanan tarafta olmanın de-
zavantajını yaşadı neredeyse Kon-
ya’nın köklü ailelerinin çoğunun 
akrabası olmasına rağmen zaman 
zaman çokluk içinde yalnızlığı ya-
şadı. Konya’da “kainat ve Göklerin 
Fethi”, “Hazreti İsa” gibi kitaplar-
la yazarlık hayatı devam etti. Ço-
cukluğunda okuduğu kitaplardan 
kazandığı kelime merakı Kuran 
kelimeleri hafızı denecek kadar bir 
derinliğe taşıdı. Hadis-i şeriflerde-
ki ve Kur’an’da geçen kelimeleri 
Arap ülkelerinde yetişmiş olmanın 
verdiği avantajla farklı ve anlamlı 
yorumlar kattı ve “Kur’an Muci-
zeleri” kitabını çıkardı. Ecdadın 
eserlerinin tanınması ve okunması 
için yazdığı “Osmanlı Vesikalarına 
Okumaya Giriş” kitabı bu sahada 
bir çığır açtı ve birçok üniversitede 
yardımcı ders kitabı olarak okutul-
du ve 19 baskı yaptı. Zamanın be-
lediye başkanının teklifiyle Koyu-
noğlu Müzesi’ndeki tasnif ve çevri 
çalışmalarına başladı. Buranın bir 
kültür ve eğitim merkezi olma hü-
viyetine kavuşması bir nevi onunla 
başladı. Adeta bir at yarışçısı gibi 
çalıştı, hem yazma eserleri tas-
nif etti hem de kendisine gelen 
Osmanlıca belgeleri çevirdi. Bu 
süre zarfında çok önemli makale-
lere de imza attı. Bunlara ilaveten 
“Karatay Medresesi Yazı İncileri” 
kitabını çıkardı. Altı bin adet yaz-
ma eserlerin tasnifinin tamamlan-
masından sonra da Konya’nın en 
önemli tarihî kaynağı olan Konya 
salnamelerini toplamaya başladı. 
Konya’dan İstanbul’dan ve An-
kara’dan birçok kütüphane tara-
narak salnamelerin tamamı top-
landı. Otuz cilt ve 7500 sayfadan 
Salnamelerin çevirisini tamamladı. 
Bu gün basılan Konya salnameleri 
onun eseri olarak vücut buldu. Bu 
noktada zikredilmesi gereken en 
önemli hususta aileden gelen ve 
Konya siyasi tarihine ışık tutacak 
olan el yama eserler ve belgeler ve 
hatırat kitaplarını karşılıksız olarak 
Koyunoğlu Kütüphanesi’ne hediye 
etti. Hele kendisine emanet edilen 
belki milyarlar edecek nitelikteki 
kitapları ve belgeleri zaman zaman 
ihtiyacı olsa bile bir diğergamlık 
göstererek bağışlamayı tercih etti. 
Ardından kitaplığını da Koyunoğ-
lu kitaplığına vakfetti. Bununla da 
kalmayıp abisi Ahmet Kutsi’ye ait 
olan çok geniş ve önemli kitaplığın 
da bağışlanmasına vesile oldu. Ça-
lışmak adeta onun yaşam enerjisi 
olarak hayatına katkıda bulundu 
ve Konya’nın en önemli tarihi kay-
nağı olan ve 151 ciltten oluşan 
Kadı sicillerinin çevirisini başlattı. 
Başlattığı çalışma hala devam et-
mektedir. 

Eminoğlu hocamı rahmet-
le özlemle sevgiyle anıyoruz. On 

altı yılımız nerdeyse beraber geç-
ti (1995-2011). 2004 yılına kadar 
Koyunoğlu müzesindeki odasında 
çalıştı. 98- 2000 li yıllarda da aynı 
odayı paylaştık. El yazma eserleri 
tasnif ediyor, ben de onun yardım-
cısı olarak çalışıyordum. Bu yıllar 
benim için çok kıymetli yıllardı. 
Hem onu tanıyor hem bilgisinden 
faydalanıyor hem de gelen giden 
çevresinden istifade ediyordum. 

Beraber olduğumuz yıllarda 
hem aileyle ilgili hem uzun yılla-
rını geçirdiği Arap alemi ile ilgili 
çok önemli bilgiler aktardı. Maale-
sef Ailenin adı Bozkır hadiselerine 
karışmış ve Delibaşı ve Bozkır ha-
diselerinin müsebbibi olarak Anne 
tarafından akraba olan Zeynela-
bidin Efendi gösterilmiş, onunla 
birlikte babası Numan Esad Efendi 
de yurt dışına çıkmak zorunda kal-
mışlardır. Olayın yatıştırılması için 
Konyalı Mehmet Vehbi Efendinin 
tazyikiyle Kardeşi Rıfat Efendi idam 
ettirilmiştir.  Zeynelabidin Efendi 
Hem Babası Bahaddin Efendinin 
halifesi olarak Nakşi şeyhi, hem 
ayan meclisi üyeliği yapmış,  İs-
lam ve meşrutiyet kitabını yazmış 
münevver bir zattır. Nazif yardımcı 
Beyin anne tarafından dedesi Eski 
milli eğim müdürlerinden mual-
lim Mehmet Ferit’in bacanağıdır. 
Zenelabidin Efendi Delibaşı olay-
larını tasvip etmediğini müteaddit 
defa ifade etmiştir. Emin Hocamın 
anlattığına göre Sultan Vahdettin 
Atatürk’ü Anadolu’ya görevlendir-
meden önce Zeynelabidin Efendiyi 
göndermiştir. Zeynelabidin Efen-
di Konya’ya gelmiş ileri gelenleri 
toplamış ama onlarda bir umut 
ışığı bulamayınca “memlekette 
kahd-ı rical var”  diyerek görevi 
iade etmiştir. Zeynelabidin Efen-
diyle Sultan Vahdettin arasındaki 
konuşmalarla ilgili Ali Ulvi Kuru-
cu’nun hatıratında ayrıntılı bilgiler 
bulunmaktadır. Doğudaki Şeyh 
Sait isyanı sırasında Zeynelabidin 
Efendiye ulaşan bir heyet, Şeyh 
Sait için silah talebinde bulunur-
lar. Emin hocamın anlattığına göre 
Zeynelabidin Efendi Anadolu’daki 
silah depolarının yerlerini bilmek-
tedir. Zeynelabidin Efendi gelen 
heyeti tarihi bir cevapla geri gön-
dermiştir.; “Bu millet Müslüman 
bir millettir. Ülkenin üzerindeki 
durum bir bulut misalidir, bu kara 
bulutlar bir gün olur dağılır gider. 
Bu devletin baki kalması gerekir” 

Eminoğlu hocam birçok Arap 
ülkesinde bulunmuştur. Suriye’de 
ve Mısır’da okumuş, Kuveyt’te ga-
zete çıkarmış, yazma eserleri tasnif 
etmiş, Katarda hocalık yapmıştır. 
Bulunduğu her ortamda Osman-
lının yani Türkiye’nin savunucusu 
olmuştur. Suriye’de bulunduğu 
sırada bir Arap; “Türkler Arapları 
kullandı ve sömürdü deyince” on-
lara; “ Arapların o yıllarda neyi var-
dı, petrolü mü vardı da sömürdü. 
Osmanlı Araplara ancak hizmet 
götürdü Haremeyn başta olmak 

üzere her yere unutulmaz eserler 
bıraktı.” Şeklinde cevap vermiş.  

Eminoğlu hocamın çocuklu-
ğundan beri hastalıklar ve sıkıntı-
lar yakasını bırakmamıştı. 2000 li 
yıllarda vakıf hastanesinde diyaf-
ram zarının yırtık olduğu tespit 
edildi. Daha önceler ciğerinde su 
var diye yıllarca yanlış tedavi uy-
gulanmıştı. Bunların neticesi yo-
rulmuş ve yürüyemez hale gelmiş-
ti. Artık çalışmalarını evde devam 
ettiriyordu. Ben haftada veya on 
beş günde bir ziyaret ediyordum. 
Ama her gün istisnasız telefonla 
görüşüyorduk. Bazen hal hatır sor-
mak için bazen bir ayetin tefsirini 
sormak için bazen anlayamadığım 
bir Osmanlıca kelime için arıyor-
dum.   Bu yıllarda zaman zaman 
merama gezintiye çıkıyorduk bir 
müddet sonra onu da yapamaz ol-
duk.  Ziyareti geciktirdiğim zaman 
tatlı sitemlerini bildirir “ama sen 
yine de akrabalarımdan daha sık 
geliyorsun” diyerek iltifat ederdi. 

Bir soğuk kasım günü akra-
balarından Hocaköylü Mehmet 
Uysal ile ziyaretine gitmiştik. Yarı 
uyur yarı uyanık haldeydi bizim 
geldiğimizi görünce gülümsedi ve 
doğruldu. Elleri ve ayakları adeta 
buz kesmişti. Ellerinden tuttum 
bir müddet sonra açıldınız hocam 
dedim. Sevinerek “tabii ki dostlar 
gelirde insan açılmaz mı?” diye 
cevap verdi. Bilinci gelip gidiyor-
du ara sıra Molla Mehmet Efendi 
diye sayıkladığını duyuyordum. 
Molla Mehmet Efendi Suriye’de 
metfun dayısı Ali Rıza Kutsi’den 
sonra Nakşi kolunun temsilcisi ve 
kendisinin de şeyhi olduğunu söy-
lemişti. Hatta kendisinden daha 
önce dinlediğim bir hatıratında 
Konya’da ki buhran günleri za-
manında vatandaşlık hakkını daha 
alamamış yarım yamalak bir gelir 
İstanbul’dan Konya’ya çağıranlar 
sözlerini tutmamış, gelen misa-
firlerin ardı arkası kesilmiyor. Bir 
anda kendisini caddenin ortasında 
bulmuş. Onu Molla Mehmet Efen-
di elinden tutarak kenara çıkarmış.

  Onun çok kullandığı “ Allah 
kuluna yetmiz mi” ayeti kerimesi 
hiç hatırımdan çıkmıyordu. Ko-
nuşma sırasında “entakanallahu 
ve entaka kulle şey’ ” ayeti geçti , 
“antakanallahü ellezi antaka külle 
şey’”  şeklinde düzeltti, ben “ellezi” 
yi unutmuştum o halde bile yanlış-
lığa tahammülü yoktu. Bir saat ka-
dar oturduk Allah’a emanet ol de-
dik ve ayrılmak istedik ama sanki o 
ayrılmak istemiyordu ve “hakkınızı 
helal edin” diyerek bizden helallik 
istedi. Ben hocam yapmayın size 
ne hakkımız olacak deyince; “öyle 
demeyin   uzun süre beraber olduk 
hak geçmiş olabilir” dedi. Ben de 
yerden göğe kadar helal olsun siz 
de helal edin dedim. O da; “helal 
olsun” dedi ve ayrıldık.  O günün 
akşamı  hocamın hastaneye kaldı-
rıldığı haberi geldi Mustafa Çıpan 
hocam ve Mustafa Uysal karde-
şimle numune hastanesi aciline 
vardık ama hocam çoktan gözleri-
ni yummuştu. Daha önce söylediği 
“Allah’ım ilme hizmet ettiğim sü-
rece beni yaşat, Yoksa hayatın ne 
anlamı var.”  Sözü hatırıma geldi 
hakikaten de öyle oldu son gününe 
kadar çalıştı ve çalışamayacağı bir 
zamanda da gözlerini yumdu, ara-
mızdan ayrıldı. 

Eminoğlu hocamın her konu-
da kendi şahsına münhasır farklı 
fikirleri vardı. Deha derecesinde 
bir hafızası bitmez tükenmez bir 
enerjisi vardı. Beraber olduğumuz 
yıllarda kendisinden dinlediğim 
güzel sözleri ajandama bir bir kay-
detmiştim. O notlardan bir buket 
sunmak istiyorum. 

• Üzüntülü ve mahzun ol-
duğum zaman bana şu hadis-i kut-
si’yi hatırlatırdı. 

“Ben kalbi kırık olanlarla bera-
berim.” 

• Dünya’ya fazla tamahı 
olan birisini gördüğü zaman da şu 

beyti terennüm ederdi. 
Dünyayı terk et ve hicret et
Dünya ticaret alanı değildir
Dünya bir tenceredir 
Herkes onda pişmektedir. 
• Osmanlıcayı bilmeyen 

ve milliyetçilik taslayanlara da şu 
mısraları söylerdi.

Ebced-i bilmez iken ol epter 
Eb ile ced ile tefahur eder.
(Eski harfleri okumayı bilmez 

ama babasıyla dedesiyle övünür)
• Son zanlarından ihtiyar-

lığın verdiği sıkıntıları ifade etmek 
içinde şu Arap şiirini söylerdi;

“Ah gençlik gelse de ihtiyarlı-
ğın bana neler yaptığını bir anlat-
sam.”

• Uzun yıllar gurbet hayatı 
yaşamış ve akrabalarından da ya-
şayanlar olmuş onlardan Abdur-
rahman Şahin’in şöyle söylediğini 
not etmişim;

Bir gün olur boran kış hep sa-
vuşur 

O zaman emmi yeğen kavuşur
Acep mülakatımız nasip ola mı
Yoksa hasret kıyamete kala mı 
• Bir insanda olması gere-

ken özellikleri şöyle sıralamıştı;
Dilde letafet
Sözde zerafet
Kalpte selamet
Anlatımda halavet 
• Kuran’la irtibatı hafız de-

recesinde ileriydi ve bazı ayetleri 
hiçbir tefsirde bulunmayan şekil-
de yorumlardı. Kuran’ın lafzından 
çok manasının önemli olduğunu 
söylerdi bir keresinde Kurtubi’den 
nakille şunları söyledi;

“Kim Kuran’ı okurda onu tefsir 
etmez veya tefsirini öğrenmezse 
Sanki a’madır sanki yabancıdır.”

• Beraber çalıştığımız yıllar 
şu hadisi- şerifi yazdırmıştı; 

Dünyada misâfir gibi olun. 
Câmileri ev edinin. 
Kalplerinizi inceliğe ve yumu-

şaklığa alıştırın. 
Çokça tefekkür edin ve ağlayın. 
Nefsin kötü arzûları sizi ayrılığa 

düşürmesin. 
İçinde oturmayacağınız binâlar 

yapıyorsunuz. 
Yiyemeyeceğiniz şeyler toplu-

yorsunuz. 
Ulaşamayacağınız emeller bes-

liyorsunuz
•Hayatı özetleyen şu manidar 

ifadeleri de ondan dinlemiştim; 
Hayat elemdir
İlacı emeldir
Acelesi de eceldir. 
• Diğer bazı notlar;
-Dört şey seni aldatmasın: 
Sultanlara (idarecilere) yakınlık
Kadınlardan elde ettiğin mal
Kışın sıcaklığı
Düşmanın gülmesi 
-Şu iki şey bir araya gelmez:
Zina ile zenginlik
Erken kalmakla fakirlik 
-Nefis tamahkârdır
Sana kanaat etmek düşer
Onu bil ve ona göre yaşa  
Onun şu duası zikredilmeye 

ve örnek alınmaya değer diye dü-
şünüyorum “Allah’ım ilme hizmet 
ettiğim sürece beni yaşat, yoksa 
hayatın ne anlamı var. ” Onun 
bana diğer nasihatleri de şöyledir ;

-Ben yürürken bile en uzaktaki 
yürüyeni hedef alır ve onu geçme-
ye çalışırdım.

-Ben işten değil iş benden ka-
çardı

-Alasulu olma ya önde ol, ya 
sonda

-Hiç yapılmayanı yap; tekrarcı 
olma.

-Cömert ol ve küçük hesaplar 
peşine düşme.

-Kara sinek gibi olma, arı gibi 
ol. Kara sinek asalaktır, arı üret-
kendir.

-Çocukların iyi yetişmesi için 
iyi bir mahallede otur.

   Allah rahmet etsin, kabri 
cennet bahçesi olsun, kendisinin 
söylediği bir dua ile bitirelim “Cen-
nette Hazreti peygamberin tefsir 
derslerinde buluşalım” inşallah

Merhum Mehmet Eminoğlu

Eserleriyle ışık oldu

Ürdünlü Fatimah Saad Abdulateef, Ürdün-Türkiye kültürü arasındaki benzerliklere 
dikkat çekti. Abdulateef, “Ürdün kültürünün Türkiye veya Konya ile çok farkı yok” dedi

Farklılık yok, 
benzerlik var

Osmanlı Devleti’nin tarihte bü-
yük bir coğrafyaya egemen olma-
sının etkileri, bugün dahi görülebi-
liyor. Orta Doğu’da, Balkanlarda, 
Kafkaslarda bulunan Müslüman 
ülkeler ile Türkiye arasında kültürel 
bağlar bulunuyor. Bu bağlar, Kon-
ya’ya eğitim görmek için gelen mi-
safir öğrencilerin anlatımlarıyla gü-
zel bir şekilde ortaya konuyor. Irak 
asıllı Ürdünlü Fatimah Saad Abdu-
lateef de bu kültürel benzerliklerden 
bahsetti. Alanıyla ilgili eğitimin Tür-
kiye’de kaliteli olmasından dolayı 
eğitim için Türkiye’yi tercih ettiğini 
belirten Abdulateef, bu durumdan 
pişman olmadığını söyledi. Tür-
kiye’nin Ürdün’e çok benzediğini 
vurgulayan Abdulateef, “Benzerlik-
lerimiz çok fazla. Burada hiç zorluk 
yaşamadım, burayı çok seviyorum” 
diyerek önemli bir mesaj verdi. 

FARKLILIKLAR YOK 
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Türk İslam Sanatları Bölümünde 
doktora yapan ve 1 yıldır Konya’da 
olan Ürdünlü Fatimah Saad Abdula-
teef,   Irak asıllı olduğunu ancak 23 
senedir Ürdün’de yaşadığının bilgi-
sini verdi. Ürdün’ün güzel bir ülke 
olduğuna dikkat çeken Abdulateef, 
“Ürdün Arapça konuşan bir ülke. 
Filistin ile komşu bir ülke. O yüzden 
Kudüs hakkında çok şey biliyorum. 
Orası benim memleketim gibi oldu. 
Ürdün kültürü Türkiye veya Konya 
ile çok farkı yok. Ben buraya geldi-
ğimde çok zorluk çekmedim. Me-
sela yemekler benziyor, kıyafetler 
benziyor, aile kültürü benziyor. Aynı 
değil ama çok yakın birbirine. Ben 
öyle büyük farklılıklar görmedim. 
O nedenle çok fazla zorluk yaşama-
dım” dedi. 

ÖNCE İNSANLIK GELMELİ
Alanıyla ilgili eğitimin Türki-

ye’de oldukça kaliteli olduğunu, 
bunun için Türkiye’yi tercih ettiğini 
söyleyen Abdulateef,  “Hat üzerine 
çalışmalar yürütüyorum.  Hat üze-
rinde en iyi yer Türkiye’de. Çün-
kü İstanbul’da ve Konya’da hatlar 
yazmışlar. Bu nedenle Türkiye’ye 
geldim. İkinci bir neden de Türkiye 
Müslüman bir ülke. Buraya gelince 
ben gurbet hissetmedim. 

Ben Müslüman’ım İslam benim 
için çok önemli. Ama bence önce 
“insanlık” gelmeli. Burada bunu 
gördüm.  Burada insanlar çok sıcak-
lar. Ürdün’de insanlar mesafelidir. 
İnsanlar birbirlerine çok sıcak ve ya-
kın davranıyor. Ben bunu çok sevi-
yorum. Ürdün’de o kadar tatlı yiye-
cekler yok. Burada hamurlu ve tatlı 
yiyecekler çok yaygın ve ben bunu 
çok seviyorum. Simit var mesela si-
mit çok güzel bir şey. Her yemekten 
sonra tatlı yiyorsunuz. Etliekmek 
çok güzel. Burada çok fazla yemek-
ler var. Bu nedenle yemeklerini çok 
seviyorum. Sabahları üniversiteye 
giderken simit ve hamurlu yiyecek-
lerin kokusu geliyor. Bu beni çok 
mutlu ediyor. Bizim Ürdün’de böyle 
bir şey göremezsiniz. Burada çayı 
çok seviyorum. Ürdün’de soğuk çay 
içiyoruz genelde. Sıcak olan çaylar 
da orada biraz farklı. Buradaki çayı 
daha çok seviyorum” diye konuştu. 
KONYA’YA GELMEKTEN MUTLUYUM 

Ürdün’deki Ramazanlar hakkın-
da da bilgi veren Abdulateef,  şöyle 
devam etti, “Ürdün’de Ramazan’lar 
çok güzel. Ürdün’de iftarlar birlikte 
yapılır. Aileler birlikte gelerek iftar 
yapar. Türkiye ile çok farklılık yok. 
Burada da aynı bu tür bir Ramazan 
görüyorum. Ben ilk başlarda İstan-
bul’da okumak istiyordum. Ama hat 
alanından dolayı Konya’ya geldim. 
Ama Konya’ya gelmekten çok mut-
lu oldum çünkü burası çok rahat, 
çok huzurlu bir şehir. Bu nedenle 
Konya’ya geldiğime hiç pişman ol-
madım. Burası çok güzel.”

ÜRDÜN HAKKINDA 
Tam adı Ürdün Haşimi Krallığı 

olan ülke, kuzeyinde Suriye, kuzey-
doğusunda Irak, güneyinde ve do-
ğusunda Suudi Arabistan, batısında 
İsrail ve Batı Şeria ile çevrili bir Arap 
ülkesidir.

Bölgedeki güç mücadelesi için-
de oynadığı hayati rolün nedeni ise 
stratejik konumudur. Ürdün, Hris-
tiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler 
tarafından kutsal sayılan toprakların 
kesiştiği yerde bulunmaktadır. Orta-
doğu’nun kurtarılmış bölgelerinden 
biri olarak görülen Ürdün, bölgedeki 
çatışmalardan ve güç mücadelesin-
den büyük ölçüde uzak kalmakta-

dır. Ancak mevcut güç mücadelesi 
içinde özellikle Filistin sorunu bağ-
lamında önemli rol oynamaktadır. 
Ülke, Mısır’la birlikte İsrail ile barış 
yapan az sayıdaki Arap ülkelerinden 
biridir. Ürdün, Filistin sorununun 
1967 sınırları temelinde iki devletli 
çözüm ile aşılmasını istemektedir. 
Komşularıyla iyi ilişkiler içindeki Ür-
dün’ün ABD ve AB ile de ilişkileri 
ileri düzeydedir.

Ülke, Orta Doğu’nun petrol üre-
temeyen az sayıdaki ülkelerinden-
dir. Ekonomisi hizmet sektörüne, 
turizme ve yabancı yardıma bağım-
lıdır. Başkent Amman’da 9 Kasım 
2005 gecesi gerçekleştirilen eş za-
manlı intihar saldırıları Ürdün’ün, 
bölgenin en güvenli ülkelerinden 
biri olduğu şekilndeki ününü ze-
delemiştir. Grand Hyatt, Radison 
SAS ve Days Inn otellerinin hedef 
alındığı saldırılarda, 34’ü Filistinli 
57 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı. 
Saldırıları Irak El Kaidesi üstlenmiş-
ti. Suriye’deki iç savaşın da Ürdün 
üzerinde hem ekonomik, hem siyasi 
hem de insani açıdan olumsuz etki-
leri oldu. Resmi rakamlara göre 550 
bini geçen mülteci sayısı hali hazır-
da ekonomik sıkıntılarla mücadele 
eden ülkeye artı bir yük getiriyor. 
Suriye’deki iç çatışmanın devam et-
mesi Ürdün’ün ekonomik ve sosyal 
istikrarı ve güvenliği açısında nega-
tif sonuçlara yol açabilir.

YAKIN TARİHİ VE SİYASİ YAPISI
Birinci Dünya Savaşı sonrası 

Britanya, Levant bölgesi dışında ka-
lan Orta Doğu topraklarında manda 
yönetimi kurdu. 1920’lerde Şeria 
Nehri’nin doğusunu diğer Filistin 
topraklarından ayırarak burada yarı 
özerk bir yapı oluşturdu. O dönem-
de ülke nüfusunun büyük bir kısmı-
nı Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 
Arap isyanında savaşan aşiretler 
oluşturuyordu. Ürdün’ün ilk yerleşik 
halkı olarak bilinen bu topluluklar 

Doğu Şeria Ürdünlüleri olarak bili-
niyordu. Bugün ise Ürdün’ün nüfu-
sunun büyük bir çoğunluğunu İsrail 
ve Batı Şeria’dan göç eden Filistinli-
lerin aileleri oluşturuyor. 1946 yılın-
da tam bağımsızlık kazanan Ürdün, 
bugünkü ismini 1950 yılında aldı. 
1953-1999 yıllarında ülkeyi Kral 
Hüseyin yönetti. Hüseyin, ABD, 
Sovyetler Biliği ve Britanya arasında 
güçler dengesini idare eden prag-
matik bir yönetici olarak tanındı. 
1967’deki Altı Gün Savaşı sonu-
cunda İsrail, Ürdün’e ait olan Batı 
Şeria’yı ele geçirdi. Ülkede 1970 
yılında monarşiyi yıkmak isteyen 
Filistinli isyancıların ayaklanması 
ise bastırıldı. Kral Hüseyin 1988’de 
Batı Şeria üzerindeki iddiasından 
tamamen vazgeçti. 1994’te İsrail 
ile barış anlaşması imzaladı. Ülkede 
siyasi partilerin serbest olması 1992 
yılında kabul edildi. Kral Hüseyin’in 
en büyük oğlu Kral II. Abdulllah, 
1999’da babasının ölümünden son-
ra tahtı devraldı. O tarihten bu yana 
iktidarını pekiştirdi, bazı ekonomik 
ve siyasi reformları hayata geçirdi. 
Ürdün, 2000 yılında Dünya Ticaret 
Örgütü’ne katıldı, 2001’de ise Avru-
pa Serbest Ticaret Birliği’yle ortak-
lık kurdu. Amman, 2003’te Irak’ta 
Saddam’ı deviren koalisyona destek 
verdi. Süregelen kaos ve isyan ha-
reketi sırasında Irak’tan binlerce göç 
aldı.

2007’nin temmuz ayında yerel 
seçimler yapıldı. Bu seçilerde tüm 
belediye meclislerindeki koltukların 
yüzde 20’si kadınlara ayrıldı.  Kasım 
2010’da yapılan genel seçimlerde, 
koltukların büyük çoğunluğunu hü-
kümet yanlısı bağımsız adayların al-
ması ülkede geniş çaplı protestolara 
yol açtı. Muhalefetteki Müslüman 
Kardeşler ve onun siyasi uzantısı 
olan İslami Hareket Cephesi bu se-
çimleri boykot etti.

Ürdünlü Fatimah Saad Abdulateef

Ürdün’ün farklı yemekleri olduğunu belirten Abdulateef, Ürdün yemeklerinin Türkiye’deki yemeklere benzediğini söyledi.

100 Filistinli 
çift evlenecek

Mehir Vakfı, “Filistin’e umut ol” 
kampanyası doğrultusunda Kon-
ya, İstanbul, Gazze ve Kudüs’te 

yaşayan 100 Filistinli nişanlı çifti 
evlendirecek. Destek isteyen 

Mehir Vakfı Genel Müdürü Aygül 
Erdem, “Birlikte olursak yıkılma-

yız” dedi n SAYFA 5’TE

‘İktisadi bir 
saldırıdır!’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, Mehmet Vehbi, Kurtuluş 

ve Saadet Mahallesi sakinleriyle 
iftarda buluştu. Başkan Toru 

son günlerde dövizde yaşanan 
hareketliliğe dikkat çekti, bunun 
iktisadi bir 15 Temmuz saldırısı 

olduğunu vurguladı. n SAYFA 13’TE

Ruhsatsız av
tüfeğine baskın

Beyşehir’de, jandarmanın kiralık 
bir depoya yaptığı baskında, 
bir defada yakalanan en çok 

usulsüz üretim olduğu belirtilen 
çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve 
silah parçaları ile çeşitli delici ve 
kesici malzemeler ele geçirildi. 

n SAYFA 6’DA

06 Yavru leylekler 
vadiyi şenlendirdi 12 Prof. Dr. Artaç, 

bir ilki başardı 14 Ereğli’de MHP’den 
seçim iletişim otağı 
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Gözden geçirilsin!
KOMÜT Başkanı Şaban Topal, Otopark Yönetmeliği’nin konut maliyetlerini ciddi şekilde 

artıracağını belirterek, yönetmeliğin 1 yıl ertelenmesi ve yeniden gözden geçirilmesini istedi
1 YIL UZATILSIN,

ÇALIŞTAY YAPILSIN
Hazırlanan yönetmelik, mevcut 
haliyle, maliyeti ciddi şekilde ar-
tıracak önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkıyor” diyen Topal, 
“Biz yönetmeliğin en az bir yıl 
uzatılarak önce konuyla ilgili si-
vil toplum kuruluşu ve yerel yö-
neticileri ile birlikte otopark ça-
lıştayı yapılmasını öneriyoruz” 
ifadelerini kullandı.  n SAYFA 5’TE

KONUT MALİYETİ 
CİDDİ ŞEKİLDE ARTAR

Konya Müteahhitler Birliği Baş-
kanı Şaban Topal, 1 Haziran’da 
yürürlüğe girecek Otopark 
Yönetmeliği’nin konut maliyet-
lerini ciddi şekilde artıracağını 
belirterek, yönetmeliğin 1 yıl 
ertelenmesi ve yeniden göz-
den geçirilmesini istedi. Topal 
özel sektörün bu yönetmeliğe 
hazırlıksız olduğunu söyledi.

TARIM, BİR ÜLKENİN
EN ÖNEMLİ DİNAMİĞİDİR

MHP Milletvekili Adayı Celil Çalış: 

MHP Konya 
Milletvekili Adayı 
Celil Çalış, “Tarım 
bir ülkenin en önemli 
dinamiğidir. Tarım 
anayasal güvence 
altına alınması 
gereken bir konudur” 
dedi. Gençlerin 
tarıma yönlendirilmesi 
gerektiğini belirten 
Çalış, modern tarım 
tekniklerine geçilip, 
girdi maliyetlerinin 
düşürülmesi 
gerektiğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 17’DE

İletişim Fakültesi’nde 
mezuniyet heyecanı 
Selçuk Üniversite-
si İletişim Fakültesi 
2017-2018 Akade-
mik Yılı mezuniyet 
töreni gerçekleşti-
rildi. 22’inci dönem 
mezunlarını veren 
İletişim Fakülte-
si’nde yaklaşık 650 
öğrenci, mezu-
niyet heyecanı 
yaşadı.

n HABERİ SAYFA 14’TE
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Yüksek teknoloji alanında 
gerçekleştirdiği başarılı çalışma-
lar ve sektörlere yönelik ürettiği 
çözüm önerileriyle alanında lider 
firma olan AKINSOFT, çalışanla-
rını iftar yemeğinde buluşturdu. 
Her yıl geleneksel hale gelen ve 
23’ncüsü gerçekleştirilen iftar 
yemeğine AKINSOFT Yönetim 
Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek 
Mühendisi Dr. Özgür Akın’ın yanı 
sıra, Çözüm Ortakları, AKINSOFT 
Çalışanları ve çok sayıda kişi katıl-
dı. Yemeğin ardından konuşmala-
rını gerçekleştiren AKINSOFT Yö-
netim Kurulu Başkanı Bilgisayar 
Yüksek Mühendisi Dr. Özgür Akın, 
“Kültürümüzün, yaşantımızın, 
değerlerimizin bir olduğu 23. Ge-

leneksel iftar yemeğimizi düzen-
liyoruz. Kurumumuz AKINSOFT 
23 yıllık bir kurumdur ve birçok 
sektörde de gücünü ispatlamıştır. 
Bugün Türkiye’nin en büyük ya-
zılım şirketi olarak anılıyor ve 28 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Aynı zamanda kurumumuz AKIN-
ROBOTİCS, Türkiye’de ve dünya-
da birçok ilkleri yerine getiriyor. 
Bugün hem ekonomimiz ile hem 
kültürümüz ile hem de kendimiz 
ile bizi kötü duruma itmeye ça-
lışan, sürekli savaşa sürükleyen 
dış güçlere karşı dur diyoruz. Bu 
güzel sofralarımız kurulmaya, bu 
güzel bayrağımızda dalgalanma-
ya devam edecek” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Rengarenk
Tatlar...
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‘İlkleri yerine getiriyoruz’
Alanında lider firma olan AKINSOFT, geleneksel hale getirdiği iftar yemeği organizasyonunun 23’ncüsünü gerçekleştirdi. AKIN-

SOFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, dünya genelinde birçok ilkleri yerine getirdiklerini vurguladı

Açıldığı günden itibaren kaliteli 
hizmet anlayışıyla sık sık günde-
me gelen Novotel’in yönetimi basın 
mensuplarını iftarda ağırladı. Hizmet 
kalitesinin yanında, Konya’daki yerel 
basınla da sıcak bir ilişki geliştirmek 
adına faaliyetler yürüten Novotel, bu 
kapsamda Konya yerel basınına iftar 
programı verdi. Gerçekleştiren iftar 
yemeğine Novotel -İbis Otel Genel 
Müdürü Berati Tuncer, Grup konferans 
satış Müdürü Yılmaz Nalinci, Grup ve 
Konferans Satış Yetkilisi Selen Kozan, 
Misafir Hizmetleri Sorumlusu Burcu 
Arı, Ön Büro Müdürü Ersin Çelikkanat 
veKonya’da faaliyet gösteren gazete 
ve televizyon temsilcileri katıldı. 

İftar programında konuşan Novotel - 
ibis Otel Genel Müdürü Berati Tuncer, 
“2017 yılı içerisinde sahiplerini bulan 
, etkinlik sektörünün en önemli orga-
nizasyonlarından olan ACE OF M.I.C.E 
ödüllerinde tüm Anadolu ve Karade-
niz bölgesi otelleri içerisinde yapılan 
değerlendirme ile en iyi toplantı oteli 
seçilen Novotel Konya ve Ibıs Otel 
Konya’da ramazan çoksusunu ve be-
reketini misafirlerine en iyi şekilde 
yaşatmaya devam ediyor. Davetimi-
ze katılan tüm basın mensuplarına 
teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm 
basın mensubu arkadaşlarıma hayırlı 
Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Novotel basınla iftarda buluştu

Novotel -İbis Otel Genel Müdürü
 Berati Tuncer 

AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar 
Yüksek Mühendisi Dr. Özgür Akın
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Astsubay Mevlüt Pekdemir, sahil güvenliğe ait helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. Vatan sevgisiyle büyüyen ve 
asker olmaya karar veren Şehit Mevlüt Pekdemir, şehitlik mertebesini önceden hissetmiş. Evde otururken annesine 

kulağına gelen, “Şehit, şehit, Şehit” sesi de şehitlik mertebesinin önemini bir kez daha anlatıyor 

Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış 
yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler ba-
tıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, as-
ker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı de-
ğer.

Biz, her döneminde canını bu vatan 
için seve seve feda etmiş Mehmetçiklerin 
torunu, tarihi kahramanlıklarla dolu bir 
neslin çocuklarıyız. Vatan savunması söz 
konusu olduğunda gerisinin teferruat ol-
duğu bu topraklarda nice yiğitler yetişmiş 
ve yetişmeye devam edecek. 

Bu yiğitlerden birinin adı, Mevlüt 
Pekdemir. Aslen Kahramanmaraşlı anne 
İklime Hanım ile Konyalı baba Recep 
Beyin iki kızından sonra dünyaya gelen 
üçüncü çocuğu. 3 Aralık 1979 tarihinde 
dünyaya gelmiş. İlkokulu Ayşe Tümer’de, 
ortaokulu Erbil Koru’da, liseyi de Fatih 
Anadolu Teknik Lisesi’nde okumuş. Şe-
hidimiz, aynı zamanda altı yaşında yüz-
meye başlamış milli bir yüzücüymüş. 

Çok hareketli bir çocukluk geçirmesi-
ne rağmen Şehidimiz anne-babasını hiç 
üzmemiş. Daha yirmi yaşında üç çocuk 
sahibi olan anne İklime Hanım, oğlunun 
çok kolay ve hızlı büyüdüğünü ifade edi-
yor.

Dünyanın en büyük ve en güzel mu-

cizelerinden biridir çocuklar. Hele bir 
anne için bu paha biçilmez bir şey. İçiniz-
de onu ilk hissetmeye başladığınız andan 
gözünü dünyaya açtığı ilk ana, konuşma-
ya, yürümeye başladığı zamana kadar her 
anı Rabbimin mucizesidir. 

İklime Hanım’ın, üçüncü çocuğuna 
hamileyken gördüğü bazı rüyalar işte bu 
mucizenin ön tanıkları olmuş. Rüyasın-
da iki minarenin arasında bir ay parçası, 
dolunay haline gelip aşağıya inmiş. Di-
ğer rüyasında ise çocukluğunun geçtiği 
mahallede onu ezmeye çalışan iki attan 
kaçarken bir sokak çeşmesinin yanında 
durmuş, atmak için eline aldığı iki taş 
kaplumbağaya dönüşmüş. Bunları atların 
üzerine attığında kırmızı iki pelerin olarak 
atların sırtına örtülmüş ve atlar sakinleş-
miş. Rüyayı yorumlayanlar atın murat 
olduğunu ve erkek çocuğuna delalet et-
tiğini söylemiş. Şehitler özel yaratılmış 
demiştim ya işte anne, şehit evladıyla ilk 
böyle tanışmış.

Yüzmeye başladığında su topu öğre-
ten hocasının asker kökenli olması, lisede 
Milli Güvenlik dersine giren hocasının da 
asker olması, Şehidimizin asker olma-
yı istemesinde etkili olmuş. Bizde vatan 
sevgisi doğuştandır. O yüzden “Her Türk 
asker doğar”. Şehidimiz bir meslek olarak 
da hep asker olmayı istemiş. Bunun için 
askeri okul sınavlarına girmiş. Bembeyaz 
kıyafetler içerisinde denizcileri çok sevdi-
ği için de denizci olmak hayaliymiş. 1999 
yılında Gölcük’te denizci astsubaylık sı-
navlarını kazanmış, eğitimini de burada 
almış. 

Kahramanmaraşlı olan anne, kendisi 
Maraş savunmasına katılan büyüklerin-
den nasıl o mücadeleyi dinlediyse ço-
cuklarını da o kahramanlık hikâyeleri ile 
büyütmüş. Belki bu hikâyelerle milliyetçi 
bir hava içerisinde büyüyen Şehidimizin 
asker olması da bu sebeptendi.   

2000 yılında okulundan mezun ol-
muş. Çok sevdiği, bembeyaz elbiseler 
içerisinde o da bir asker şimdi. Mezu-
niyetinde, onun ifadesiyle yeşil bir alan 
içerisinde hepsi bembeyaz bir güvercin 
gibiymişler. Yemin töreninden sonra bir 
hafta izinli gelmiş ailesinin yanına.

İlk görev yeri İstanbul olmuş. İstan-

bul’da bir yıl kalmış ve ardından Marma-
ris’e tayini çıkmış. Burada şehadetine ka-
dar görev yaptığı süre boyunca dünyanın 
birçok noktasına gitmiş. Bir yerde sabit 
kalmayı sevmeyen Şehidimiz, SAT olmak 
için sınavlarına girmiş. Sınavı kazandık-
tan ve dokuz ay eğitim aldıktan sonra en 
son denizaltı dalma eğitiminde iki saniye 
ile elenmiş. Ama yılmamış. Sahil Güven-
liğe girmek için yaptığı müracaat kabul 
edilmiş. İzmir, Salihli, Isparta, Manisa, 
İstanbul, Ankara ve Erzurum’da sağlık, 
kayak, dalma, komando, paraşüt gibi pek 
çok branşta eğitim almış. Hepsini de ba-
şarıyla tamamlamış. Anne ve babası her 
zaman destekledikleri yavrularını bu eği-
timler sırasında da yalnız bırakmamış ve 
her eğitim aldığı yere gitmiş. 

Halasının oğlunun düğününe geldi-
ğinde bir hafta izinli kalmış. Fakat bu geliş 
diğerlerinden farklı olmuş. Gidişi de öyle. 

Bütün kıyafetlerini yıkayıp ütüleyen 
anne, oğlunun çantasını hazırlamış gidişi 
için. Bir numaralı diye isimlendirdikleri, 
tören için kullandıkları beyaz elbisesini 
götürmemiş. Sebebini soran annesine 
“Bu sana hatıra kalsın anne.” Cevabını 
vermiş. Sanki gidişinin bir daha dönüşü-
nün olmayacağını hissetmişçesine. Gi-
derken de ablasına “Bu defa geldim ama 
hiç gidesim gelmiyor, ayaklarım gitmek 
istemiyor” demiş.

Şehidimizin bu gidişinden yaklaşık 15 
gün sonra 30 Temmuz Cumartesi günü, 
farklı bir gün olmuş aile için. Yürekte bir 
sızı, bir ağırlık, geçmeyen dakikalar. Son-
rasını İklime Hanım şöyle anlatıyor: 

“O gün, öyle bir içim daralıyordu ki 
sanki yüreğime bir şey oturmuş gibiydi. 
Bana akşama kadar vakit geçmek bilme-
di.O gün akşama kadar Mevlüt’ü aradım 
ama ulaşamadım. Neyse akşam oldu ama 
bendeki ağırlık hâlâ devam ediyor. Hani 
ölüm ağırlığı derler ya öyle. Eşimle bera-
ber oturmuş televizyon izliyorduk. Kane-
peye oturdum ben, o anda “Şehit, Şehit,  
Şehit” diye ses geliyor kulağıma. Oturu-
yorum kalkıyorum ama kulağımda aynı 
ses devam ediyor “Şehit, Şehit, Şehit”. 
Bir türlü anlam veremiyorum. Mevlüt’ü-
mün şehit olacağı hiç aklıma gelmiyor. O 
anda televizyonda bir alt yazı geçmiş, Sa-

hil Güvenliğin helikopterinin düştüğüne 
dair. Ben görmedim ama eşim görmüş. 
Recep Beyin içi yanıyor, bana da bir şey 
söylemiyor. Gece telefonda özel bir nu-
mara aradı ama ben açacağım derken 
kapattım. Dedim ya o gün içimde bir 
sıkıntı vardı. Mevlüt’e ulaşamayınca ne 
olduğunu anlamak arkadaşını aradık son-
ra. Meğer daha önce arayan da oymuş.
Mevlüt’ten bir haber alıp bize döneceğini 
söyledi ama zaten haberi varmış. Daha 
sonra kızım akşam televizyonda kazayı 
ve şehitler içerisinde Mevlüt’ün resmini 
görmüş.”

30 Temmuz 2005 tarihinde İzmir 
Aksaz Deniz Üssü’nden havalanan Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı helikopterinin, 
saat 21.45 sıralarındaAntalya’nın Kum-
luca ilçesi Adrasan beldesi yakınlarında 
denize düşmesi sonucu Başçavuş Mevlüt 
Pekdemir, şehadet makamına erişmiş. 

Sabah uyandıklarında gelen telefon-
la televizyonu açmış ve acı haberi almış 
anne ve baba. Zaten geçmek bilmeyen 
bir gün ve gecenin sabahı, baba ocağına 
şehit ateşinin düşeceği günmüş meğer. 
Şehidimizin kız kardeşleri ise geceden 
öğrenmiş kardeşlerinin şehadetini ve 
Konya’ya gelmişler. 

Buradan sonrası kelimelerin tükendi-
ği, kalemin yazamadığı, duyguların ifade 
edilemediği yer. Pekdemir ailesinin evine 
ateş düşmüş. 

Oğlunun şehadetinden bir hafta 
önce, oğlunu bir kabrin içinde bembeyaz 
kıyafetleriyle görmüş rüyasında İklime 
Hanım. Kimseye söyleyemediği bu rü-
yayı nasıl ve neye yoracağını da bileme-
miş.Oğlunun şehadetinden iki gün önce 
de Rabbine bu rüyanın hikmeti için dua 
ettiğinde Rabbim ona rüyasında İnşirah 
Suresini okutmuş. Ve demiş ki kuluna:

“Senin için bağrını açmadık mı? İn-
dirmedik mi senden o yükünü? O sırtında 
gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana ezi-
yet veren) yükünü? Senin şanını yücelt-
medik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir 
kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir 
kolaylık var! O halde boş kaldığında yine 
kalk yorul! Ve ancak Rabbinden ümit et, 
hep O’na doğrul!”

Aynı zamanda şu anda Konya Şehit 
Aileler Derneği’nin başkanı olan baba Re-
cep Pekdemir’in, askerlik yaptığı dönem-
de tuttuğu bir günlüğe daha oğlunun 8-9 
yaşlarında yazdığı ve anne babasının Şe-
hidimizin şehadetinden sonra gördükleri 
notun son kısmıyla tamamlamak istiyo-
rum bugün. 

“ … Bu satırları okuyarak belki beni 
ve şu yalancı dünyayı tanımaya bir fırsat 
doğabilir. Ayrıca bunları yazarken 20 da-
kika geçti. Neyse lafı uzatmadan satırlara 
son veriyorum. Arkadaşlarıma, sevdikle-
rime, yakınlarıma Elveda.”

Elveda Şehit, Ruhun Şâd Olsun.

‘Sana hatıra kalsın anne’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehit Astsubay Mevlüt Pekdemir



Ürdünlü Fatimah Saad Abdulateef, Ürdün-Türkiye kültürü arasındaki benzerliklere 
dikkat çekti. Abdulateef, “Ürdün kültürünün Türkiye veya Konya ile çok farkı yok” dedi

Farklılık yok, 
benzerlik var

Osmanlı Devleti’nin tarihte bü-
yük bir coğrafyaya egemen olma-
sının etkileri, bugün dahi görülebi-
liyor. Orta Doğu’da, Balkanlarda, 
Kafkaslarda bulunan Müslüman 
ülkeler ile Türkiye arasında kültürel 
bağlar bulunuyor. Bu bağlar, Kon-
ya’ya eğitim görmek için gelen mi-
safir öğrencilerin anlatımlarıyla gü-
zel bir şekilde ortaya konuyor. Irak 
asıllı Ürdünlü Fatimah Saad Abdu-
lateef de bu kültürel benzerliklerden 
bahsetti. Alanıyla ilgili eğitimin Tür-
kiye’de kaliteli olmasından dolayı 
eğitim için Türkiye’yi tercih ettiğini 
belirten Abdulateef, bu durumdan 
pişman olmadığını söyledi. Tür-
kiye’nin Ürdün’e çok benzediğini 
vurgulayan Abdulateef, “Benzerlik-
lerimiz çok fazla. Burada hiç zorluk 
yaşamadım, burayı çok seviyorum” 
diyerek önemli bir mesaj verdi. 

FARKLILIKLAR YOK 
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Türk İslam Sanatları Bölümünde 
doktora yapan ve 1 yıldır Konya’da 
olan Ürdünlü Fatimah Saad Abdula-
teef,   Irak asıllı olduğunu ancak 23 
senedir Ürdün’de yaşadığının bilgi-
sini verdi. Ürdün’ün güzel bir ülke 
olduğuna dikkat çeken Abdulateef, 
“Ürdün Arapça konuşan bir ülke. 
Filistin ile komşu bir ülke. O yüzden 
Kudüs hakkında çok şey biliyorum. 
Orası benim memleketim gibi oldu. 
Ürdün kültürü Türkiye veya Konya 
ile çok farkı yok. Ben buraya geldi-
ğimde çok zorluk çekmedim. Me-
sela yemekler benziyor, kıyafetler 
benziyor, aile kültürü benziyor. Aynı 
değil ama çok yakın birbirine. Ben 
öyle büyük farklılıklar görmedim. 
O nedenle çok fazla zorluk yaşama-
dım” dedi. 

ÖNCE İNSANLIK GELMELİ
Alanıyla ilgili eğitimin Türki-

ye’de oldukça kaliteli olduğunu, 
bunun için Türkiye’yi tercih ettiğini 
söyleyen Abdulateef,  “Hat üzerine 
çalışmalar yürütüyorum.  Hat üze-
rinde en iyi yer Türkiye’de. Çün-
kü İstanbul’da ve Konya’da hatlar 
yazmışlar. Bu nedenle Türkiye’ye 
geldim. İkinci bir neden de Türkiye 
Müslüman bir ülke. Buraya gelince 
ben gurbet hissetmedim. 

Ben Müslüman’ım İslam benim 
için çok önemli. Ama bence önce 
“insanlık” gelmeli. Burada bunu 
gördüm.  Burada insanlar çok sıcak-
lar. Ürdün’de insanlar mesafelidir. 
İnsanlar birbirlerine çok sıcak ve ya-
kın davranıyor. Ben bunu çok sevi-
yorum. Ürdün’de o kadar tatlı yiye-
cekler yok. Burada hamurlu ve tatlı 
yiyecekler çok yaygın ve ben bunu 
çok seviyorum. Simit var mesela si-
mit çok güzel bir şey. Her yemekten 
sonra tatlı yiyorsunuz. Etliekmek 
çok güzel. Burada çok fazla yemek-
ler var. Bu nedenle yemeklerini çok 
seviyorum. Sabahları üniversiteye 
giderken simit ve hamurlu yiyecek-
lerin kokusu geliyor. Bu beni çok 
mutlu ediyor. Bizim Ürdün’de böyle 
bir şey göremezsiniz. Burada çayı 
çok seviyorum. Ürdün’de soğuk çay 
içiyoruz genelde. Sıcak olan çaylar 
da orada biraz farklı. Buradaki çayı 
daha çok seviyorum” diye konuştu. 
KONYA’YA GELMEKTEN MUTLUYUM 

Ürdün’deki Ramazanlar hakkın-
da da bilgi veren Abdulateef,  şöyle 
devam etti, “Ürdün’de Ramazan’lar 
çok güzel. Ürdün’de iftarlar birlikte 
yapılır. Aileler birlikte gelerek iftar 
yapar. Türkiye ile çok farklılık yok. 
Burada da aynı bu tür bir Ramazan 
görüyorum. Ben ilk başlarda İstan-
bul’da okumak istiyordum. Ama hat 
alanından dolayı Konya’ya geldim. 
Ama Konya’ya gelmekten çok mut-
lu oldum çünkü burası çok rahat, 
çok huzurlu bir şehir. Bu nedenle 
Konya’ya geldiğime hiç pişman ol-
madım. Burası çok güzel.”

ÜRDÜN HAKKINDA 
Tam adı Ürdün Haşimi Krallığı 

olan ülke, kuzeyinde Suriye, kuzey-
doğusunda Irak, güneyinde ve do-
ğusunda Suudi Arabistan, batısında 
İsrail ve Batı Şeria ile çevrili bir Arap 
ülkesidir.

Bölgedeki güç mücadelesi için-
de oynadığı hayati rolün nedeni ise 
stratejik konumudur. Ürdün, Hris-
tiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler 
tarafından kutsal sayılan toprakların 
kesiştiği yerde bulunmaktadır. Orta-
doğu’nun kurtarılmış bölgelerinden 
biri olarak görülen Ürdün, bölgedeki 
çatışmalardan ve güç mücadelesin-
den büyük ölçüde uzak kalmakta-

dır. Ancak mevcut güç mücadelesi 
içinde özellikle Filistin sorunu bağ-
lamında önemli rol oynamaktadır. 
Ülke, Mısır’la birlikte İsrail ile barış 
yapan az sayıdaki Arap ülkelerinden 
biridir. Ürdün, Filistin sorununun 
1967 sınırları temelinde iki devletli 
çözüm ile aşılmasını istemektedir. 
Komşularıyla iyi ilişkiler içindeki Ür-
dün’ün ABD ve AB ile de ilişkileri 
ileri düzeydedir.

Ülke, Orta Doğu’nun petrol üre-
temeyen az sayıdaki ülkelerinden-
dir. Ekonomisi hizmet sektörüne, 
turizme ve yabancı yardıma bağım-
lıdır. Başkent Amman’da 9 Kasım 
2005 gecesi gerçekleştirilen eş za-
manlı intihar saldırıları Ürdün’ün, 
bölgenin en güvenli ülkelerinden 
biri olduğu şekilndeki ününü ze-
delemiştir. Grand Hyatt, Radison 
SAS ve Days Inn otellerinin hedef 
alındığı saldırılarda, 34’ü Filistinli 
57 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı. 
Saldırıları Irak El Kaidesi üstlenmiş-
ti. Suriye’deki iç savaşın da Ürdün 
üzerinde hem ekonomik, hem siyasi 
hem de insani açıdan olumsuz etki-
leri oldu. Resmi rakamlara göre 550 
bini geçen mülteci sayısı hali hazır-
da ekonomik sıkıntılarla mücadele 
eden ülkeye artı bir yük getiriyor. 
Suriye’deki iç çatışmanın devam et-
mesi Ürdün’ün ekonomik ve sosyal 
istikrarı ve güvenliği açısında nega-
tif sonuçlara yol açabilir.

YAKIN TARİHİ VE SİYASİ YAPISI
Birinci Dünya Savaşı sonrası 

Britanya, Levant bölgesi dışında ka-
lan Orta Doğu topraklarında manda 
yönetimi kurdu. 1920’lerde Şeria 
Nehri’nin doğusunu diğer Filistin 
topraklarından ayırarak burada yarı 
özerk bir yapı oluşturdu. O dönem-
de ülke nüfusunun büyük bir kısmı-
nı Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 
Arap isyanında savaşan aşiretler 
oluşturuyordu. Ürdün’ün ilk yerleşik 
halkı olarak bilinen bu topluluklar 

Doğu Şeria Ürdünlüleri olarak bili-
niyordu. Bugün ise Ürdün’ün nüfu-
sunun büyük bir çoğunluğunu İsrail 
ve Batı Şeria’dan göç eden Filistinli-
lerin aileleri oluşturuyor. 1946 yılın-
da tam bağımsızlık kazanan Ürdün, 
bugünkü ismini 1950 yılında aldı. 
1953-1999 yıllarında ülkeyi Kral 
Hüseyin yönetti. Hüseyin, ABD, 
Sovyetler Biliği ve Britanya arasında 
güçler dengesini idare eden prag-
matik bir yönetici olarak tanındı. 
1967’deki Altı Gün Savaşı sonu-
cunda İsrail, Ürdün’e ait olan Batı 
Şeria’yı ele geçirdi. Ülkede 1970 
yılında monarşiyi yıkmak isteyen 
Filistinli isyancıların ayaklanması 
ise bastırıldı. Kral Hüseyin 1988’de 
Batı Şeria üzerindeki iddiasından 
tamamen vazgeçti. 1994’te İsrail 
ile barış anlaşması imzaladı. Ülkede 
siyasi partilerin serbest olması 1992 
yılında kabul edildi. Kral Hüseyin’in 
en büyük oğlu Kral II. Abdulllah, 
1999’da babasının ölümünden son-
ra tahtı devraldı. O tarihten bu yana 
iktidarını pekiştirdi, bazı ekonomik 
ve siyasi reformları hayata geçirdi. 
Ürdün, 2000 yılında Dünya Ticaret 
Örgütü’ne katıldı, 2001’de ise Avru-
pa Serbest Ticaret Birliği’yle ortak-
lık kurdu. Amman, 2003’te Irak’ta 
Saddam’ı deviren koalisyona destek 
verdi. Süregelen kaos ve isyan ha-
reketi sırasında Irak’tan binlerce göç 
aldı.

2007’nin temmuz ayında yerel 
seçimler yapıldı. Bu seçilerde tüm 
belediye meclislerindeki koltukların 
yüzde 20’si kadınlara ayrıldı.  Kasım 
2010’da yapılan genel seçimlerde, 
koltukların büyük çoğunluğunu hü-
kümet yanlısı bağımsız adayların al-
ması ülkede geniş çaplı protestolara 
yol açtı. Muhalefetteki Müslüman 
Kardeşler ve onun siyasi uzantısı 
olan İslami Hareket Cephesi bu se-
çimleri boykot etti.

Ürdünlü Fatimah Saad Abdulateef

Ürdün’ün farklı yemekleri olduğunu belirten Abdulateef, Ürdün yemeklerinin Türkiye’deki yemeklere benzediğini söyledi.
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Mehir Vakfı, Filistin’e umut olacak
Aile temelli hizmetleriyle tanı-

nan Mehir Vakfı, ‘Filistin’e Yardım 
Kampanyası’ başlığı altında basın 
toplantısı düzenledi. Mehir Vakfı 
Hizmet Binasında gerçekleştiri-
len basın toplantısına Mehir Vakfı 
Genel Müdürü Aygül Erdem, Ge-
nel Müdürü Yardımcısı Ali Tuzla, 
Fatma Nur Aşcı, Güler Pekkendir, 
katıldı. 100 Filistinli nişanlı çiftin 
toplu düğün organizasyonunu ger-
çekleştireceklerini belirten Mehir 
Vakfı Genel Müdürü Aygül Erdem, 
“Kurulduğu günden bu yana 13 
bin 500 çiftin evlenmesine vesile 
olan ve bu hizmetiyle Cumhurbaş-
kanımızdan 3, Başbakanımızdan 1 
altın madalya alan vakfımız bu hiz-
metine yeni bir tanesini daha ekle-
yecektir. Biz de Mehir Vakfı olarak 
“Filistin’e umut ol” kampanyası 

doğrultusunda Konya’mızda, İstan-
bul’da, Gazze’de ve Kudüs’te yaşa-
yan 100 Filistinli nişanlı çiftimizin 
toplu düğün organizasyonunu ger-
çekleştireceğiz” diye konuştu. 

MEHİR VAKFI FİLİSTİN’E 
UMUT OLACAK

Konya’da, İstanbul’da, Gaz-
ze’de ve Kudüs’te yaşayan 100 
Filistinli nişanlı çiftin toplu düğün 
organizasyonunu gerçekleştirecek-
lerini dile getirenMehir Vakfı Genel 
Müdürü Aygül Erdem ifadelerine 
şu şekilde yer verdi: “İsrail’in Gaz-

ze’de sebep olduğu işgal ve çatışma 
ortamı sebebiyle Filistin’de can ve 
mal kaybı vahametini koruyarak 
devam etmektedir. Filistin halkının 
büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve 
hastalık problemleri ile mücadele 
etmektedir. Dost ve kardeş Filistin 

halkının karşı karşıya bulunduğu 
sıkıntıların hafifletilmesine katkı-
da bulunmak ve gerekli her türlü 
desteği sağlamak üzere Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatıyla Başbakanımız 
Binali Yıldırım bey bir genelge ya-
yınlayarak ‘Filistin’e umut ol’ kam-
panyası başlatmıştır. Son iki yıldır 
dünyanın en büyük insani yardım 
bağışçısı olan ülkemiz Filistin halkı 
için yine dünyaya örnek bir yardım 
kampanyası başlatmıştır” dedi. 

“BİRLİK OLURSAK YIKILMAYIZ!”
Mehir vakfının hayırseverler 

ile birlikte Filistinlilere umut ola-
cağını sözlerine ekleyen Erdem, 
“Filistin’de bitmeyen bir zulüm ve 
soykırım yaşanıyor. Kardeşlerimi-
zin maruz kaldığı baskı ve katliam 
tüm dünya tarafından seyredil-

mektedir. Bizler Türk halkı olarak 
kardeşlerimizin çektiği acılar ve 
masum insanların yaşadığı drama 
seyirci kalamayız, kalmamalıyız. 
Başbakanlığımızın başlatmış oldu-
ğu yardım kampanyasına destek 
olmalıyız. İnşallah Mehir Vakfımız-
da hayırseverlerimizin desteği ile 
zulme, acıya ve açlığa maruz kalan 
Filistinlilere umut olacaktır. Bizler-
de burada mutlu ve huzurlu bir şe-
kilde Ramazan ayını idrak ederken, 
Filistinli kardeşlerimiz İsrail zulmü-
ne maruz kalmaktadırlar. Yaşanan 
bu acıları bir nebze olsun dindir-
mek yaralarına merhem olmak için 
biz de Mehir vakfı olarak ‘Filistin’e 
Umut Ol’ diyoruz. Ancak birlik ol-
duğumuz zaman güçlü oluruz ve 
yıkılmayız” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Osmanlı devletinin ilk başken-
ti, sanayi, tarih, kültür, doğa şehri 
Bursa’da on bir ayın sultanı Ra-
mazan-ı Şerif Kur’an gölgesinde, 
huzur içerisinde yaşanıyor. Mevsi-
min yaz olması nedeniyle Bursa’da 
iftarlar parklarda, ormanlarda 

oluşturulan piknik alanlarında ve 
evlerde açılıyor. Çarşı pazarlarda 
Ramazan bereketi günün her saa-
tinde dikkat çekiyor. Gündüz açık 
tutulan iş yerlerinde müşterilere 
hizmet ediliyor. Pek çok esnaf lo-
kantası veya restoran Ramazan 

ayında müşterilerine ağırlıklı ola-
rak iftar saatinde hizmet veriyor. 
Gündüz açık olan lokantalar ise, 
oruca ve oruçluya saygısıyla dik-
kat çekiyor. Dükkân önüne çekilen 
perdeler adeta bir paravan vazifesi 
görüyor. Oruca ve oruçluya saygılı 

bu durum beğeni topluyor. 
Hasta olduğu için orucunu tu-

tamayacak durumda olanlar veya 
yoldan gelenler yeme içme ihtiya-
cını bu saygı paravanının arkasın-
da gideriyor. 
n HABER MERKEZİ

Yurtdışına Osmanlı 
usulü minareler yapıyor

Yükseklik korkusu olanların 
yapamayacağı minare ustalığı 
mesleğini sürdüren 42 yaşın-
daki Ali Kuranel, Avustralya ve 
Kırgızistan’da minare yapıyor. 
Hiçbir korkuyu, tansiyon rahat-
sızlığını kabul etmeyen minare 
yapımında, ustalar metrelerce 
yükseklikte ekmek parası kazan-
manın mücadelesini veriyor.

Minarenin dökülen boyası, 
külahının tamiri için metrelerce 
yükseğe çıkıp işlerini en iyi şe-
kilde yapmaya çalışan minare 
ustalarının sayısı ise gün geçtik-
çe azalıyor.

Konya’da yaşayan minare 
ustası 42 yaşındaki Ali Kuranel, 
babasından öğrendiği mesleği 
sürdürmenin çabasını veriyor. 

Yurt içinde yüzlerce minare-
nin temelinde harcı bulunan Ku-
ranel, dört yıl önce talep üzerine 
gittiği Avustralya’da Osmanlı 
usülü minareler yaptı.

Estetik ve zerafetiyle dikkati 
çeken minarelere her yıl yenile-
rini ekleyen Kuranel, küçük yaş-
tan beri minare inşasında çalıştı-
ğını söyledi.

Türkiye’de minare ustala-
rının sayısının hızla azaldığını 
anlatan Kuranel, mesleğin tüm 
zorluğuna rağmen işini büyük 
keyifle yaptığını dile getirdi.

Kuranel, yurt içinde birçok 
il ve ilçede çalıştığını belirterek, 
şöyle konuştu: “Binlerce kilo-
metre uzaklıktaki Avustralya ve 
Kırgızistan’a hizmet ihracımız 
oldu. Avustralya’da yaşayan 
Türklerin yaptırdığı camilere 
Mimar Sinan’ın zerafet ve çiz-
gilerinin hakim olduğu minare-
ler yaptık. Camilerle minareler 

gayet güzel ve uyumlu oldu. 
Türkiye’den götürdüğüm kalıp-
larla yaptık. Minarenin alemini, 
külahını buradan götürüyorum. 
Bundan 4 yıl önce yaptığım işin 
ardından talepler gelmeye baş-
ladı. Aşağı yukarı her yıl minare 
yapıyoruz. Kırgızistan Bişkek’te 
yapımı devam eden ve Orta As-
ya’nın en büyük camisinin dört 
minaresini yaptık. İnşası yakın-
da bitecek camiye 72 metrelik 
3’er şerefeli 4 minare ekledik. 
Türkiye’nin oraya bir hediyesi. 
Kırgızistan’da iki ekip çalıştık, 6 
aya yakın sürdü. Milli ve manevi 
duygularla çalışıyoruz. O eser-
leri oraya götürmek ve taşımak 
gurur verici.”

Eserlerinde, Mimar Sinan’ın 
usülünü minareye yansıtmaya 
çalıştığını ifade eden Kuranel, 
şunları kaydetti:

“Mimar Sinan’ın mimarideki 
çizgilerini korumak bizim için 
çok önemli. Altın oran kuralını 
küçük ve büyük tüm minare-
lerde uyguluyoruz. İnsanlar da 
bunu hissediyor. Günümüzde 
modernleşme var ama bunu ter-
cih etmiyorum. Ana hatları ko-
runmalı. Mimaride Osmanlı mo-
delini kullanıyoruz. Öncesinde 
Selçuklu yapısı, dediğimiz daha 
kalın ve enli minareler yapıyor-
duk. Mimar Sinan ile son nokta-
sına ulaştığı kanaatindeyim. Mi-
mar Sinan’ı taklit edebilmek bile 
mükemmel bir sanattır. Tam 
zamanlı çalışılması durumunda 
25 metrelik minare bir ayda biti-
yor. Büyük minareleri ise 3 ayda 
tamamlıyoruz. İki ekiple çalıştı-
ğımız işleri daha kısa sürede bi-
tiriyoruz.”  n AA

KOMÜT Başkanı Şaban Topal, Otopark Yönetmeliği’nin konut maliyetlerini ciddi şekilde 
artıracağını belirterek, yönetmeliğin 1 yıl ertelenmesi ve yeniden gözden geçirilmesini istedi

‘Otopark yönetmeliği 
1 yıl ertelenmeli’

Konya Müteahhitler Birliği 
Başkanı Şaban Topal, 1 Haziran’da 
yürürlüğe girecek Otopark Yönet-
meliği’nin konut maliyetlerini cid-
di şekilde artıracağını belirterek, 

yönetmeliğin 1 yıl ertelenmesi 
ve yeniden gözden geçirilmesini 
istedi.

Bölgesel otoparkların 5 yıl-
lık imar planlaması içinde hayata 
geçirilmesinin çeşitli nedenlerle 
mümkün olamayacağını ileri sü-
ren Topal, “Bu yönetmelik özel 
sektörün sorumlulukları açısından 
yaptırımlar uygularken, kamunun 
üzerine düşen sorumlulukları yeri-
ne getirmemesi 

durumunda bir yaptırım uygu-
lamamaktadır.  Bu yönetmeliğin 
kısa zamanda hayata geçirilmek 
istenmesi nedeniyle özel sektör 
hazırlıksız yakalanmış, yönetmelik 
öncesinde yapılmış 

olan ve uzun bürokratik işlem-
lerden geçtikleri için yetişemeye-
cek birçok projede hesapta olma-

yan ciddi maliyet artışları olacak 
ve hatta bazıları çözümsüz hale 
gelerek mal sahipleri ile yatırımcı 
arasında hukuki sorunlar yarata-
caktır. Biz yönetmeliğin en az bir 
yıl uzatılarak önce konuyla ilgili si-
vil toplum kuruluşu ve yerel yöne-
ticileri ile birlikte otopark çalıştayı 

yapılmasını öneriyoruz” dedi. 

  “KONUT MALİYETLERİNİ ARTIRIR”
 Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığı’nca hazırlanan ve 1 Haziran 
2018 tarihinden itibaren yürür-
lüğe girecek olan Otopark Yönet-
meliği’ne değinen Topal, yönet-
meliğin dar gelirliye hitap edecek 
konutlarda, ciddi maliyet artışları-
na yol açacağını açıkladı. “Hazır-

lanan yönetmelik, mevcut haliyle, 
maliyeti ciddi şekilde artıracak 
önemli bir unsur olarak karşımı-
za çıkıyor” diyen Topal, şunları 
kaydetti: “Şehirdeki dar ve orta 
gelir grubundaki insanlarımıza bu 
maliyeti yüklemek haksızlık olur. 
Otopark yapımına karşı değiliz 
ancak otoparkların tamamının ye-
raltına alınmasının da sakıncaları 
var. Maliyeti artırmakla birlikte, 
doğa şartlarından oluşacak faktör-
ler var. Bu sakıncaları görmezden 
gelemeyiz. Bakanlığın istediği kri-
terler, enine boyuna tartışılmalı, 
konuşulmalı ve ortak bir uzlaşı 
yolu bulunmalı. Belediyelerimizle, 
Mimarlar Odamızla, gerekirse bir 
araya gelir, çalışır, Bakanlığımıza 
sunarız. Yönetmeliğin bu şekilde 
yürürlüğe girmesinin, olumsuz so-
nuçlar doğuracağından, en az 1 yıl 
ertelenmesini talep ediyoruz. Bu 
konuda yerel yönetimlerin deste-
ğini istiyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Bursalı esnaflardan oruca ve oruçluya saygı

 Mehir Vakfı, “Filistin’e umut ol” kampanyası doğrultusunda Konya, İstanbul, Gazze ve
Kudüs’te yaşayan 100 Filistinli nişanlı çifti evlendirecek. 

Bursa Kayhan Çarşısı’ndan hemşehrimiz Osman Başeğmez tarafından gönderilen bu fotoğraf karesi Oruca ve Oruçluya saygının bir örneğini gösteriyor.

KOMÜT Başkanı Şaban Topal
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Türkiye’nin iki büyük leylek 
kolonisinin yer aldığı Beyşehir 
Gölü çevresindeki Leylekler Vadisi 
ve Leylekler Tepesi’ndeki yuvalar, 
yumurtadan çıkan yavru leylek-
lerle şenlendi.

Leylekler, her yıl baharda göç 
ettikleri yuvalarda yavrularını göç 
zamanına kadar büyütüp güçlen-
melerini sağlayabilmek için tatlı 
bir telaş içerisinde adeta birbirleri 
ile yarışıyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tut-
kunları tarafından sıklıkla ziyaret 
edilen vadi ve tepede, leyleklerin 
doğal yaşamı görüntülenebili-
yor. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş 
Gözlem Topluluğu Akademik 
Danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi 
Mustafa Arslan, Beyşehir’in sim-
gesi haline gelen, Türkiye’nin en 
büyük iki leylek kolonisinin yer al-
dığı Leylekler Vadisi ve Leylekler 
Tepesi’ndeki yuvaların bugünler-
de yavrular ile dolduğunu söyle-
di. Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü kıyısındaki Beyşehir’in ley-
lek varlığı yönünden çok zengin 

bir ilçe olduğunu belirten Arslan, 
şöyle devam etti: “Yeşildağ Ma-
hallesi’ndeki Leylekler Vadisi ile 
Adaköy Mahallesi’ndeki Leylek-
ler Tepesi, Türkiye’nin iki büyük 
leylek kolonisinin bahar ve yaz 
döneminde yaşam sürdüğü iki 
önemli alandır. Mart ayı başında 
leyleklerimiz Afrika’dan gelerek 
bu alanlardaki yuvaları doldurdu. 
Yavruları da bugünlerde yumur-
tadan çıktı. Yiyecek arayışı içeri-
sine giren anne ve baba leylekler, 
yavrularını beslemek için yoğun 
çaba içerisindeler.” Beyşehir Be-
lediye Başkanı Murat Özaltun da 
iki bölgeye kurdukları canlı yayın 
kameralarına doğaseverlerin yo-
ğun ilgi gösterdiklerini vurguladı. 
Özaltun, şunları kaydetti: “ Can-
lı yayın kameraları ile ilçemizin 
doğal güzelliklerini de dünyanın 
her köşesine izlettirmiş oluyoruz. 
Leylekleri ve ilçemizin diğer gü-
zelliklerini dileyen herkes www.
beysehir.bel.tr adresindeki canlı 
yayınlar linkinden izleyebilir.”
n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Leylekler Vadisi, yavru
leylekler ile şenlendi 

Jandarmanın operasyonunda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah parçaları ile 
yurda sokulması ve yapımı yasak olan çeşitli delici ve kesici malzemeler ele geçirildi

Jandarma baskın yaptı,
mühimmat ele geçirildi!

Çumra’da, ABD’nin Tel Aviv 
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması 
ve İsrail’in, Gazze sınırında Filis-
tinlilere yönelik katliamına tepki 
gösterildi. Bazı sendika ve sivil 
toplum örgütleri ile vatandaşlar, 
cuma namazının ardından Ulu 
Camii önünde toplandı.

Grup, ellerinde Türk ve Filistin 
bayraklarıyla slogan atarak bele-
diye önüne kadar yürüdü.

Proğram yapılan basın açıkla-
masından sonra İlçe Müftüsü Be-
kir Yücel’in yaptırdığı dua ile sona 
erdi. 

Program çıkışında konuşan 
Çumra Belediye Başkanı Meh-
met Oğuz; gençlerin düzenlediği 
bu güzel programdan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, bi-
linçli kendini bilen, imanlı nesil-
lerin yetişiyor olmasının kendi-
lerinin gurur kaynağı olduğunu 
söyledi.
n AA

Beyşehir’de, jandarmanın kira-
lık bir depoya yaptığı baskında, bir 
defada yakalanan en çok usulsüz 
üretim olduğu belirtilen çok sayıda 
ruhsatsız av tüfeği ve silah parçaları 
ile yurda sokulması ve yapımı yasak 
olan çeşitli delici ve kesici malze-
meler ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Jandarma Komutanlığı ve Beyşehir 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
ilçe merkezindeki bir depoda 2521 
ve 6136 SKM kapsamında silah ve 
kesici malzemeler bulunduğu istih-

baratı üzerine harekete geçti. Cum-
huriyet Savcılığından alınan arama 
kararına istinaden belirtilen depo-
da arama gerçekleştirdi. Depoda 
yapılan aramada usulsüz ve kaçak 
üretim olduğu iddia edilen ruhsat-
sız bin 536 adet av tüfeği, 1 adet el 
dürbünü, 23 adet gece görüş dür-
bünü, 74 adet tüfek namlusu, 111 
adet tüfek dipçiği, 93 adet av tüfeği 
şarjörü, 302 adet muhtelif av tüfeği 
silah parçaları, 9 bin 569 adet ko-
mando bıçağı, av bıçağı, kelebek, 
muştalı ve sustalı muhtelif bıçak-

lar, 34 adet özel yapım balta 174 
adet satır, 2 adet kılıç, 7 adet açılış 
şişli baston, 61 adet bıçak parça-
sı ele geçirildi. Ağzına kadar silah, 
bıçak ve kesici malzemelerle dolu 
depodaki malzemeler jandarma 
tarafından bir kapalı kasa kamyona 
yüklendikten sonra İlçe Jandarma 
Komutanlığına götürülerek muha-
faza altına alındı. Ele geçirilen mal-
zemeler sayım ve tespit çalışmaları-
nın ardından yürütülen soruşturma 
kapsamında Beyşehir Adliyesi’ne 
sevk edildi. Jandarma olayla ilgili 

olarak M.K. ile İ.K. adlı şüphelilerin 
ifadelerinin alınmasının ardından 
serbest bırakıldığı öğrenildi. 6136 
sayılı kanun kapsamında olduğu 
değerlendirilen kesici delici malze-
melerin yurda sokulması ve yapımı 
yasaklanan, satılması, satın alınma-
sı, taşınması ve bulundurulması da 
yasak olduğu belirtildi. Jandarma-
nın Beyşehir’deki operasyonunda 
ele geçirilen silah ve kesici delici 
malzemelerin bir defada yakalanan 
en çok silah ve malzeme olduğu be-
lirtildi.  n İHA 

Kulu’da müstakil ev yandı Kursiyerler hünerlerini sergiledi 

Kulu’da müstakil bir evde 
çıkan yangın, itfaiye ekipleri ta-
rafından söndürüldü. Yangın, 
saat 04.00 sıralarında Karşıkaya 
Mahallesi Celalatik Caddesi Fırat 
Sokak çıktı. Edinilen bilgiye göre, 
Hanım T.’ye ait evde henüz bi-
linmeyen bir nedenle yangın 

çıktı. Evden yükselen dumanları 
fark eden komşuların haber ver-
mesi üzerine olay yerine itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Ev sahibinin 
evde olmadığını belirleyen itfai-
ye, kilitli olan kapıyı kırarak içe-
riye girip yangına müdahale etti. 
Yapılan soğutma çalışmalarının 

ardından yangın diğer odalara 
sıçramadan söndürüldü. Yangın 
sonrası evin bir kısmı zarar gör-
dü. Evde inceleme yapan itfaiye 
ve polis ekipleri, yangının kun-
daklama sonucu çıkıp çıkmadığı-
nı araştırıyor.
n İHA 

Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
Sosyal Gelişim Programı kapsa-
mında Karapınar Kaymakamlığı ile 
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası-
nın ortaklaşa hazırladığı, “Karapı-
narlı Mutlu Kadın Elleri” projesine 
katılan kursiyerler hünerlerini iftar 

çadırında sergiledi. Kursiyerlerin 
yaptıkları yemekler, Karapınar Be-
lediyesi iftar çadırında vatandaşla-
ra ikram edildi. Karapınar Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı (SYDV) Müdürü Hatice Soran, 
proje kapsamında açılan kursa 25 
kadının katıldığını söyledi.

Soran, “Aşçılık kursuna katılan 
kadınlarımız, zaman zaman iftar 
çadırına yemekler yaparak ken-
dilerini geliştirme fırsatı buluyor. 
Bugün aşçılarımız, tam not aldılar” 
dedi. İftar sonrası vatandaşlara 
Osmanlı şerbeti dağıtıldı.
n İHA 

Çumra’da İsrail vahşetine tepki gösterildi 



Rabbim! Sen fazilet sahibisin. İnsanlara sınırsız verensin. Ben hatalarla 
doluyum, affet beni! Senin hakkında şöyle düşünürüm: Derim ki; Rabbim beni 
bağışla. Bu duam gerçek olsun. Bağışla beni, ne olur! Bana azap etme. Ben 
kabul ediyorum. Evet, nefsime ilân ettim günahlarımı. İnsanlar beni iyi birisi 
sanıyor. Hâlbuki sen beni affetmezsen insanların en kötüsüyüm. Ya Rabbi! 
Senin isyankâr kulun sana geldi işte. Günahlarını da kabul ediyor. Bütün bu 
günahlarıma rağmen sen beni affedersen senin şanındandır. Bunu beklerim. 
Beni kovarsan peki kime sığınırım? Bütün günahlarım için dua ediyorum. Eğer 
ihlâsım varsa, iyi niyetle yaptığım bütün tövbeleri kabul et, kurtar beni! Ey yardım 
isteyenlerin sığınağı! Sana sığındım. O zor günde, herkesin alnından tutulduğu o 
günde sen beni bağışla. Beni terk etme.

26 Mayıs 2018
Hicri: 11 Ramazan 1439

Sahur:
03:43

İftar:
20:09

OSMANLI’DA İFTAR

Asya’ dan Afrika’ya, Avrupa’dan Bal-
kanlar’a ve Ortadoğu’ya uzanan  geniş 
coğrafyada  farklı beslenme biçimlerinin 
yoğrulmasıyla oluşan  Osmanlı mutfağı, 
en nadide örneklerini  Ramazan sofra-
larında  sergilemiş, her iftar her sahur 
düğüne dönüştürülmüştür.

 Osmanlı halkı, Ramazan dışında  
kuşluk ve akşam vakti olmak üzere gün-
de  iki öğün yemek yerdi.Sofra bezi dö-
şemeye yayılır, üzerine bakır sini konur, 
aile bireyleri sininin  etrafına serpiştiril-
miş  minderlere bağdaş kurarlardı. Önce 
oturma ve yemeğe başlama hakkı aile 
reisinindi. Sofrada baş köşe onundu.
Çocuklar ise annenin yanında yer alırdı. 

Yemek yemenin kuşkusuz bir adabı 
vardı ve herkes buna çok dikkat ederdi.
Yemeğe aile reisi yüksek sesle  besmele 
çekerek başlardı.Aile reisinin  besmele 
çekmesi diğer fertlerin hatırlaması için-
di. Besmelesiz yemek yemenin bereket-
sizliğine gönülden inanılırdı.

Oruç su yada zeytinle açılır, küçük 
tabaklarda  gelen iftariyeliklerle sürerdi.
Sonra aile bireylerinin  oluşturduğu ce-
maatle akşam namazı kılınırdı.Namaz 
sonrasında yeniden sofraya dönüşürdü.

Önce sıcacık bir çorba içilir, arkasın-
dan iftar sofrasının vazgeçilmezi  pastır-
malı yumurta yenilirdi. Yemek etlilerle 
devam eder  ve mutlaka güllaçla biterdi.

İftar sofraları elbette  meyve ve seb-
zelerle donatılırdı. Şehrin çevresindeki  
bostanlarda yetişen  kavun ve karpuzlar, 
Langa hıyarı, Çengelköy hıyarı ve ma-
rulu,Arnavutköy çileği Yarmaca kirazı 
1950’lere kadar iftar sofralarımızı süs-

lerdi.
Ahmet Rasim (1864-1932) Sultan 

Abdülmecit(1839-1861) dönemlerindeki  
bir iftariye tepsisinde  yer alan yiyecek 
leri sayıyor; Sirkeli zeytinle yağlı siyah 
zeytin, susamlı simitler , pastırma, su-
cuk, hünnap, cevizli çeşitli reçeller, şer-
betler , hurma ve özel kabında zemzem.

Sahur sofralarında ise pilav ( Os-
manlı  mutfağında  pişen 27 çeşit  pilav-

dan bahsediliyor ) ve böreğin yanı sıra  
hoşaf yada farklı lezzetli şerbetler içilirdi.
( Osmanlı mutfağı  dünyanın en büyük üç 
mutfağından biridir, ama beş bin   çeşit 
yemeğimizle  çeşit çeşit  şuruplarımızın  
kaybolması sonucu  bu özelliğini yitir-
miştir) Sahurdan sonra  yatılmaz ( yat-
manın çok sağlıksız  olduğunu modern 
tıp söylüyor) erkekler mahalle mescidi-
ne  giderken,kadınlar Kur’an’la , zikirle 
buluşurlardı.

Yemek’le göbek arasında elbette  
bir bağlantı var ancak Osmanlı ceddimiz  
midesini tıka  basa doldurmaz, çeşitleri  
tadarcasına yerdi.Şu özdeyişler  onlara 
aittir.Az yiyen melek olur, çok yiyen he-
lak olur,az yiyen  her gün yer, çok yiyen 
bir gün yer.

 Bunların kaynağı hiç  kuşkusuz  Pey-
gamber-i Alişan Efendimiz’in  tavsiyele-
ridir: Yiyiniz , içiniz israf etmeyinizDoy-
madan sofradan kalkınız.

 Bu sözler  hat sanatçıları tarafın-
dan yazılır, hemen  hemen her Osmanlı 
evinin  duvarlarına asılırdı.Ayrıca  kimi 
selatin  camilerinde  hatimle kılınan te-
ravih  namazları sayesinde , midede pek 
az  yemek kaldığı  tahmin edilebilir

Kur’an’dan Mesaj
Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip 

etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, 
muhakkak ki o, edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve 
kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve 
merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla 
temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. 

Allah işitir ve bilir. (Nur 21)

Ahiret nimetleri karşısında dünya nimetlerinin durumu; 
ancak birinizin parmağını denizin içine daldırması 
gibidir. Artık o kimse parmağının ne kadar su ile 

döndüğüne bir baksın. (Hadis-i Şerif)

Öyle zaman gelecek, insanlar çok yüksek 
binalar yapacaklar, önemli binekleri 

olacak, ama dinlerini ziyan edecekler. Sizin 
kıblenize doğru namaz kılacaklar, ama sizin 

dininiz üzere olmayacaklar. 
(Abdullah ibni Mes’ud)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe EBÛ SELEME (R.A.)

Ramazan Duası

İslam davetinin ilk yıllarıydı. Ebû Seleme, 
beraberinde Ebû Ubeyde bin Hâris, Erkam bin 
Ebi’l-Erkam ve Osman bin Maz’un olduğu hâlde 
Peygamberimizin (s.a.v.) ya¬nına vardılar. Niyet-
leri, Peygamberimizi (s.a.v.) dinlemek ve onun 
nurlu halkasına gir¬mekti. Peygamberimiz (s.a.v.), 
kendilerine İslam’ın esaslarını anlattı, bir miktar da 
Kur’ân okudu. Kalplerine hidayet güneşi doğan bu 
gönüldaşlar hemen iman edip ilk safa katıldılar. Ebû 
Seleme’nin esas ismi Abdullah bin Abdülesed idi. 
Seleme adın¬da bir oğlu vardı. Bundan dolayı ken-
disine Seleme’nin babası manasında Ebû Seleme 
denildi. Peygamberimizin (s.a.v.) yakın akrabasıy-
dı.

İmanı uğrunda bütün zorluklara göğüs geren 
Ebû Seleme’nin hayatı hep mücadele içinde geç-
ti. Müşriklerin zulmü artınca Ebû Seleme, hanımı 
Ümmü Seleme ile birlikte Habeşistan’a giden hicret 
kervanına katıldı. Uzun müddet orada yaşadılar. Ço-
cuklarının dördü de Habeşistan’da doğmuştu. So-
nunda muhacirler tekrar Mekke’ye dön¬düler. Ebû 
Seleme, Mekke’ye geldikten sonra yine müşriklerin 
zulmüne uğ¬radı. Bunun üzerine Peygamberimiz 
(s.a.v.), kendisinin Medine’ye hicret etmesini tav¬-
siye etti. Ebû Seleme yola çıkacağı sırada ailesini 
de beraberinde götürmek istedi. Oğlu Seleme ile 
hanımını ayrı bir deveye bindirerek Medine yolu-
nu tuttular. Giderken hanımının akrabasından bazı 
adamlar karşılarına çıktı. Ümmü Seleme’yi başka 
şehre götürmesine müsaade etmediler ve elinden 
aldılar. Ebû Seleme mahzun bir şekilde yola devam 
etti. Çile ve ıstırapla geçen 1 yıllık aradan sonra 
Ümmü Seleme de Medine’ye hicret etti. Böy¬lece 
aile yeniden bir araya geldi. 

Ebû Seleme ilk muhacirlerdendi. Hicret’i müte-
akip Peygamberimiz (s.a.v.), ken¬disini Ensar’dan 
Sa’d bin Heyseme ile kardeş ilan etti. Ebû Seleme, 
İslam ve Kur’ân hizmetine Medine’de devam etti. 
Kendisi okur-yazar sahabiler içinde yer alıyordu. 
Böylece, İslamiyet’e hem kılıcı hem de kalemiy-
le hizmet ediyordu. “Hilye” müellifi Ebû Nuaym, 
Ebû Seleme’yi Suffe Ashabı arasında saymaktadır. 
Ebû Seleme sahabelere okuma ve yazma dersleri 
veriyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ebû Sele-

me’yi çok severdi. Ona ayrı bir yakınlık gösterirdi. 
Bir keresinde Ebû Seleme’yi yerine vekil olarak 
Medine’de bı¬rakmıştı. O zaman Peygamberimiz 
(s.a.v.) Uşeyre Gazası’na çıkmıştı. Bu gaza, Hic-
ret’ten 16 ay sonra meydan geldi. Ebû Seleme, 
Bedir ve Uhud savaşlarına iştirak eden mücahitlerle 
birlik¬teydi. Uhud Savaşı’nın kızıştığı bir sırada Ebû 
Usâme el-Cüşenî tarafından uzun ve yassı bir de-
mirle pazusundan yaralandı. 

Kocası vefat edince Ümmü Seleme dul kaldı. 
İddetini bekliyordu. Bir ka¬dının başka bir erkekle 
evlenebilmesi için, hamileyse doğum yapıncaya 
kadar, değilse dört ay 10 gün beklemesi gerekiyor-
du. Ebû Seleme bir gün Re¬sû¬lul¬lah’ın (s.a.v.) 
meclisinde bulunmuştu. Eve geldiğin¬de çok se-
vinçliydi. Re¬sû¬lul¬lah’tan (s.a.v.) bir söz işittiğini 
ve çok sevindiğini ifade ettik¬ten sonra şu hadisi 
nakletti: “Müslümanlardan herhangi birisi bir mu-
sibete uğrar da, ‘İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn.’ 
der, sonra da, ‘Allah’ım, bu uğradığım musibetin 
mükâfatını ihsan et ve beni ondan daha hayırlısına 
kavuştur.’ diye dua ederse, muhakkak Allah onun 
duasını kabul eder.” Bu duayı Ebû Seleme’den ez-
berledim. Ebû Seleme vefat edince bu duayı oku-
dum: “Allah’ım, uğradığım bu felaketin mükâfatını 
ihsan et. Beni Ebû Sele¬me’den daha hayırlısına 
nail eyle!” Bu şekilde Allah’a yalvardım. Sonra ken-
di kendime, “Ebû Seleme’den daha hayırlısı kim 
olabilir?” diye düşünmeye başla¬dım. İddetim bit-
tikten sonra Re¬sû¬lul¬lah’ın (s.a.v.) beni istetmesi 
üzerine duamın kabul edildiğini anladım.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Osmanlı ‘da aile temel değerdir.Toplum bu eksene oturmuş-
tur.En geniş ve belirleyici anlamıyla, aile, Osmanlı toplumunun 
temel değeridir.

İsviçreli Prof.GastonJezz’in , “Türk Milletini  elinden aile ni-
zamını alınız, geriye  pek bir şey kalmaz” demesi bu yüzdendir.

 Osmanlı aile hayatındaki güzellik , nezehat ve samimi-
yet,zannetmiyorum ki, başka bir yerde olsun.Osmanlı’daki İslami 
hayat, huzurlu bir hayatın zirve noktasıdır. Birbirine  sevgi-saygı 
ile bağlıdırlar. Bayramlarda, kandillerde  küçüklerin büyüklerin 
ziyareti, büyüklerin küçüklere iltifatı şiir gibi bir hayatın ipuçlarını  
veriyor. 

Osmanlı aile hayatı güzelliklerle doludur.Toplumsal yapı ede-
biyatla süslenmiştir.Hayatı şiir gibi yaşamaktadırlar.Bütün bunla-
rı ailede öğreniyorlar .

 Ben Batılı bir aile hukuku  profesörü  olarak diyorum 
ki;Türk milletinin elinden aile nizamını alınız, geriye pek bir şey 
kalmaz.

 Anne ve babadan evlada şefkat ve muhabbet, evlattan  
ana- babaya sevgi- saygı  ve itaat Osmanlı dinamiğinin özü idi.

 Dilerseniz19. Yüzyılda İstanbul’da yaşamış  Fransız 
gezgin A. Brayer’in bu konudaki tespitlerinide  kısaca bir göz ata-
lım:Erkeklerde ve kadınlarda evlat sevgisi çok derindir .Türklerin  
hafta tatiline tesadüf eden Cuma günü ve bilhassa Ramazan ve 
bayram günleri sokaklarda Müslüman Türk’ün göğsünü kabartan 
oğlunun elinden tutup ağır ağır gezdirdiği, çocuk yorulunca kuca-
ğına aldığı , da,ma devam ettiği kahvede  yanına oturup şefkatle 
hitap ettiği, evladına tam bir ana özeniyle baktığı, ihtiyarlardan 
gençlerine kadar bütün diğer Müslüman Türklerin de çubuklarını 
bırakıp çocuğa alakayla  baktıkları ve ilerde  ihtiyarlık desteği ola-
cak bir oğul sahibi  olduğu için babayı tebrik ettikleri görülür.

  Bu şevkat tezahüründe  başka memleketlerde  de te-
sadüf edilir; fakat arada  dağlar kadar fark vardır! Bir takım boş 
menfaat kaygıları,eğlence düşkünlükleri, çok defa kadınları da iş-
tirak ettikleri ticari muameleleri, gaileleri , kısacası başka mem-
leketlerin  her şeyleri çocuklara karşı  şefkatlerini  azalttığı halde, 
harem ve hayatı bilakis bütün  bu hislerin  bir merkezide  toplanıp 
artmasını  temin etmektedir.

 İşte bundan dolayı Türkiye’de  çocuklar yetişip  adam oldukla-
rı zaman  analarıyla babalarını yanlarında bulundurmakla iftihar 
ettikleri ve küçükken  onlardan  gördükleri  şefkate mukabale et-
mekle bahtiyar oldukları  halde,başka memleketlerde  çok defa 
çocuklar  olgunluk çağına girergirmez  analarıyla babalarından 
ayrılmakta , mali menfaatlerini  hususunda  onlarla  çekiş çekişe  
münakaşa  etmekte hatta  bazen kendileri refah içinde  yaşadık-
ları  halde onları  sefalete  yakın bir hayat içinde bırakmakta  ve 
zavallılara karşı adeta  yabancılaşmaktadır.

  Ailede  nelerin  değiştiğini , geleneksel  yapının hangi 
istikamete kaydığını  ve bu yüzden  toplumumuzun  neler kaybet-
tiğini  bu ifadelerle görebiliyoruz.

Gezginlerin gözünden 
Osmanlı’da aile yapısı 

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi 
olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah’a bu 
sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancınıtam an-
lamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre 
bu adlanılmaktadır. 
 Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre 
yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sû-
resinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine 
dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler 
Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize 
rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine 
bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler 
(Müsned, V, 133-134). Medine’de indiğini söyleyen-
ler ise Yahudilerle Hıristiyanların Hz. Peygamber’e 
yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak 
üzere Cebrâil’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvella-
hü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil 
göstermişlerdir. Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke 
döneminde indiği izlenimini vermektedir. Sûrede Allah 
Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir. 
Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında 
söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin 
ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, 
“Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûre-
yi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni 
cennete götürür” müjdesini vermiştir
Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 
1- “Gul huvallâhu ehad. 
2- Allâhu’s-samed. 
3- Lem yelid ve lem yûled. 
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.
Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 
1- “De ki: O Allah birdir.
 2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muh-
taç değil)’dir. 
3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 
4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İhlâs Suresi
SURELER
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde çalıştırılmak üzere 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

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:

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

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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•	 CNC	PLAZMA	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	LAZER	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	ABKANT	PRES	OPERATÖRÜ
•	 TEKNİK	RESSAM
•	 VASIFSIZ	BEDEN	İŞÇİSİ
•	 ŞOFÖR ( Binkonutlar, Otogar, Yazır, Bosna Hersek civarında ikamet eden)

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;

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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Prof. Dr. Artaç, bir ilki başardı
Meram Tıp Fakültesi (MTF) Tıb-

bi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Artaç, Amerikan 
Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) ta-
rafından International Clinical Trials 
Workshop (ICTW) Working Group’a 
Türkiye’den davet edilen ilk bilim 
insanı oldu. 

Amacı gelişmekte olan ülkelerde 
özellikle genç hekimlere klinik araş-
tırmalar hakkında bilgi vermek ve 
araştırmaları desteklemek olan çalış-
ma grubunda Türkiye’den Prof. Dr. 
Mehmet Artaç görev yapacak. Bun-
dan sonra farklı ülkelerden ASCO’ya 
yapılan ICTW başvurularını değer-
lendirme ve programı hazırlama 
konusunda çalışma grubuyla bera-
ber çalışacak olan Artaç, ASCO’nun 
dünyadaki en büyük Klinik Onkoloji 
Derneği olduğunu vurguladı.

Derneğin tüm gelişmekte olan 
ülkelerde klinik araştırmaların ge-
liştirilmesi için özellikle araştırmaya 
ilgi duyan genç hekimlerin bilgilen-
dirilmesi için değişik zamanlarda 
sempozyumlar düzenlediğini söy-
leyen Artaç, “Bu sempozyumlar 
Amerika’da Avrupa’da veya Asya’da 
değişik ülkelerin başvurusu ile klinik 
araştırma sempozyumları şeklinde 
yapılmakta. Bu sempozyumların 
düzenlenmesi, başvuruların değer-
lendirilmesi ile ilgili dernek içinde 
bir komite var. Bu komiteye ben de 
davet edildim. Bundan sonra klinik 
araştırmalarla ilgili olarak yapılacak 
workshopların düzenlenmesi ve 
programların hazırlanmasında görev 
yapacağım. Görevimin inşallah ülke-
miz adına da hem bir tanıtım hem de 
belki gelecekte böyle bir sempozyu-
mun ülkemizde yapılması için de ön 
ayak olacağını düşünüyorum.” dedi. 
Amerika, Avrupa başta olmak üzere 
tüm dünyadan komitenin üyelerinin 
olduğunu söyleyen Artaç bu komi-
teye Türkiye’den ilk defa kendisinin 
davet edildiğini belirtti.

“Klinik araştırma dediğimiz şey 
ilacın molekülünün hazır olması, 
hücre kültürü çalışmalarının yapıl-

mış olması, hayvan deneylerinin 
bitmiş olması ve insan üzerinde uy-
gulanabilir hale gelmiş olmasıdır. Bu 
noktadan sonra klinik araştırmalar 
başlıyor. İnsan üzerindeki deneyler 
ve bu klinik araştırmalar olmadan 
da yeni bir ilacın geliştirilmesi şu an 
için mümkün değil. Bu klinik araştır-
malarla ilgili tüm dünyada hekimle-
rin bilgilendirilmesi bununla ilgili bir 
programın değişik ülkelerde yapıl-
ması ASCO’nun hedefleri arasında 
ve bu da değişik ülkelerde yapılıyor. 
Şimdiye kadar 20’ye yakın ülkede 
yapılmış durumda ve bundan sonra 
da devam edecek. 2016 yılında ülke-

mizde de İstanbul’da böyle bir klinik 
araştırma workshopu yapılmıştı.” 
diyen Artaç, gelecekte Türkiye’de 
bu tür workshopların yapılması için 
gayret göstereceğini söyledi. 

NEÜ’DE 3 KLİNİK ARAŞTIRMA 
YÜRÜTÜLÜYOR

Konya’da, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Tıbbi Onkoloji Kliniğinde şu anda 3 
klinik araştırma yürüttüklerini söy-
leyen Artaç: “Bunlar akciğer kanse-
rinde ve meme kanserinde devam 
etmekte. Bunlar şu an için standart-
ta olmayan, hastanın ulaşamayacağı 
ama tedavide fayda görebileceği, 

hastaya umut olabilecek bir takım 
yeni ilaçlara hastaların ulaşmasını 
sağlıyor. Bir taraftan hastalar fayda-
lanıyor, ilaçlara ulaşıyor, bir taraftan 
da bilim ilerliyor ve o molekülün ilaç 
olabilmesi sağlanmış oluyor. Bizim 
buradaki klinik araştırma deneyimi-
miz ve birçok yerde de böyle klinik 
araştırmalara katılan hastaların sağ 
kalımları standart tedavilerle takip 
edilen hastalardan çoğu zaman daha 
iyi durumda olduğunu gösterdi” 
dedi.

Binlerce molekülün başlangıçta 
ilaç adayı olduğunu ancak bunlardan 
sadece belki bir tanesinin gerçekten 
ilaç olabildiğini, dolayısıyla bu son 
noktada klinik araştırmaların çok 
önemli olduğunu söyleyen Artaç, 
bunun özellikle ülkemizde yapılabi-
liyor olması gerektiğini vurguladı. 
“Aslında bu konuda büyük ilerle-
meler de kaydedildi ama daha fazla 
klinik araştırmaya da ihtiyaç olduğu 
kesin. 

Bu vesile ile ülkemizde klinik 
araştırmalar konusundaki farkın-
dalığın artması için biz de çaba sarf 
edeceğiz.” şeklinde konuşan Artaç, 
görevinin hem uluslararası boyu-
tunun bulunduğunu hem de ulusal 
düzeyde Türkiye’de de bu tarz top-
lantıların düzenlenmesi veya bunla-
rın artırılması konusunda katkıları-
nın olacağını söyledi.
n HABER MERKEZİ 

İftar sofralarında 
nelere dikkat etmeliyiz?

Hem bedensel hem de ruhsal 
bir arınma ve yenilenme yaşadı-
ğımız Ramazan ayında beslenme 
alışkanlıklarımızda büyük değişim-
ler meydana gelir, öğün saatlerimiz 
değişip azalır ve farklı besinler tü-
ketmeye başlarız. Ramazan ayı iyi 
bir beslenme alışkanlığı edinmek 
için en doğru zamandır. Özellikle 
yaz günlerine denk gelen Ramazan, 
oruç tutanların sağlıklı bir ay geçire-
bilmeleri için sahur ve iftarda neler 
tükettikleri konusunda daha da dik-
katli olmasını gerektiriyor. Ustaların 
ustası Ramada Plaza Konya’nın ba-
şarılı Ahçıbaşısı Ali Murat Dikmen, 
“Ramazan ayının gelişiyle birlikte 
oruç tutanların günlük beslenme 
şekli birdenbire değişir. Genelde 3 
öğünden ibaret olan günlük bes-
lenme 2 öğüne düşerken özellikle 
kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, 
hamur işleri, tatlı ve börek tüketimi 
artar. Buna karşılık meyve, sebze 
ve beyaz et tüketimi azalır.Oysa ki 
ister 3 öğün, isterseniz 2 öğün yi-
yin; günlük almanız gereken kar-
bonhidrat, yağ, protein, vitamin ve 
mineral oranları hep aynı olmalıdır.

Malum yaz aylarında sahur 
ile iftar arasında çok uzun saatler 
oruç tutulacak olması sağlıklı if-
tar menüleri oluşturmak için en 
önemli nedenimizdir. 15-16 saat 
oruç tuttuktan sonra güzel bir if-
tar sofrasının vazgeçilmezlerinden 

çorbayı menümüzden eksik etme-
yelim. Çorbadan sonra iştah açıcı 
bir salatanın yanına protein destekli 
yiyecekler tüketmeliyiz. Tabi ki de 
dikkat etmemiz gereken noktalar 
var bunların başında da hazırlama 
yöntemi gelmektedir. Ancak Ra-
mazan’da özellikle tavsiye ettiğim 
fırında ve buharda pişirme yön-
temidir. Kızartma ve ağır pişirme 
yöntemlerinden uzak durulmalı. 
İftar sofralarının en tatlı kısmını 
ise sütlü ve mevsim meyveleri ile 
hazırlanmış tatlılar oluşturmalı-
dır. Doğal şeker içeren, lif ve posa 
kaynağı meyveler Ramazan’da tatlı 
ihtiyacımızı, düşen kan şekerimizi 
sağlıklı bir şekilde karşılamamızı 
sağlayacaktır.Yemek sırasında ve 
sonrasında mutlaka bol su içilme-
lidir. İftarın bir çorba ile açılmasını 
ve 15 dakika geçtikten sonra ana 
yemeğe geçilmesini öneririm. İftar 
sofralarında her besin grubundan 
dengeli yemekleri içeren bir menü 
olmalı. Yemekten hemen sonra 
çay, kahve içmek hiç doğru değil; 
bu tür yiyecekler demirin emilimi-
ni azaltır. Bu yüzden yemekten en 
az 2 saat sonra içilmesi uygundur. 
Şahsım ve ekibim tüm misafirle-
rimize en sağlıklı, en lezzetli ,en 
özenli yemekleri yaparak , keyifli ve 
sağlıklı bir Ramazan sofrası hazırla-
maya özen gösteriyoruz’ dedi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya’da seçim çalışmalarına Mevlana Meydanı’ndaki programla başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Türkiye’nin bu saldırıla-
ra karşı güçlü, istikrarlı bir yürütmeye ve güçlü bir Meclise ihtiyacının olduğunu vurguladı. Sorgun, gündemdeki konularla ilgili de önemli açıklamada bulundu

‘Siyaset laf ebeliği değil’
AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Ahmet Sorgun, CHP’nin 
cumhurbaşkanı adayı Muharrem 
İnce’nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gü-
len’in ABD’den usulüne uygun is-
tenmediği iddiasına ilişkin, “Siyaset 
laf ebeliği değildir. İddia eden iddia-
sını ispat etmek zorunda. Sayın Ge-
nel Başkanımız ona en güzel cevabı 
verdi. Dedi ki ‘Sen bu bilgiyi kimden 
aldın? Eğer varsa böyle bir bilgin, git 
sor İstihbarat Teşkilatımıza, Adalet 
Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlı-
ğımıza.’ İddia eden iddiasının altın-
da kalmıştır. Lafügüzaftır.” dedi.

Sorgun, partisince Mevlana 
Meydanı’nda düzenlenen Aday 
Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı ko-
nuşmada, Ortadoğu’nun bir ateş 
çemberinden geçmekte olduğunu 
söyledi.

Küresel güçlerin bölgede haki-
miyet kurma çabasını sürdürdüğü-
nü belirten Sorgun, “Birçok devlet 
istikrarsızlaştırıldı, birçok bölge 
ülkesi, İslam ülkesi ne yazık ki par-
çalanmayla karşı karşıya kaldı. Ege-
men küresel güçler, bölgede bir di-
zayn yapmak istiyor. Bunu hepimiz, 
her gün görüyoruz. Irak’ta, Suri-
ye’de, Afganistan’da, Yemen’de, Li-
bya’da görüyoruz. Bu bölgede güçlü 
bir devlet bırakmak istemiyorlar. Bu 
sebeple Türkiye de bu küresel ege-
men güçlerin hedefleri arasında” 

ifadelerini kullandı.
Sorgun, egemen güçlerin kar-

şılarında zulümlerini yüzlerine hay-
kırabilen, “Dünya beşten büyüktür” 
diyebilen bir Türkiye görmek iste-
mediklerini, bu nedenle 17-25 Ara-
lık, Gezi olayları ve sonrasında 15 
Temmuz’daki hain darbe girişimini 
kurguladıklarını dile getirdi.

“ÜÇLÜ OLSUN, GÜÇLÜ OLSUN 
DİYEREK YOLA ÇIKTIK”

Türkiye’nin bu saldırılara karşı 
güçlü, istikrarlı bir yürütmeye ve 
güçlü bir Meclise ihtiyacının oldu-
ğunu vurgulayan Sorgun, şöyle 

devam etti: “Biz ‘Güçlü bir yasama, 
güçlü bir Meclis, güçlü bir yönetim 
ve güçlü bir Türkiye’ diyerek, ‘üçlü 
olsun, güçlü olsun’ diyerek yola 
çıktık. 16 Nisan 2017’de halkımız 
artık vesayet sistemine son verip, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’ne geçme kararı aldı. O günden 
bu tarafa da bu anayasal değişikliğin 
gerekleri gün gün, adım adım hazır-
lanıp TBMM’ye getirildi.”

Sorgun, 24 Haziran’da ilkle-
rin seçiminin yaşanacağına dikkati 
çekerek, “Artık merdiven altların-
da, kıyıda, köşede gizli saklı ittifak-

lar yok. Her şey milletimizin gözü 
önünde. Milletimizin duası ve des-
teğiyle, geleceğimiz olan 18 yaşın-
daki genç kardeşlerimiz artık seçme 
hakkı olduğu gibi seçilecek de. İlk 
defa iki oyu bir zarfa koyacağız. Mil-
yona yakın halk iradesi, yanlış zarfa 
konulduğu için geçersiz sayılıyordu. 
Daha birçok yenilik bu seçimlerde 
uygulanacak” diye konuştu.

AK Parti olarak seçim kararı 
alınır alınmaz çalışmalara başladık-
larını, milletvekili listelerini özenle 
hazırladıklarını ifade eden Sorgun, 
seçimlerin ülke için hayırlı olması 

temennisinde bulundu. 
Sorgun, 2 Haziran Cumartesi 

günü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da katılımıyla Konya’da mi-
ting düzenleyeceklerine değinerek, 
bütün vatandaşları bu programa 
davet etti.

MUHARREM İNCE’NİN İDDİASI
Gazetecilerin sorularını da ce-

vaplayan Ahmet Sorgun, Muhar-
rem İnce’nin, FETÖ elebaşı Gülen’in 
ABD’den usulüne uygun istenmedi-
ği iddiasına ilişkin soru üzerine şun-
ları kaydetti:

“Yunus Emre’nin bir sözü var; 
‘Dervişlik olsaydı bir taç ile hırka, 
ben dahi alırdım 30’a, 40’a’ diye. 
Yani siyaset laf ebeliği değildir. İd-
dia eden iddiasını ispat etmek zo-
runda. Sayın Genel Başkanımız ona 
en güzel cevabı verdi. Dedi ki ‘Sen 
bu bilgiyi kimden aldın? Eğer var-
sa böyle bir bilgin, git sor İstihbarat 
Teşkilatımıza, Adalet Bakanlığımıza 
ve Dışişleri Bakanlığımıza.’ İddia 
eden iddiasının altında kalmıştır. 
Lafügüzaftır.”

AK Parti Konya milletvekili 
adayları şu isimlerden oluşuyor: 

1 - Ahmet Sorgun, 2 - Tahir Ak-
yürek, 3 - Orhan Erdem, 4 - Leyla 
Şahin Usta, 5 - Ziya Altunyaldız, 6 
- Hacı Ahmet Özdemir, 7 - Gülay 
Samancı, 8 - Abdullah Ağralı, 9 - 
Selman Özboyacı, 10 - Halil Etye-
mez, 11 - Ali Sürücü, 12 - Mehmet 
Akif Yılmaz, 13 - Zerrin Özel, 14 
- Osman Seçgin, 15 - Muhammed 
Zeren.” 

Tanıtım toplantısına, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti 
milletvekilleri ve milletvekili aday-
ları, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, parti teşki-
latlarından yöneticiler ve çok sayıda 
partili katıldı.
n AA/İHA 

Ali Murat Dikmen

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Artaç

AK Parti Konya Milletvekili adaylarının tanıtıldığı programa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve çok sayıda partili katıldı.
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‘İktisadi bir 15 Temmuz saldırısı var’
Meram Belediyesi tarafından 

farklı mahallelerde düzenlenen 
iftar programları devam ediyor. 
Mehmet Vehbi, Kurtuluş ve Sa-
adet Mahallesi sakinlerinin katı-
lımlarıyla gerçekleşen programda 
konuşan Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, son günlerde dövizde 
yaşanan hareketliliğe dikkat çeke-
rek bunun iktisadi bir 15 Temmuz 
saldırısı olduğunu vurguladı. 

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, Selçuk İlkokulu bahçe-
sinde düzenlenen iftar progra-
mında Mehmet Vehbi, Saadet ve 
Kurtuluş mahalle sakinleriyle bir 
araya geldi. 

İKTİSADİ BİR 15 TEMMUZ 
SALDIRISIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

İftardan önce konuşma yapan 
Başkan Toru, Meram’da yaptıkları 
önemli yatırımlar hakkında bilgi 

verdi. Son günlerde mali bir ope-
rasyona maruz bırakıldığımıza da 
dikkat çeken Başkan Toru, “Erdo-
ğan derdimiz diyenler finans siste-
mimize, ekonomimize operasyon 
çekiyorlar. Türkiye’ye diz çöktür-
mek için, halkımızı bezdirip siyasi 
tercihini etkilemek için, faizi yük-
seltmek için. Doların yükselmesi 
ekonomik değil, siyasi bir operas-
yondur. Hükümeti faiz artırımına 
zorlamaktır amaçları. Artık bu ül-
kede iki kesimin mücadelesi var. 
Birincisi ülkesini güçlü, dirençli, 
bağımsız kılmak isteyen, 2023, 
2053, 2071 hedeflerine ulaştır-
mak isteyenler, diğerleri ise her bir 
karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş 
bu mukaddes vatanı müstemleke 
güçlere teslim etmek isteyenler.  
Dolar 10 lira, Euro 10 lira, benzin 
10 lira olsa ne olur? Biz bir ve bera-

ber olduktan sonra daha güçlüyüz. 
Dolar 1 lira, Euro 1 lira, benzin 50 
kuruş olsa ne yazar diyoruz biz da-
ğıldıktan sonra. Milletimiz oyunun 

farkındadır ve her zaman devleti-
nin yanında olmuştur. Meram her 
zaman devletinin yanındadır” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti

‘Türkiye belediyeciliğinde 
Konya bir ekol bir sembol’

AK Parti Seçim İşlerinden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı makamında zi-
yaret etti. 

KONYA’NIN BELEDİYECİLİK 
ÇITASINI YÜKSEKTECEĞİZ 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Kurumumuzu zaten çok 
yakından tanıyorsunuz. Şehrimize 
çok uzun bir süre hizmet ettiniz. 
Biz de Büyükşehir Belediye Başka-
nımızdan aldığımız çıtayı yukarılara 
taşımak için gayret gösteriyoruz. Bu 
vesileyle de Tahir Başkanımıza te-
şekkür ediyoruz. Şehrimize 14 yılda 
çok önemli hizmetlerde bulundu. 
Konya son 14 yılda bir Avrupa şeh-
rine döndü. Standartları çok yüksel-
di. Birçok marka proje hayata geçti. 
Hem İl Başkanlığınız, hem KOSKİ 
Genel Müdürlüğünüz hem de Ge-
nel Başkan Yardımcılığı göreviniz 
zamanında her türlü projeye destek 
verdiniz. İnşallah bundan sonra da 
birlikte Konyamız için hayırlı işleri 
yapmak için gayret göstereceğiz” 
diye konuştu. 

UĞUR İBRAHİM ALTAY 
GÖNÜLLER KAZANDI 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun da Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun 

dileğinde bulundu. Sorgun, “Ön-
celikle bugüne kadar Konyamıza 
hizmet etmiş olan bütün belediye 
başkanlarımıza ve son üç dönem 
belediye başkanlığımızı yapmış 
olan Sayın Tahir Akyürek’e hiz-
metlerinden dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Görevi devralan Uğur 
İbrahim Altay kardeşime de inşal-
lah en hayırlı en başarılı hizmetler 
diliyorum. Konyamızın en büyük 
ilçesi ve birçok şehrimizden daha 
büyük ilçesi Selçuklu’ya iki dönem 
çok önemli hizmetler yaptı. Ama en 
önemli hizmet, gönül kazanmak. Bu 
hizmetleri de yaptığına inanıyorum. 
İnşallah artık üçüncü dönem olan 
ustalık dönemini Büyükşehir’de 
sürdürmüş olacak. Başarılı hizmet-
leri burada bütün Konyamıza taşı-
mış olacak” dedi. Konya’nın birlik 
ve bütünlük şehri olduğuna vurgu 
yapan Ahmet Sorgun, “Yerel yöne-
timlerimizle il ve ilçe teşkilatlarımız-
la, milletvekillerimizle, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, 2 milyon 300 bin 
hemşehrilerimizle el ele gönül gö-
nüle inşallah Türkiye’ye ve dünyaya 
yönelik örnek hizmetler sunmaya da 
devam edeceğiz. Türkiye belediyeci-
liğinin bu noktaya gelmesinde Kon-
ya bir semboldür, bir ekoldür” diye 
konuştu. Ziyaretin sonunda Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Sorgun’a İs-
lam Düşünce Atlası takdim etti.
n HABER MERKEZİ

‘Ülkenin aydınlık geleceği için yola çıktık’
24 Haziran’da gerçekleşecek 

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimi için 
çalışmalarını aralıksız sürdüren AK 
Parti Konya İl Başkanlığı, sahada da 
seçmen buluşmalarına devam edi-
yor.

26. Dönem AK Parti Konya Mil-
letvekili ve 27. Dönem AK Parti Kon-
ya Milletvekili adayı Halil Etyemez, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Karatay Belediyesi Mec-
lis Üyeleri ve Teşkilat Üyelerinin 
katıldığı çalışmalarda Karatay’daki 
esnaflarla bir araya gelinerek; esnaf-
ların dilek ve temennileri dinlendi.   
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, esnaf ziyaretlerinde karşı-
laştığı yoğun ilgi ve sevgiden duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek; 
daha güçlü, 2023, 2071 hedeflerine 
doğru ilerleyen bir Türkiye için ça-
lışmaların süreceğini belirtti. Baş-

kan Hançerli, AK Parti’nin ülkenin 
aydınlık geleceği için yola çıktığını 
ve aynı istikamette büyük hedefle-
re ilerlediğinin altını çizdi. Başkan 
Hançerli, “Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan seçim 

beyannamesinde ‘Yaparsa yine AK 
Parti yapar.’ diyerek mesajı çok net 
olarak vermiştir. Biz de bu doğrultu-
da çalışmalarımızı aralıksız sürdürü-
yoruz” dedi.

26. Dönem AK Parti Konya 

Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili adayı Halil Etye-
mez esnaf ziyaretlerinin seçim çalış-
malarında çok önemli bir yere sahip 
olduğunu dile getirdi. Etyemez “Ne 
mutlu ki bize ‘Dünya Beşten Büyük-
tür’ diyen; zalimin karşısında dimdik 
duran, mazlumlara desteğini her 
zaman gösteren büyük bir lidere 
sahibiz. Vakit Türkiye vakti diyerek 
yürüttüğümüz seçim çalışmaları-
mızda, sevgi ve iltifatları ile her za-
man yanımızda olan hemşehrileri-
mize teveccühleri için çok teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Esnaflar, 26. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili ve 27. Dönem AK 
Parti Konya Milletvekili adayı Halil 
Etyemez’e ve Başkan Hançerli’ye 
Karatay’a ve Konya’ya kazandırdık-
ları yatırımlar ve projeler için teşek-
kür ettiler.
n HABER MERKEZİ 

Rabbimiz, günahkâr 
kullarını affetmek, salih 
kullarının derecelerini 
artırmak istiyor. Bunun 
için vesileler gönderiyor,  
fırsat saatleri, fırsat gün-
leri, fırsat ayları lütfediyor. 
Kullarım bu vesileleri, bu 
fırsatları değerlendirsin de 
onları bağışlayayım, bana 
yaklaşsınlar ve onlara 
cennetimde en güzel ma-
kamları, köşkleri vereyim 
diyor. İşte Ramazan da bu vesilelerin en 
başında gelen bir zaman dilimidir.

Rabbimiz, nasıl ki belli zeminleri, 
toprakları, coğrafyaları daha bereketli, 
daha verimli yaratmışsa, belli insanları 
daha faziletli ve erdemli kılmışsa, kulları 
arasından peygamberlerini seçmişse; 
belli zamanları, ayları, günleri, geceleri ve 
saatleri de ayrıcalıklı, faziletli ve bereketli 
kılmıştır. İşte Ramazan ayımız da on iki 
ay içinde bereketli kılınmış zaman dilim-
lerindendir. Rabbimiz, bu ayı biz kullarına 
bir rahmet olarak ihsan ve ikram etmiştir.

Evet, kameri aylardan Ramazan 
sıradan bir ay değildir. Kelime manası 
itibariyle “yanma, kavrulma ve günahlar-
dan arınma” anlamlarına gelir. Bu ayda 
oruçla dudaklarımız yandığı, yaptığımız 
salih amellerle günahlardan arındığımız 
için Ramazan adı verilmiştir. Hadis-i şe-
rifte, “Kim Ramazan ayında inanarak ve 
sevabını umarak oruç tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır” buyrulur. Burada 
öncelikle imana, ümide ve niyete vurgu 
yapılır. Orucu perhizden, açlıktan ayıran 
da işte bu iman, ümit ve niyettir.

Ramazan başta Kur’an ayıdır, fazile-
tini Kur’an’dan alır.  Bu ayın içinde bulu-
nan ve bin aydan hayırlı olduğu bildirilen 
Kadir gecesinde bir defada dünya se-
masına indirilen Yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim, vahiy meleği Cebrail vasıtasıyla 
22 sene boyunca, ihtiyaca göre, zamanı 
geldikçe, sorular soruldukça Peygam-
berimiz (sav) Efendimizin kalbine ilka 
edilmiştir. O sebeple Ramazan ayı, oruç 
ayı olmaktan öte Kur’an ayıdır. Bu ayda 
Kur’an daha fazla okunmalı, tefsirleri üze-
rinde yoğunlaşmalı, hatimler yapılmalı ve 
sevabı geçmişlerimize de bağışlanma-
lıdır. Şunu bilmeliyiz ki, Kur’an öncelikle 
biz dirilere gelmiştir, Kur’an’ın mesajı ön-
celikle bizedir. Ayrıca ölülerimize rahmet, 
hastalarımıza da şifadır. Efendimiz (sav) 
buyurur: “Kalbinde Kur’an’dan bir şey 
bulunmayan harap olmuş eve benzer.” 
Ayet-i Celilede, “O Kur’an’da indirdiğimiz 
ayetlerde mü’minler için şifa ve rahmet 
vardır, zalimlerin de ancak hüsranını ar-
tırır”. buyrulur.

Ramazan, sadakat, samimiyet, tes-
limiyet ve fedakârlık ayıdır. Vereceğimiz 
sadakalarla bu sadakatimizi, tutacağımız 
oruçlarla bu teslimiyet ve fedakârlığımızı 
göstereceğiz. Bir hadis-i kutside buyru-
lur: “Adem oğlunun her ameli kendisi 
içindir, yalnız oruç benim içindir. Onun 
mükâfatını samimiyetine göre sınırsız 
olarak ben vereceğim”.  

Ramazan bir nasip ve bereket ayıdır. 
Ondan herkes nasibi kadar faydalanır. 
Kiminin nasibi uhrevidir, kiminin ki dün-
yevidir. Kimi veren el olmak ve ahirete ka-
zanmak için verir, kimi de bu verenlerden 
istifade etmek için bu günleri adeta iple 
çeker. Ramazanın bereketinden nasibi 
olanlar nasibini alacak ve tekrar kavuş-
mak için bir kameri yıl daha bekleyecek. 
Belki de son Ramazanımız olacak, bir 
daha bu rahmet ve bereket mevsimini 
göremeyeceğiz. Güzel karşılayıp güzel 
uğurlayan kazanacak. Nasibi olan ruhlar 
yıkanacak, bedenler şifa bulacak, açlar 
doyacak, verdikçe gönülleri bir huzur 
iklimi saracak, bir dahaki seneye gelmek 
üzere evimizden, sokağımızdan ayrılıp 
gidecek. Ama mü’min gönüllerde hasreti 
hep kalacak.

Ramazan Furkan ve Ğufran ayıdır, 
sabırlı-samimi kullarla sabırsız ve riya-
kar kullar bu ayda ayrılacak. Bu ay oruç 
tutanlara, diğer salih amellerle gecele-
rini ve gündüzlerini geçirenlere sağnak 

sağnak rahmet ve ğufran 
yağacak, gönüllerine hu-
zur, yüzlerine nur gelecek. 
Mazeretsiz oruç tutmayan 
nasipsizlere de adeta zin-
dan gibi olacak, otuz gün-
lük zaman dilimi geçmek 
bilmeyecek, sıkacak da 
sıkacak. Çünkü o münafık 
tipler, oruçluların yanında 
gönlünce yiyip içemeye-
cek, utanacak, sıkılacak, 
utanmayanlar daha da 

pervasızca ortalıkta sigarasını tüttürecek.
Bu ayda samimi işverenle işçi de 

imtihan olacak. Burada işverenlerimize 
küçük bir tavsiyemiz olacak: İşçilerine yıl-
lık izinlerini bu ayda kullandırırlarsa mak-
bule geçer. İşverenler veya kurumlarımız 
mesai saatlerinde değişikliğe gider veya 
çalışma saatlerini kısaltırlarsa oruçluların 
sevabına ortak olurlar. Daha çok üretim 
yapmak için işçisinin oruç tutmasını iste-
meyen, hatta mesaisini uzatan, ağır işleri 
yaptırmaya devam eden işverenimiz var-
sa, Allah onlara hidayet versin demekten 
başka sözümüz olamaz. Mümkünse 
oruçlu işçimiz başka iş arasın, bu tür 
kötü niyetli insanlara köle olmasın. Şuna 
inanıyorum ki oruç tutmayarak veya tut-
turmayarak yapılan ve yaptırılan işlerde 
hayır ve bereket olmaz.

     Askerlik yapan bir kardeşimizle 
telefon görüşmesi yaptım, oruç tutan 
askere her türlü kolaylığın sağlandığını 
söyledi. işte dedim bizim milli ordumuz 
bu.  Biz bu orduyla artık Rabbimizden 
başka kimseden korkmayız dedim. O 
komutalarımıza teşekkür ediyorum.

Belediyemiz de ilçelerimizin mesa-
isini sahur vaktinden başlatarak öğleye 
kadar yaptırmalı. Tutan tutar, tutmayan 
tutmaz. İşverenin görevi, oruç tutulması 
için teşvik emek, işçilere kolaylık sağla-
mak.

Ramazan infak, ihsan, zekât ve fit-
re ayıdır. Ramazanda yapılan ibadetler, 
iyilikler, yardımlar katlanarak yazıldığı 
için zekâların da bu ayda verilmesi tercih 
edilir. Diğer zamanlarda birden yedi yüze 
kadar katlanan sevaplar bu ayda sınırsız 
olur, samimiyetimize göre Rabbimiz ve-
rir de verir. Bu ayda ellerimiz, evlerimiz, 
sofralarımız açık olmalı, merhametimiz 
güneş gibi herkesi ısıtmalı, deniz derya 
gibi cömert olup Rabbimizin verdiğini 
paylaşmalıyız. Efendimiz (sav), “Kim bir 
oruçluya iftar açtırırsa oruçlunun sevabı 
kadar iftar açtırana yazılır”, “ Merhamet 
edene merhamet olunur” Buyurur. Oru-
cun gayesi de, fakire olan merhametimi-
zi, şefkatimizi, empatimizi artırmak değil 
midir?

Ramazan, haya, edep ve saygı ayı-
dır. İstatistikler göstermiştir ki bu ayda 
daha az günah işlenmekte, hırsızlık, 
cinayet, zina-fuhuş gibi büyük günahlar 
azalmaktadır. Mazereti gereği oruç tut-
mayanlar da oruç tutanlara hurmeten 
bu ayda yemeklerini açıktan yemezler, 
bir başkasının kendileri hakkında yanlış 
düşünmesinden, kötü zandan sakınırlar. 
Osmanlı zamanında aramızda yaşayan 
Ermeniler ve Rumlar bile Ramazanda 
açıktan yemek yemezlermiş. Yerde, 
çamurda bulduğu bir Kur’an yaprağını 
yıkayıp yükseğe koyduğu için evliyalık 
makamına çıkan insanları öğrendik. Al-
lah’ın abid, zahid, salih ve saim kullarına 
saygı, Allah’a saygıdır.

   Hülasa Ramazan adlı sarayı, 
gündüzleri oruçla, geceleri teravihlerle 
ve teheccüdlerle süslemeli, ay boyunca 
ellerimizi ve gönlümüzü fakir fukaraya 
açmalı, vereceğimiz sadaka ve zekâtlarla 
bir kısım yatırımımızı ahirete yapmalıyız. 
Bire ondan bire yedi yüze kadar yazılacak 
iyilikler için Ramazan fırsatını en iyi şekil-
de değerlendirmeliyiz.

    Ne mutlu bu ikram ve ihsan gün-
lerini ikram ve ihsanla geçirenlere, elini –
gönlünü-sofrasını açanlara, sabır silahını 
kuşanıp her türlü günahtan uzak duran-
lara, dilini gıybetten ve yalandan, bedeni-
ni haram gıdadan, ruhunu ve nefsini şey-
tanın hile ve desisesinden koruyanlara!

RAHMET-ĞUFRAN VE KUR’AN AYI RAMAZAN

haber@konyayenigun.com
RECEP ÖĞÜTÇÜ
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Ereğli’de MHP seçim iletişim otağı açtı ‘Hainlere büyük bir ders vereceğiz’
Ereğli ilçesine, Milliyetçi Hare-

kat Partisi (MHP) Ereğli İlçe Teşki-
latı tarafından seçim iletişim otağı 
açıldı.  Yoğun bir katılım ile açılışı 
yapılan otağ çadırı 24 Haziran ta-
rihine kadar görüş alış verişinde 
bulunmak isteyen vatandaşların 
hizmetinde olacak. Açılıştan önce 
atlar ve mehter takımı eşliğinde 
yürüyen partililer ellerinde bay-
raklarla vatandaşları selamladı. 
Yürüyüşe MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, Ereğli İlçe Başkanı 
Musa Yılmaz, Konya milletvekili 
adayları ve partililer katıldı. Millet-
vekili adayı Bilal Yiğit at üstünde 
açtığı ‘Duy sesimizi Ankara Ereğli 
il olsun artık’ pankartı ile vatan-
daşlardan alkış topladı. Yürüyüşün 
ardından otağ çadırı önüne meh-
teran takımı gösteri yaptı.  Konya 
İl Başkanı Murat Çiçek de, “Bu 
ülkede beka sorunu söz konusu 
olduğunda biz elimizi taşın altına 

koyarız. Bu seçimlerde bir sistem 
değişikliğine gidiyoruz. Milli birlik 
ve beraberlik oluşturarak bir seçim 
sürecine doğru ilerliyoruz. Geçmi-
şi bir kenara bırakarak adayımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ı sonuna 
kadar destekleyeceğiz. Bir diğer 
önemli hedefimiz ise Milliyetçi 
Hareket Partisini Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde etkin ve güçlü 
bir şekilde temsil edilmesini sağ-

lamayı hedefliyoruz. Konya’nın 14 
vekili var ve bizim partimizin ve-
kili dışında Ereğli’nin sorunlarını 
tartışan başka bir vekil oldu mu? 
Hayır. İşte bizim amacımız Milli-
yetçi Hareket Partili vekil sayısını 
arttırmaktır” ifadelerini kullandı.  
Konuşmaların ardından Konya’nın 
milletvekili adayları tanıtıldı. Yapı-
lan duaların ardından otağ çadırı-
nın kurdelesi kesildi. n İHA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, ramazanın  iftarla-
rı kapsamında  Susuz ve Gölyüzü 
Mahallesi sakinleriyle biraraya 
geldi.AK Parti İlçe Başkanı Musta-
fa Konurer  ile birlikte Susuz ma-
hallesinde kurulan iftar sofrasında 
vatandaşlarla buluşan ve masaları 
tek tek gezerek halkın ramazan 
ayını tebrik eden Tutal, çocuklara 
ise  şişme oyun gurupları kurdu-
rarak, çeşitli eğlencelerle  onların 
gönlünü de kazanıyor.  Akşam 
ezanının okunması ile başlayan 
iftar yemeği  ardından yapılan 
dua  sonrası iftar programına ka-
tılan mahalle sakinlerine seslenen  
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Susuz ve Gölyüzü  Mahallesi  sa-
kinleriyle birlikte iftar açmanın 
mutluluğunu yaşadığını ifade etti.  
İlçe merkezinde hayata geçirilen 
çalışmaların kırsal mahalleler-
de yaşayan vatandaşlar için aynı 

şekilde uygulandığını kaydeden 
Başkan Tutal, iftar programları-
mız ramazan ayı süresince devam 
edecek. Sizlerin ihtiyaçlarını, istek-
lerini yerine getirmek için çalışma-
larımıza aralıksız devam edeceğiz. 
Bizler şu anda sofralarımızda iftar 
yaparken, birçok İslam coğrafya-
sında iftarlarını, sahurlarını yap-
makta zorluk çeken Müslüman 
kardeşlerimiz var. Bu kardeşleri-
mize de  dua edelim. Çünkü on-

ların dualara ihtiyacı var. Birlik ve 
beraberliğimizi bozmadan  güçlü 
olduğumuzu, bizlere asla bir şey 
yapamayacaklarını bu topraklar 
üzerinde  hain emeli olanlara  gös-
terelim. Biliyoruz ki, önümüzde 
dönüm noktası olan seçimler var. 
İnşallah bu seçimlerde de birlik ve 
beraberliğimizi koruyarak ülkemi-
zi bölmek isteyenlere büyük bir 
ders vereceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 22’inci 
dönem mezunlarını veren İletişim Fakültesi’nde yaklaşık 650 öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı

Genç iletişimcilerin 
mezuniyet heyecanı

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen törene Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Kalender, öğretim üyeleri, 
öğrenciler ve aileleri katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Kalender, törenin açı-
lışında yaptığı konuşmada, 2017-
2018 akademik yılı 22’nci Dönem 
Mezuniyet Töreni’nde, yaklaşık 650 
öğrencinin mezuniyet sevinci yaşa-
dığını söyledi. Öğrencileri başarıla-
rından dolayı kutlayan Prof. Dr. Ka-
lender, “Sizler fakültemizde çağın, 
sektörün gereklerine uygun olarak 
iyi bir eğitimle yetiştiniz. Aldığınız 
teorik bilgiyi sektöre uygulamak 
üzere, iletişim sektörünün birçok 
alanında başarıyla çalışabilecek bir 
donanıma sahip oldunuz. Bu dona-
nımınızın sizlere en iyi kapıları aça-
cağına yürekten inanıyorum. Haya-
tınızda iyi insanlarla karşılaşmanızı, 
mutlu ve başarılı olmanızı, sağlıklı 
bir hayat diliyorum” ifadelerini kul-
landı.

“MEZUNLARIMIZ ÖNEMLİ 
BAŞARILARA İMZA ATIYOR”
Selçuk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mustafa Şahin, Selçuk 
Üniversitesi’nin büyük bir aile ol-
duğunu belirterek, üniversitenin 
yaklaşık 77 bin öğrencisiyle köklü 
ve güçlü bir konuma sahip olduğu-
nu ifade etti. Her yıl yaklaşık olarak 

20 bin öğrenciyi, Türkiye’nin ihti-
yaçları doğrultusunda donanımlı 
bir şekilde mezun etme hedefiyle 
çalışma gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Prof. Dr. Şahin, üniversitele-
rin başta, “bilgi ve bilimi üretmek”, 
“üretilen bilgi ile bilimin ürüne dö-
nüştürülmesinin öncelikli amaçları 
arasında yer aldığını aktardı. Top-
lumların kaotik süreçlerde, huzura 
kavuşmasında iletişim sektörünün 
önemli bir misyona sahip olduğunu 
anlatan Prof. Dr. Şahin, “Sizler, genç 
mezunlarımız, böyle bir mesleğin 
mensubu olarak bugünden itiba-
ren hayata başlayacaksınız. İletişim 
Fakültemiz, ülkemizin en güçlü, en 
köklü, altyapısı en iyi olan ve ortaya 
koyduğu başarılarla, aldığı ödüllerle 
kendini ispat etmiş bir fakültedir. 
Akademisyen kadromuz çok güç-

lü. Önemli üniversitelerin iletişim 
fakültelerinin akademik altyapısı-
nı buradan yetişen arkadaşlarınız 
sağlamışlardır. Yine mezunlarımız 
ülkemizin medya kuruluşlarında, 
film, sinema, tiyatro ve sanat alan-
larında çok başarılı icraatlar ortaya 
koymaktadır. Onlar bizim gurur ve-
silemiz oldular. Yeni mezunlarımızı 
tebrik ediyorum. Basın etiğine bağlı 
kalarak mesleklerini icra edecekle-
rine inandığımızı ifade ediyorum. 
Hayatları boyunca doğumlarından 
bugüne kadar onları yalnız bırakma-
yan ailelerine teşekkür ediyorum. 
Tüm çocuklarımızın yetişmesinde 
büyük emekler sarf eden, gecesini, 
gündüzünü birbirine katarak onla-
rın iyi bir eğitim alması için çalışan 
tüm akademisyenlerimize teşekkür 
ediyorum. Mezuniyet gününde dip-

loma alacak arkadaşlarımızın, bun-
dan sonraki hayatlarının her zaman 
başı dik, alınları açık bir şekilde de-
vam etmesini temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. Prof. Dr. Şahin’in 
konuşmasının ardından, protokol 
üyeleri tarafından fakültede dere-
ceye giren öğrencilere plaket ve 
diploma takdim edildi. Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’in sarılarak diplo-
ma ve plaketini takdim ettiği fakülte 
birincisi Doğan Can Gazaz, mezu-
niyet kütüğüne isminin bulunduğu 
plakayı çaktı. Ardından, fakülteden 
mezun olan yaklaşık 650 öğrenci, 
diplomalarını aldıktan sonra hep bir-
likte keplerini havaya attı. Duygulu 
anların da yaşandığı törende öğren-
ciler, daha sonra aileleriyle sevinçle-
rini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
n HABER MERKEZİ

2009-2014 Yıl-
ları arasında Cenab-ı 
Mevla nasip etti, 5 
yıl boyunca kulla-
rına hizmet görevi 
verdi ve bu dönem-
de Konya İli Çumra 
İlçesi Belediye Baş-
kanlığı görevini yü-
rüttüm. Bu görevin 
ne kadar kutsal ve 
önemli bir görev olduğunu ya-
şayarak ve çalışarak görme im-
kanını buldum. Bu görevi bana 
nasip ettiği için Yüce Mevla’ya 
her zaman şükrettim. İnsanları-
mı daha yakından tanıma fırsatı 
buldum, onlarla içiçe bir hayat 
sürmenin mutluluğunu yaşadım. 
2014 yılında ayrılırken biliyor-
dum ki, Çumra’da benim en az 
7.500 tane evim var, onbinlerce 
abim, kardeşim, bacım, teyzem, 
amcam var; kısacası kapısını çal-
madan girebileceğim çok büyük 
bir ailem var. 

<< Çok şey yaşadım 5 yılda 
çoook>>

<<Çok şey öğrendim bu 5 yıl-
da, hem de çoook>>

Aslında anı yazmak gibi bir 
adetim yoktur. Ancak Çumra’da 
görev yaptığım bu 5 yıllık süre 
içerisinde, koskocaman bir ilçe-
nin beş yılını herşeyi ile bilen bir 
insan olarak bu bilgileri mezara 
götürme hakkına sahip olmadı-
ğımın da bilinci içerisinde yaşa-
dıklarımı not edip yazmaya baş-
ladım. Düşünsenize, bir ilçenin 5 
yılı herşeyiyle, doğrusuyla eğri-
siyle sizin beyninizde. Ve fani olan 
insanla beraber bütün bu bilgiler 
yok olup gidecek. Şahıs olarak 

olsa bu kadar uğraşıp 
yüzlerce, hatta binleri 
bulabilecek bir yazıyı 
yazmaya yorulmaz-
dım. Ama biliyorum 
ki Çumra halkının bu 
beş yılını kendimle 
beraber mezara gö-
türme lüksüne sahip 
değildim ve yazmalı 
idim; yazdım.

Bunları, ölmeden kimseye 
göstermemek düşüncesinde 
idim. Ancak bu sene Ramazan 
ayı öncesi çok sevdiğim ve yıllara 
dayalı bir dostluk, arkadaşlık ba-
ğıyla kopmadığım dostlarımdan 
birisi (Mustafa Aslan) benden 
birkaç satır yazmamı isteyince 
bu hatıratımdan birkaç tanesini 
sizlerle paylaşmaya karar ver-
dim.

Her satırında bir yaşanmış-
lığın kokusu olan yazdıkları-
mı kendim geri okurken şunu 
gördüm. Yüce Mevla, kullarına 
hizmet eden insanlara olmadık 
kapılardan umulmadık yardımlar 
yapıyor ve şunu idrak ettim ki bu 
meslek;

<<İnsana düşmanını da dost 
etme imkanı verdiği gibi doğ-
ru olmazsan hazır dostunu da 
kaybettirir. Seni aldığın dualarla 
cennete taşıyabileceği gibi, yanlış 
hareketlerle hazır iyi amellerini de 
yok edip cehennemin dibine ka-
dar da götürebilir.>>

Dedim ya hem kutsal bir gö-
rev, hem kıldan bir kantardır bele-
diye başkanlığı. Allah, kulları için 
halis kalple hizmet eden bütün 
belediye başkanlarımızın yardım-
cısı olsun.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Karaman’ın Ayrancı ilçesinde 
her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen iftar programı, bu yılda ilçe 
halkını yoğun katılımıyla gerçek-
leşti.

Ayrancı Kaymakamlığı ve 
Ayrancı Belediyesinin ortaklaşa 
düzenlediği iftar programına ilçe 
halkının yanı sıra Karaman’dan 
davetlilerde katıldı. Ayrancı Orta-
okulunun bahçesinde hazırlanan 

iftar sofrasına gelenleri Kaymakam 
Mustafa Türkcan ve Belediye Baş-
kanı Yüksel Büyükkarcı karşıladı. 
Aniden bastıran yağmura aldırış 
etmeyen vatandaşlar alandan ayrıl-
mayarak iftar saatini bekledi. Ezan 
saatine kadar Kur’an tilaveti dinle-
yen yaklaşık 2 bin kişi, 6 ayrı nok-
tadan dağıtılan yemeklerden alarak 
iftar açtı.
n İHA

Ayrancı’da geleneksel
iftar gerçekleştirildi 

haber@konyayenigun.com
YUSUF ERDEM
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Çatalhöyük Çumra 
Belediyespor Kulüp Başkanı 
Dr. Ömer Yıldırım’ın

babası
Ahmet Yıldırım’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve 
yakınlarına Allah’tan sabr-ı 

cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Çatalhöyük Çumra Bele-
diyespor Kulüp Başkanı Dr. 
Ömer Yıldırım’ın babası Ah-
met Y ıldırım vefat etti. 3 erkek 
2 kız çocuk sahibi olan Ahmet 
Yıldırım 87 yaşında Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Merhum 
Ahmet Yıldırım Çumra Ulu Ca-
mii’nde ikindi namazına müte-
akip kılınan cenaze namazının 
ardından Çumra Musalla Me-
zarlığı’nda dualarla toprağa ve-
rildi. Yıldırım ailesini bu üzüntü 
günlerinde dostları ve yakanla-
rı yalnız bırakmadı. Yenigün 
Gazetesi olarak Merhuma Ah-
met Yıldırıma Allah’tan rah-
met yakınlarına, sevenlerine 
ve dostlarına başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seydişehir’de e-imza 
uygulamasına geçildi

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, e-imza ile zaman 
sıkıntısının ortadan kalkacağını, 
işlemlerin çok daha seri hale gele-
ceğini söyledi.

Seydişehir Belediyesi 5070 
sayılı Elektronik İmza Kanunu’na 
uygun olarak Güvenli Elektronik 
İmza ile hem zamandan kazanır-
ken hem de kırtasiye tüketimini en 
aza indirgemeyi amaçlayan EBYS 
uygulamasına başladı. Elektronik 
imza, dijital arşiv, süreç yönetimi 
ve iş zekası raporlaması için ha-
yata geçirdiği proje ile Seydişehir 
Belediyesi iş verimliliği artırmayı 
amaçlıyor. Başkan Tutal, EBYS şef-
faf belediyeciliğin bir gereği olarak 
evrakların ne aşamada olduğunu 
evrakı çıkaran birimlerin de takip 
edilebileceğini kaydetti.

Elektronik İmza Sisteminin 
vatandaşlar ve belediye açısın-
dan kolaylaştırıcı bir öneme sahip 
olacağını kaydeden Başkan Tutal, 
“Her geçen gün artan belge üre-
timine paralel olarak arşiv sıkıntısı 
yaşanıyordu. Böylece fiziksel ar-
şivler ortadan kalkarken, yangın, 
su taşkını, nem, ısı, hırsızlık ve 
yetkisiz müdahale gibi risk fak-
törleri de engellenecek. Böylelikle 
birimler arası yazışmaların elektro-
nik ortamda hızlanmasıyla birlikte 
konuların çözümlerine daha hızlı 
ulaşılması sağlanmış olacaktır. 
Kağıt tüketimini en aza indirge-

yen bu sistemle birlikte belediye 
kağıt israfının da önüne geçmiş 
olacak. Ayrıca bizde elektronik 
imza yöntemi ile mekandan ba-
ğımsız olarak mobil imza ile evrak-
ları onaylayabileceğiz.  Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi’ne geçen 
Belediyemizde vatandaşlarımız iş-
lemlerini daha kısa sürede kolay ve 
güvenli biçimde gerçekleştirebile-
cek sistemle birlikte kurumumuz 
içindeki işlemler kademeli olarak 
kontrol altında olacak. Diğer ku-
rumlarla olan işlemler daha kolay 
ve kısa sürede gerçekleştirilebile-
cek. İstediğiniz zaman işleminizin 
takibini sistem üzerinden kontrol 
edebilecek” dedi. Elektronik imza 
sistemine geçilen 21 günlük süre 
içerisinde vatandaşların işlerinin 
kolaylaşması ve çözülmesi konu-
sunda performans  çok yüksek ol-
duğunu kaydeden Başkan Tutal, 
“21 günlük süre içerinde gelen ve 
giden evrakların sistem üzerinden 
gönderilmesi neticesinde posta 
ve kırtasiye masraflarında yüzde 
50 tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca 
Elektronik belge yönetimi sistemi 
ile birlikte tüm birimlerin gelen 
evrakları cevaplama süresi de yüz-
de 70 daha hızlanmıştır. EBYS’nin 
Belediyemizde kullanımı ile Za-
man, İşgücü, Maliyet ve Rapor-
lama konularında büyük tasarruf 
sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vatandaşların tapuda randevu alırken ve işlem sırasında uzun 
süren beklemelerinin önüne geçecek “Türkiye Tapu” adlı yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor

Tapu ve kadastroda
sıra beklemeye son

Tapu ve Kadastro Genel Müdü-
rü Mehmet Zeki Adlı, teknolojik ge-
lişmelere bağlı olarak sürekli kendi-
lerini yenilediklerini bildirdi. 

Bu kapsamda personele yöne-
lik hizmet içi eğitimler verdiklerini 
dile getiren Adlı, vatandaşların sıra 
beklemeden hızlı işlem yapabilmesi 
için yeni bir çalışma başlattıklarını 
anlattı. “Türkiye Tapu” adlı proje-
nin altyapı çalışmalarının devam 
ettiğini aktaran Adlı, şöyle konuştu: 
“Önümüzdeki 2-3 yılın sonunda biz 
artık Türkiye’nin neresinden baş-
vurursa vursun vatandaşın işlemini 

bekletmeden yapmak için memur 
bazlı değil, sistem bazlı bir çalışma 
yapacağız. Bu sistemde vatandaşın 
işlemi Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun, boş bulunan memur kimse 
direkt o memura havale edilecek. 
Yani vatandaş Ankara’dan dahi 
başvursa Hakkari’deki memurun 
elinde iş yoksa Hakkari’deki memu-
ra işlem gidecek. O memur hemen 
işlemin gereğini yapıp Ankara’ya 
gönderecek. Dolayısıyla vatandaşın 
beklemesi diye bir şey söz konusu 
olmayacak.”

Projenin hayata geçirilmesi için 

mevcut birtakım verilerin sağlık-
lı hale getirilmesi gerektiğini ifade 
eden Adlı, manuel olan işlemlerin 
tamamen ortadan kaldırılması ge-
rektiğini anlattı. 

Adlı, tapu müdürlüklerindeki 
birçok evrakın sayısal ortama geçi-
rilmediğini belirterek şunları söyledi:

“Biz bunları şu anda ayıklıyoruz. 
Ayıkladıktan sonra dijital ortama ak-
taracağız. Dijital ortama aktarıldık-
tan sonra artık neredeki memurun 
eli boşsa işlem direkt orada yapıla-
cak. Vatandaşın belki dakikalar içeri-
sinde sorunu çözülebilecek. Şu anda 

Çankaya Tapu Müdürlüğüne gidildi-
ği zaman görüyorsunuz, çok yoğun 
olduğu için memurun elinde birden 
fazla iş olunca mecburen bekliyor 
vatandaş. Bu beklemeleri tamamen 
ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.” 

Projeyle özellikle büyükşehir-
lerde yaşanan yoğunluk nedeniyle 
ileri tarihe randevu verilmesinin de 
önüne geçileceğine dikkati çeken 
Adlı, Türkiye genelinde personelin 
sistemle belirlenecek eşit iş yükün-
den dolayı iş barışı ve huzurunun da 
korunacağını kaydetti.
n AA

Dr. Ömer Yıldırım’ın babası Ahmet yıldırım vefat etti. Merhum Yıldırım, cena-
ze namazının ardından Çumra Musalla Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi

Yıldırım ailesinin acı günü

Bir yandan Amerika’nın bir yandan 
da İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan 
eylemleri ile en açık ve en sert biçimde 
uğraşırsanız, sade ekonominize değil, 
güvenliğinize ve bütünlüğünüze de bek-
lenmedik kuşak altı vuruşların gelmesine 
hazır olmalısınız.

Hem PKK’nın, hem FETÖ’nün birer 
Amerikan projesini anlamış olduktan 
sonra ve hem Gezi kalkışmasını hem de 
15 Temmuz darbe girişimini yaşadıktan 
sonra, “Acaba dolar durup dururken ne-
den rekorlar kırıyor” diye şaşırmanızın 
anlamı var mıdır? Algı operasyonlarının 
sadece Türk Lirası’nı vurmasına bir nevi 
şükretmeliyiz...

 Ya da Rus uçağını düşürenin hangi 
dürtüyle bu eylemi yaptığını, 15 Tem-

muz’da F16 pilotlarının ço-
ğunun FETÖ’cü olduklarını 
anladıktan sonra kavrama-
dık mı? Rus uçağı krizi tu-
rizmimizi ve dış ticaretimizi 
vurmamış mıydı?

Ya da Gezi kalkışması 
öncesinde faizlerin yüzde 
4’ler düzeyinde olduğunu 
unuttuk mu?

 Bütün bu gerçekleri 
göz önünde tuttuğumuz 
takdirde, faizlere falan takmanın anlamı 
yoktur. Çünkü faiz enflasyona karşı ol-
duğu gibi son dönemde gördüğümüz 

olağanüstü kur dalgalan-
malarına karşı da kullanılan 
bir araçtır.

Yani dış kaynaklı algı 
operasyonlarına karşı uya-
nık olmamız gerekirken, 
Serbest Pazar’ın ve eko-
nominin temel kurallarını 
da aksatmamalıyız. Zaten 
bütün açıklamalar bunun 
böyle olacağını gösteriyor.

Merkez Bankası’nın faiz 
artırımı kararı ertesinde doların değer kay-
betmesini değerlendiren Oxford Econo-
mics̀ in ekonomisti Adam Slater da Türk 

Lirası’nda daha uzun soluklu iyileşmenin 
görülmesi için enflasyon, makro denge-
sizlikler ve cari açık konusunda mesafe 
kaydedilmesi gerektiğini vurgulamış.

Seçime kadar 
Dün Kültür ve Turizm Bakanı Kurtul-

muş, Gezi kalkışmasının ekonomiye faiz 
üzerinden yansıdığını hatırlattı ve şöyle 
konuştu:

“- 24 Haziran seçimlerinden sonra 
Türkiye’de ekonomi dünyasında da ciddi 
bir güven ve istikrar yakalandığı zaman 
bu tür spekülasyonları yapanların da hiçbir 
sonuç almayacağını görüyorum.

Geçici bir dönemdir, vatandaşlarımı-
zın da endişelenmesine ve telaşlanmasına 
gerek olmadığını düşünüyorum.”.

24 HAZİRAN’A KADAR OPERASYONLARA HAZIR OLMALIYIZ

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT



Şam’da doğan Mehmet Eminoğlu, “Babasının “Memleketinize gidin ve İslam’a hizmet edin” sözünün üzerine çeşitli eğitimler 
aldıktan sonra geldiği İstanbul ve sonrasında memleketi Konya’da birçok önemli esere imza atarak yarınlara ışık tutmuştur 

Şam’da doğan merhum Meh-
met Eminoğlu, Mısır’da Ezher Üni-
versitesi’nde ders aldı. Kuveyt’te 
İrşad adlı bir okulda öğretmenlik 
ile Arapça neşriyat yapan İrşad 
dergisinde sekreterlik yaptıktan 
sonra 1960 yılında Konya’ya geldi. 
Eminoğlu birçok makale ve yayım-
lara imza attı. Mevzularına Göre 
Kur’an-ı Kerim Fihristi (1968), 
Çağımızı Aydınlatan Kur’an Mu-
cizeleri (1978), Osmanlı Vesikala-
rını Okumaya Giriş (1989), Şeyh 
Memiş Efendi Tarihçesi (2007) 
basılan eserlerinden bazılarıdır. 
Pek çok öğrencinin tez çalışma-
larına yardımcı olduğu bilinir. 
Şam’dayken “Babasının “Memle-
ketinize gidin ve İslam’a hizmet 
edin” demesi üzerine de İstanbul’a 
gelerek önemli eserlere hizmet 
etmeye başladı. İlk olarak Kuran-ı 
Kerim Fihristini tercüme ve ila-
veler yapmakla yazarlık hayatına 
başladı. Çeşitli yayın kuruluşların-
da musahhihi ve mütercim olarak 
hizmetten sonra memleketi olan 
Konya’ya davetle teşrif etti. Ha-
san Yaşar’ın kaleminden merhum 
Mehmet Eminoğlu; 

MEHMET (EMİN) EMİNOĞLU  
1932 yılında Şam’da doğdu 

Babası, Bozkır’a bağlı Üçpınar ka-
sabasından Müftü Mehmet Emin 
Efendi’nin oğlu Numan Mehmet 
Esat, annesi Şeyh Hasan Kudsi’nin 
kızı Sekine Hanım’dır.  İlk ve orta 
tahsilini Şam’da yaptı. 1946 yılın-
da tahsil için ağabeyi Ahmet Kudsi 
Efendi ile birlikte Mısır’a gitti.   Lise 
dengi bir diploma ile kaydolduğu 
Şeriat Üniversitesini üçüncü sını-
fında terk etti. 1957’de Kuveyt’e 
giderek İrşad adlı bir okulda öğ-
retmenlik ile aynı adla yayımlanan 
dergide sekreterlik yaptı. 1960’ta 
Konya’ya geldi. Burada çıkan Şa-
fak gazetesinde tercümanlık yaptı. 
1962 yılında Suriye’ye gitti. Beyrut 
ve Şam’da yazma eserlerin tetkik 
usulünü öğrenip bir müddet ora-
da çalıştıktan sonra yurda dönerek 
İstanbul’da Bab-ı Ali’de Sabah adlı 
gazetenin ilmî neşriyat bölümünde 
çalıştı. 1968 yılında İlk tercüme 
eseri yayımlandı. Ardından Sön-
mez Neşriyat’ta duvar takvimle-
rine yazılar yazdı. 1973 yılında 
tekrar Konya’ya geldi. Nedve ve 
Can yayınevlerine tercümeler yap-
tı. 1975 yılında Konya Belediye-
si Koyunoğlu Müzesi’nde yazma 
eserler musannifliğinde bulundu. 
Belediye’nin bazı birimlerinde de 
çalıştıktan sonra belediyeden ay-
rılıp Eminoğlu Yayınları’nı kurarak 
telif eserler  neşretti. Sırçalı Med-
rese Konya Taş Eserler Müzesi ve 
Mevlâna Müzesi’nde bulunan me-
zar taşlarını okuyarak yeni harflere 
aktardı. 1995 yılında tekrar Konya 
Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu 
Müzesi’nde yazma eser musannif-
lik ve danışmanlığıyla görevlendi-
rildi. Burada 6.000 yazma eserin 
tasnifini, ayrıca yirmi dokuz ciltlik 
Konya vilayet salnamelerini günü-
müz harflerine aktardı. 

Bu görev ve çalışmalarının 
yanı sıra pek çok öğrencinin tez 
çalışmalarına yardımcı olup Konya 
mahkeme ve noterlerinin Osman-

lıca ve Arapça çevirilerinde bilir-
kişilik yaptı.   Eminoğlu, Gözyaşı* 
başta olmak üzere Konya*, Me-
ram* ve KTO’nun Yeni İpekyolu* 
gibi pek çok dergi ve gazetede el-
linin üzerinde makalesi neşredildi. 
Yayımladığı eser sayısı yirminin 
üzerindedir. Mevzularına Göre 
Kur’an-ı Kerim Fihristi (1968), 
Çağımızı Aydınlatan Kur’an  Mu-
cizeleri (1978), Osmanlı Vesika-
larını Okumaya Giriş (1989), Eski 
Uzaycılar Yeni Uzaycılara ibrettir 
(2005), Şeyh Memiş Efendi Tarih-
çesi (2007)   kitaplarından bazıla-
rıdır.

Vefatına kadar Konya Büyük-
şehir Belediyesi Koyunoğlu Müze-
si’ne danışmanlık ve mütercimlik 
Yaptı. Eminoğlu  Dayısı Ali Rıza 
Kudsi Efendi’nin kızı Emine Rida 
Hanımefendi ile evli olan Mehmet 
Eminoğlu 16 Kasım 2011 günü 
Konya’da vefat etmiş, ertesi gün 
Hacıfettah Mezarlığı’nda toprağa 
verilmiştir. 

Mehmet Eminoğlu Hocamın 
hayat serüveni gurbette dünyaya 
gelmekle başladı ve şeyh Zeyne-
labidin Efendi’nin kulağına ezan 
okuması ve ismini koymasıyla 
farklı bir anlam kazandı. Kon-
ya’mızın en köklü ve en tanınmış 
Memiş Efendi’nin soyundan Hasan 
Kutsi Efendi’nin torunlarından ol-
ması asil olarak yetişmesini sağla-
dı. Muhtereme bir anneden hem 
âlim hem asker olan bir babadan 
olmanın farklılığını daima yaşadı. 
Küçük yaşlarda her gün evde ai-
lecek okunan kitaplarla yetişmeye 
başladı hem Türk kültürü hem de 
Arap kültürünü alarak büyümesi 
devam etti. Henüz 14 yaşlarında 
iken küçük çocuklarının daha iyi 
yetişmesi için hasretlerini bağır-
larına basarak el-Ezher’de oku-
ması ve eğitim alması sağlandı. 
Şeyhülislam Mustafa Sabri, Zahi-
dü’l-kevseri, Mehmet Akif Ersoy, 
Ali Ulvi Kurucu gibi Eminoğlu Ho-
ca’ma da Kahire vefakâr ve sıcak 
kucağını hissettirdi. Şeyhü’l-İslam 
Mustafa Sabri’nin elini öperek, 
Zahidü’l-Kevseri’nin duasını ala-
rak, Hasan el-Benna’nın ihvan 
hareketini tanıması onu farklı kı-
lan hususlardan biri oldu. Seyyid 
Kutup’un Kuran kelimelerini in-
celeyen eserini okumasıyla hayata 
bakışı tamamen değişti. Kahire’de 
adeta tek başına hem hastalıklarla 
uğraştı hem ilim tedrisi yaptı hem 
de çok farklı kültürlerden gelen 
talebelerden sağlam hafızasına en-
gin tecrübeler ve bilgiler depoladı. 
Liseyi dışardan imtihanla bitirdi. 

Ezher’e devam etti, bir çok 
üstaddan ders aldı. Kral Faruk’un 
davetlerinde bulundu. Şu an İslam 
devletlerinde en üst düzeyde hoca-
lık ve devlet görevinde bulunanlar 
onun yakın arkadaşları oldu. Baba-
sının vefatından önce Osmanlının 
son dönemine ait siyasi tarihle il-
gili çok önemli bilgiler aldı. Son 
Osmanlı halifesi, Şerif Hüseyin ve 
emperyalist devletlerle ilgili önem-
li  bilgileri dağarcığına doldurdu. 
Türkiye’ye gelmeden önce Suriye, 
Katar, Ürdün, Kuveyt ve Kahire’de 
bulunmuş olması çok önemli tec-
rübeler ve bilgiler almasını sağla-
dı. Kuveyt’te gazetede çalışması, 
ilk olarak yazma eserle tanışıp 
tasnif yapması ileriki günlerde de 
ona çok büyük kapılar açtı. Yine 
babasının “Memleketinize gidin ve 
İslam’a hizmet edin” demesi üze-
rine de İstanbul’a gelerek önemli 
eserlere hizmet etmeye başladı. İlk 
olarak Kuran-ı Kerim Fihristini ter-
cüme ve ilaveler yapmakla yazarlık 
hayatına başladı. 

Çeşitli yayın kuruluşlarında 
musahhihi ve mütercim olarak 
hizmetten sonra memleketi olan 
Konya’ya davetle teşrif etti. Bu du-
rum Konya için ve benim için bü-
yük bir kazanç olurken kendisi için 
bir hak ettiği değerden bir kopuş 
oldu. Bozkır’da ve Konya’da birçok 
tapu ve kayıt varken Türkiye cum-

huriyeti vatandaşı olabilmek için 
yaptığı mücadele ayrı bir makale 
konusu olarak işlenebilecek kadar 
uzun ve anlaşılmazdır. Tek taraflı 
olarak yazılan resmi tarihin etki-
siyle suçlanan tarafta olmanın de-
zavantajını yaşadı neredeyse Kon-
ya’nın köklü ailelerinin çoğunun 
akrabası olmasına rağmen zaman 
zaman çokluk içinde yalnızlığı ya-
şadı. Konya’da “kainat ve Göklerin 
Fethi”, “Hazreti İsa” gibi kitaplar-
la yazarlık hayatı devam etti. Ço-
cukluğunda okuduğu kitaplardan 
kazandığı kelime merakı Kuran 
kelimeleri hafızı denecek kadar bir 
derinliğe taşıdı. Hadis-i şeriflerde-
ki ve Kur’an’da geçen kelimeleri 
Arap ülkelerinde yetişmiş olmanın 
verdiği avantajla farklı ve anlamlı 
yorumlar kattı ve “Kur’an Muci-
zeleri” kitabını çıkardı. Ecdadın 
eserlerinin tanınması ve okunması 
için yazdığı “Osmanlı Vesikalarına 
Okumaya Giriş” kitabı bu sahada 
bir çığır açtı ve birçok üniversitede 
yardımcı ders kitabı olarak okutul-
du ve 19 baskı yaptı. Zamanın be-
lediye başkanının teklifiyle Koyu-
noğlu Müzesi’ndeki tasnif ve çevri 
çalışmalarına başladı. Buranın bir 
kültür ve eğitim merkezi olma hü-
viyetine kavuşması bir nevi onunla 
başladı. Adeta bir at yarışçısı gibi 
çalıştı, hem yazma eserleri tas-
nif etti hem de kendisine gelen 
Osmanlıca belgeleri çevirdi. Bu 
süre zarfında çok önemli makale-
lere de imza attı. Bunlara ilaveten 
“Karatay Medresesi Yazı İncileri” 
kitabını çıkardı. Altı bin adet yaz-
ma eserlerin tasnifinin tamamlan-
masından sonra da Konya’nın en 
önemli tarihî kaynağı olan Konya 
salnamelerini toplamaya başladı. 
Konya’dan İstanbul’dan ve An-
kara’dan birçok kütüphane tara-
narak salnamelerin tamamı top-
landı. Otuz cilt ve 7500 sayfadan 
Salnamelerin çevirisini tamamladı. 
Bu gün basılan Konya salnameleri 
onun eseri olarak vücut buldu. Bu 
noktada zikredilmesi gereken en 
önemli hususta aileden gelen ve 
Konya siyasi tarihine ışık tutacak 
olan el yama eserler ve belgeler ve 
hatırat kitaplarını karşılıksız olarak 
Koyunoğlu Kütüphanesi’ne hediye 
etti. Hele kendisine emanet edilen 
belki milyarlar edecek nitelikteki 
kitapları ve belgeleri zaman zaman 
ihtiyacı olsa bile bir diğergamlık 
göstererek bağışlamayı tercih etti. 
Ardından kitaplığını da Koyunoğ-
lu kitaplığına vakfetti. Bununla da 
kalmayıp abisi Ahmet Kutsi’ye ait 
olan çok geniş ve önemli kitaplığın 
da bağışlanmasına vesile oldu. Ça-
lışmak adeta onun yaşam enerjisi 
olarak hayatına katkıda bulundu 
ve Konya’nın en önemli tarihi kay-
nağı olan ve 151 ciltten oluşan 
Kadı sicillerinin çevirisini başlattı. 
Başlattığı çalışma hala devam et-
mektedir. 

Eminoğlu hocamı rahmet-
le özlemle sevgiyle anıyoruz. On 

altı yılımız nerdeyse beraber geç-
ti (1995-2011). 2004 yılına kadar 
Koyunoğlu müzesindeki odasında 
çalıştı. 98- 2000 li yıllarda da aynı 
odayı paylaştık. El yazma eserleri 
tasnif ediyor, ben de onun yardım-
cısı olarak çalışıyordum. Bu yıllar 
benim için çok kıymetli yıllardı. 
Hem onu tanıyor hem bilgisinden 
faydalanıyor hem de gelen giden 
çevresinden istifade ediyordum. 

Beraber olduğumuz yıllarda 
hem aileyle ilgili hem uzun yılla-
rını geçirdiği Arap alemi ile ilgili 
çok önemli bilgiler aktardı. Maale-
sef Ailenin adı Bozkır hadiselerine 
karışmış ve Delibaşı ve Bozkır ha-
diselerinin müsebbibi olarak Anne 
tarafından akraba olan Zeynela-
bidin Efendi gösterilmiş, onunla 
birlikte babası Numan Esad Efendi 
de yurt dışına çıkmak zorunda kal-
mışlardır. Olayın yatıştırılması için 
Konyalı Mehmet Vehbi Efendinin 
tazyikiyle Kardeşi Rıfat Efendi idam 
ettirilmiştir.  Zeynelabidin Efendi 
Hem Babası Bahaddin Efendinin 
halifesi olarak Nakşi şeyhi, hem 
ayan meclisi üyeliği yapmış,  İs-
lam ve meşrutiyet kitabını yazmış 
münevver bir zattır. Nazif yardımcı 
Beyin anne tarafından dedesi Eski 
milli eğim müdürlerinden mual-
lim Mehmet Ferit’in bacanağıdır. 
Zenelabidin Efendi Delibaşı olay-
larını tasvip etmediğini müteaddit 
defa ifade etmiştir. Emin Hocamın 
anlattığına göre Sultan Vahdettin 
Atatürk’ü Anadolu’ya görevlendir-
meden önce Zeynelabidin Efendiyi 
göndermiştir. Zeynelabidin Efen-
di Konya’ya gelmiş ileri gelenleri 
toplamış ama onlarda bir umut 
ışığı bulamayınca “memlekette 
kahd-ı rical var”  diyerek görevi 
iade etmiştir. Zeynelabidin Efen-
diyle Sultan Vahdettin arasındaki 
konuşmalarla ilgili Ali Ulvi Kuru-
cu’nun hatıratında ayrıntılı bilgiler 
bulunmaktadır. Doğudaki Şeyh 
Sait isyanı sırasında Zeynelabidin 
Efendiye ulaşan bir heyet, Şeyh 
Sait için silah talebinde bulunur-
lar. Emin hocamın anlattığına göre 
Zeynelabidin Efendi Anadolu’daki 
silah depolarının yerlerini bilmek-
tedir. Zeynelabidin Efendi gelen 
heyeti tarihi bir cevapla geri gön-
dermiştir.; “Bu millet Müslüman 
bir millettir. Ülkenin üzerindeki 
durum bir bulut misalidir, bu kara 
bulutlar bir gün olur dağılır gider. 
Bu devletin baki kalması gerekir” 

Eminoğlu hocam birçok Arap 
ülkesinde bulunmuştur. Suriye’de 
ve Mısır’da okumuş, Kuveyt’te ga-
zete çıkarmış, yazma eserleri tasnif 
etmiş, Katarda hocalık yapmıştır. 
Bulunduğu her ortamda Osman-
lının yani Türkiye’nin savunucusu 
olmuştur. Suriye’de bulunduğu 
sırada bir Arap; “Türkler Arapları 
kullandı ve sömürdü deyince” on-
lara; “ Arapların o yıllarda neyi var-
dı, petrolü mü vardı da sömürdü. 
Osmanlı Araplara ancak hizmet 
götürdü Haremeyn başta olmak 

üzere her yere unutulmaz eserler 
bıraktı.” Şeklinde cevap vermiş.  

Eminoğlu hocamın çocuklu-
ğundan beri hastalıklar ve sıkıntı-
lar yakasını bırakmamıştı. 2000 li 
yıllarda vakıf hastanesinde diyaf-
ram zarının yırtık olduğu tespit 
edildi. Daha önceler ciğerinde su 
var diye yıllarca yanlış tedavi uy-
gulanmıştı. Bunların neticesi yo-
rulmuş ve yürüyemez hale gelmiş-
ti. Artık çalışmalarını evde devam 
ettiriyordu. Ben haftada veya on 
beş günde bir ziyaret ediyordum. 
Ama her gün istisnasız telefonla 
görüşüyorduk. Bazen hal hatır sor-
mak için bazen bir ayetin tefsirini 
sormak için bazen anlayamadığım 
bir Osmanlıca kelime için arıyor-
dum.   Bu yıllarda zaman zaman 
merama gezintiye çıkıyorduk bir 
müddet sonra onu da yapamaz ol-
duk.  Ziyareti geciktirdiğim zaman 
tatlı sitemlerini bildirir “ama sen 
yine de akrabalarımdan daha sık 
geliyorsun” diyerek iltifat ederdi. 

Bir soğuk kasım günü akra-
balarından Hocaköylü Mehmet 
Uysal ile ziyaretine gitmiştik. Yarı 
uyur yarı uyanık haldeydi bizim 
geldiğimizi görünce gülümsedi ve 
doğruldu. Elleri ve ayakları adeta 
buz kesmişti. Ellerinden tuttum 
bir müddet sonra açıldınız hocam 
dedim. Sevinerek “tabii ki dostlar 
gelirde insan açılmaz mı?” diye 
cevap verdi. Bilinci gelip gidiyor-
du ara sıra Molla Mehmet Efendi 
diye sayıkladığını duyuyordum. 
Molla Mehmet Efendi Suriye’de 
metfun dayısı Ali Rıza Kutsi’den 
sonra Nakşi kolunun temsilcisi ve 
kendisinin de şeyhi olduğunu söy-
lemişti. Hatta kendisinden daha 
önce dinlediğim bir hatıratında 
Konya’da ki buhran günleri za-
manında vatandaşlık hakkını daha 
alamamış yarım yamalak bir gelir 
İstanbul’dan Konya’ya çağıranlar 
sözlerini tutmamış, gelen misa-
firlerin ardı arkası kesilmiyor. Bir 
anda kendisini caddenin ortasında 
bulmuş. Onu Molla Mehmet Efen-
di elinden tutarak kenara çıkarmış.

  Onun çok kullandığı “ Allah 
kuluna yetmiz mi” ayeti kerimesi 
hiç hatırımdan çıkmıyordu. Ko-
nuşma sırasında “entakanallahu 
ve entaka kulle şey’ ” ayeti geçti , 
“antakanallahü ellezi antaka külle 
şey’”  şeklinde düzeltti, ben “ellezi” 
yi unutmuştum o halde bile yanlış-
lığa tahammülü yoktu. Bir saat ka-
dar oturduk Allah’a emanet ol de-
dik ve ayrılmak istedik ama sanki o 
ayrılmak istemiyordu ve “hakkınızı 
helal edin” diyerek bizden helallik 
istedi. Ben hocam yapmayın size 
ne hakkımız olacak deyince; “öyle 
demeyin   uzun süre beraber olduk 
hak geçmiş olabilir” dedi. Ben de 
yerden göğe kadar helal olsun siz 
de helal edin dedim. O da; “helal 
olsun” dedi ve ayrıldık.  O günün 
akşamı  hocamın hastaneye kaldı-
rıldığı haberi geldi Mustafa Çıpan 
hocam ve Mustafa Uysal karde-
şimle numune hastanesi aciline 
vardık ama hocam çoktan gözleri-
ni yummuştu. Daha önce söylediği 
“Allah’ım ilme hizmet ettiğim sü-
rece beni yaşat, Yoksa hayatın ne 
anlamı var.”  Sözü hatırıma geldi 
hakikaten de öyle oldu son gününe 
kadar çalıştı ve çalışamayacağı bir 
zamanda da gözlerini yumdu, ara-
mızdan ayrıldı. 

Eminoğlu hocamın her konu-
da kendi şahsına münhasır farklı 
fikirleri vardı. Deha derecesinde 
bir hafızası bitmez tükenmez bir 
enerjisi vardı. Beraber olduğumuz 
yıllarda kendisinden dinlediğim 
güzel sözleri ajandama bir bir kay-
detmiştim. O notlardan bir buket 
sunmak istiyorum. 

• Üzüntülü ve mahzun ol-
duğum zaman bana şu hadis-i kut-
si’yi hatırlatırdı. 

“Ben kalbi kırık olanlarla bera-
berim.” 

• Dünya’ya fazla tamahı 
olan birisini gördüğü zaman da şu 

beyti terennüm ederdi. 
Dünyayı terk et ve hicret et
Dünya ticaret alanı değildir
Dünya bir tenceredir 
Herkes onda pişmektedir. 
• Osmanlıcayı bilmeyen 

ve milliyetçilik taslayanlara da şu 
mısraları söylerdi.

Ebced-i bilmez iken ol epter 
Eb ile ced ile tefahur eder.
(Eski harfleri okumayı bilmez 

ama babasıyla dedesiyle övünür)
• Son zanlarından ihtiyar-

lığın verdiği sıkıntıları ifade etmek 
içinde şu Arap şiirini söylerdi;

“Ah gençlik gelse de ihtiyarlı-
ğın bana neler yaptığını bir anlat-
sam.”

• Uzun yıllar gurbet hayatı 
yaşamış ve akrabalarından da ya-
şayanlar olmuş onlardan Abdur-
rahman Şahin’in şöyle söylediğini 
not etmişim;

Bir gün olur boran kış hep sa-
vuşur 

O zaman emmi yeğen kavuşur
Acep mülakatımız nasip ola mı
Yoksa hasret kıyamete kala mı 
• Bir insanda olması gere-

ken özellikleri şöyle sıralamıştı;
Dilde letafet
Sözde zerafet
Kalpte selamet
Anlatımda halavet 
• Kuran’la irtibatı hafız de-

recesinde ileriydi ve bazı ayetleri 
hiçbir tefsirde bulunmayan şekil-
de yorumlardı. Kuran’ın lafzından 
çok manasının önemli olduğunu 
söylerdi bir keresinde Kurtubi’den 
nakille şunları söyledi;

“Kim Kuran’ı okurda onu tefsir 
etmez veya tefsirini öğrenmezse 
Sanki a’madır sanki yabancıdır.”

• Beraber çalıştığımız yıllar 
şu hadisi- şerifi yazdırmıştı; 

Dünyada misâfir gibi olun. 
Câmileri ev edinin. 
Kalplerinizi inceliğe ve yumu-

şaklığa alıştırın. 
Çokça tefekkür edin ve ağlayın. 
Nefsin kötü arzûları sizi ayrılığa 

düşürmesin. 
İçinde oturmayacağınız binâlar 

yapıyorsunuz. 
Yiyemeyeceğiniz şeyler toplu-

yorsunuz. 
Ulaşamayacağınız emeller bes-

liyorsunuz
•Hayatı özetleyen şu manidar 

ifadeleri de ondan dinlemiştim; 
Hayat elemdir
İlacı emeldir
Acelesi de eceldir. 
• Diğer bazı notlar;
-Dört şey seni aldatmasın: 
Sultanlara (idarecilere) yakınlık
Kadınlardan elde ettiğin mal
Kışın sıcaklığı
Düşmanın gülmesi 
-Şu iki şey bir araya gelmez:
Zina ile zenginlik
Erken kalmakla fakirlik 
-Nefis tamahkârdır
Sana kanaat etmek düşer
Onu bil ve ona göre yaşa  
Onun şu duası zikredilmeye 

ve örnek alınmaya değer diye dü-
şünüyorum “Allah’ım ilme hizmet 
ettiğim sürece beni yaşat, yoksa 
hayatın ne anlamı var. ” Onun 
bana diğer nasihatleri de şöyledir ;

-Ben yürürken bile en uzaktaki 
yürüyeni hedef alır ve onu geçme-
ye çalışırdım.

-Ben işten değil iş benden ka-
çardı

-Alasulu olma ya önde ol, ya 
sonda

-Hiç yapılmayanı yap; tekrarcı 
olma.

-Cömert ol ve küçük hesaplar 
peşine düşme.

-Kara sinek gibi olma, arı gibi 
ol. Kara sinek asalaktır, arı üret-
kendir.

-Çocukların iyi yetişmesi için 
iyi bir mahallede otur.

   Allah rahmet etsin, kabri 
cennet bahçesi olsun, kendisinin 
söylediği bir dua ile bitirelim “Cen-
nette Hazreti peygamberin tefsir 
derslerinde buluşalım” inşallah

Merhum Mehmet Eminoğlu

Eserleriyle ışık oldu
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MHP Konya Milletvekili Adayı  Celil Çalış, “Tarım bir ülkenin en önemli dinamiğidir. Tarım anayasal 
güvence altına alınması gereken bir konudur” dedi. Gençlerin tarıma yönlendirilmesi gerektiğini 
belirten Çalış, modern tarım tekniklerine geçilip, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi 

‘Tarım gençleştirilmeli’

24 Haziran’da gerçekleştirecek 
olan Cumhurbaşkanlığı ve Millet-
vekili seçimlerinde Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) Konya Milletvekili 
Adayı  Celil Çalış, seçim çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. Tarım 
sektörü ve çiftçiler tarafından “Top-
rağın Adamı” olarak nitelendirilen 
MHP Konya Milletvekili Adayı Celil 
Çalış  gittiği  her bölgede büyük bir 
ilgi ve alaka ile karşılanıyor. Seçmene 
Cumhur İttifakı’nın önemini anlatan 
Çalış, Milliyetçi Hareket Partisi’ne 
destek istiyor. Yenigün Gazetesi’ni 
ziyaret eden MHP Konya Milletvekili 
Adayı Celil Çalış, 

Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Hasan Ayhan ve Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
ile görüştü. Çalış, “Hem kamu çalı-
şanı olduğumuz dönemde, hem de 
Sivil Toplum Kuruluşlarından gö-
rev aldığımız süreç içerisinde yap-
mış olduğumuz hizmet memlekete 
hizmet, millete hizmet anlamında 
elimizden gelen gayreti gösterdik. 
Yapmış olduğumuz çalışmalar rapor-
lamaya kadar gitti. Tavsiyeye kadar 
gitti. Artık bu işi yetki makamında, 
teslim makamında olması gerektiği-
ni, çözüm bulamadığımız sorunlara 
çözüm bulma noktasında yetki ma-
kamında bulunmamız gerektiğini 
kararını aldık ve bu kutlu yolda MHP 
Konya Milletvekili adayı olduk” dedi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ
 MECBURİ BİR SEÇİM 

24 Haziran seçimlerinin ülke açı-
sından önemine değinen Çalış, “24 
Haziran seçimleri ile ilgili birçok de-
ğerlendirmeler var. Ama bana göre 
bu seçim mecburiyet seçimi olarak 
değerlendiriyorum. Çünkü 2011 yı-
lında yapılan referandum sonucunda 
cumhurbaşkanı halk tarafından seçil-
sin mi dendi. 2015 yılında cumhur-
başkanı halk tarafından seçildi. En 
son 16 Nisan tarihinde de referan-
dum ile cumhurbaşkanlığı yönetim 
sistemi geçişimli diye soruldu. Bun-
lar gerçekleşti. Bu cumhurbaşkanlı-
ğı yönetim  sistemi ile  birlikte eski 
parlamenter sistem yönetimi  devam 
ediyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim 
sistemi devam ediyor. Bu kargaşa 
oluşturdu. Ve bu kargaşanın çözümü 
noktasında yaklaşık 2 yıldan beri ya-
şamız olduğumuz 15 Temmuz’dan 
bu yana gelen süreç içerisinde Tür-
kiye kendi içerisindeki çok önemli bir 
ihaneti bertaraf etti. Türkiye’yi işgal 
girişimine karşı Fırat Kalkanı ve Afrin 
Zeytin Dalı Operasyonlarını gerçek-
leştirdik. Terörle mücadeleye aralık-
sız devam ediyoruz. Ekonomimize 
yönelik saldırılar var. Kendi içimizde-
ki siyasetle mücadele ediyoruz. Siya-
seten başarı elde edemeyen insanlar 
kendi ülkesini başka yerlere şikayet 
etmek ve orada çözüm aramak gibi 
çaresizliğe düşüyorlar. Türkiye ar-
tık yeni sistemde, farklı bir yönetim 
sistemi ile önümüzdeki 2023, 2053, 
2071 hedeflerin anlamsız olmadığı-
nı, liderimiz Devlet Bahçeli’nin 20 
yıldan beri söylemiş olduğu önce 
ülkem sonra partim ve sonra ben 
anlayışının ne olduğunu son iki yılda 
iyi anlamış olduk. Genel Balkanımız 
Devlet Bahçeli kendisini ve partisini 
bu memleket için feda edebileceğini 
ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI 
GÖNÜLLERDE YERİNİ ALDI

Cumhur İttifakı inşallah sandık-
taki teveccühünü alıp 2023 hedef-
leri doğrultusunda önemli bir adım 
olduğunu ifade eden Çalış, “Şu anda 
Cumhur İttifakı gönüllerde yerini 
aldı. Cumhur İttifakı’na yönelik ta-
bandaki çok ciddi memnuniyeti bazı 
bürokrat ve siyasi kesimi hazmede-
medi. Çünkü bunlar bugüne kadar 
vesayetçi anlayış içinde bürokrasiyi, 
yönetimi, kadroları ellerinde tuttular. 
Ama Milliyetçi Hareket Partisi gerçe-
ği var. Milliyetçi Hareket Partisi, çok 
ciddi bir kendi gücü olan, insan gücü 

olan, karakter-
li insanlardan 

oluşmuş ve 
son 15 
y ı lda 
c idd i 
a n -
lamda 
d ı ş -
l a n -

mış insan kesimi var. Bilgisi ile be-
ceresi ile en önemlisi vatan-millet 
sevgisi ile yanıp tutuşan insanlar 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu dev-
letin yönetiminde görev alacaklar. 
Vesayetçi kesim bunu paylaşmak 
istemediğinden dolayı ciddi bir şekil-
de son bir yıldır bu Cumhur İttifakını 
bozmak için ellerinden geleni yaptı-
lar. Ama bu liderlerin almış olduğu 
kararlar ile birlikte çırpınışın Berhude 
olduğu ortaya çıktı. Şu anda toplum 
gönlünde yer alan Cumhur İttifakı 
inşallah sandıktaki teveccühünü alıp. 
Önümüzde en kısa vade olan 2023 
hedeflerine ulaşma noktasında, önü-
müzdeki engelleri aşıp çalışmaları-
mıza devam edeceğiz” diye konuştu.

TARIM BİR ÜLKENİN DİNAMİĞİDİR
Tarımın bir ülkenin en önemli 

dinamiği olduğunu ifade eden Çalış, 
“Geçtiğimiz 16 yıla baktığımız za-
man tarım ve milli eğitim noktasında 
çok ciddi sorunların olduğu ortada. 
Yapmış olduğumuz bir çok değer-
lendirmede ekonomik kalkınmanın 
temelinin tarım olduğu ifade ettik. 
Tarım bir ülkenin en önemli dinami-
ğidir. Tarım anayasal güvence altına 
alınması gereken bir konudur. Şu 
anda yaşadığımız adaylık sürecin-
de Konya’da tüm partiler içerisinde 
tarımı temsil eden tek milletvekili 
adayı benim. Bu da Milliyetçi Ha-
reket Partisinin bu memleketin özü 
olduğunu, tarıma ne şekilde önem 
verilebildiğini ortaya koymuştur. Şu 
an Türkiye genelinde 7 tane tarım 
insanı Milliyetçi Hareket Partisinde 
seçilebilecek konumdadır. Konya’yı 
tarım şehri diyoruz. İktidarın ve mu-
halefetin Konya’da tarıma verdiği 
değer açık bir şekilde orta. Bu çıkan 
sonuç bizlerin çalışma alanını biraz 
daha kolaylaştırıyor. 

Biz hem kamu çalışanı olduğu-
muz dönemde hem de sivil toplum 
kuruluşu başkanı olduğumuz dö-
nemde çiftçilerimiz ile her zaman 
gönülden, gözden birbirini anlaya-
bilen insanlarız. Çiftçi de olmam se-
bebi ile çiftinin derdini biliyoruz. Çift-
çilerimizin sorunu öğrenmeye gerek 
yok. Sorunları da biliyoruz. Çözüm 
önerilerini de biliyoruz. Bu zamana 
kadar değerlendirme ve tavsiye ko-
nusunda idik. Allah nasip eder ise ve 
halkımızda bize teveccüh gösterir ise 
yetki makamında olacağız ve daha 
gür bir sesle, artık bu işi ne olursa ol-
sun başaracağız şeklinde istihdamı, 
tarımdaki verim olayını, üretim ola-
yını, pazarlama olayını, su olayını ve 
toprak olayını en iyi şekilde dile ge-
tirip bu konuda gece uyumayacağız, 
gündüz oturmayacağız ve kendimizi 
bu konuya adayacağız. Ve üreticinin 
ihtiyacı kabul edilene kadar hem 
şahsım hem de parti yetkililerine 
aktaracağımız bilgiler ile partimizi 
en aktif şekilde ortaya koyacağız. Bu 
seçim hem Konya’da hem de Türki-
ye’de tarımın yanında olan tek parti-
nin Milliyetçi Hareket Partisi olduğu 
kendisini bir kez daha ortaya koydu” 
dedi.

TARIMDA EN BÜYÜK 
SORUN GİRDİ MALİYETLERİ 

Tarımdaki sorunları bahsettiği-
miz zaman akla gelen ilk sorun girdi 
maliyetlerin yüksek olması ve elde 
edilen ürünlerin pazarlanmasında 
istenilen fiyatlara satılamaması ol-
duğuna dikkat çeken Çalış, “Tarım-
daki sorunları bahsettiğimiz zaman 
akla gelen ilk sorun girdi maliyetlerin 
yüksek olması ve elde edilen ürünle-
rin pazarlanmasında istenilen fiyat-
lara satılamaması. Üretimi kısıtlayan 
en önemli etkenlerden biri de yağış 
dengesizliği. Bizim Konya ve İç Ana-
dolu Bölgesi için yağış dengesizliği, 
yağışın yeterli olduğu yerlerde de 
sulama suyunun imkanının yetersiz 
olduğu gibi konular akla gelir. Ancak 
tarımdaki en önemli tehdit ve tehlike 
istihdamla ilgili olay. Tarımla çalış-
ma ile ilgili olay. Tarım nüfusunun 

giderek yaşlanmasını, yeni nesilden 
de tarıma olan talebin net bir şekilde 
azaldığını görüyoruz. Bu sorunların 
bakanlığın ürün destekleri ile çözüle-
meyeceği, insanların tarımda kalması 
konusunda sosyal yapıyı destekleye-
cek projeler oluşturması gerekmek-
te. Bu projeleri sadece Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığından bek-
lemek haksızlık olur. Çiftinin tüm 
sorunlarını Tarım Bakanlığı çözsün, 
Tarım bakanlığı bu işi halletsin dü-
şüncesinde değiliz. Çünkü insanların 
yaşam durumu, aile durumu ve tüm 
etkenleri ortaya koyduğumuz zaman 
sosyal alan öne çıkıyor. Bu da sadece 
Tarım Bakanlığı’nın sorunu değil. Bu 
konularda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı doğrudan 

ortak hareket ettiği, insanları doğdu-
ğu yerde doyurup  sosyal politikalar 
oluşturulması lazım” dedi.

GENÇLERİ TARIM ALANINDA 
TUTABİLECEK SOSYAL PROJELERİN 

ÜRETİLMESİ GEREKİYOR 
Gençleri Tarım alanında tuta-

bilecek sosyal projelerin üretilmesi 
gerektiğini ifade eden Çalış, “ Sosyal 
projeler içerisinde gençlerimizi ta-
rımda tutabilmek, gençlerimizi tarım 
yaparken zevk alabilecek teknolojik 
gelişmeler oluşturmamız lazım. Şu 
anda Konya’da arazi toplulaştırma-
sı Konya’nın bir ucunda başladı. İyi 
niyetli bir başlangıç. Ama eksikleri 
var. Bunlar giderilmesi gerekir. Daha 
geniş tarım alanlarına, daha modern 
tarım metotlarda işi yapmamız gere-
kiyor. Modern tarım dediğimiz olay-
ları hem bitkisel alanda hem de ta-
rım alanlarında oluştururken tekniğe 
uygun, tekniği anlayabilen insanlarla 
yapmamız lazım. Bu teknik dediğim 
olay otomasyon olayıdır, kontrol ola-
yıdır. Bunu belli bir olgunluya geçmiş 
insanlara anlatmak zor. Otomas-
yonlu olan tarım teknikleri gençlere 
kabullendirmek lazım. Konya’da 50 
yaş altındaki insanların tamamı akı-
lı cep telefonu kullanıyor. Şu anda 
tarımda modernizasyon  dediğimiz 
olaylar da bu olayların benzeridir. 

Topraktaki nem ihtiyacının uzaktan 
algılanabilmesi, ne zaman sulama-
ya başlanılabileceği, ne zaman güb-
re verilmesi gerektiğini, ne zaman 
ilaç verilebilmesi gerektiğini olayı 
uzaktan algımla ile yönlendirilme 
alakasıdır. Bunu da insanlara kabul 
ettirmek belli bir yaştan sonra çok 
zor.  Çiftçilerimize veya genç çiftçi-
lerimize insanları yönlendirme orayı 
aslında burada yatıyor. İnsanlarımıza 
sosyal yapının oluşturulması ve çift-
çiliğin sevdirilmesi anlamını buradan 
harekete geçirip teknoloji ile tarımsal 
istihdamı buluşturduğumuz zaman 
insanlarımızı bu bölgede yaşar du-
ruma getiririz. Üretim bölgesinde 
bulunan gençlerimizin bazıların sırf 
evlilik sorunu ile ilgili sebeplerden 
dolayı şehirlerde askeri ücret ile yada 
başka işleri tercih etme gibi duruma 

gidiyorlar” dedi. 
Devletin projelerde biraz daha 

önünü açacak şekilde projeler üret-
mesi gerektiğini ifade eden Çalış, 
“Üretim bölgesinde kaçan insanla-
rımız en büyük sorunu eğer ihtiyaç-
sa, eğer en önemli ortaya koyduk-
ları mazeretleri  sebepse sağlık ve 
sosyal güvence. Üretim bölgesinde 
yaşayan insanların sağlık ve sosyal 
güvenceleri üretim bölgelerinde ya-
şayan insanların devlet tarafından 
karşılanması. Aile Sosyal Bakanlığı 
ve Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile 
birlikte çok önemli sosyal bir proje. 
İnsanları o bölgede tutup, sağlık ve 
sosyal güvencelerini ihtiyaçsa gide-
rip, mazereti ortadan kaldıracağız. 
Bu yapı ile üretimden çıkıp, şehirlere 
yük olacak insanları üretim bölgele-
rinde tutup, şehirlere yük olmayı kur-
taracağız. Tarım Bakanlığı’nın Milli 
Tarım Projesi kapsamında önemli 
projeleri var. Ama uygulanabilirlik-
leri çok zor. Geçtiğimiz ortaya konan 
ve hadi gel köyümüze geri dönelim 
projesi ile köye dönenlere 30 bin TL 
teşvik. Bu yıl 300 koyun projesinin 
uygulanabilirliği çok zor. Ama çok iyi 
niyetli bir proje. Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığına bağlı  Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu ve Tarım Bakanlığı kendi vermiş 

olduğu desteklemelerde bin bir pro-
sedür  ile  insanlara kredi almaktan 
sulamaya teşvik, hayvancılığa teşvik 
ve diğer alanlarda teşvik ve destek-
leri alabilmek için insanın canından 
cezp edici prosedür var. Mezun yada 
genç dediğimiz insanları üretime 
yönlendirmek için hem hazine ara-
zilerin bu insanlara kiralanması hem 
de hayvancılık boyutunu değerlen-
dirdiğimiz  zaman işletme kurup, 
işletebilmesi konusunda, devletin 
projelerde biraz daha önünü açacak 
şekilde projeler üretmesi gerekiyor. 
Gençlerimizi hem hayvansal üretim 
hem de bitkisel üretim konusunda 
teşvik edilmesi sonucunda üretime, 
tarımsal istihdama çok ciddi katkı 
sağlanılacağını, yeniliklerin önünün 
açılacağına inanıyorum” diye konuş-
tu.

KIRSAL KESİM TARIMDA
 KALMAK İSTİYOR

Saha çalışmaları kapsamında 
teşkilatlar ile birlikte kırsal alanda ol-
duklarını ifade eden Çalış, “Saha ça-
lışmaları kapsamında teşkilatlarımız 
ile birlikte köylerimize, mahallemize 
gidiyoruz. Vatandaşın birinci derdi 
seçimlerin bitmesinin ardından ziya-
ret edilmemeleri. İnsanlarımız seçim 
döneminde ziyaret edilmiş. Sonrasın-
da ziyaretler kenara itilmiş. İnsanla-
rımızın en çok istediği olay ulaşılabi-
lirlik. Derdini anlatma ve sonucunda 
olumlu-olumsuz dönüş almak isti-
yorlar. Yöneticilere ulaşım ve güven 
noktasında çok ciddi sorunların ol-
duğunu gördük. Son zamanlardaki 
teknolojik gelişme, insanların sosyal 
medya üzerinden yapılan paylaşım-
ları okuyabiliyorlar. İnsanlar sosyal 
medyayı çok etkili bir şekilde kulla-
nıyorlar. Ve insanların her şeyden 
haberleri var. İnsanlarımız üretimde 
kalmak istiyor. Özellikle gençlerimiz 
üretimde kalmak istiyor. Ancak gir-
di fiyatlarının sürekli yükselmesi bu 
işlerden soğutur  pozisyonda. Vatan-
daşların bu işlerin spekülasyon fir-
malar tarafından yönlendirildiği dü-
şüncesindeler. Devletin üretici lehine 
taraf olmadığını ve kendi hallerinde 
bir şeyler gerçekleştirebildiklerini ifa-

de ediyorlar” dedi.
TARIMSAL ÜRETİM İLE TURİZMİ İÇ İÇE 

KOYMAMIZ LAZIM
“Tarımsal üretim ile turizmi iç içe 

koymamız lazım” diyen Çalış, “Ta-
rımsal üretim ile tarımsal turizmi iç 
içe koymamız lazım. Konya turizm 
Mevlana çevresinde dönmekten 
kurtulmalı. Bugün kültür varlıkları 
açısından birçok ilçemizde önemli 
kültür varlıklarımız var. Bunlar de-
ğerlendirip. Antalya ve Ürgüp yolu 
üzerindeki uzak doğu bölgelerine 
geçiş döneminde Konya’nın sade-
ce yemek yemekten öteye geçilip, 
farklı bir yapı oluşturulmalı. Kırsal 
turizm diye bahsettiğimiz Ilgın, İsmil  
ve  Seydişehir bulunan sıcak suların 
faaliyete geçirilerek hem sağlık tu-
rizmi hem de kesme çiçeklik vb ilk 
tufanda elde edilecek olan ürünlerde 
gelir kaynağı olacak şekilde halkın 
bu işten yaranabileceği önemli katkı 
sunacak imkanlar var. Turizm sadece 
dini turizm olarak değil. Sağlık turiz-
mi, kırsal turizm ve tarımsal turizm 
olarak genişletip, aslında bütünlüğü 
oluşturup, Konya menfaatine istih-
dam ve ekonomik ve görsel alanda 
tanıtımına katkı sağlamalıyız” dedi. 

TARIMSAL SANAYİDE 
TEKNOLOJİ ATAĞI 

Konya sanayisinin 6 organize sa-
nayiye yöneldiğini ifade eden Çalış, 
“Şu anda Konya 6 Organize Sanayi 
bölgesini oluşturma hevesinde. Kon-
ya  sanayi bakımında yerli otomobile 
talip olan çok önemli bir merkez. Ar-
tık Marmara’nın yetmediğini, bu ola-
yın Anadolu’ya yayılması gerektiğini 
bunun da yayılabileceği en uygun 
yerin Konya olduğunu düşünüyoruz. 
Bizler Yerli otomobile talip olmamızın 
yanında tarım aletleri üretimin yüzde 
70’ını Konya gerçekleştiriyor. Ama 
ekonomik değere baktığımız zaman 
ağırlığı kadar ekonomik değerliği 
yok. Biz bu adımdan bir adım yuka-
rıya gideceğiz. Artık mekanizasyon 
düzeyine taşıyıp kendi yürüyebilen 
ve kendi çalışabilen mini bir fabrika 
pozisyonunda oluşan biçerdöverlerin 
traktörlerin  veya kendi yürür hasat 
harman makinelerin, uzaktan kendi 
yürür makinelerin oluşturabileceği 
yapıya Konya sanayisinin kendi yürür 
akıllı makinelere yönelmesi lazım” 
diye konuştu.

KONYA’NIN EN BÜYÜK SORUNU 
ŞEHRİN OVAYA DOĞRU BÜYÜMESİ 

Konya’nın  büyüme bakımın-
dan Türkiye’nin sorunsuz illerinden 
biri olduğuna dikkat çeken Çalış, 
“Konya şehri büyüme bakımından 
Türkiye’nin sorunsuz illerinden biri. 
Son 20 ve 30 yıla baktığımız zaman. 
Şehrin Çumra, Karapınar,Karatay 
bölgesine büyümesi hem mesleki 
açıdan hem de şehircilik açısından 
uygun değil. Doğada gerçekleşen bir 
olay 20,30 ve 50 yılda tekrarlanabilir. 
Yapılara göre de uzun vadeli inşatlar 
buna göre yapılır. Yapılan barajlar, 
göletlerde 500 yıllık doğa olayına 
göre değerlendirilir. Şehirlerinde ta-
rım bölgelerinden uzak tutulup, geç-
miş yıllarda yaşanan doğa olaylarını 
dikkate almak lazım. Şehircilik an-
lamında Konya belediye anlamında 
altyapı bakımından sorunu olmayan 
bir belediye.  Konya’nın en büyük 
tehlikesi şehrin ovaya doğru büyü-
mesi. Hayvancılıkta en önemli sorun 
yem girdisi. Hayvanlar yem yiyerek  
et ve süt verecek. Özellikte Türki-
ye’de ve Konya’da büyükbaş hayvan-
cılık konusunda sıkıntı yok. 

Olması gereken hayvan varlığı 
yeterince var. Hayvancılıkta küçük-
baş konusunda sıkıntı yaşıyoruz. 
Koyunculuktan ciddi anlamda uzak-
laştık. Ve yaşadığımız et sorunu kü-
çükbaş hayvancılık sorunu ile alakalı. 
Bu konunun üzerine gidilmesi gere-
kir. 

Bunun üzerindeki giderirken 
mera alanındaki sorunların çözülme-
si ve mera alanında  kontrolü mera 
hayvancılığın tekrar yapılması. Ko-
yunculuk faaliyetinde bulunacak kişi 
bulunsa bile o işi yürütecek çoban 
bulmak zor.  Organize Hayvancılık 
Bölgesi ile ilgili bir adıma atılmıştı. 
Buranın doldurulması gerekir. Tarım 
ve hayvancılık bir bütün içinde yeni-
den planlanmalı. Bu nokta da çalış-
malarımızı sürdürüyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MHP Konya 
Milletvekili Adayı

  Celil Çalış

 MHP Konya Milletvekili Adayı  Celil Çalış, “Çiftçi de olmam sebebi ile çiftinin derdini biliyoruz. Sorunları da biliyoruz. Çözüm 
önerilerini de biliyoruz. Bu seçim hem Konya’da hem de Türkiye’de tarımın yanında olan tek partinin Milliyetçi

 Hareket Partisi olduğu kendisini bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Yenigün Gazetesi’ni ziyaret eden MHP Konya Milletvekili Adayı Celil Çalış, 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Ayhan ve Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak ile görüştü.



26 MAYIS 201818 SPOR 3

ESKİ STADYUMLAR 
‘Millet Bahçesi’ oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Bursa, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep, Konya, 
Samsun ve Ordu’da eski statların bulunduğu alanlar, “Millet Bahçesi” olması kararlaştırıldı. Daha önce yeşil alan 

olacağı açıklanan Konya Atatürk Stadyumu da Millet Bahçesi olacak

Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın önceki gün katıldığı bir canlı 
yanında, geçtiğimiz Perşembe günü 
ise Ankara Spor Salonu’nda düzenle-
nen AK Parti Seçim Beyannamesi ve 
Aday Tanıtım Toplantısı’nda, “Bazı 
illerimizde ‘Millet Bahçeleri’ kuraca-
ğız” sözlerinin ardından gözler ülke 
genelindeki eski statlara çevrildi. Bir-
çok kentte yeni statların yapılmasının 
ardından atıl durumda kalan eski 
statlara belediyeler tarafından “Millet 
Bahçeleri’’ kurulacak. “Millet Bahçe-
si” oluşturulacak bazı iller şöyle: 

KONYA ATATÜRK STADYUMU 
Konya’nın merkez Meram ilçesin-

de 1950 yılında hizmete açılan Atatürk 
Stadyumu, uzun yıllar farklı spor dal-
larındaki müsabakalara ev sahipliği 
yaptı. Atiker Kon-
yaspor’un 
yeni 

stad-
yumu-

nun 2014 
yılında faaliyete 

geçmesinin ardından kentin Spor 
Toto 2. Lig’de mücadele eden diğer 
takımı Anadolu Selçukspor’un karşı-
laşmalarının oynandığı eski stadyum, 
kentin işlek bölgesinde bulunuyor. 
Kurulduğundan bu yana 68 yıldır spor 
camiasına hizmet veren yaklaşık 100 
bin metrekarelik alan, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın verdiği müjdeyle “Mil-
let Bahçesi” olarak halkın kullanımı-
na açılacak. Eski stadyum alanında 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
bir süre önce başlatılan düzenleme 
çalışmaları halen devam ediyor. 
Çalışmalara alan içindeki Konya’nın 
hafızalarında yer alan spor salonunun 
yıkımıyla başlandı.

BURSA ATATÜRK STADI  
Yapımı için 1926 yı-

lında Atatürk’ün 
b i z z a t 

kendisinin bin lira bağışta bulunma-
sı, hem 1948 yılından bu yana resmi 
törenlere hem de Bursaspor’un şam-
piyonluk başta olmak üzere elde ettiği 
birçok başarıya ev sahipliği yapması 
nedeniyle ketin tarihinde ayrı bir 
önemi bulunan Bursa Atatürk Stad-
yumu, Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yaptırılan 45 bin kişilik yeni 
stadın tamamlanmasının ardından 

2017 yılının başlarında yıkıldı. Eski 
stattaki 50 bin metrekarelik alan, aynı 
yılın ikinci yarısından itibaren gerçek-
leştirilen düzenleme ve yeşillendirme 
çalışmalarıyla park haline getirildi.  
Çevre düzenlemeleri ve yeşillendirme 
çalışmalarının tamamlanmasının ar-
dından eski stadyum, “Millet Bahçe-
si’’ olarak Bursalılara hizmet vermeye 
devam edecek.   

ESKİŞEHİR ATATÜRK STADI  
Eskişehir’de spor müsabakala-

rına 1953 yılından itibaren yaklaşık 
15 bin seyirci kapasitesiyle hizmet 
veren Atatürk Stadyumu, yaklaşık 
33 bin kişilik yeni stadyumun geçen 
yıl tamamlanması sonucu atıl kaldı. 
Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde-
ki Atatürk Stadyumu’na ihtiyaç kal-
mayınca yerine meydan ve ‘’Millet 
Bahçesi’’ yapılması kararlaştırıldı. 
Toplam 56 bin 400 metrekare olarak 
projelendirilen meydanda yeşil alan, 
otopark ve rekreasyon alanları bulu-
nacak, sosyal hizmetler sunan yapılar 
yer alacak. Millet Bahçesi’nde muh-
telif çiçekler ve endemik bitkiler yen 
alacak.

Anketle vatandaşın istekleri de 
sorulan alan, Türkiye’nin en büyük 
kent meydanlarından biri olacak.

TRABZON HÜSEYİN
 AVNİ AKER STADI 

Trabzon’da Şenol Güneş Spor 
Kompleksi’nin açılmasının ardından 
faaliyeti sonlanan ve yeni stadın ya-
pım sözleşmesi gereği Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredi-
len Ortahisar ilçesine bağlı Hızırbey 

Mahallesi’ndeki Hüseyin Avni Aker 
Stadı’nın yıkım işi Kasım 2017’de 
başladı. Yıkım işleri tamamlanan 
eski stadın bulunduğu 63 bin metre-
kare büyüklüğündeki alana “Millet 
Parkı” yapılması planlanıyor. 
Şehrin belleğinde önemli bir yere 
sahip stadın hafızalarda yer etmiş 
izlerinin korunarak, Trabzonlula-
ra daha konforlu, yaşanabilir ve 
fonksiyonel park yapılması hedef-
leniyor. 

GAZİANTEP KAMİL OCAK 
STADYUMU 

Gaziantep’te yıllarca futbolun kal-
bi olarak nitelendirilen Kamil Ocak 
Stadyumu, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın talimatıyla yerini, çocuklardan 
gençlere ve kadınlara kadar toplumun 
tüm kesimlerinin yararlanabileceği 
sosyal bir alana bırakacak. Dönemin 
spordan sorumlu Devlet Bakanı Kamil 
Ocak tarafından 44 yıl önce yaptırılan, 
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın 
yanı başındaki stat, geçen yıl Gazian-
tep Arena’nın hizmete sunulmasıyla 
atıl duruma düştü. Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi de Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatıyla stadın bulun-
duğu bölgeyi faydalı bir alana dönüş-
türmek için çalışmalar yapıyor. Stadın 
yıkılmasıyla elde edilecek alanda ca-
minin yanı sıra kütüphane ve genç-
lerin de yararlanacağı sosyal alan 
oluşturulması planlanıyor. Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, 100 dönümlük kent meydanı-
nın, daha yaşanabilir olması adına 
tasarım yaptıklarını söyledi.

Kentsel tasarımı gerçekleştirecek 
görevlilere tüm teknik ve zemin etütle-
riyle ilgili bilgileri verdiklerini belirten 
Şahin, “Valilik binasını da taşıyarak 
bu alanın yaşayan bir meydan ol-
masını istiyoruz. Çocukların bura-
da bir yaşam alanı oluşturmasını 
ve kadınların yeşil bir doku için-
de vakit geçirebilmesini hedefli-
yoruz.” ifadelerini kullandı. Şa-

hin, mevcut 
kent meydanının 
istedikleri boyutlarda olmadığını dile 
getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın talimatıyla ve takibiyle aslında eli-
miz çok güçlendi. 100 dönümlük çok 
büyük bir alanı, nasıl bir cennet bah-
çesine dönüştüreceğiz, bunun planını 
yapıyoruz.” diye konuştu.

SAMSUN 19 MAYIS STADYUMU 
Samsun’un merkez Canik ilçe-

sinde 1975 yılında hizmete açılan 19 
Mayıs Stadyumu, uzun yıllar farklı 
spor dallarındaki müsabakalara ev 
sahipliği yaptı. Samsunspor’un yeni 
stadyumunun 2017 yılında faaliyete 
geçmesinin ardından atıl duruma dü-
şen ve TOKİ’ye tapusuyla devredilen 
102 bin 799 metrekare alan içindeki 
stadyumun çevresinde 2 suni çim 
sahası, güreş salonu, Gençlik ve Spor 
Hizmetleri İl Mü-

dürlüğü ve prefabrik ofisleri 
bulunuyor. Stadyum ile hemen yanın-
da bulunan 34 bin 533 metrekarelik 
alan, “Millet Bahçesi” olarak vatan-
daşların hizmetine sunulacak. 

ORDU 19 EYLÜL STADYUMU
Ordu’da da yeni stat inşaatının 

tamamlanmasının ardından mev-
cutta kullanılan 19 Eylül Stadyumu 
yıkılarak alana “Millet Bahçesi” oluş-
turulacak. Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’da yeni 
stat inşaatına yaklaşık bir yıl önce 
başlandığını belirterek, “Yeni Ordu 
Stadı’nın inşasıyla eski stadyumun 
bulunduğu alanının tamamını halkın 
hizmetine açacağımızı belirtmiştik. 
Sayın Cumhurbaşkanımızdan projey-
le ilgili müjde gibi açıklama geldi. Biz 
de eski stadyum alanına ‘Millet Bah-

çesi’ kuracağız.” şeklin-
de konuştu.

n AA
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Osmanlıspor’un başarılı futbolcusu Ser-
dar Gürler, menajerlerinin kulübü ile görüş-
tüğünü ifade ederek, “Kulübe şu an gelen bir 
teklif yok” dedi. 

A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı 
özel maçın hazırlıklarına başlarken, kadroda 
yer alan Serdar Gürler basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor’da ge-
çirdiği sezonu değerlendiren 26 yaşındaki 
futbolcu, tatile iyi şekilde çıkamadıklarını 
söyleyerek, “Üzgünüz. Tatile en iyi şekilde gi-
remedik. Hayat devam ediyor. Osmanlıspor, 
seneye daha iyi bir takım kurup çıkmayı he-
defleyecektir. Osmanlıspor çok büyük bir 
camiadır. Başkanlarımız ne derse o olur. Biz 
işimize bakıyoruz. 15 gün milli takımdayız. Bu 
şanlı forma altında elimizden geleni yapmaya 

geldik” şeklinde konuştu. 
“KULÜBE GELEN BİR TEKLİF YOK” 
Gürler, kulübe gelen bir transfer teklifi 

olmadığını söyleyerek, “Ben son maç oyna-
yamadım. Üzgündüm ve tatile gidip kafamı 
dinledim. Menajerlerim kulüple görüşüyor. 
Kulübe gelen resmi bir teklif yok. Şu an Os-
manlıspor’un oyuncusuyum öyle de kalmaya 
devam ediyorum. Herkesin hedefleri vardır. 
Benim hedeflerim de büyük. Allah’ın izniyle 
onlar nasıl görüyorsa öyle olacak. Bu ligde 
devam etmeyi arzu ediyorum. Hedeflerime 
ulaşmak için elimden geleni yapacağım” ifa-
delerini kullandı. 

“BU TAKIM AVRUPA 
ŞAMPİYONASI’NA DAMGA VURACAK” 

Serdar, A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa 

Şampiyonası’nda iyi bir performans sergi-
leyerek, adından sıkça söz ettireceğini ifade 
ederek, “Milli takımın geleceğini çok açık 
görüyorum. Gençlerimiz, benden daha kü-
çük kardeşlerim İngiltere’de oynuyor. Cen-
giz İtalya’da, Hakan Milan’da. İnanılmaz 
bir jenerasyon geliyor. 2 sene sonra Avrupa 
Şampiyonası’na Türkiye damga vuracak gibi 
duruyor. Kim olursa olsun hocam bu takımı 
koruyacaktır. 5 kişi gider 5 kişi kalır biz gideriz 
kalırız orası ayrı ama çok güzel bir sinerji var. 
Çok güzel bir arkadaşlık var. Yaş gruplarımız 
da var, hemen hemen milli takımın 2 sene 
sonra tam olarak oturmuş olup Avrupa Şam-
piyonası’na damga vuracağını düşünüyorum” 
açıklamasını yaptı. 
n İHA

Serdar Gürler: Kulübe gelen
bir transfer teklifi yok

Yeşil beyazlı takımda sezon bo-
yunca 31 farklı isim forma giyerken 
32’si Süper Lig 2’si de Türkiye Kupası 
olmak üzere toplam 34 maçta forma 
giyen İbrahim Ak, Konya Anadolu Sel-
çukspor’un bu sezon en fazla forma 
şansı bulan ismi oldu.

31 FARKLI FUTBOLCU
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2017 

– 2018 sezonunu 8. sırada tamamla-
yan Konya Anadolu Selçukspor’da bu 
sezon 31 farklı futbolcu forma şansı 
buldu. 21 yaş ortalaması ile ligin en 
genç takımı olan yeşil beyazlılarda en 
fazla forma şansını İbrahim Ak buldu. 
Bu sezon 34 kez Konya Anadolu Sel-
çukspor forması giyen İbrahim Ak’ı 
33 kez ile Ali Yaşar, Onurcan Güler ve 

Mücahit Can Akçay takip etti. Yavru 
Kartal’da Kaleciler Mücahit Atalay 30, 
Alp Tutar ise 6 kez forma şansı buldu. 
2017 – 2018 sezonuna iyi başlayan 
Konya Anadolu Selçukspor futbolcusu 
Emre Can Atila ise 15 maçta forma 
giydi. Emre Can, devre arasında Ma-
kedonya ekiplerinden Shkupi takımı-
na transfer oldu ve burada da 11 kez 
forma giydi.
EN FAZLA SARI MÜCAHİT’TEN 

Konya Anadolu Selçukspor’da 
2017 – 2018 sezonunda en fazla sarı 
kartı golcü oyuncusu Mücahit Can Ak-
çay gördü. Mücahit, oynadığı 33 maç-
ta 10 kez sarı kart gördü. Mücahit ile 
oynadığı aynı maç sayısına sahip olan 
Ali Yaşar ise 9 kez sarı kart gören isim 

oldu. Bu iki futbolcuyu 8’er kart ile Ay-
berk Altan ve Sertan Yiğenoğlu takip 
etti. Bu sezon Yavru Kartal’da 6 farklı 
oyuncu kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 
Yeşil beyazlıların savunma oyuncula-
rından Ali Yaşar ve Sertan Yiğenoğlu 
2 kez kırmızı kart gören isim oldular. 
Savunmanın bir diğer ismi Ahmet 
Önay, Kaleci Mücahit Atalay, İbrahim 
Ak ve Ayberk Altan ise 1’er kez kırmızı 
kart ile oyun dışı kaldılar.

MÜCAHİT’TEN 17 GOL 
2017 – 2018 sezonunu 55 puan ile 

8. sırada kapatan Konya Anadolu Sel-
çukspor, rakip kalelere 52 gol bıraktı. 
Bu 52 golün 17’si yeşil beyazlıların 
golcü ismi Mücahit Can Akçay’dan 
geldi. Yavru Kartal’ın bir diğer Forvet 

ismi olan Seddar Karaman ise rakip 
filelere 13 gol bıraktı. Yeşil beyaz-
lıların Forvet hattı dışında savunma 
oyuncularından da önemli katkı geldi. 
Konya Anadolu Selçukspor’da savun-
ma oyuncuları Ali Yaşar ve Sertan 
Yiğenoğlu 4’er gol kaydetti. Orta saha 
isimlerinden Onurcan Güler, Ayberk 
Altan ve İbrahim Serdar Aydın da 
attıkları 3’er gol ile takımın hücum 
hattına destek verdiler. TFF 2. Lig’de 
gol krallığı yarışını ise Mücahit Can 
Akçay’dan 2 gol daha fazla atan Erhan 
Şentürk kazandı. Erhan, rakip filelere 
19 gol bırakırken gol krallığı yarışını 
2. sırada bitiren Mücahit Can Akçay 
ise 17 gol kaydetti.
n VEYSEL KOÇ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2017 – 2018 sezonunu 55 puanla 8. sırada tamamlayan Konya Anadolu Selçukspor’da 
en fazla forma şansı bulan isim İbrahim Ak oldu. Yeşil beyazlı takımda 31 farklı oyuncu forma şansı buldu

Yavru Kartal’ın en 
istikrarlısı İbrahim

Özel sporculardan 
Başkan Altay’a ziyaret 

Özel Sporcular Konya İl Temsilcisi İsmail Tuna, Türkiye 
derecesi alan özel sporcular, antrenörleri ve kulüp yöneticileri 
ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı zi-
yaret etti. Ziyarette, özel sporcular başarılarının sırrını Başkan 
Uğur İbrahim Altay’a anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay; Özel Sporcular Konya İl Temsilcisi İsmail Tuna ‘ya, özel 
sporcular, Antrenörleri ve kulüp yöneticilerine çalışmalarında 
başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Emre Belözoğlu 
1 yıl daha imzaladı

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık 
yeni sözleşme imzaladı. 

Medipol Başakşehir’den beklenen açıklama geldi. 3 sezondur tu-
runcu-lacivertli formayı terleten takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun söz-
leşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 2018-2019 sezonunda da İstanbul ekibinin 
başarısı için ter dökecek olan tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Medipol 
Başakşehir ile 101 maça çıktı ve 14 gol, 20 asistlik performans sergi-
ledi. Medipol Başakşehir’in resmi sitesinden 37 yaşındaki oyuncunun 
transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Başkanımız Göksel Gü-
müşdağ’ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında 
futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiş-
tir. 2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giyme-
ye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu’na başarılar diler, 
zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz.”   n İHA

Yeni Malatyaspor’da 
yabancılar elde kaldı

Süper Lig’deki ilk sezonunu 10. sırada tamamlayan Evkur Yeni Ma-
latyaspor’da büyük beklentilerle transfer edilen ancak sezon içerisinde 
bekleneni veremeyen yabancı oyuncular elde kaldı. 

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında yüksek bonservis ücretleriyle 
döviz kuru üzerinden sözleşme yaparak aldığı yabacı futbolcular Nacer 
Barazite, Sadio Diallo, Fabian Farnolle ve Issiar Dia’nın gönderilmesi 
için yol arıyor. Malatya temsilcisi beklediği verimi alamadığı yaban-
cılarını bonservis sorunu nedeniyle gönderemediği için yeni transfer 
yapamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Döviz kurunun yüksek 
seyretmesi sarı-kırmızılı yönetimin işini daha da zorlaştırırken, Başkan 
Gevrek’in önümüzdeki günlerde gönderilmesi düşünülen isimlerle bir 
görüşme yapacağı bildirildi. 

Evkur Yeni Malatyaspor’un gözden çıkardığı yabancı futbolcuların 
mukavele bitiş tarihleri ise şöyle: 

Fabian Farnolle 2019, Sadio Diallo 2019, Nacer Barazite 2020, 
Issiar Dia 2020.  n İHA

Okçular Vakfı tarafından düzen-
lenen 6. Uluslararası Fetih Kupası 
Okçuluk Yarışmaları öncesinde okçu-
lar, İstanbul’un farklı meydanlarında 
gösteriler yaptı. Okçular Vakfı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Uluslara-
rası Fetih Kupası öncesinde “Okçular 
Meydana Çıktı” sloganıyla yeniçeri 
elbiseleri giyen okçular, İstanbul’un 
en önemli meydanlarında çeşitli gös-
teriler gerçekleştirdi. 

Işıklı okları, geleneksel yeniçeri 
kıyafetleri ile Taksim Meydanı’nda 
canlı heykel performansı sergileyen 
okçular, vatandaşlardan ilgi gör-
dü. Vatandaşlar, metro hatlarında yol-
culuk yapan okçularla hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirile-
cek Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk 
Yarışmaları öncesinde düzenlenen 

etkinliklerle dünyanın en eski spor-
larından biri olan okçuluğun sevdiril-
mesi amaçlanıyor. Okçular Vakfı’nın 
gerçekleştireceği sokak etkinlikleriyle 
İstanbul halkı okçulukta ulusal ve ulus-
lararası alanda başarılı sporcuları gör-
me imkanı da bulacak.

FETİH KUPASI’NDA 55 
ÜLKEDEN 500 OKÇU 

YARIŞACAK
27-29 Mayıs’ta gerçekleşecek 

Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk 
yarışmalarında, 55 ülkeden dünyanın 
en iyi 500 okçusu birincilik için yarışa-
cak. Fetih Kupasında, okçular “olim-
pik ve geleneksel okçular”, “olimpik 
yay ve makaralı yay”, “büyükler 
bay-bayan” kategorilerinde kürsüye 
çıkmak için ter dökecek.
n AA

Okçulukta Fetih Kupası hazırlıkları sürüyor
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BİR DAHA ASLA!
Atiker Konyaspor’un tecrübeli savunma oyuncusu Selim Ay, değişim süreçlerinin her zaman riskler barındırdığını ancak bu se-
neki gibi zorlu geçmesini beklemediklerini söyledi. Selim Ay, “Bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız ve yaşamayız” dedi

Atiker Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu Selim 
Ay sezonu değerlendirdi. Süper Kupa ile başlayan 
sezonun Konyaspor adına sıkıntıların yaşandığı bir 
yıla dönüştüğünü ancak son haftalardaki perfor-
mansla Atiker Konyaspor’u ligde tuttuklarını ifade 
eden Selim Ay, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve 
ekibinin göreve gelişinin Konyaspor adına bir dönüm 
noktasını olduğunu söyledi ve taraftara da destekle-
rinden dolayı teşekkür etti.

 ‘Sezona Süper Kupa ile iyi başladık. Ama iste-
mediğimiz bir sezon ortası oldu’ sözleriyle değerlen-
dirmesine başlayan Selim Ay, “Hem içeride hem 
de dışarıda bayağı zorluklarla mücadele ettik. Ama 
bizim için bu sezonun nasıl başladığı değil nasıl bitti-
ği önemliydi. Çok da iyi bitirdik diyemeyiz. Ama zor-
lukların karşısında zorluklara rağmen sezonu iyi bir 
yerde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Allah korusun 
daha kötüsü de olabilirdi. Ama hiçbir zaman müca-
deleden, inancımızdan ve birlik beraberliğimizden 
vazgeçmedik” diye konuştu.

 DEĞİŞİMİN BU KADAR SANCILI 
OLACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİK

Değişim süreçlerinin her zaman sancılı ve zor 
dönemler olduğuna da işaret eden Selim Ay, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Geçen sene bittikten sonra ve 
bize ‘Bundan sonra hedef ne?’ diye her soru soruldu-
ğunda biz aslında yaşadığımız durumla ilgili uyarıları 
önceden vermeye çalıştık. Neden bu uyarıları verme-
ye çalıştık. Ben kendi açımdan baktığımda önceden 
görmüşlükten veya tecrübe edilmişlikten dolayı değil 
bu durum. Her zaman bir değişim ve yenilenme sü-
recinde iyi de olabilirsiniz, kötü de olabilirsiniz. Yeni 
bir hoca geliyor, yeni bir sistem oluyor, yeni arkadaş-
lar dahil oldu aramıza. Tabi bütün bunlar bizim açı-
mızdan kolay olmadı. Bunun üstesinden gelmenin 
zor olacağını biliyorduk. Ama bu kadar zorlanacağı-
mızı bizde tahmin etmemiştik. Yaşananlarla birlikte 
3 yılda aşılan kaos ortamından 3 ayda yeniden bir 
kaos ortamının içine girildi. Ve bu kötü durumdan sa-

dece inanmakla, birlik beraberlikle çıkılırdı. Bunun 
farkındaydık…”

DAHA İYİ YERLERDE GÖRECEĞİZ 
Selim Ay, “Sergen hoca ilk geldiğinde bizlere 

‘Geçmişte ne yapıldığının artık bir önemi yok. Bu sa-
atten sonra sadece önümüzdeki maçlara birlikte ha-
zırlanıp inanacağız. Biz gerekeni yapacağız ve onun 
sonucunda inşallah ligde kalacağız’ diye bize söyle-
mişti. Ve Sergen Hoca geldikten sonra sadece önü-
müzde oynayacağımız maçlar ve sadece kazanılmak 
düşünülerek Atiker Konyaspor’u her zaman olması 
gerektiği Süper Lig’de bırakma adına mücadelemize 
başladık. Bu hedefimizde de başarılı olduk. Bunun 
içinde çok mutluyuz. Bu sene olanlardan ve yapılan-
lardan hem biz hem de Konya şehri umarım bir ders 
çıkartmışızdır. İnşallah bundan sonra bu hatalara bir 
daha hiç kimse düşmeden ve Atiker Konyaspor’u da 
bir daha bu durumlara düşürmeden inşallah daha da 
iyi yerlerde göreceğiz” şeklinde görüş belirtti.

 İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ
‘Takımımız adına sezon içerisindeki en önemli 

dönüm noktası Hocamız Sergen Yalçın ve ekibinin 
göreve gelmesiydi’ diyen Selim Ay, açıklamasına 
şöyle devam etti: “Bizim adımıza sezon içerisinde 
birçok dönem noktası olabilecek olaylar oldu. Ama 
bence Sergen Hocanın gelişiydi. Çünkü kendisi bu 
konuda hem başarılı hem de özgüveni yüksek bir 
hoca. İstediklerini yapmaya başladık. Özgüvenimiz 
yeniden yerine geldi. 5 maçta gol yemedik. Özgüven 
olduğu zaman istediğin her şey daha da rahat ger-
çekleşebiliyor. Bunu da görmüş olduk. Ama ‘Birlikte 
Başaracağız’ sloganı vardı. Bu gerçekleşmiş oldu. 
Son haftalarda taraftarlarımız bize inanılmaz destek 
oldu. Zor haftalarda güçlü karakterler ve güçlü inan-
mışlıklar ortaya çıkması lazımdı. Bu konuda taraf-
tarlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Allah’ın izniyle 
kötü giden bir sezonun sonunu güzel bitirdik. İnşallah 
Atiker Konyaspor olarak bir daha böyle bir durumla 
karşılaşmayız ve yaşamayız…”   n SPOR SEVRİSİ
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