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Tarihimizi iyi
anlatmalıyız
Çocuklara müze kültürü 
kazandırmak adına çalış-
malar yaptıklarını belirten 
Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, “Gele-
ceğimizin teminatı olan 
çocuklarımıza tarihimizi 
çok iyi anlatmalıyız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Adem Bulut İnşaat, çalışanlarını, 
müşterilerini, dostlarını iftarda 
buluşturdu. Tıp Fakültesi 
minibüs hattı esnafı ve Ulusoy 
Kozmetik de iftar verdi.
 n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Jandarma Komando Er Selçuk 
Alkış. Tezkeresine 120 gün kala 
operasyon sırasında şehit düştü. 
Henüz iki yıllık evli olan Şehit 
Alkış geride iki evlat bıraktı.  
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
İlmihal sayfasında bugün verilen 
bir zekatın sahih olabilmesi için, 
zekatı verirken veya onu ayırırken 
niyetin bulunması şart olduğu 
vurgulandı. 
n SAYFA 13’TE

MANEVİ ÖNDERLER
Hem şeyh hem müderris hem de 
siyasetçi olarak dikkatleri üze-
rinde toplayan merhum Zeynel 
Abidin efendinin “Derviş hazır 
askerdir!” tanımı, enginliğini 
gösteriyor. 
n SAYFA 16’DA

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Ganalı Abdul Majeed Issifu, 
Gana’da CNN gibi medya 
kuruluşlarının Türkiye’yi bir savaş 
ortamındaymış gibi tanıttığının 
bilgisini verdi. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Konya’nın önde gelen inşaat 
firmalarından olan Adem Bulut 
İnşaat, çalışanları, müşterileri, 
dostları ile iftarda bir araya geldi. 
Umman Usta Düğün Saray’ında 
yapılan iftar programında Adem 
Bulut İnşaat yönetim kurulu üye-
leri misafirlerini kapıda karşıladı. 
İftar programında konuşan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Adem Bulut, 
yemeğe katılan tüm misafirlere 
teşekkür etti. Bulut, “İftar prog-
ramımıza teşrif ederek bizleri 

gururlandıran bütün dostlarımıza 
gönülden teşekkür ediyorum. 
Adem Bulut İnşaat sadece inşaat 
projeleriyle değil sosyal sorum-
luluğa katkı sağlayacak halkla 
ilişkiler projeleriyle de vatandaşın 
yanında olmaya devam ediyor. 
Bugün bu vesileyle birlik ve be-
raberliğimizi pekiştirmenin, uzun 
süredir bir araya gelemediğimiz 
dostlarla görüşmenin hazzını ya-
şıyoruz” dedi. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Rengarenk
Tatlar...
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Adem Bulut İnşaat 
iftarda buluşturdu 

Projeleriyle adından söz ettiren Adem Bulut İnşaat, çalışanları, müşterileri, dostları ile iftarda bir araya geldi

Türkiye’nin en büyük kozmetik firmalarından 
Ulusoy Kozmetik, her yıl gerçekleştirdiği gele-
neksel iftar programını bu yıl da gerçekleştirdi. 
Atiker Deluxe’de gerçekleşen iftar programına 
çok sayıda davetli katıldı. Ulusoy Kozmetik Yö-
netim Kurulu Başkanı İbrahim Göçer, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tevfik ve Mustafa Göçer davetlile-
ri kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi. Ramazan 
ayında dostları ile bir araya gelmekten mutluluk 
duyduğunu dile getiren Ulusoy Kozmetik Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Göçer, herkese teşekkür 
ederek, misafirlerin Ramazan aylarını tebrik etti. 
İftar sonrası misafirler sohbet etme imkanı buldu.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Ulusoy Kozmetik’ten geleneksel iftar 

Tıp Fakültesi minibüs hattı esnafı iftar yemeğinde birara-
ya geldi. Asfa Cafe de düzenlenen iftar programına Minibüs-
çüler Odası yönetimi, çalışanları, durakta çalışan şoför esnafı 
ile eskiden durakta çalışanlar biraraya geldi. Oldukça neşeli 
bir ortam içerisinde geçen iftar uzun yıllar görüşmemiş arka-
daşların derin sohbetlerine tanıklık etti. 

Tıp Fakültesi Durak Başkanı İbrahim Güçlü bu tür organi-
zasyonların çalışanlar arasındaki diyalogu daha da güçlendir-
diğini belirterek, “Biz uzun yıllardan buyana bu tür sosyal fa-
aliyetlerimizi sürdürüyoruz. Böylelikle arkadaşlar arasındaki 
dayanışmayı, birlik ve beraberliği pekiştiriyoruz” dedi. Güçlü 
iftar programlarına katılan tüm arkadaşlara teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Minibüsçü esnafından birlik iftarı 

Halim, Kerim olan Allah’tan başka ilah yoktuŗ  ulu Arş’ın Rabbi, noksan 
sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile 
olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı (hakkımda yaratmanı) talep 
ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, 
her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, 
kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey 
Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!
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NAMAZ VE KUR’ÂN
Ankebutsûresinde şöyle buyruluyor: 

“Allah, gökleri ve yeri hak olarak (yerli 
yerince) yarattı. 

Şüphesiz bunda, iman edenler için 
(Allah’ın varlık ve kudretine) bir nişane 
vardır. Rasulüm! Sana vahyedilenKitab’ı 
oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, 
hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Al-
lah’ı anmak, elbette (ibadetlerin) en bü-
yüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

Ömer Nasuhi Bilmen merhu-mun 
tefsirinde belirtildiğine göre burada Pey-
gamberimiz (s.a.v.)’e hitaben “Sana 
vahyedilenKitab’ı oku” buyrulmasının 
manası: “Nice hakikatleri beyan eden, 
hükümleri açıklayan, ibretli kıssalar ihti-
va eden ve ahlaki öğütleriyle mü’minleri 
iki cihan saadetine ulaştıran Kitb-ı Mü-
bin’i kıraate müdavim ol. 

Ümmetine de bunu tebliğ et ki, 
Kur’an kıraatine devam etsinler, ayetler-
deki güzel ahlakı huy edinsinler. Bu ve-
sileyle Allah’ın sevdiği kullar zümresine 
dahil olsunlar.” demektir.

Ruhu’l-Beyan’da ise bu cümle şöyle 
açıklanıyor: “Allah’a yaklaşmak, naz-
mını hıfzetmek ve manaların hakikatini 
tefekkür etmek için Kitab’ı oku. Kur’an’ı 
tefekkür ve tedebbürle okuyan kimseye 
daha önce keşfolunmayan manalar açı-
lır.” Çünkü tefekkür ve tezekkürle yapılan 
Kur’an tilaveti, okuyanı ulvi duygularla 
buluşturur, imanını pekiştirir. 

Ve Kur’an-ı Kerim okunan evlere 
sekinet iner. Peygamberimiz (s.a.v.); 
“Yüce Mevla’nın, Kur’ân okuyanları şe-
refli melekleri katında andığı” müjdesini 
vermiştir.

Yine Ömer Nasuhi Bilmen merhu-
mun tefsirinde belirtildiğine göre ayet-i 
kerimede “Namazı kıl.” buyrulmasının 
manası ise “En büyük ibadetlerden olan 

namazı, adabına riayet ederek kılmaya 
devam et. Ve bunu ümmetine de tebliğ 
et. Çünkü muntazaman kılınan namazlar, 
sahibini Allah’ın rızasına muhalif olan 
davranışlardan alıkoyar.” demektir. Na-
maz, zikri de içine alır ve bu itibarla iba-
detlerin en büyüğü, en önemlisidir. Bu-
nunla birlikte İslâm alimleri, iyiliğe sevk 
etmeyen ve kötülüklerden alıkoymayan 
namazların sahibinin sırtında bir vebal 
olacağını dile getirmişlerdir...

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), bir 
vakit namazın diğer vakte kadar arada 
işlenen küçük günahların affına vesile 
olacağınıbildirmiştir; namazın zekât ve 
sıla-i rahimle birlikte cennete götüren 
amellerden olduğu8 müjdesini vermiştir.

Görüldüğü üzere bu mübarek ayetler, 
önümüze bir çerçeve getiriyor. Buna göre 
Müslüman, Cenab-ı Hakk’ın nimetleriyle 
kuşatıldığının her zaman şuurunda olma-
lı ve şunu hiç unutmamalıdır; yüksek ve 
azametli semalarla üzerinde yaşadığımız 
yerküreyi ve bu ikisi arasında olan her 
şeyi kusursuz bir şekilde O yaratmıştır. 
Bütün bunları hiç bir karışıklığa meydan 
vermeden idare etmektedir. 

Müslüman, önce bu kevni ayetlere 
ibret nazarıyla bakmalı, ondan sonra da 
Kitab-ı Mübin’i, tedebbür ve tezekkürle 
okumalıdır. 

Çünkü bizim tutunacağımız iki sağ-
lam kulpun birincisi, her ayeti ve her 
cümlesi ile yolumuzu aydınlatan Kur’an-ı 
Kerim’dir. İşte, sadece bu iki ayet-i keri-
me bile önümüze nezih bir hayat çerçe-
vesi getiriyor. 

Tutunacağımız sağlam kulpların 
ikincisi ise elbette sünnet-i seniyyedir. 
Kur’an-ı Mübin’i açıklayarak insanlığa 
tebliğ eden Rasulullah (s.a.v.)’in söz, fiil 
ve takrirlerinin tamamıdır.

Kur’an’dan Mesaj
Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, 
ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış 
hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile 

sulanır. (Böyle iken) yemişlerinde onların bir kısmını 
bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını 
kullanan bir toplum için ibretler vardır. (Rad 4)

Oruçlu kimse kötü söz söylemesin  ̧kaba davranmasın. 
Onunla kavga yapmaya kalkışana veya hakaret edene 

“ben oruçluyum” desin. (Hadis-i Şerif)

Namaz için kamet getirilince safları düzeltin¸ 
omuzlarınızı bir hizaya getirin. Zira safların 
düzgün olması namazın tamam olmasını 
sağlayan hususlardandır. (Hz. Osman)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)

Ramazan Duası

Hz. Abdullah, Peygamberimizin halası Ümey-
me’nin oğluydu. İslam davetinin ilk günlerinde iman 
safına girdi. Böylece şimşekleri üzerine çekmiş, müş-
rik gruptan gelecek her türlü eza ve cefayı peşinen 
kabul etmiş oluyordu. Hidayete erdiği sıralarda en 
bü¬yük tepkiyi en yakınlarından görmüştü. İnanç ve 
âdetleri¬ne körü körüne bağlı olan Mekkeliler, atala-
rının dinini terk edenlere büyük bir düşman kesilmiş-
lerdi. Abdullah bin Cahş da müşrik hücumlarına maruz 
kalan bir iman eriydi. İmanı uğrunda her nevi sıkıntıya 
razıydı. Fakat tazyikler haddi aşınca, Habeşistan’a gi-
den Müslüman kafileye kendisi de katıldı. Beraberinde 
ailesi, iki kardeşi ve hemşireleri de bulunuyordu. Bir 
müddet orada kaldıktan sonra Hicret hadisesini duyun-
ca Mekke’ye döndüler, oradan da Mediye’ye hic¬ret 
ettiler.

Hz. Abdullah genç yaşında iman davasının fe-
dakâr erleri arasına girmiş zeki, dirayetli ve cesur bir 
insandı. Peygamberimiz bazı mühim hizmetlere Hz. 
Ab¬dullah’ı gönderiyordu.

Hicret’in 2. senesiydi… Resûl-i Ekrem bir gün Hz. 
Ab¬dullah’a şöyle bir emir verdi:

“Yarın sabah okunu, yayını, kılıç ve teçhizatını 
alarak yanıma gel!”

Hz. Abdullah hazırlığını yapmış, sabah namazın-
dan sonra silahını kuşanarak erkenden Hane-i Saa-
det’in kapısı önünde beklemeye başla¬mıştı.

Peygamberimiz, Hz. Abdullah’ın emrine askerî 
bir müfreze teslim ederek on¬lara kumandan tayin 
etti. Eline de bir mektup vererek, yola çıktıktan iki gün 
son¬ra, istenen ye¬re varınca açmasını tembih etti. 
Mekke’ye doğru yola çıkan Hz. Ab¬dullah, “Nahle” 
de¬nen mevkiye varınca mektubu açtı. Mektupta neler 
yapacağı, nasıl hareket edeceği ya¬zılıydı. Peygam-
berimiz kendisini, Kureyşlilerin duru¬munu keşfedip 
tetkik etmek üzere göndermişti.

Bir müddet sonra Kureyş’e ait bir kafileyi gördüler. 
Bu kafile savaş için hazır¬lık gören Kureyşlilere mal-
zeme ve erzak taşıyordu. Hz. Abdullah kervana baskın 
yaparak bütün mallarını ele geçirdi. Bu seriyyede ele 
geçen ganimet, Müslümanların aldıkları ilk ganimetti.

Hz. Abdullah’ın tek gayesi, Allah Resûlü’nü hoşnut 
etmek, onun sevgi ve rıza¬sını kazanmaktı. Bu sevgi 
her şeyin üstündeydi. Peygamberimiz kendisini bu 
hizmet için gönderdiği sırada sormuştu: “Abdullah! 
Dünyada en çok özlediğin şey nedir?” Abdullah’ın tek 
düşüncesi vardı. Cevap verdi: “Benim dünyada en bü-

yük gayem, Allah ve Re¬sûl’ünün sevgisidir. Gözümde 
başka bir şey yoktur.” İşte onu yücelten sır burada ya-
tı¬yordu.

Abdullah bin Cahş, sulh zamanında hak din uğrun-
da çok büyük hizmetlerde bulunduğu gibi, savaş an-
larında da cengâver bir mücahit ve bir kahraman idi. 
Uhud Savaşı hazırlıkları yapıldığı esnada, Hz. Abdullah 
ilk öne atılanlardandı.

Ordu yola çıkmış, “Şeyheyn” denen mevkiye 
gelmişlerdi. Müminlerin annesi Üm¬mü Seleme, 
Peygamberimize bir kapta üzüm suyu getirmişti. Pey-
gamberi¬miz bir mik¬tar içtikten sonra geriye kalanını 
Hz. Abdullah’a uzattı. Hz. Abdul¬lah şıranın tamamını 
içip bitirdi. O anda bir arkadaşı yaklaşarak Hz. Abdul-
lah’a sordu: “Sabahleyin içeceğin su¬yun nerede ol-
duğunu biliyor musun?” Şehadet şer¬beti Abdullah’ın 
burnunda tütüyor¬du: “Ben,” dedi, “ancak Rabb’ime 
kavuşunca şerbete kanarım. O’na kavuşmak, benim 
için iyice susadığımda, suya en mükemmel şekilde 
kanmaktan daha hoştur.”

Bu arzusuna nail olmak için Allah’a yalvarmış, 
şehadeti istemişti. Savaş baş¬lamış, arslanlar gibi 
müşriklerin üzerine yürüyordu. Bir ara elindeki kılıcı 
kırılıverdi. Bunu gören Peygamberimiz, yerden bir 
hurma dalı aldı, kendisine verdi ve onunla çarpışma-
sını söyledi. Hz. Abdullah cihada onunla devam etti. 
Karşı¬sına azılı ve güçlü bir müşrik dikildi. Abdullah’ın 
buna karşı koyması zordu. Va¬kit tamam olmuş, duası 
da kabul edilmiş olacak ki, müşrikin bir darbesi Hz. 
Ab¬dullah’ın cennete uçmasına kâfi geldi.

Savaş sona ermişti. Müslümanlar ölü ve yara-
lıları tespit ediyorlardı. Müşrik¬ler, şehit Abdullah’ı 
tanınmayacak hâle sokmuşlardı. Bütün âzalarını kes-
miş¬ler, perişan hâlde bırakmışlardı. Bu hâl Peygam-
berimizi çok üzmüştü. Daha sonra Peygamberimiz, 
Hz. Abdullah’ı, dayısı Hz. Hamza’yla birlikte defnetti. 
Bu sırada Hz. Abdullah 40 yaşında bulunuyordu. Allah 
ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Verilen bir zekatın sahih olabilmesi için, zekatı verirken veya onu 
ayırırken niyetin bulunması şarttır. Bu esastan şu meseleler doğar:

     1) Zekatı fakire verirken veya zekat için bir mal ayırırken 
bunun zekat olduğunu kalb ile niyet etmek gerekir. Dil ile söylenmesi 
gerekmez. Öyle ki, bir malı fakire zekat niyeti ile verirken bunun bir 
bağış veya bir borç olarak verildiğini dil ile söylemek zekata engel 
değildir.

     2) Bir mal fakire niyetsiz olarak verilince bakılır: Eğer mal 
henüz fakirin elinde bulunuyorsa, zekata niyet edilmesi yeterlidir. Fa-
kat elinden çıkmış ise, niyet edilmesi yeterli değildir.

     Yine, bir kimse, bir adamın malından onun adına zekatını 
verdiği zaman, o kimse buna rıza gösterirse bakılır: Eğer o mal fakirin 
yanında mevcut bulunuyorsa, bu zekat sahih olur; değilse olmaz.

     3) Zekat vermede vekilin niyeti değil, müvekkilin niyeti ge-
çerlidir. Onun için bir kimse, zekatını vermek için bir adamı vekil ta-
yin etse, zekat olarak vereceği malı teslim etliği zaman veya o malı 
vekil fakire vereceği zaman zekata niyet etmesi gerekir. Vekilin niyeti 
yeterli olmaz. Bu vekil, müslüman olabileceği gibi, bir gayri müslim 
(Zimmî) de olabilir.

     4) Zekat vermek niyetinde olan bir kimse, bunun için bir mal 
ayırmaksızın zaman zaman fakirlere bir şeyler verdiği halde, zekata 
niyet etmek hatırına gelmese, bu verdikleri zekata sayılmaz. Fakat 
fakire böyle bir mal verirken: “Bunu niçin veriyorsun?” diye sorulacak 
soruya, düşünmeksizin hemen “zekat olarak veriyorum” diyebilecek 
bir durumda ise, bu niyet yerine geçer.

     5) Bir kimse fakirlere bir gün sadaka verdikten sonra: “Şu 
süre içinde verdiğim sadakaların zekatımdan olmasına niyet ettim.” 
demesi yeterli olmaz.

     6) Bir kimse elinde bulunan bir malı zekata niyet etmeksi-
zin tamamen sadaka olarak verse, bunun zekatı kendisinden düşmüş 
olur. İster nafile sadakaya niyet etmiş olsun, ister olmasın, hüküm 
aynıdır. Fakat verilen bu mal ile bir nezre veya başka bir vacibe niyet 
etmiş olursa, bu mal o niyete göre verilmiş olur. Verilen bu mala dü-
şecek zekatı ayrıca ödemek gerekir.

     7) Bir kimse, üzerine zekat düşen malının bir kısmını bir 
fakire bağışlasa, buna isabet eden zekat kendisinden düşer.

     Örnek: Bir zengin, bir fakirde olan yüz bin lira alacağını o 
fakire bağışlasa, yalnız bir yüz bin liranın zekatını vermiş olur. Burada 
zekata niyet edip etmemek eşittir. Bu yüz bin lirayı diğer mallarının 
zekatına sayamaz. Yine, fakir olmayan bir borçluya bir mal bağış-
lansa, bununla ne o malın ve ne de başka mallarının zekatı verilmiş 
olmaz. Sahih olan görüşe göre, bu bağışlanan mala düşen zekatın da 
ayrıca verilmesi gerekir.

İran’ın Horasan eyaletinde bulunan Bistam kasabasında doğmuş-
tur. Tasavvuf tarihinde sekr¸ fena¸ melâmet¸ tevhid¸ marifet¸ muhab-
bet¸ mirac ve isar gibi konulardaki sözleriyle tanınan bir tasavvuf erba-
bıdır. Kendisini takip edenlere “Tayfûrî”¸ tuttuğu yola da “Tayfûrîyye” 
veya “Bestamîyye” adı verilmiştir. Ancak “Tayfûrîyye” bilinen mana-
da bir tarikat olmayıp bir tasavvuf cereyanıdır. 17-18 yaşlarında ma-
nevî yolda büyük dereceler kat eden Beyazıd-ı Bistamî hazretlerine, 
bu mertebeye nasıl ulaştığı soruldu. “Annemin duası beni yüceltti.” 
buyuran¸ Beyazıd-ı Bistamî, başından geçen hadiseyi şöyle anlattı: 
“Annem, yaşlı ve hasta idi. Bir gece benden su istedi. Ben hemen 
uykudan uyanıp anneme su almak için dışarı çıktım. O anda kaplarda 
su bulamamıştım. Bakır tasla dışarıdan suyu alıp da içeri girdiğimde, 
annemi uyumuş buldum. Uykusundan uyandırmadım, bir müddet ba-
şucunda uyanmasını bekledim. Bir müddet sonra annem uyanıp da 
benden su isteyince, ben de hemen diğer elimde soğuktan donmuş 
buz gibi tası verdiğimde, tasla beraber elimin derisinin kavladığını 
gören annem, çok üzülmüştü ve ağlayarak, Allah’a dua ediyordu. Ya 
Rab, Sen bu fedakâr oğlumu görüyorsun, ne söyleyeyim. Ya Rabbi, 
ne söyleyeyim, ne söyleyeyim, diye üç defa seslendikten sonra, Al-
lah’ım onu aziz eyle, deyip elini yüzüne sürdü. O geceden itibaren 
bende bazı değişiklikler olduğunu fark etmeye başladım. Cenab-ı Al-
lah annemin duası hürmetine bu mertebeye beni lâyık gördü.

Zekatın sıhhatının 
şartı; niyetin olması 

‘Annemin duası
 beni yüceltti’

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah 
aydınlığı demektir. 
Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırası-
na göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs 
sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de in-
diğine dair rivayetler varsa da üslûp ve içeriği bakı-
mından Mekkî sûrelere benzediği görülür. 
Sûrede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılma-
sı öğütlenmektedir. 
 Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle 
buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla 
görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-fe-
lak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâ-
firîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin 
en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok 
okunmasını tavsiye etmiştir. Felak kelimesi kâina-
tın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meyda-
na gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden 
olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan 
boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, 
rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle 
bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mah-
lûkat felak kelimesinin kapsamına girer.
Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 
1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 
2- Min şerri mâ halak. 
3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 
4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased. 
Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 
1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran 
Rabbe sığınırım, 
2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 
3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 
4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 
5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Al-
lah’a sığınırım).

Felak Suresi
SURELER

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

Jandarma Komando Er Selçuk Alkış. Tezkeresine 120 gün kala operasyon sırasında şehit düştü. Henüz iki yıllık evli olan Şehit Alkış geride iki evlat 
bıraktı. Ailesi onun hatıralarıyla yaşarken, çocukları her babalar gününde mezarına hediye götürüyor, şehit babalarına sevgilerini gösteriyorlar

Eşele bir yerleri örten karı  
Ot değil onlar dedenin saçları  
Dinle şehit sesleridir rüzgârı  
Haydi git evladım uğurlar ola  
Haydi git evladım açıktır yolun  
Zalimlere karşı bükülmez kolun  
Bayrağı çek on safa geçmiş bulun  
Uğurun açık olsun uğurlar ola  
Haydi levent asker uğurlar ola 
Şanlı tarihimiz, binlerce kahraman-

lık hikâyesi ile dolu. Çanakkale’de, Sa-
rıkamış’ta, KutülAmare’de, Kahraman-
maraş’ta, İzmir’de vatan toprağının en 
doğusundan en batısına, en kuzeyin-
den en güneyine kadar her karışında 
bir mücadele, bir şehit kanı vardır. Ni-
tekim Mehmet Akif Ersoy ne diyor, 

Bastığın yerleri «toprak! » diyerek 
geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz 
yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazık-
tır, atanı:

Verme, dünyâları alsan da, bu cen-
net vatanı.

Ne mutlu bize ki kahramanlık hikâ-
yeleri ile büyüdüğümüz dedelerimiz 
olduğu gibi kahramanlıkları gelecek 

nesillere kalacak evlatlarımız var. İşte 
bugün bu vatan evlatlarından Şehit 
Selçuk Alkış’ı anlatmaya çalışacağız 
dilimiz döndüğünce, kalemimiz yetti-
ğince.

Karapınar’ın Sazlıpınar köyünde 
Ağustos 1981 tarihinde dünyaya gel-
miş. İki kız, iki erkek olmak üzere dört 
kardeşin ikincisiymiş. İlkokul dördün-
cü sınıf dâhil Sazlıpanar’da okuduktan 
sonra ailesi Konya’ya taşınınca eğitimi-
ne burada devam etmiş. Beşinci sınıfı 
Koyunoğlu İlkokulunda tamamladıktan 
sonra eğitim hayatına devam edeme-
miş. Sınıfının en çalışkanlarından olan 
Şehidimiz öğretmenleri ve arkadaşları 
tarafından çok seviliyormuş.  Çeşitli 
işlerde çalışmış. Okula giderken bile 
kantinde çalışarak ailesine destek ol-
muş. Sonrasında berberlik yapmaya 
başlamış. Evini geçindirmiş.

Hem evlat olmuş, hem abi hem de 
arkadaş olmuş ailesine. İki kız kardeşi, 
diğer abi ve babaları bir yana, abilerinin 
şehit olmasından sonra öksüz kaldıkla-
rını ifade etmişler hep. Anne Emine 
Hanım ise oğullarını hep bir farklı sev-
diğini anlatıyor. Oğlunun “Anam” sesi-
nin hâlâ kulaklarında olduğunu söylü-
yor anne. “ O bir değişikti, bu dünyalık 
değildi” diyor. Evlatlarına çok düşkün 
olan anne iki oğlunu gece gündüz ne 
zaman işten dönerlerse kapılarda pen-
cerelerde beklemiş. Bu gün giydiklerini 
ertesi gün giydirmemiş. Ütüsüz kıya-
fetle işe göndermemiş hiç.   

18 yaşında, abisinden önce evlenen 
şehidimizin bir erkek bir kız iki evladı 
olmuş. Henüz 2 yıllık evliyken, oğlunu 
kucağına yeni almış, kokusuna doya-
madan, belki onunla koşup oynayama-
dan şehit olmuş. Hatta kızının olaca-
ğından bile haberi olmamış. Bir bebeği 
daha olacağının sürprizini yapmaya ha-
zırlandıkları gün, şehitlik mertebesine 
yükseldiği gün olmuş.

2001 yılında vatani görevini yerine 

getirmek için askere gitmiş. Isparta’da 
piyade olarak acemi birliğini tamamla-
mış. Usta birliğinde ise Tunceli merke-
ze gitmiş. 

Ailesi ile en son görüşmesi bir ay-
lık izne geldiğinde olmuş. Görev yerine 
döndükten bir ay bir gün sonra, tezke-
resine 120 gün kala acı haberi gelmiş 
evine, baba ocağına. İzinli geldiğin-
de rüyasında bayrağa sarılı tabutunu 
gördüğünü eşine anlatan Şehidimizin 
bundan bir ay sonra bayrağa sarılı ta-
butu gelmiş evine.

Bir gün önce sanki oğlunun şeha-
detine hazırlanır gibi evin her yerini 
temizlemiş anne. Sabah kalktığında 
kızlarının ve gelininin ağladığını gören 
anne, anlamış ama o oğluna ölümü 
konduramamış ilk anda. Geceden beri 
içinde yanan ateşin sebebi gün do-
ğunca ortaya çıkmış. Sabah namazını 
kıldıktan sonra 08.00’da çalan telefon-
daki ses “Başınız sağ olsun Selçuk şehit 
oldu” dediğinden sonrasını hatırlamı-
yor anne Emine Hanım. 

Birkaç gün öncesinde rüyasında 
yıkılan bir avlu duvarının altında kal-
dığını görmüş anne. “Evimin direğiydi 
direğim yıkıldı”, diyebildi. O gün oğlu-
nu aramış ama dağda görevde olan ev-
ladıyla görüşememiş. Her göreve gide-
ceğinde annesini arar ve “Ana hakkını 
helal et dağa çıkıyoruz” der, annesinin 
helalliğini ve duasını alırmış. Son göre-
vinde arayamamış.      

6 Mayıs 2002 tarihinde koman-
do er olarak vatani görevini yaparken 
Tunceli’deki Çiçekdağ Köyü yakınların-
da teröristlerle girilen çatışmada şehit 
düşmüş. Göreve gitmeden önce sen 
nöbete kal dediklerinde “Benim içim 
rahat etmez ben de geleceğim” diyerek 
tim çavuşu olarak göreve giden Şehidi-
mizi çağıran varmış.

Her yıl oğlu için iki hatim indiren 
Emine Hanım oğlunu bembeyaz kıya-
fetler içerisinde görmüş.Şimdi şunları 

ifade edebiliyor:
“Oğlum henüz hayatının baharında 

aramızdan ayrıldı. Hayatını doyasıya 
yaşayamadı. Ancak vatan sağ olsun. 
Kız torunum annesi kendisine 1.5 aylık 
hamileyken babası şehit oldu. Babası-
nı sadece fotoğraflardan tanıyor kızım. 
Baba hasretini babasının fotoğraflarına 

bakarak gidermeye çalıştı hep. Her ba-
balar gününde hediyeler alıp, babasının 
mezarına götürüyor. Hediyeleri oraya 
bırakıp geri dönüyoruz. Eve geldiğinde 
çok üzülüyor.”

Bütün şehit aileleri ile birlikte Alkış 
ailesinin de başı sağ olsun. 

Vatan sağ olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehit Jandarma Komando Er Selçuk Alkış

Her yıl oğlu için iki hatim indiren Emine Hanım oğlunu bembeyaz kıyafetler içerisinde görmüş.

2013 yılında 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98. yıldönümü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi. Konya Şehitliği’ndeki törende, şeref defterini şehit kızı ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun manevi kızı olan Gülnisa Alkış imzalamıştı.

‘Ana hakkını helal et’

Hem şeyh hem müderris hem de siyasetçi olarak dikaktleri üzerinde toplayan merhum Zeynel Abidin efendinin “tasavvufu ve dervişliği 
en kısa olarak nasıl tarif edersiniz?” sorusuna verdiği “Derviş hazır askerdir!” cevabı, kendisinin ne kadar engin biri olduğunu göstermiştir 

Konya’nın manevi mimarların-
dan merhum Zeynel Abidin Efendi, 
çok yönlü bir şahsiyet olarak biliniyor. 
Hem bir şeyh, hem bir müderris hem 
de ülke siyaseti için ön plana çıkmış 
bir siyasetçi ve devlet adamı olarak 
tanınan Zeynel Abidin Efendi, Kon-
ya milletvekili olarak da çalışmalar 
sürdürdü. Nakşi Şeyhi olarak şöhre-
ti Bozkır ve civarı, Hadim, Taşkent, 
Karaman, Seydişehir ve Beyşehir’e 
kadar yayıldı. Zeynel Abidin Efendi 
bir müderris ve eğitimci olarak Is-
lah-ı Medâris’in kurulmasını sağladı. 
Zeynel Abidin Efendi’nin uzun yıllar 
mebusluk yapmış, dini ve umumi 
kültürü geniş, zeki ve becerikli bir zat 
olasıyla dikkatleri üzerinde topladı. 
Dervişliği tarif eder misiniz? Sorusu 
üzerine “Derviş hazır askerdir” ce-
vabını veren Zeynel Abidin Efendi, 
tasavvuf tarihine geçecek önemli 
bir tarif yaparak enginliğini ortaya 
koymuştur. Uçpınar Eski Belediye 
Başkanı Ziya Kuz, yaptığı çalışmada 
merhum Zeynel Abidin Efendi’yi tüm 
yönleriyle kaleme aldı. Kuz merhum 
Zeynel Abidin Efendi’yi şöyle anlatı-
yor; 

ZEYNEL ABİDİN EFENDİ
Bahâuddîn Efendi’nin büyük oğlu 

Zeynel Abidin Efendi, 1279/1862 
yılında Konya’da doğdu. İlk tahsili-
ni Konya’da, medrese tahsilini ise 
İstanbul’da yaptı. Konya’da iki sene 
bidayet hukuk mahkemesi azalığı ile 
dört sene istinaf hukuk mahkemesi 
azalığında bulundu. Şems Mahallesi 
44 numaralı evde ikamet eden Zey-
nel Abidin Efendi Burhanzadeler’den 
ve aynı zamanda Hz. Mevlana’nın 
soyundan da olan Rüveyda hanım ile 
evlendi. Bu evlilikten Ayşe, Emine, 
Behiye ve Kadriye adından dört kızı, 
Arif isminde de bir oğlu oldu. Rü-
veyda Hanım Şam’da vefat etti. Aile 
nüfus kaydındaki oğlu “1902 doğum-
lu sülale-i Mevlana’dan Arif Efendi” 
ifadesiyle yer almaktadır. Nüfus kay-
dında evlerinde iki hizmetli olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Zeynel Abidin Efendi çok yönlü 
bir karakterdi. O hem bir şeyh, hem 
bir müderris ve hem de ülke siyaseti 
için ön plana çıkmış bir siyasetçi ve 
devlet adamı idi. Zeynel Abidin Efen-
di, babası Şeyh Bahâuddîn Efendi’den 
sonra Nakşi Halidi Şeyhi olarak mür-
şitlik görevini ifa etti. Nakşi Şeyhi ola-
rak şöhreti Bozkır ve civarı, Hadim, 
Taşkent, Karaman, Seydişehir ve 
Beyşehir’e kadar yayıldı. 

Zeynel Abidin Efendi bir müderris 
ve eğitimci olarak Islah-ı Medâris’in 
kurulmasını sağladı. Bir müddet bu-
rada müderrislik yaparak öğrenci ye-
tiştirdi. Politikaya atılan Zeynel Abidin 
Efendi, 1908’deki Meclis’i Mebusan 
seçimlerinde 164 oyla Konya’dan, 
İttihat ve Terakki Fırkası milletvekili 
seçildi. 

Zeynel Abidin Efendi 1908’de 
mebus seçildiğinde Anadolu Gazete-
sinde biyografisi yayınlandı; “Şeyh-
zade Zeynel Abidin Efendi hazretleri 
an asıl-ı meşahir-i meşayih-i Nakşi-
bendiyyeden ve Şeyh Halid Kuddise 
sirruh hazretlerinin kibar-ı hulefasın-
dan Bozkırlı Şeyh Memiş Efendi de-
mekle meşhur afak olan Muhammed 
Kudsi Efendi Zade Konya’da Sami 
Paşa Hangahı postnişini Muhammed 
Bahâuddîn Efendi hazretlerinin mah-
dumu ve makamların da hülefasıdır. 
Bozkır’da tevellüt ve pederi Konya’ya 
hicretle zahiren ve batınen peder-
lerinden terbiye ve teezzuh ederek, 
iki sene bidayet hukuk mahkemesi 
azalığı ile 4 sene istinaf hukuk mah-
kemesinde azalığında bulunmuştur. 
Ve muhazafa-yı hakk-ı ibadı sa’y ve 
gayretlerini ibraz buyurarak pederi 
hayatında bila isti’na kaim makam-ı 
peder olmuştur.” 

Zeynel Abidin Efendi 1911 yılına 
kadar İttihat ve Terakki Partisi’nin 
diğer mebuslarla birlikte Meclis ça-
lışmalarına katıldı. Bu esnada Mec-
lis’ten Konya için fazla ödenek ayrıl-
ması amacıyla Konyalı mebuslarla 
birlikte hareket etti. 

Konya ile ilgilenerek dönemin 
valileriyle görüşüp Konya’nın çeşitli 
problemlerinin çözümüne de yar-
dımcı oldu. İttihat ve terakki yöneti-

minin medreseler aleyhine başlattığı 
uygulamalar Mecliste de tartışmala-
ra sebep oldu. Zeynel Abidin Efendi 
Meclis’te sert tartışmalara neden olan 
konuşmasında, hükümeti medrese-
lerin elindeki bütün vakıflara el koy-
makla üstelik medresede ders veren 
hocalara maaş vermemekle itham 
ederek, medreselerin ıslahının vakıf-
ların kuruluş gayelerine göre faaliyet 
yapmaları durumunda mümkün ola-
cağını savundu. Konuşmasında hü-
kümetin okullar için verdiği maddi 
desteği medreselere niçin tanımadı-
ğını sorguluyordu. 

1911 yılının ortalarına doğru İt-
tihat ve Terakki Partisi’nin bazı çalış-
malarını onaylamayan Zeynel Abidin 
Efendi, muhalefet safına geçerek, 21 
Kasım 1911’de Hürriyet ve İtilaf Fır-
kası kurucuları arasında yer aldı.

Hürriyet ve İtilaf Partisi merkez 
teşkilatı idare heyetinde görev alan 
Zeynel Abidin Efendi, Konya il teşki-
latını kurdurarak, Mazlumzade Hacı 
Osman’ın sahipliği, Mehmet Hilmi 
Efendi’nin mesul müdürlüğü altında, 
Mehmet Burhanettin, Rusçuklu Ali 
Şevki, Ali rıza gibi yazarların yazıla-

rıyla destek verdiği “Meşrik-i İrfan” 
gazetesinin yanında yer aldı. 

İttihatçıların bütün olumsuz ça-
lışmalarına rağmen Zeynel Abidin 
Efendi’nin nüfusu geniş bir sahaya 
yayıldığı için 18 Ocak 2912 ikinci dö-
nem mebusan seçimlerinde, Bozkır, 
Hadim, Taşkent, Karaman, Beyşehir, 
Seydişehir,  seçmenlerinin kahir ek-
seriyetle oylarını aldı.

 Zeynel Abidin Efendi Konya 
merkezdeki 64 seçmenden oy kullan-
mayan 4’ü dışında, geriye kalan 60 
kişiden, 59’unun oyunu aldı. İttihat 
ve Terakki Partisi seçimlere hile ka-
rıştırıldı iddiasıyla, seçimler üzerinde 
pek çok spekülasyonlar yaptırdı; ge-
çerli oyların bir kısmını iptal ettirdi. 
Fakat yine de Zeynel Abidin Efen-
di’nin milletvekili seçilmesine engel 
olamadılar. İttihatçılar Zeynel Abidin 
Efendi aleyhinde çalışmalarına de-
vam ederek Meclis’i Mebusan’da, 
mazbatasının uzun müddet tasdik 
edilmemesine sebep oldu. Bu olay da 
münakaşalara yol açtı. İttihat ve Te-
rakki Partisi Hükümetinin, Mahmut 
Şevket Paşa’nın 11 Haziran 1913 yı-
lında suikastla öldürülmesi olayında 
suçlandığı Zeynel Abidin Efendi diğer 
Hürriyet-İtilafçılarla birlikte hapis yat-
tı. Daha sonra da 1334/1915 yılında 
Gemlik’e sürgüne gönderildi.

Ziya Efendi’nin icazetli öğrenci-
lerinden Abdullah Fevzi Efendi’nin 
“Safahat-ı İbtila” adlı sürgün yılla-
rında tuttuğu notlarında kaybetti-
ğine göre Ziya Efendi, ittihatçılar 
tarafından Zeynel Abidin Efendi’nin 
Gemlik’e sürgün gönderildiği yıllarda 
İstanbul’da altı ay hapis yattı. Zeynel 
Abidin Efendi, 30 Ekim 1918 Mond-
ros Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a 
döndü. Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin 
yeniden canlandırılmasında ön ayak 

oldu. 
Zeynel Abidin Efendi keskin zeka-

sı, kuvvetli medrese mantığı ile bilen-
miş şahsiyetinden ayrı olarak yaman 
bir politikacıydı. Konya ağzı ile hitabet 
kudreti ve belagat kabiliyetinin yanı 
sıra kaleminin de kuvvetli oluşu se-

bebiyle Hürriyet İtilafın ileri gelenleri 
arasında “Konyalı yabana atılır biri 
değildi” sözü dolaşırdı. Bu özelliğini 
duyan Padişah Vahdettin, halka yakın 
olmak, halkla temas kurmak için her 
çeşit vasıta ve teşkilattan mahkum 
bulunduğu bir sırada Zeynel Abidin 
Efendi’ye iltifat buyurdu, itibar etti ve 
ona siyasi imkanlar tanıdı. 

Zeynel Abidin Efendi’nin uzun yıl-
lar mebusluk yapmış, dini ve umumi 
kültürü geniş, zeki ve becerikli bir zat 
olmasına rağmen, halkla anlaşmasına 
çok ehemmiyetli bir vasıta teşkil eden 
mahalli lisanını bırakmamış olması 
padişahın hoşuna gidiyordu.

 Öğrendiği Frenkçe kelimeleri 
bile Konya ağzına çevirerek telaffuz 
etmekten kendini alamayan Zeynel 
Abidin Efendi’nin, padişahla tanıştığı 
o zamanki memleketin durumuna 
göre siyasi içtihadı; “Velinimetim! Bu 
memleketi ancak bir İslam demokra-
sisi kurtarabilir!” ifadesinden ibaretti. 
Padişah Vahdettin’e Tanzimat hare-
ketine karşı olduğunu, Yeniçeri Ordu-
su’nun kaldırılmaması gerektiğini ve 
Gülhane Hatt-ı Humayunu’nu oku-
yan Mustafa Reşid Paşa’nun affedil-
mesinin mümkün olmadığı yolundaki 
düşüncelerini de aktaran Zeynel Abi-
din Efendi, padişahın emriyle Edirne 
iline vali tayin edildi. 

Padişah Vahdettin, üç-beş gün 
Edirne valiliğinden sonra Zeynel Abi-
din Efendi’yi 1. Damat Ferit Hükü-
metinde Ayan Üyeliğine aldırdı. Daha 
sonra da hükümeti kurmakla Zeynel 
Abidin Efendi’yi görevlendirdi. Zeynel 
Abidin Efendi’nin hükümet kurma 
çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. 
Zeynel Abidin Efendi, Hürriyet ve 
İtilaf fırkası yöneticilerinden Mustafa 
Sabri, Kuşçubaşı Eşref Sencer, Kiraz 
Hamdi Paşa, Refik Halit Karay, Refii 

Cevat Ulunay, Rıza Tevfik Bölükbaşı 
ile birlikte yüz ellilikler listesi ile yurt-
dışına çıkarıldı. 1922’de Sultan Vah-
dettin İstanbul’dan ayrıldığı İngiliz 
zırhlı gemisinde Mustafa Sabri oğlu 
İbrahim Sabri, Zeynel Abidin Efendi, 
Rıza Tevfik, Refik Halid de aileleri ile 

birlikteydi. Zeynel Abidin Efendi, aile-
siyle birlikte önce o dönemde Fransız-
ların idaresinde bulunan Hatay İsken-
derun’a giderek Belen Yaylası’ndaki 
Abacalı beldesine yerleşti. 1935 yılın-
da buradan Medine-i Münevvere’ye 
hicret etti. Kuba’ya yakın bahçeli bir 
evde ikamet etti. Zeynel Abidin Efen-
di rahatsızlığı sebebiyle akşam ve yat-
sı namazlarını evinin bahçesinde kılar 
gelen ziyaretçilerine sohbet ederek 
irşad faaliyetlerine devam ederdi. 

Zeynel Abidin Efendi’nin soh-
betlerine devam edenlerden biri de 
Hadim Alatalı Kaşıkçı Rıza Efendi ve 
oğulları Abdullah ve Mustafa Run-
yun’dur. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi Zey-
nel Abidin Efendi hakkında şunları 
anlatır; “Zeynel Abidin Efendi’ye ne 
kadar dua etsem azdır. Onun hakkını 
ödeyemem. Zira ben Mustafa ve Ab-
dullah’ı küçük yaşlarda buraya getir-
dim. Bir gün olsun hallerinden şika-
yet etmediler. Konya’da bıraktığımız 
bağımıza, bahçemize, bıraktığımız 
işimize, dükkanımıza imrenmediler. 
Zeynel Abidin Efendi’nin sohbetleri 
onları mücahit yapmıştır. Onlara tah-
sillerini yaptıktan sonra mücahit ola-
rak yetişerek memlekete dönüp hiz-
met etme aşkını, gayesini aşılamıştı. 
Çocuklara; “Oğlum bizim yarıda bı-
raktığımız hizmeti siz tamamlayacak-
sınız” der ve onları böyle okşardı.

Vaktiyle Islah’ı Medaris’te tahsil 
görüp Medrese’den birincilikle me-
zun olan Saatçi Osman Efendi, Zeynel 
Abidin Efendi hakkında şunları anla-
tır; 

“Zeynel Abidin Efendi’ye Medi-
ne’de şu soru sorulmuş;

-Efendi Hazretleri tasavvufu ve 
dervişliği en kısa olarak nasıl tarif 
edersiniz? Kendisinin bu suale ver-
diği şu cevabın, yıllardır tesiri altında 

bulunmaktayım:
-Derviş hazır askerdir!
Böyle bir tarif, tasavvuf tarihinde 

görülmemiştir. Bu tarif beni kendim-
den geçirmiş, mest etmiştir.”

Bu tarife göre mücahitler hep 
derviştir ve dervişlerin de hep mü-
cahit olmaları lazımdır. Derviş, kendi 
nefsini terbiye edip İslam’ı yaşadığı 
gibi, Ümmet-i Muhammediye’yi de 
yaşatıp kurtarmakla vazifelidir. Sa-
habe-i Kiram, en büyük dervişlerdir. 
Çünkü İslam’ı hem yaşamış hem ya-
şatmaya çalışmış ve daima hazır birer 
asker olarak cihat etmişlerdir. Şeyhü-
lislam Mustafa Sabri Efendi de “Bizle-
ri uyandıran, mücadele bayrağının al-
tına alan” dediği Zeynel Abidin Efendi 
için şunları anlatır; 

“Zeynel Abidin Efendi, Ziya Efen-
di kadar alim değildi. Fakat son dere-
ce zeki ve basiret sahibi idi. İleri gö-
rüşlüydü. Cesur ve pehlivan yapılı bir 
zattı. Baştan hep taraf olduğumuz itti-
hat ve Terakki Cemiyetinin iç yüzünü 
ilk fark ederek bizi uyaran ve o fesat 
ocağına karşı mücadele bayrağını 
açmamıza sebep olan Zeynel Abidin 
Efendi olmuştur. Bu teşekkül, bu fırka 
Masonların ve Yahudilerin, İslam ve 
Osmanlı düşmanı zümrelerin elinde 
alettir. Bu fırka sonunda memleketin 
başına büyük felaketler getirecektir. 
Bizim bundan ayrılmamız gerekir” 
demiş, sonuna kadar da bu fikirde ve 
mücadelesinde devam etmiştir. 

Medreselerin ıslah edilmesi için 
Konya ulemasından Silleli Ali Vehbi 
Efendi ve arkadaşları tarafından Kon-
ya İdare Meclisi’ne verilen bir dilek-
çede şehirdeki medreselerin ıslaha 
muhtaç bir halde bulunduğu belirtil-
dikten sonra çözüm yolu olarak; Med-
rese programına fen ve matematik 
derslerinin konulması, tatil zamanla-
rında geçim sıkıntısı çeken öğrencile-
rin hükümet tarafından geçici işlerde 
istihdam edilmeleri, Medreselerin 
tedrisat ve tatil zamanları ile medre-
seye kabul edilme ve çıkarılma şart-
larının belirli bir kurala bağlanması, 
öğrencilerin devamlarını sağlayacak 
tedbirlerin alınması önerilmekteydi. 

Dilekçede İstanbul’da olduğu 
gibi Meclis-i Mesalih-i Talebe adıyla 
şehirde de bir komisyon kurulması 
ilgililerden istenmekteydi. Bu teklif 
kabul edilerek Aladağlı Hoca Ahmet 
Efendi Başkanlığında Tavaslı Osman 
Efendi, Müftü Abdullah Efendizade 
Mehmet Efendi, Yalvaçlı Ömer Efen-
di ve Nuzumlalı Hocazade Mehmet 
Efendi’den oluşan bir komisyon ku-
ruldu. Medreselerin yönetim işlerini 
düzenleyerek bir kaideye bağlama 
ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenme 
görevi bu komisyona verildi. 

Konya ulemasının öncülük ettiği 
ve meclisin sahiplendiği bu girişim 
medreselerin ıslaha muhtaç bir hale 
geldiğini kabul edilmesi ve bunun çö-
zümü için çaba gösterilmesi bakımın-

dan önemlidir. Üstelik bunun daha 
sonraki gelişmelere de temel hazırla-
dığı kabul edilebilir. 

Medreselerin ıslah edilmesi ge-
rektiğine inanarak kardeşi Ziya Efen-
diyi bu işe sevk ve teşvik eden ondan 
Islah-ı Medaris açmasını temin eden 
de Zeynel Abidin Efendidir.”

Burhanzadeler’den Rüveyde Ha-
nım ile evlenen Zeynel Abidin Efen-
di’nin Ayşe, Emine, Bahriye ve Kad-
riye adından dört kızı oldu. Şam’da 
vefat eden Rüveyda Hanım’ın cena-
zesi Zülkifl Mezarlığı’na, Medine’de 
10 Zilka’de 1358/21 Aralık 1939 
Perşembe günü vefat eden Zeynel 
Abidin Efendi’nin Cenazesi ise Me-
dine Baki Mezarlığı’nda Hz. Osman 
(R.A)’ın kabri civarına defnedildi. 

Merhum Ali Ulvi Kurucu Efendi, 
Zeynel Abidin Efendi’nin de yer aldığı 
bir rüyasından Hatıralar adlı eserde 
şöyle bahseder; 

“1942 yılında, Mısırlı yazar Sa-
dıku’r Rafi’nin bir yazısını okumuş-
tum. Fi’l-Leheb vela Yahterik (Ateşler 
içinde fakat yanmıyor) diye birtakım 
gençleri anlatıyordu. “Allah’ım, bu ço-
cuklar, aistokrat ailelerinin çocukları, 
üniversitede kızlarla birlikte okuyor-
lar. Fakat bunlar nasıl bu kadar temiz 
kalmışlar ki, yüzlerindeki nur kalbimi 
yaktı” Yazıyı okuyunca ağladım, ab-
dest alıp iki rekat namaz kıldım ve 
“Allah’ım, Mustafa Sadıku’r-Rafi’i’nin 
anlattığı böyle bir gençlik benim mil-
letimde de yetişmeyecek mi” diye 
dua ettim. 

O günler çok feyizli günlerdi. O 
günlerde bir rüya gördüm. Peygam-
ber Efendimiz, bir köşke ziyarete ge-
leceklermiş. O köşke gittim. Bahçe 
içinde tek katlı bir köşk. Bahçe, köş-
kün duvarları, her taraf yeşil çimen. 
Gönül alıcı, fevkalade güzel, tatlı, ta-
rifi zor bir yeşillik. Tavustüyü gibi, ör-
dek başı gibi, ömrümde görmediğim 
bir yeşillik. Baktım. Osmanlı sarığı ve 
cübbesiyle, üç tane alim zat, nöbet 
bekliyorlar. Peygamber Efendimiz’i 
onlar karşılayacakmış. 

Bu üç zatın birisi Şeyhulislam 
Mustafa Sabri Efendi, birisi Zeynel 
Abidin Efendi, ortalarındaki de de-
dem Hacı Veyis Efendi idi. “Peygam-
ber-i Zişan geliyor” dediler. Efendimiz 
teşrif ettiler. Başlarında altın sarısı bir 
kumaş üzerine satılmış nurdan bir 
sarık vardı. Bu sarıktan, simalarına ve 
simalarından siyah cübbeleri üzerine, 
adeta sağanak halinde nur akıyordu. 
Kendilerini karşılayan üç alim, sırasıy-
la ellerini öptüler. Efendimiz de köşke 
girdi. Ben dayanamadım, rüyamda 
bayıldım. 

Zeynel Abidin Efendi’nin soyu; 
Yardımcı, Öncü, Erenmemiş ve Yüz-
başıgil soy isimleri ile devam etmek-
tedir. İslamiyet ve Meşrutiyet, Malu-
mat-ı Mdeniye adlı Osmanlı’nın son 
dönemi ve milli mücadele dönemini 
içeren anıları vardır. 

Zeynel Abidin Efendi’nin 1910 
yılında Konya milletvekili iken 

çekilmiş fotoğrafı.
Zeynel Abidin Efendi’nin 

mührü.

Zeynel Abidin Efendi’nin 1937 yılında İskenderun’da 
torunları merhum Nazif Yardımcı (Solda) ve Aliye Sungur 

(Sağda) ile birlikte.

Zeynel Abidin Efendi’nin soy ağacı.

‘Derviş hazır askerdir!’

Ganalı Abdul Majeed Issifu’nun verdiği bilgiler, uluslararası arenadaki Türkiye ve İslam karşıtı tutumu gözler önüne 
seriyor. Issifu, Gana’da CNN gibi medya kuruluşlarının Türkiye’yi bir savaş ortamındaymış gibi tanıttığının bilgisini verdi 

Türkiye’yi Suriye 
gibi gösteriyorlar!

Uluslararası medya kuruluşları 
Türkiye’yi olduğundan farklı göste-
riyor. Bu durum özellik son yıllarda 
kendini daha iyi hissettiriyor ve artık 
Türkiye bu konuda tepki gösterse 
de durum değişmiyor. Ancak buna 
rağmen Türkiye dışarıda ve içeride 
kendi politikalarını çizeler uygula-
mayı sürdürüyor. Dış politikada sa-
dece siyasi anlamda değil “kültürel, 
insanlık” köprüsü kuran projeler 
üretiyor. Tüm bu projeler, uluslara-
rası arenada huzursuzlukla karşıla-
nıyor ve Türkiye karşıtı tutum ortaya 
çıkıyor. 4 yıldır Konya’da eğitim gö-
ren Ganalı Abdul Majeed Issifu’nun 
verdiği bilgiler, Türkiye ve İslam 
karşıtı tutumu gözler önüne seriyor. 
Issifu ülkesinde, CNN gibi uluslara-
rası medya kuruluşlarının verdiği 
bilgilerde, Türkiye’de Suriye gibi bir 
savaş ortamının hakim olduğunun 
anlatıldığını belirtiyor. 

BÖLGE BÖLGE KÜLTÜREL 
FARKLILIK VAR

2014 yılında Konya’ya gelerek 
eğitim görmeye başlayan Ganalı 
Abdul Majeed Issifu, Selçuk Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. 
sınıf öğrencisi. Gana ile ilgili bilgiler 
veren Issifu, Gana’nın Batı Afrika ül-
kesi olduğunu söyledi. “Nüfusumuz 
aşağı yukarı 30 milyon. Gana dini 
anlamda karışık bir ülke” diyen Issi-
fu, Gana’da Müslümanların ve Hıris-
tiyanların yaşadığını belirterek, Müs-
lümanların oranının yüzde 30’larda 
olduğunun bilgisini verdi. Gana’da 
bölgesel olarak kültürel farklılıkların 
olduğuna işaret eden Issifu, “Kül-
türel özellikler bölgeye göre farklılık 
gösterir, özellikle yemekler konu-
sunda. Her bölgede farklı yemek-
ler var. Gana’da 40’tan fazla farklı 
dil var.  Burada ilk Aşentiler vardı. 
Onlar da Gana İmparatorluğunu’nu 
kurmuşlar. Daha sonra da devletin 
adı Gana olarak kaldı. Resmi olarak 
İngilizce konuşuyoruz. Resmi dil 
olarak İngilizce seçilmesinin sebebi; 
ülkede 40’dan fazla dil olması. Birini 
seçsen diğeri karşı çıkacak, diğerini 
seçsen diğeri karşı çıkacak. Bu ne-
denle savaş çıkmasın diye İngilizce 
seçildi. Resmi yerlerde İngilizce ko-
nuşuluyor ama normal hayatta her-
kes kendi dilini konuşuyor. En yay-
gın dil Aşenti” diye konuştu. 

TÜRKİYE’Yİ YANLIŞ 
GÖSTERİYORLAR!

Müslüman bir ülke olduğu için 
Türkiye’yi tercih ettiğini vurgulayan 
Issifu, Türkiye’yi Arap ülkesi ola-
rak bildiğini ancak buraya gelince 
öyle olmadığını öğrendiğini anlattı. 
Gana’dayken Türkiye konusun-
da yanlış bilgilere sahip olduğunu 
dile getiren Issifu, şöyle devam etti, 
“Türkiye hakkında çok bilgi sahibi 
değildim. CNN gibi uluslararası ka-
nallarda çıkan haberlerden ancak 
bilgi sahibi olabiliyordum. Oralarda 
da Türkiye’yi Suriye gibi gösteri-

yorlardı. Sürekli bir savaş var gibi 
görünüyordu. Buraya gelince öyle 
olmadığını gördüm. Türkiye iyi bir 
ülke. Allah vermiş rahmetleri.  Türk-
ler çok sıcakkanlı. Özellikle Konya 
çok misafirperver. Uluslararası öğ-
rencileri farklı görmüyorlar. Irkçı bir 
yaklaşım sergilenmiyor. Samimi bir 
yaklaşımla benimle tanışmak isti-
yorlar. Ben Avrupa’ya da gitmiştim, 
oradaki insanlarla buradaki insanlar 
çok farklı. Orada İslam yok bir kere, 
o yüzden insanca davranmıyorlar. 
Ama burada İslam var, insanlık 
var. Yaklaşımlar bu şekilde oluyor. 
Burada kardeşlik gösteriyorsunuz. 
Türkler; farklı kültürler, farklı renk-

ler olmasına rağmen yine de kaynaş-
mak, tanışmak istiyor. Gana’da ezan 
okunur, camilere gidilir. Yine Hıristi-
yanlar da kiliseye gider hiçbir sorun  
yok. Müslümanlar İslami hayatlarını 
yaşayabiliyorlardı. Ama son günler-
de haberlerde şöyle bir şey çıktı; bir 
bakan fazla cami yapılıyor, fazla ezan 
okunuyor rahatsız ediyorlar diye bir 
açıklama yaptı. Bu açıklamayı Müs-
lümanlar kabul etmedi ve karşı çıktı. 
Son günlerde Türkiye Diyanet Vakfı 
ve Hüdai Vakfı Gana’da büyük bir 
cami yaptırdı. Batı Afrika’nın en bü-
yük camilerinden biri. Furkan Camii 
adı, Akra’da. Böyle bir cami yapılınca 
Hıristiyanlar kıskanıyor, onlar da bü-
yük bir Kilise istiyorlar. Bu da ister is-
temez bazı sorunlara neden oluyor.”

GANA’DA CAMİLER DOLAR TAŞAR
Gana’daki Ramazanlara dikkat 

çeken Issifu, “Ramazan ayının coş-
kusu, Şaban ayından itibaren başlar. 
Biz orada takvim kullanmıyoruz, aya 
bakarak Ramazan’ın gelişini biliyo-
ruz. Oruç başlayınca herkes sakin-
leşir. Sokaklar da sakinleşir. Değişik 
yemekler satılmaya başlanır. Kuşe 
diye bir yemeğimiz var kek gibi, 
onunla genelde iftar açılır. Onu sa-
tan çok sayıda kişi sokağa çıkar. Hı-
ristiyanlar da Ramazan’da dinginle-
şir. Mesela açık giyen bayanlar açık 
giyinmezler, kötü bir şey yapmazlar. 
İbadetler artıyor. Camiler dolu olur. 

Normalde 2 safsa camilerde Rama-
zan’da 10 saf olur. Bizim orada iftar 
akşam namazından sonra yapılır. 
İftar camilerde açılır, orada camiye 
gelen cemaatle birlikte iftar açılır. 
Namaz kılındıktan sonra da herkes 
evine gider ve ailesiyle iftarını ya-
par. Bazı camilerde de toplu iftarlar 
yapılıyor. Özellikle zenginler iftar ve-
riyor” diye konuştu. 

KONYA KÜLTÜRÜNÜ ORADA 
UYGULAYACAĞIM

Konya’ya ilk geldiğinde dil bil-
mediği için bazı zorluklar yaşadığını 
belirten Issifu, zamanla bu zorlukları 
aştığını söyledi. “Konya pilavını çok 
sevdim. Etliekmeği de seviyorum” 
diyen Issifu, Konya’da öğrendiklerini 
Gana’da uygulayacağını belirterek 
şunları söyledi, “Konya’yı çok sevi-
yorum. Kültürel anlamda çok güzel. 
Ben şöyle düşünüyorum; başka bir 
ülkeye eğitime gidiyorsan sadece 
eğitim değil oradaki kültürü de öğ-
reneceksin. Ben buranın özellikle 
yemek kültürünü çok seviyorum. 
Burada israfa karşı bir duyarlılık 
var mesela. Bizim orada böyle ye-
mek sofrası filan çok olmaz. Olursa 
da zengin insanlarda olur onlar da 
israf ederler. Burada gördüklerimi 
Gana’da uygulamak istiyorum. Sa-
dece yemek konusunda değil, diğer 
hoşuma giden şeyleri de uygulaya-
cağım.”

Ganalı Abdul Majeed Issifu

 Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde Türkiye’deki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş adamları tarafından Gana’nın başkenti Akra’da inşası tamamlanmak üzere olan Gana Milli Cami Kompleksi’nde, ülkenin Müslüman önderleri iftarda bir araya geldi.

‘Milleti dolarla 
deviremezsiniz’

27. Dönem Milletvekili 
aday tanıtım toplantısında 
konuşan AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, “Ciğerleri beş para 
etmeyenler doları beş lira 
yapmaya çalışıyor” dedi. 

n SAYFA 7’DE

Türkiye makas 
değiştiriyor

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
iftar programına katılan 

TBMM Başkanı İsmail Kah-
raman “ Güzel günlerdeyiz 
ve bu güzel günler daha da 
ileriye gitmeli. Türkiye artık 
makas değiştiriyor” dedi. 

n SAYFA 5’TE

Cevap istiyorlar!
24 Haziran’da 

gerçekleştirilecek 
olan erken seçim 

öncesi partilere ait 
Seçim Koordinasyon 

Merkezleri yoğun mesai 
yapıyor, vatandaşlar 
meraklarını gideriyor

VATANDAŞLAR 
BİLGİ ALIYOR

24 Haziran 2018 erken seçime sayılı 
günler kala,  partilere ait Seçim Koordi-
nasyon Merkez’lerinde de hareketlilik 
arttı. Özellikle öğlen saatlerinden sa-
hur vaktine kadar hizmet veren Seçim 
Koordinasyon Merkezlerine vatandaş-
ların ilgisi yoğun oluyor. Vatandaşlar 
SKM’lere gelerek dilek ve arzularını 
iletiyor, bilgi alıyor.

ADAYLARA 
DESTEK OLUYOR

Seçmenlere yardımcı olmaya çalışan 
partililer de neden kendilerine oy ver-
meleri gerektiğini vatandaşlara anlatı-
yor. Ayrıca SKM’ler Milletvekili adayla-
rını yönlendirerek saha çalışmalarına 
destek oluyor. Milletvekili Adaylar halk 
ile buluşup esnaf ve sivil toplum kuru-
luşları ziyaretlerini gerçekleştiriyor.  
n HABERİ SAYFA 18’DE

05 Küçükmuhsineliler 
iftarda buluştu 06 Gri listedeki 3 

terörist öldürüldü 07 14 15Kalaycı: Kriz 
çıkarmak istiyorlar

‘İşimizi en iyi 
şekilde yapmalıyız’

KOMEK’te yeni
kayıtlar başlıyor

Seha’dan Zermeram atağı
İttifak Holding’in inşaat sektöründeki markası Seha Yapı, 

Anadolu’nun en büyük su temalı karma konut projesi 
Zermeram’da konut sahibi olmayı kolaylaştıran yeni bir 

kampanyaya başlattı. Kampanyada peşin alımlarda yüzde 
20 indirim fırsatı sunuluyor.  n SAYFA 15’TE

Tarih, tabiatla birlikte güzel
Konya’nın yeni cazibe 
merkezlerinden biri de 
Sille Baraj Parkı oldu. 
Her köşesinde tarihi 
barındıran Sille’deki 
restorasyon çalışmalarıyla 
birlikte tabiat güzelliği 
sunan Sille Baraj Parkı 
da hizmete açıldı. 
Vatandaşların yoğun 
ilgisiyle karşılaşan Sille 
Baraj Parkı ile birlikte Sille 
önemli bir cazibe merkezi 
haline geldi.  
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Konya’nın önde gelen inşaat 
firmalarından olan Adem Bulut 
İnşaat, çalışanları, müşterileri, 
dostları ile iftarda bir araya geldi. 
Umman Usta Düğün Saray’ında 
yapılan iftar programında Adem 
Bulut İnşaat yönetim kurulu üye-
leri misafirlerini kapıda karşıladı. 
İftar programında konuşan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Adem Bulut, 
yemeğe katılan tüm misafirlere 
teşekkür etti. Bulut, “İftar prog-
ramımıza teşrif ederek bizleri 

gururlandıran bütün dostlarımıza 
gönülden teşekkür ediyorum. 
Adem Bulut İnşaat sadece inşaat 
projeleriyle değil sosyal sorum-
luluğa katkı sağlayacak halkla 
ilişkiler projeleriyle de vatandaşın 
yanında olmaya devam ediyor. 
Bugün bu vesileyle birlik ve be-
raberliğimizi pekiştirmenin, uzun 
süredir bir araya gelemediğimiz 
dostlarla görüşmenin hazzını ya-
şıyoruz” dedi. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Rengarenk
Tatlar...
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Adem Bulut İnşaat 
iftarda buluşturdu 

Projeleriyle adından söz ettiren Adem Bulut İnşaat, çalışanları, müşterileri, dostları ile iftarda biraraya geldi

Türkiye’nin en büyük kozmetik firmalarından 
Ulusoy Kozmetik, her yıl gerçekleştirdiği gele-
neksel iftar programını bu yıl da gerçekleştirdi. 
Atiker Deluxe’de gerçekleşen iftar programına 
çok sayıda davetli katıldı. Ulusoy Kozmetik Yö-
netim Kurulu Başkanı İbrahim Göçer, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Tevfik ve Mustafa Göçer davetlile-
ri kapıda karşılayarak tek tek ilgilendi. Ramazan 
ayında dostları ile bir araya gelmekten mutluluk 
duyduğunu dile getiren Ulusoy Kozmetik Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Göçer, herkese teşekkür 
ederek, misafirlerin Ramazan aylarını tebrik etti. 
İftar sonrası misafirler sohbet etme imkanı buldu.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Ulusoy Kozmetik’ten geleneksel iftar 

Tıp Fakültesi minibüs hattı esnafı iftar yemeğinde birara-
ya geldi. Asfa Cafe de düzenlenen iftar programına Minibüs-
çüler Odası yönetimi, çalışanları, durakta çalışan şoför esnafı 
ile eskiden durakta çalışanlar biraraya geldi. Oldukça neşeli 
bir ortam içerisinde geçen iftar uzun yıllar görüşmemiş arka-
daşların derin sohbetlerine tanıklık etti. 

Tıp Fakültesi Durak Başkanı İbrahim Güçlü bu tür organi-
zasyonların çalışanlar arasındaki diyalogu daha da güçlendir-
diğini belirterek, “Biz uzun yıllardan buyana bu tür sosyal fa-
aliyetlerimizi sürdürüyoruz. Böylelikle arkadaşlar arasındaki 
dayanışmayı, birlik ve beraberliği pekiştiriyoruz” dedi. Güçlü 
iftar programlarına katılan tüm arkadaşlara teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ 

Minibüsçü esnafından birlik iftarı 
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Jandarma Komando Er Selçuk Alkış. Tezkeresine 120 gün kala operasyon sırasında şehit düştü. Henüz iki yıllık evli olan Şehit Alkış geride iki evlat 
bıraktı. Ailesi onun hatıralarıyla yaşarken, çocukları her babalar gününde mezarına hediye götürüyor, şehit babalarına sevgilerini gösteriyorlar

Eşele bir yerleri örten karı  
Ot değil onlar dedenin saçları  
Dinle şehit sesleridir rüzgârı  
Haydi git evladım uğurlar ola  
Haydi git evladım açıktır yolun  
Zalimlere karşı bükülmez kolun  
Bayrağı çek on safa geçmiş bulun  
Uğurun açık olsun uğurlar ola  
Haydi levent asker uğurlar ola 
Şanlı tarihimiz, binlerce kahraman-

lık hikâyesi ile dolu. Çanakkale’de, Sa-
rıkamış’ta, KutülAmare’de, Kahraman-
maraş’ta, İzmir’de vatan toprağının en 
doğusundan en batısına, en kuzeyin-
den en güneyine kadar her karışında 
bir mücadele, bir şehit kanı vardır. Ni-
tekim Mehmet Akif Ersoy ne diyor, 

Bastığın yerleri «toprak! » diyerek 
geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz 
yatanı.

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazık-
tır, atanı:

Verme, dünyâları alsan da, bu cen-
net vatanı.

Ne mutlu bize ki kahramanlık hikâ-
yeleri ile büyüdüğümüz dedelerimiz 
olduğu gibi kahramanlıkları gelecek 

nesillere kalacak evlatlarımız var. İşte 
bugün bu vatan evlatlarından Şehit 
Selçuk Alkış’ı anlatmaya çalışacağız 
dilimiz döndüğünce, kalemimiz yetti-
ğince.

Karapınar’ın Sazlıpınar köyünde 
Ağustos 1981 tarihinde dünyaya gel-
miş. İki kız, iki erkek olmak üzere dört 
kardeşin ikincisiymiş. İlkokul dördün-
cü sınıf dâhil Sazlıpanar’da okuduktan 
sonra ailesi Konya’ya taşınınca eğitimi-
ne burada devam etmiş. Beşinci sınıfı 
Koyunoğlu İlkokulunda tamamladıktan 
sonra eğitim hayatına devam edeme-
miş. Sınıfının en çalışkanlarından olan 
Şehidimiz öğretmenleri ve arkadaşları 
tarafından çok seviliyormuş.  Çeşitli 
işlerde çalışmış. Okula giderken bile 
kantinde çalışarak ailesine destek ol-
muş. Sonrasında berberlik yapmaya 
başlamış. Evini geçindirmiş.

Hem evlat olmuş, hem abi hem de 
arkadaş olmuş ailesine. İki kız kardeşi, 
diğer abi ve babaları bir yana, abilerinin 
şehit olmasından sonra öksüz kaldıkla-
rını ifade etmişler hep. Anne Emine 
Hanım ise oğullarını hep bir farklı sev-
diğini anlatıyor. Oğlunun “Anam” sesi-
nin hâlâ kulaklarında olduğunu söylü-
yor anne. “ O bir değişikti, bu dünyalık 
değildi” diyor. Evlatlarına çok düşkün 
olan anne iki oğlunu gece gündüz ne 
zaman işten dönerlerse kapılarda pen-
cerelerde beklemiş. Bu gün giydiklerini 
ertesi gün giydirmemiş. Ütüsüz kıya-
fetle işe göndermemiş hiç.   

18 yaşında, abisinden önce evlenen 
şehidimizin bir erkek bir kız iki evladı 
olmuş. Henüz 2 yıllık evliyken, oğlunu 
kucağına yeni almış, kokusuna doya-
madan, belki onunla koşup oynayama-
dan şehit olmuş. Hatta kızının olaca-
ğından bile haberi olmamış. Bir bebeği 
daha olacağının sürprizini yapmaya ha-
zırlandıkları gün, şehitlik mertebesine 
yükseldiği gün olmuş.

2001 yılında vatani görevini yerine 

getirmek için askere gitmiş. Isparta’da 
piyade olarak acemi birliğini tamamla-
mış. Usta birliğinde ise Tunceli merke-
ze gitmiş. 

Ailesi ile en son görüşmesi bir ay-
lık izne geldiğinde olmuş. Görev yerine 
döndükten bir ay bir gün sonra, tezke-
resine 120 gün kala acı haberi gelmiş 
evine, baba ocağına. İzinli geldiğin-
de rüyasında bayrağa sarılı tabutunu 
gördüğünü eşine anlatan Şehidimizin 
bundan bir ay sonra bayrağa sarılı ta-
butu gelmiş evine.

Bir gün önce sanki oğlunun şeha-
detine hazırlanır gibi evin her yerini 
temizlemiş anne. Sabah kalktığında 
kızlarının ve gelininin ağladığını gören 
anne, anlamış ama o oğluna ölümü 
konduramamış ilk anda. Geceden beri 
içinde yanan ateşin sebebi gün do-
ğunca ortaya çıkmış. Sabah namazını 
kıldıktan sonra 08.00’da çalan telefon-
daki ses “Başınız sağ olsun Selçuk şehit 
oldu” dediğinden sonrasını hatırlamı-
yor anne Emine Hanım. 

Birkaç gün öncesinde rüyasında 
yıkılan bir avlu duvarının altında kal-
dığını görmüş anne. “Evimin direğiydi 
direğim yıkıldı”, diyebildi. O gün oğlu-
nu aramış ama dağda görevde olan ev-
ladıyla görüşememiş. Her göreve gide-
ceğinde annesini arar ve “Ana hakkını 
helal et dağa çıkıyoruz” der, annesinin 
helalliğini ve duasını alırmış. Son göre-
vinde arayamamış.      

6 Mayıs 2002 tarihinde koman-
do er olarak vatani görevini yaparken 
Tunceli’deki Çiçekdağ Köyü yakınların-
da teröristlerle girilen çatışmada şehit 
düşmüş. Göreve gitmeden önce sen 
nöbete kal dediklerinde “Benim içim 
rahat etmez ben de geleceğim” diyerek 
tim çavuşu olarak göreve giden Şehidi-
mizi çağıran varmış.

Her yıl oğlu için iki hatim indiren 
Emine Hanım oğlunu bembeyaz kıya-
fetler içerisinde görmüş.Şimdi şunları 

ifade edebiliyor:
“Oğlum henüz hayatının baharında 

aramızdan ayrıldı. Hayatını doyasıya 
yaşayamadı. Ancak vatan sağ olsun. 
Kız torunum annesi kendisine 1.5 aylık 
hamileyken babası şehit oldu. Babası-
nı sadece fotoğraflardan tanıyor kızım. 
Baba hasretini babasının fotoğraflarına 

bakarak gidermeye çalıştı hep. Her ba-
balar gününde hediyeler alıp, babasının 
mezarına götürüyor. Hediyeleri oraya 
bırakıp geri dönüyoruz. Eve geldiğinde 
çok üzülüyor.”

Bütün şehit aileleri ile birlikte Alkış 
ailesinin de başı sağ olsun. 

Vatan sağ olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehit Jandarma Komando Er Selçuk Alkış

Her yıl oğlu için iki hatim indiren Emine Hanım oğlunu bembeyaz kıyafetler içerisinde görmüş.

2013 yılında 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98. yıldönümü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi. Konya Şehitliği’ndeki törende, şeref defterini şehit kızı ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun manevi kızı olan Gülnisa Alkış imzalamıştı.

‘Ana, hakkını helal et’
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Ereğli Belediyesi Camileri dü-
zenleme çalışmalarına devam edi-
yor. Camiler gül suyu ile temizleni-
yor.

Camilerimiz bizim için kutsaldır 
diyen Başkan Özgüven: “Camiler 
Allah(cc)’ın evidir, her daim temiz 
ve ihtişamlı olmalıdır. Allah(cc)’a 
kulluk vazifemizi ibadetlerimizi 
yaptığımız bu görkemli mabetler 
bizim için kutsaldır. Camilerimiz 
bizim ortak kalbimizdir” şeklinde 
konuştu. Kutsal mekanların ortak 
kullanım alanları olduğunu ve te-
miz olması gerektiğini belirten Baş-
kan Özgüven: “Yıl boyunca düzenli 
periyotlarla camilerimizde temizlik 

çalışmaları yürütüyoruz, Mübarek 
Ramazan ayı içerisinde olmamız 
ve ne mutlu ki camilerimizin dolup 
taşması haliyle sürekli temizlenme 
ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Belediye 
olarak da camilerimizin her türlü 
ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra 
vatandaşlarımızın daha temiz ve 
sağlıklı bir ortamda ibadet etmeleri-
ni sağlamak için camilerimizin daha 
temiz olmasına özen gösteriyoruz. 
Ayrıca gül gibi koksun diye camile-
rimizi gül suyu ile dezenfekte ediyo-
ruz. Bu noktada hemşehrilerimizin 
de duyarlı olmalarını ve camilerimi-
zi temiz tutmaya özen göstermele-
rini rica ediyoruz” dedi.

Ereğli Belediyesi geleneksel 
Mahalle iftarlarına devam ediyor. 
İftar programı Kutören Mahallesiyle 
devam etti. 7’den 70’e herkesin bir 
arada olduğu iftarların en eğlenceli 
yanı çocuklar, onlar için hazırlanan 
palyaço ve Hacivat Karagöz etkin-
likleri yoğun ilgi görüyor. “Onlar 
hayatımızın neşe kaynağı” diyen 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven: “Çocuklarımız hayatımızın 
her evresinde bize mutluluk veren 
Allah(cc)’ın bize bir lütfudur. Onların 
mutluluğu bizim için her şeye değer. 
Belediye olarak geleneksel haline 
getirdiğimiz iftar programlarımızda 

çocuklarımızın ilgisi çekecek, mutlu 
olacakları etkinliklere de yer verme-
ye çalışıyoruz. 7’den 70’e Birlikte 
iftar yapmanın hazzına ulaşmanın 
yanı sıra çocuklarımızın neşeli hal-
leriyle daha da mutlu oluyoruz. Her 
zaman çocuklarımıza yönelik hiz-
metler yapmaya gayret gösteriyo-
ruz. Onlar bizim geleceğimiz, çocuk-
larımız için ne yapsak az. Allah(cc), 
tüm hemşehrilerimizin tuttukları 
oruçları, yaptıkları ibadetleri derga-
hında kabul eylesin, her daim gele-
ceğimizin teminatı olan çocukları-
mızın mutluluklarıyla mutlu olmayı 
bizlere nasip eylesin inşallah” dedi.

Ramazan´da denetimler 
artarak devam ediyor

Özgüven: daha güzel 
Ereğli için çalışıyoruz

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri gıda sektörün-
de faaliyet gösteren iş yerlerinin 
denetimlerine devam ediyor. 
Lokanta, Fırın ve Kasapların de-
netimleri gerçekleştirildi. Dene-
timler hakkında değerlendirme 
yapan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Vatandaşlarımızın 
sağlığı açısından önem arz eden 
denetimlerimizi sürdürüyoruz. 
Bu kapsamda Zabıta Müdürlü-
ğümüz gıda sektöründe faaliyet 
gösteren iş yerlerimizin deneti-
min gerçekleştirdi. Hemşehrile-
rimizin sağlığını doğrudan etki-

leyecek bu işyerlerimizin duyarlı 
olmalarını ve hijyen noktasında 
dikkatli olmaların rica ediyoruz. 
Bu konuda kesinlikle taviz ver-
meyeceğimizi ve gereken cezai 
uygulamaları yapacağımızı be-
lirtmek istiyoruz. Özellikle müba-
rek Ramazan ayı içerisinde daha 
da hassas olunmasını rica ederiz. 
Hemşehrilerimizin sağlığı ve hu-
zuru bizim için her şeyden önem-
lidir. Bu anlamda denetimleri-
mize ve çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. Duyarlılık gösteren iş-
yeri sahiplerimize teşekkür eder, 
hayırlı kazançlar dilerim” dedi.

Ereğli Belediyesi asfalt sezo-
nunu açarak çalışmalara hız verdi. 
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
planlanan ölçüde asfalt çalışmaları 
devam ediyor. Asfalt sezonunu aç-
tıklarını belirten Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven: “4 yıl boyunca 
her dönem kendi asfalt rekorumu-
zu kırdık. Bu süre zarfında yakla-
şık 525 km sıcak ve soğuk asfaltı 
şehrimize kazandırdık. Bu veriler 
ölçüsünde göreve geldiğimizden 
bu yana asfalt oranında önceki 
dönemlere göre %250’lik bir artış 
sağladık. Bu yıl bu rakamları daha 

da artırarak rekor üstüne rekor kır-
maya devam edeceğiz. Ereğli’mi-
zin birçok bölgesinde asfaltsız yer 
bırakmamak için canla başla çalışı-
yoruz. Bu kapsamda asfalt sezonu-
muzu açtık ve bu yıl daha da çok 
asfalt hizmetimiz olacak. Özverili 
ve mesai mefhumu gözetmeden 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her 
şey daha güzel bir Ereğli için. Bu 
hizmetlerimizi yaparken çevreye 
verdiğimiz geçici rahatsızlıktan 
dolayı özür diler, sabırları ve des-
tekleri için tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ederim” dedi.

Çocuklara müze kültürü kazandırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirten Ereğli Belediye Başka-
nı Özkan Özgüven, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarihimizi çok iyi anlatmalıyız” dedi

Tarihini bilmeyen millet 
yok olmaya mahkumdur

Ereğli Belediyesi çocuklara 
müze kültürünü kazandırmak adı-
na önemli bir çalışma yapıyor. Bu 
kapsamda Ereğli Belediyesi Zübey-
de Hanım Gündüz Çocuk Bakım 
Evi öğrencileri müze ziyareti ger-
çekleştirdi. Ayrıca Belediye Başka-
nı Özkan Özgüven özel olarak ha-
zırlattığı müze içerisinde bulunan 
yapıtların resimlerinin yer aldığı 

boyama kitabını çocuklara dağıttı. 
Çocuklarımıza tarihimizi çok iyi an-
latmalıyız diyen Başkan Özgüven: 
“Tarihini bilmeyen bir millet yok 
olmaya mahkumdur. Bu anlamda 
geleceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımıza tarihimizi çok iyi anlat-
malıyız. Bu noktada çocuklarımızı 
tarihimizin kalıntılarının yer aldığı 
müzelerimizi ziyaret etmeye teşvik 

etme ve müze kültürü kazanma-
larını sağlamaya çalışmalıyız. Be-
lediye olarak çocuklarımızın kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmaya 
gayret gösteriyoruz. Onlara yaptı-
ğımız her hizmet bizi mutlu ediyor. 
Özel olarak hazırlattığımız ve mü-
zemizde bulunan yapıtların resim-
lerinin olduğu bir boyama kitabını 
çocuklarımıza hediye ettik. Umarım 

bu kitabımız onları eğlendirirken 
müzelerimize duydukları ilgiyi ar-
tırır. Her şey çocuklarımızı daha iyi 
bir geleceğe ulaştırmak için. Bunun 
için ne gerekiyorsa Belediye olarak 
yapıyor, yapmaya da devam ede-
ceğiz” dedi. Daha sonra öğrenciler, 
müze içinde kurulan mini atölyede 
gerçek Kil’den heykel çalışması ya-
parak hünerlerini sergilediler.

Ereğli’de camiler gül 
suyu ile temizleniyor

Hacivat-Karagöz etkinliği
ile çocuklar eğlendiriliyor

Birlik beraberliğe 
ihtiyacımız var

Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan 
Özgüven 27. 
Dönem AK Parti 
Milletvekili Aday 
listeleri ile ilgili 
değerlendirme-
lerde bulundu. 

“Birlik ve beraberliğe her zamankin-
den daha da çok ihtiyacımız var” diyen 
Özgüven, adaylara başarılar diledi.
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5 bin yıllık tarihi ile dikkatleri 
üzerinde toplayan Sille, önemli bir 
kültür merkezi olarak oldukça ilgi 
çekiyor. Geçmişinde bir çok farklı 
inançtaki insanların izlerini taşıyan 
Sille’de, tarihi camileri, evleri, kilise-
si, barajı gibi önemli unsurları içinde 
barındırıyor. Bu nedenle, özellikle 
son yıllarda Sille’nin tarihten aldığı 
bu önemli nitelikleri ortaya koymak 
ve sergilemek amacıyla çok sayıda 
çalışmalar yapıldı. Selçuklu Beledi-
yesi tarafından Sille’nin korunması, 
güzelleştirilmesi ve turizme kazan-
dırılması çalışmaları Sille’ye büyük 
değer kazandırdı. 

YENİDEN AYAĞA KALKTI
Sille, İç Anadolu bölgesinde, 

Konya’nın 8 kilometre Kuzey batı-
sında deniz seviyesinden bin 152 
metre yüksekte iki dağ arasında 
vadi görünümünde olan bir yerleşim 
merkezi. Bazı kaynaklara göre Sel-
çuklular zamanında İsiyle ve Silye 
adıyla anılan Sille, Osmanlılar döne-
minde bu ismin yanı sıra Su dirhemi 
nahiyesi adıyla da anılıyor. 1800’lü 
yıllardan itibaren nüfusunda hızlı bir 
artış olan Sille’nin 1900’lü yıllarda 
16 mahallesi olup nüfusu 19 bin ki-
şiye ulaşıyor.1900’lü yılların başında 
tren yolunun yapılması, Müslüman 
halkla iç içe yaşayan gayr-i müslim-
lerin mübadelesi, usta ve sanatkâr-
ların Sille dışına gitmeleri ve ulaşım 
yetersizliği gibi sebeplerle Konya’ya 
ve diğer yerlere yapılan göçler ve 
boşalan evlerin yıkılışı ile Sille bazı 
güzelliklerini kaybetmeye başlasa da 
son yıllarda Selçuklu Belediyesi ön-
cülüğünde yapılan çalışmalarla Sille 
yeniden canlandı.

SİLLE EVLERİ RESTORE EDİLDİ
Sille’nin tarihi ve kültürel özel-

liğinden dolayı Selçuklu Belediye-

si Sille’yi turizme kazandırmak ve 
tarihi yaşatmak amacıyla bölgede 
önemli çalışmalar yürüttü. Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, belediye başkanı olarak göreve 
başlamasıyla birlikte Sille’nin turiz-
me kazandırılması ve ayağa kaldı-
rılması amacıyla çalışmalara başladı. 
Bu çalışmalar her geçen gün hızlan-
dırılarak, Sille bütünüyle restoras-
yona sokuldu. Tarihi camilerin, kili-
selerin, köprülerin yanı sıra Sille’de, 
eski Sille evleri de restore edilerek, 
güzel bir görünüme kavuşturuldu. 

SİLLE BARAJ PARKI YENİ 
CAZİBE MERKEZİ OLDU

Selçuklu Belediyesi ile DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğü arasında 2011 
yılında imzalanan protokol ile Sel-
çuklu Belediyesi’ne devredilen Sille 

Himmet Ölçmen Barajı hayata geçi-
rilen proje ile Konya’nın cazibe mer-
kezi haline geldi. 21 milyon TL’ye 
mal olan proje ile Sille Baraj Park’ta 

doğal alanlar korundu. Mevcut bitki 
örtüsüne ilave olarak ise 9 bin 567 
fidan dikildi. Ayrıca parkın fark-
lı bölgelerine yerleştirilen 80 adet 
kamelya ve 100 adet piknik masası 
bulunuyor. 

DOĞAL YAŞAM BURADA
Sille Baraj Parkı 1 milyon 985 

bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 
Bu anlamda park Türkiye’de yapıl-
mış en büyük parklardan biri. Park 
içinde 221 bin metrekare yüzey 
alanı ile Sille Himmet Ölçmen Ba-
rajı yer alıyor. İzci kampı merkezi, 
tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, 
çay bahçesi, restoran, mescid, iskele, 
ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk 
oyun alanları, spor alanları gibi farklı 
etkinlik alanları içerisinde bulundu-
ran Sille Baraj Park Parkı içerisinde 

yer alıyor. Baraj çevresinde piknik 
alanları, yürüyüş parkurları, çocuk 
oyun alanları, tırmanma parkurları 
da bulunuyor. Öğrenciler ve izcilere 
yönelik olarak kullanılması amacıyla 
kamp alanları da unutulmadı. Gölet 
içerisinde kayıkla gezinti yapılabile-
cek. Vatandaşları su ile buluşturan 
Sille Baraj Park, piknik ve mesire 
alanları ile de yine vatandaşları tabi-
at ile buluşturuyor.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTI
Sille Baraj Parkı, açılır açılmaz 

vatandaşların yoğun ilgisiyle kar-
şılaştı. Özellikle hafta sonları parkı 
binlerce vatandaş ziyaret etti. Kon-
yalıları su ile buluşturan Sile Baraj 
Park, ilk açıldığı hafta sonu yaklaşık 
40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Açıldığı 
günden bu yana bu ilgisini artıran 
Sille Baraj Parkı, bu yaza damgasını 
vuran önemli bir mekan olarak akıl-
larda kaldı. 

SİLLE CAZİBE MERKEZİ OLDU 
Selçuklu Belediyesi olarak yo-

ğun bir çalışma programlarının ol-
duğunu belirten Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ Be-
lediye olarak Selçuklu’da yaşayan 
hemşehrilerimizin yaşam kalitesine 
katkı sağlamak amacıyla yoğun gay-
ret gösteriyoruz. Selçuklu Belediye-
miz yaptığı hizmetler, yatırımlar ve 
sosyal çalışmalarla Türkiye’nin en iyi 
belediyeleri arasında yer alıyor.

Sille’nin 10 yıl önceki halini ha-
tırlayanlar şimdi baktıklarında farklı 
bir yere geldiklerini zannediyor. Bu-
rada Camilerimizi restore ettik, so-
kak sağlıklaştırmalarını yaptık, kanal 
ıslahını tamamladık. Kalabalık nede-
ni ile gelen şikayetler aslında bizim 
haklılığımızı gösteriyor. Sille Cazibe 
merkezi olacak dedik bu gün bunu 
başardık” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Konya’nın yeni cazibe merkezlerinden biri de Sille Baraj Parkı oldu. Her köşesinde tarihi barındıran 
Sille’deki restorasyon çalışmalarıyla birlikte tabiat güzelliği sunan Sille Baraj Parkı da hizmete açıldı 

Tarih ve tabiat birarada

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmat Pekyatırmacı

‘Türkiye artık makas değiştiriyor’
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin iftar 

programına katılan TBMM Başka-
nı İsmail Kahraman “Türkiye ileriye 
doğru gidiyor. Dünyada da itibarı olan 
bir ülkeyiz. Güzel günlerdeyiz ve bu 
güzel günler daha da ileriye gitme-
li. Türkiye artık makas değiştiriyor. 
İnşallah daha iyiye gidecek. Bunun 
gerçekleşmesi için de 24 Haziran se-
çimleri çok önemlidir” dedi

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
açılışını yapan Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi (TBMM) Başkanı İsma-
il Kahraman, açılış programından 
sonra vakfın iftar programına katıldı. 
Burada yaptığı konuşmada ülkenin 
birlik olması gerektiğini vurgulayan 
Kahraman, Türkiye’nin son yıllarda-
ki atılımlarıyla makas değiştirdiğini 

söyledi.
Kahraman, Milli Türk Talebe Bir-

liği Genel Başkanı olarak 1969 yılında 
Necmettin Erbakan’ın mitingini or-
ganize etmek için Konya’ya geldiğini 
anımsatarak, “Daha sonra meydanda 

bir miting oldu. Konya üç milletvekili 
çıkaracak kadar oy verdi. Çok değerli 
bir devlet adamını kendisini temsilen 
Meclis’e göndermiş oldu. Erbakan 
Hoca ile 1963 yılında başlayan bir 
dostluğum oldu. İnsanların kıyme-

ti maalesef öldüğünde anlaşılıyor. 
Kişiler sağ iken kıymetini neden bil-
miyoruz da öldükten sonra biliyoruz. 
Kendisi çok değerli bir başbakandı, 
vatanperverdi ve milliyetçiydi” dedi

Kahraman, “Türkiye bugün sa-
tın alma gücüne göre dünyanın en 
büyük 13, Avrupa’nın da en büyük 
5. ekonomisidir. En hızlı büyüyen 
ekonomi olduk. Son 10 yılda 200 mil-
yar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 
Türkiye ileriye doğru gidiyor. Dün-
yada da itibarı olan bir ülkeyiz. Güzel 
günlerdeyiz ve bu güzel günler daha 
da ileriye gitmeli. Türkiye artık makas 
değiştiriyor. İnşallah daha iyiye gide-
cek. Bunun gerçekleşmesi için de 24 
Haziran seçimleri çok önemlidir” ifa-
desini kullandı.

İftara katılan Vali Yakup Canbolat 
da Ramazan ayının maneviyatında 
birlik ve beraberlik vurgusu yaparken 
“Allah birlik ve beraberliğimizi boza-
cak her türlü olaydan milletimizi ve 
İslam alemini korusun” dedi.

İftar programına ev sahipliği ya-
pan Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Abdi Parlak da ülke olarak son yıllar-
da yaşadığımız olaylara birlikte göste-
rilen direncin Türk milletinin birliğini 
dünyaya gösterdiğini belirterek, “Mil-
let olarak birlik olursak vatanımızı ve 
milletimizi layık olduğu seviyelere 
kısa sürede çıkarabiliriz. Ümmet ola-
rak birlik olmayı başarır isek dünyayı 
adaletle ve refahla buluşturabiliriz. 
İşte o zaman mazlumların gözyaşını 
silebilir, zulme ve sömürüye kesin 

dur diyebiliriz” diye konuştu. Progra-
ma, AK Parti Konya Milletvekili Hüs-
nüye Erdoğan, Vali Yakup Canbolat, 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ve çok sayıda davetli katıldı.
n HÜSEYİN MENEKŞE

27 Mayıs 1960 İhtilalinin 
yıldönümü idi geçtiğimiz gün. 27 Mayıs 
1960 ihtilali  Türkiye siyasetinin  kirli 
sayfalarından bir tanesidir maalesef.
Başbakan Menderes ‘’KIRGIN DEĞİ-
LİM ‘’ diyerek gitmişti ama  millet, si-
yaset, ekonomi, kırılıp geçmişti o tarihte 
Menderes  çok partili dönemde milletin 
parlayan ilk yıldızıydı. Kimi hastane kuy-
ruğunda anlatıyordu onu kimi  milletin 
sofrasında.Yaralı millet uzun zaman 
sonra kendinden  bir parça bulmuştu 
onda.Farklıydı o, mazlumun hakkını 
kaldıracağını söylüyordu  fabrikalar-
dan sanayiden  bahsediyordu, tarım 
yetmez  üretmek lazım diyordu. Tanrı 
uludur diyenlere ‘’ALLAHUEKBER’’ 
bakışlarıyla bakıyordu.Her zaman ki 
gibi  göze batmıştı, batının ekseninden 
çıkmayı hedefleyen vaatler veriyordu.
Çok kibar ve  nazikti Türk milletinin kal-
bine giriyor birlik mesajları  veriyordu.
Hem yurt içinde hemde yurt dışında 
dikkatleri üzerine çekmişti.Ve Batı  düğ-
meye bastı, artık kontrolden çıkmak 
isteyen bir Türkiye ve sevilen bir devlet 
lideri  vardı  ve yine darbeyle, cuntayla 
Türk milletinin umutlanan, canlanmaya 
çalışan  birlik ruhunu bastırmayı başa-
racaklar Menderes’i acımasızca şehit 
edeceklerdi.

Peki bu gün neredeyiz? Elbette 
Menderes’in rüyası, Özal’ın hayalini ya-
şıyoruz.Bunu anlamak için 15 Temmuz 
gecesine dönüp bakmak yetecektir.Bu 
gün Menderes’in hayal ettiği sık sık dile 
getirdiği  kuklalardan uzak demokratik  
bir Türkiye ye can veriyoruz.Bir bakalım 
etrafa hem millet olarak hem de siyaset 
olarak geldiğimiz noktaya, ilerlediğimiz  
basamağa tarihten ders alıyoruz çok 
şükür. O gün ABD den borç istemek 
zorunda kalan bu ülke  bu gün Akde-
niz’de  ABD’nin ta kendisinin karşısında 
durabiliyor. Zeytin dalı  ile Akdeniz’e ine-
meyen YAMYAMLAR şimdi planlarını 
Kıbrıs üzerinden yapıyorlar.Yani artık 
darbeler işlemiyor askeri operasyon-
lara, planlara  başvurmak durumunda 
kalıyorlar.  Kötüde olsa darbelerle pro-
fesyonelleşmiş  coğrafyadayız. O gün 
sahiplenmeyen (sahiplenemeyen ) bir 
Menderes varken şimdi meydanlara 
inin diyen liderle yürüyen bir millet var.
Çünkü gördük, tecrübe ettik  darbenin 
hiç kimseye bir faydası yok! Zengin-
liklerimizle fakirleştirilmekten, geriletil-
mekten bıktık hem coğrafyamızın, hem 
ekonomimizin hem  milletimizin  hak 
ettiği değeri görmesini ve bunun  dile 
getirilmesini istiyoruz. 

Kuşkusuz  Menderes’te hayatta 
olmuş olsaydı bu günleri görmek is-
terdi belki nefes alma  fırsatı verilseydi 
bizde onun bize Bıraktığı Türkiye’de 
yaşamak isterdik. Avukatından istediği 
son  rica  ne kadarda dokunuyor Ana-
dolu insanına ‘’Avukat bey bu güne ka-
dar benim için çok kez hizmet ettiniz, 
beni bir çok kez savundunuz.Şimdi 
sizden son bir ricam olacak, lütfen 
milletime benim diktatör olmadığımı 
anlatınız.’’

Ankara Kızılay meydanına  indi-
ğinde boğazına yapışan genç diktatör 
diye bağırdığında  gence ne istediğini 
soruyor bunun üzerine genç ‘’özgürlük 
‘’ narasını kopartıyordu.Milletin adamı 
öyle bir cevap veriyordu ki gencin kanı 
donuyordu; ’’Evladım özgürlüğün 
olmadığı bir ülkede başbakanın bo-
ğazına nasıl yapışabilirsin?’’

İşte  şimdi bunu iyidüşünme-
li diktatör naraları atanlar! eğer bir 
ülkede devlet başkanınıza diktatör diye 
seslenebiliyorsanız korkmayın!Zaten 
gereğinden fazla özgürsünüz demektir.

TÜRK SİYASETİNİN 
DERİN YARASI; 

MENDERES

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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CHP Konya Milletvekili Ada-
yı Abdüllatif Şener CHP Konya 
İl Başkanlığında basın toplantısı 
gerçekleştirdi.  Abdüllatif Şener, 
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan bütün unvanlarını bana 
borçludur” ifadeleriyle dikkat 
çekti. CHP Konya Birinci Sıra Mil-
letvekili Adayı Abdüllatif Şener 
CHP Konya İl Başkanlığında par-
tililerin katılımıyla basın toplan-
tısı gerçekleştirdi. Çarpıcı açık-
lamalarıyla dikkat çeken Şener, 
“Seçim hileleri yapılmadan, mil-
let iradesi sandıktan doğru olarak 
çıksın istiyoruz” dedi. 16 yıllık 
bir iktidar döneminin ardından 
iktidarı ve sayın genel başkanını 
çok yorulmuş olarak gördüğünü 
söyleyen Şener, “Ülkeye zarar ve-
ren bir nitelikte siyaset yapmaya 
devam ettiğini görüyoruz. Bun-
ca yorgunluk peşinden şiddet ve 
hiddeti getirmekte ve her konuş-
tuğunda ülkeye zarar veren bir 

iktidar partisi başkanı vardır. 82 
milyon insanımız böyle bir zulme 
tahammül edemez. 24 Haziran 
seçimleri Türkiye’nin yeni ufuk-
lara CHP ile açılacağı bir önem 
olacak. CHP’nin seçim bildirgesi 
samimi ve gerçekçidir” dedi.

YOLSUZLUKLAR TAVAN YAPTI
Yoksulluk ve yolsuzlukların 

ortadan kaldırılmadığını sözlerine 
ekleyen Şener, “Medya denetimi-
nin olmadığı bir ülkede yolsuz-
luklar tavan yapmıştır. Eğer bu 
ülkede yolsuzluk konuşulamıyor-
sa bu ülke Dünya’da en fazla yol-
suzluk yapılan ülkedir” şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
önce maliye bakanı olduğunu 
söyleyen Şener, unvanlarımın 
hiçbirini sayın cumhurbaşkanın-
dan almadım ama o bütün un-
vanlarını bana borçludur” ifade-
lerini kullandı.  
n HABER MERKEZİ 
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‘24 Haziran seçimleri 
yeni ufuklar açacak’

Yurt genelinde 21 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 3’ü üst 
düzey toplam 42 terörist etkisiz hale getirildi. Hava ve kara unsurlarınca 1483 operasyon düzenlendi

Gri listedeki 3 terörist 
etkisiz hale getirildi

Büyükbaş hayvan yüklü TIR’ın 
devrilmesi sonucu sürücünün 10 
yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 
kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü 
büyük üzüntü yaşadı. 

Kaza, saat 07.30 sıralarında 
Konya-Adana karayolunun 59. 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Adana’dan 
Konya istikametine seyir halinde 

olan Süleyman Zeyrek idaresindeki 
16 CGS 35 plakalı büyükbaş hay-
van yüklü tır, virajda hayvanların 
hareketlenerek dorseyi sallamaya 
başlamasıyla kontrolden çıkarak yol 
kenarına devrildi. Kazada sürücü-
nün araçta bulunan 10 yaşındaki 
oğlu Berkay Zeyrek, olay yerinde 
hayatını kaybetti, sürücü ve yedek 
şoför Recep İkiler yaralandı. Yaralı 

Recep İkiler kaza yerine sevk edilen 
ambulansla hastaneye kaldırılırken, 
hayatını kaybeden Berkay Zey-
rek’in cansız bedeni cenaze aracına 
alınarak morga götürüldü. Yaralı 
sürücü Süleyman Zeyrek’e ise olay 
yerinde müdahale edildi. Kazada 
oğlunu kaybeden sürücü büyük 
üzüntü yaşadı. 

Sürücü Süleyman Zeyrek’in 

besicilik yaptığı ve İskenderun’dan 
yüklediği büyükbaş hayvanları Ba-
lıkesir’e götüreceği öğrenildi. Kaza 
sonrası olay yerinde tespit için 
veteriner de geldi. Tırın dorsesin-
de 60 adet büyükbaş hayvan bu-
lunduğu öğrenilirken, veterinerin 
yaptığı kontrolde dorsede bulunan 
hayvanlardan 20’sinin telef olduğu 
belirlendi.  n İHA 

İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, son bir haftada 
bölücü terör örgütleriyle müca-
dele kapsamında Jandarma Özel 
Harekat, Polis Özel Harekat, Jan-
darma Komando birlikleri ile iç 
güvenlik operasyonları çerçeve-
sinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hava ve kara unsurlarınca 1483 
operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör 
örgütü PKK’ya yardım ve yatak-
lık yaptıkları iddiasıyla 145, terör 
örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları 
iddiasıyla 33, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) ile mücadele kapsa-
mında 545, sol terör örgütleriyle 
mücadele kapsamında da 7 zanlı 
gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, 
730’u terör suçları, 75’i düzensiz 
göç, 3 bin 204’ü uyuşturucu ve 
kaçakçılık suçlarından olmak üze-
re 4 bin 9 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 
21’i ölü, 6’sı sağ, 15’i teslim ol-
mak üzere 42 terörist etkisiz hale 
getirildi. Etkisiz hale getirilen te-
röristlerin 3’ünün bölücü örgütün 
sözde “üst düzey” elemanların-
dan olduğu belirtildi. 

Öldürülen teröristlerin, “te-
rör arananlar gri liste”de yer alan 
“Şevger” kod adlı Zeynal Küçük, 
“Fuat Fikri” kod adlı Fuat Akkaya 
ile “Kendal” kod adlı Adnan Çelik 
olduğu bildirildi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Uyuşturucu satıcıları ile ka-

çakçılara yönelik 2 bin 380 ope-
rasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 868 kilogram 
esrar, 349 kilogram eroin, 2,24 
kilogram kokain, 1,5 kilogram af-
yon sakızı, 5,3 kilogram sentetik 
kannabinoid (bonzai), 3,2 kilog-
ram metamfetamin, 20 bin 239 
ectasy hap, 239 captagon, 7 bin 

109 sentetik ecza, 142 bin 355 
kök kenevir bitkisi, 459 bin 737 
paket kaçak sigara ve 57 ton 379 
litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul 

çevreleri, parklar ve gençlerin yo-
ğun olarak bulunduğu yerlerde 
yapılan kontrol ve gerçekleştiri-
len operasyonlarda da 484 şüp-
heli gözaltına alındı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
Bölücü terör örgütleri FETÖ/

PDY, PKK/TAK, DEAŞ’ın pro-
pagandasını yapan, bu örgütleri 
öven, terör örgütleri ile iltisak-
lı olduğunu alenen beyan eden, 
halkı kin, nefret ve düşmanlığa 
sevk eden, devlet büyüklerine 
hakaretlerde bulunan, devletin 
bölünmez bütünlüğüne ve top-
lumun can güvenliğine kasteden, 
nefret söylemleri içeren 754 sos-
yal medya hesabı ile ilgili çalışma 
yapılarak, tespit edilen 420 kişi 
hakkında yasal işlem gerçekleş-
tirildi.

ASAYİŞ DENETİMLERİ
Mevcut huzur ve güven or-

tamının devamı, genel asayiş 
ve kamu düzeninin sağlanması, 
kumar ve tombala oynatılması-
nın engellenmesi amacıyla ülke 
genelinde 26 Mayıs’ta 7 bin 466 
personelin katılımıyla “Kumar ve 
Tombala Uygulaması” gerçekleş-
tirildi. Uygulamada, 73 bin 859 
şahıs, 6 bin 824 umuma açık yer, 
362 dernek/kooperatif kontrol 
edilirken, 2 bin 240 şahsa, 236 
umuma açık yer/derneğe adli ve 
idari işlem yapıldı. Ayrıca toplam 
565 bin lira ceza kesildi.

Başta asayiş, terör ve narko-
tik olayları olmak üzere suç işle-
me amacındakilerin caydırılması, 
aranan şahısların yakalanması, 
varsa suç delillerinin ele geçiril-
mesi amacıyla ülke genelinde 23 
Mayıs’ta 53 bin 876 personelin 
katılımıyla düzenlenen “Türki-
ye Güven Huzur Uygulaması 
- 2018/4” kapsamında, 475 bin 
420 kişi kontrol edilerek aranan 
bin 546 şüpheli yakalandı. Ayrı-
ca 112 bin 878 araç, 17 bin 681 
umuma açık yer ve 18 bin 899 iş 
yeri kontrol edilirken yaklaşık 1 
milyon lira cezai işlem uygulandı.
n AA

Akşehir’de kamyonet takla 
attı, kazada 1 kişi öldü 

Elektrik panosunda 
çıkan yangın korkuttu 

Akşehir’de meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi hayatını 
kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Kaza, Akşehir Saray Mahal-
lesi yakınlarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Afyonka-
rahisar istikametinden Konya 

yönüne seyir halinde olan Birol 
Karaduman (40) idaresindeki 48 
E 1743 plakalı arı kovanı yüklü 
kamyonet, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
takla attı. Kazada araç içerisinde 
bulunan Kezban Avcı (54) olay 

yerinde hayatını kaybederken, 
sürücü Birol Karaduman yaralan-
dı. Kazada yaralan Birol Karadu-
man ambulansla Akşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. 
 n İHA 

Karaman’da yüksek gerilim 
direğinin yanında bulunan elekt-
rik panosu yandı. Olay, gece saat 
01.00 sıralarında Bahçelievler 
Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu 
üzerinde meydana geldi. Alınan 

bilgiye göre, içinde sigortalar bu-
lunan elektrik panosundan alev-
lerin çıktığını gören vatandaşlar 
durumu itfaiye ve elektrik dağı-
tım şirketine haber verdi. Olay 
yerine ilk gelen itfaiye ekibi pano-

daki sigortaları kapatarak devre 
dışı bıraktı. MEDAŞ, görevlileri 
ise panoya giden elektriği kesti. 
Panonun neden dolayı alev aldığı 
henüz tespit edilemezken panoda 
maddi hasar oluştu.  n İHA

TIR devrildi, kazada bir kişi öldü  

 Yapılan planlı operasyonlarda, 730’u terör suçları, 75’i düzensiz göç, 3 bin 204’ü 
uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 9 kişi yakalandı.
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24 Haziran seçimleri öncesi 
AK Parti Genel Merkezin adayları-
nı tanıtmasının ardından Konya İl 
Başkanlığı da Selçuklu Kongre Mer-
kezinde Konya milletvekili adayları 
için aday tanıtım toplantısı düzenle-
di. Programda ilk olarak söz alan AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Adım adım 24 Haziran seçimle-
rine yaklaşıyoruz. Perşembe günü 
Genel Merkezimizin aday tanıtım 
toplantısının ardından bizler de 
Konya İl Başkanlığı olarak 15 ada-
yımızı kamuoyu ile paylaşmak ve 
tanıtımını yapmak üzere bir araya 
geldik. Geriye dönüp baktığımızda 
2001’den bu yana AK Parti birçok 
ilkleri başararak bugünlere gel-
di. 16 yıllık AK Parti iktidarlarında 
Türkiye dünyaya, haksızlıklara, zul-
me karşı boyun eğmeyen bir millet 
olarak ayaktayız ve tüm mazlum 
coğrafyaların sesiyiz mesajını verdi. 
Dünya 5’ten büyüktür söylemi de 
bunun bir sonucuydu” dedi. 

“AK PARTİ İLKLERİN PARTİSİDİR” 
AK Parti’nin bugüne kadar yapı-

lamayanları hayata geçirdiğini ifade 
eden Başkan Angı, “Yıllarca bu ül-
kenin kaynakları iyi yönetilemediği 
için gün gelmiş o dönemki tüm ver-
gi gelirlerimiz borçlarımızın faizine 
yetmemiştir. Kaynak bulamayan 
ülkemiz ne hastanelerinde vatan-
daşlarına sağlık hizmeti sunabilmiş, 
ne eğitimi geliştirebilmiş, ne yollar 
yapabilmiş, ne de havaalanlarında 
uçaklar uçurabilmiştir. 

Bugün baktığımızda ise Türkiye 
hava yolu ulaşımında en hızlı iler-
leyen ülkelerden bir tanesi haline 
geldi. Mevcut havaalanları yetme-
diği için İstanbul’da 3. Havalimanı 
inşallah 29 Ekim’de seferlere baş-
layacak. Tüm bunlara rağmen bu 
havaalanlarına Türkiye’nin ihtiyacı 
olduğunu anlamayıp, bu yatırım-
lara ne gerek var diyen siyasi parti 
liderleri ve temsilcileri var. Bunları 
anlamak mümkün değil. Bunların 
anlayışı yapmak değil yıkmak üze-

rinedir” şeklinde konuştu. 
“15 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYI 

HEDEFLİYORUZ” 
Konya’dan Ankara’ya 15 AK 

Partili milletvekili göndermeyi he-
deflediklerini sözlerine ekleyen 
Başkan Angı, “AK Parti olarak 24 

Haziran seçimlerinde toplam 600 
milletvekilinin 400’ünü almayı he-
defliyoruz. Meclisin rahat çalışması 
adına 400 milletvekili büyük önem 
taşıyor. Konya 2002 seçimlerinden 
bu yana şampiyonluğu elden bırak-
madı. Bu aziz hemşehrilerimizin 
partimize olan sonsuz güveninin 
göstergesidir. Bunu devam ettir-
meli, hatta yeni rekorlar kırmalı-
yız. Hedefimiz de 15 milletvekili 
arkadaşımızın tamamının seçilerek 
meclise gönderilmesidir. Biz mül-
kün sahibinden istiyoruz, seferle 
yükümlüyüz. Mülkün sahibi nasıl 
sonuç takdir etmişse de başımızın 
üzerindedir” diye konuştu. 

“AK PARTİ BİR İDEOLOJİ PARTİSİ 
DEĞİLSE DE İDEALİSTLERİN 

PARTİSİDİR” 
24 Haziran seçimleri için süre-

cin hızla ilerlediğini söyleyen AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı, 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 

da, “Türkiye ve partimiz tarihinde 7 
bin 343 aday adayı ile AK Parti ken-
di rekorunu kırdı. Yine Konya’da 
233 aday adayı partimiz rekor kır-
mış durumda. Çok yoğun çalışmalar 
sonucunda adaylardan 600 tanesini 
seçtik. Konya’dan da 15 adayımız 
var. AK Parti kuruluşundan bugüne 
kadar hangi konumda hangi safha-
da ve hangi mevkide olursa olsun 
emek sarf eden arkadaşlarıma ve 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Bugün bu salonda hala milletvekili 
olup da aday gösterilmeyen kar-
deşlerimiz var. AK Parti bir ideoloji 
partisi değilse de idealistlerin parti-
sidir. AK parti millet ve memleket 
davası güdenlerin partisidir. Bugü-
ne kadar emek veren kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

Sorgun, milletin adamı Adnan 
Menderes’e darbe yapılmasının 
yıldönümü olduğunu aktararak, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mil-

letin adamını alaşağı edenlerin 
mirasçılarıyla ne yazık ki yol yürü-
yenler var. Özellikle 28 Şubat’ın o 
brifingci hakim ve savcılarının liste 
başı yapılması da insana bir o kadar 
dokunuyor. Kardeşim siz celladı-
nıza mı aşık oldunuz. 27 Mayıs’ta 

darbe yapılıyor bir başbakan ve 
iki bakanı asıyor bunu da bayram 
ilan ediyor. Milletin gözünün içine 
baka baka bunu yapıyorlar. San-
ki bu millet bir şeyden anlamıyor. 
Adım gibi eminim ki o hainler 15 
Temmuz’da muvaffak olsalardı o 
günü bayram ilan edeceklerdi ve 
tepemizde de boza pişireceklerdi. 
Bu tehlike hala geçmiş değil. Onun 
için bütün unsurlarıyla yerli ve milli 
olanlara saldırmaya devam ediyor-
lar. Döviz üzerinden saldırıyorlar. 
Ciğerleri beş para etmeyenler dola-
rı beş lira yapmaya çalışıyor. Alın o 
dolarlarlarınızı Pensilvanya’dakine 
verin birer dolara adam satın alsın. 
Bu millet tanktan tüfekten yılmadı 
dolarlarınızla mı yılacak. Bu millet 
sizin dolarlarınızla mı iktidar oldu ki 
dolarlarınızla devirmeye çalışıyor-
sunuz. ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin yatırımlarını dur-
durmaya kimsenin hakkının olma-
dığını aktaran Sorgun, “Bir cum-
hurbaşkanı adayı çıkmış diyor ki 
yatırımları durduracağım. Bu ne 
demek oluyor biliyor musunuz. 
Konya’daki metro yatırımını, çevre 
yolunu durduracağım. 

Hızlı tren ve lojistik merkezini 
ve çeşitli yatırımları durduracağım. 
Ama millet buna izin vermez. Hiç 
kimseye bu gemiyi deldirmeyiz. Bu 
yatırımları durdurmayız. Kimsenin 
bu gemiyi durdurmaya hakkı da 
yok” diye konuştu. 

Ahmet Sorgun dışındaki AK 
Parti Konya Milletvekili adayları Ta-
hir Akyürek, Orhan Erdem, Leyla 
Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, Hacı 
Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, 
Abdullah Ağralı, Selman Özboyacı, 
Halil Etyemez, Ali Sürücü, Mehmet 
Akif Yılmaz, Zerrin Özel, Osman 
Seçgin ve Muhammed Zeren sırayla 
kürsüye gelerek konuşma yaptılar. 
Konuşmaların ardından program 
yapılan iftar ile sona erdi.
n İHA 

AK Parti Konya İl Başkanlığı “Birlik, Bereket, Bolluk İçin Vakit Konya Vakti” sloganıyla 27. Dönem Milletvekili aday tanıtım toplantısını 
gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, “Ciğerleri beş para etmeyenler doları beş lira yapmaya çalışıyor” dedi

‘Milleti dolarla deviremezsiniz’ 

MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Musta-
fa Kalaycı, partisinin Çumra ilçe 
teşkilatınca Sırçalı Sosyal Tesisle-
ri’nde düzenlenen iftar programı 
ve milletvekili aday tanıtım töre-
ninde konuştu. Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşları ara-
cılığıyla Türk ekonomisinin krize 
sokulmak istendiğini kaydeden 
Kalaycı, “Ekonomimizi çökertip 
kriz çıkarmak istiyorlar. Bu şekil-
de Türkiye’yi ele geçirmek isti-
yorlar. Uluslararası derecelendir-
me kuruluşları var biliyorsunuz. 
Standard & Poor’s (S&P) Şubat 
ayında raporunu açıkladı, puanı-
nı değiştirmedi. İkinci raporunu 
Ağustos ayında açıklayacağını 
söyledi. Bu arada erken seçim ka-
rarı alınca ne olduysa tekrar piya-
saya çıktı ve Türkiye’nin notunu 
kırdı. O günden bu tarafa da döviz 
kuruyla oynayarak sıcak paray-
la faizle Türkiye’nin ekonomisini 
krize sokmak istiyorlar. Darbeyle 
başaramadıklarını terör örgüt-
leriyle başaramadıklarını şimdi 
ekonomiden vurarak başarmak 
istiyorlar. Ama Allah’a şükürler 
olsun milletimiz her şeyi görüyor, 
başaramayacaklar. Türkiye’yi bö-
lemeyecekler. Bin yıllık kardeşli-

ğimizi bozamayacaklar, teminatı 
da Milliyetçi Hareket Partisi’dir” 
dedi. 

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, 
teşkilatlarıyla birlikte seçime ha-
zır olduklarını dile getirdi. Çiçek, 
“Konya’da 31 ilçemiz ve teşkilatı-
mız 24 Haziran seçimleri için ça-
lışıyor. Çumra İlçe Teşkilatımızın 
üye kayıtları ve tüm ilçelerimizin 
de aynı şekilde devam etmekte. 
Ve göreve geldiğimiz tarihten 
bugüne kadar özellikle üye kaydı 
noktasında ciddi bir artış olmuş 
vaziyette. Bu şunu gösteriyor, 
MHP’ye teveccüh var. 15 Tem-

muz hain darbe girişimi oldu-
ğu gece Genel Başkanımızın dik 
duruşu, feraseti ve devamında 7 
Haziran Yenikapı ruhu ve sonra-
ki süreçte 16 Nisan referandumu, 
en son Cumhur İttifakı’yla birlikte 
artık vatandaşımızda seçmeni-
mizde MHP’nin önemini anla-
makta ve bu ülkenin bir sigortası 
olduğunu kabul etmekte ve bu 
noktada MHP’ye destek vere-
ceklerini ifade etmekte” şeklinde 
konuştu. Programda milletvekili 
adayları tanıtılarak fotoğraf çek-
tirildi.
n İHA 

‘Kriz çıkarmak istiyorlar’

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 
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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.



 29 MAYIS 2018 9İLAN

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

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

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

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

0332 239 19 08

	 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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•	 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

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.
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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

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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
 

Konya Güneysınır Kızılöz Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2018/252412
1-İdarenin
a) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322490175 - 3322491961
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@konya.bel.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ø225 mm PE 100 10 Atü boruların temini,Nakli,kesme
   traşlama,döşeme boru bedeli ve alın kaynağı dahil başta olmak
   üzere toplam 48 kalem sulama tesisi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kızılöz, Güneysınır / KONYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi 
   yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale
   Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64
   Selçuklu/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 13.06.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/III veya A/IV veya A/V veya A/IX Grubu işler 
ile yapılacak işe benzer nitelikteki işler kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Ziraat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği, Mimarlık veya Peyzaj 
Mimarlığı Bölümleri Mezuniyet Belgeleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. 
Yeni İstanbul Caddesi No:64 Zemin Kat A4 Nolu Oda Selçuklu/KONYA) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No:64 Selçuklu/KONYA) adresine 
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın 812352 - www.bik.gov.tr

ALT YAPI (SULAMA TESİSİ) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL 

HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ZAYİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
2009 Yılı Çamlıca Semt Polikliniğine ve Muhtelif Birimlere Büro Mobilyaları Alım ihalesi için verilmiş olan 
MN: 055173/0027398 ZS-4588 Nolu 5.500,00 TL Teminat mektubu Makbuzu kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

TOSUNOĞULLARI MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SELÇUK V. D: 8580041318

Z-357

CNC TORNA OPERATÖRÜ
• CNC TORNADA ÜRETİM TECRÜBESİ OLAN
• CNC TORNADA FANUC İLE PROGRAM 

YAPABİLEN
• TAKIM BİLGİSİ OLAN
• TEKNİK RESİM BİLGİSİ OLAN
• ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

• MANUEL PROGRAM YAPABİLEN

BAY ELEMAN 
ARANIYOR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır
Adres: Fetih Mahallesi Sönmez 

Sokak No: 8 Konya

Tel: 332 355 0 355

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Seydişehir Ahmet 
Cengiz Mühendislik Fakültesi bün-
yesinde bu yıl ilk kez Robot Yarış-
ması düzenlendi. Robotiğe Giriş 
dersini alan Makine Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin katılımı ve 
ders sorumlusu Dr.Öğr.Üyesi Yu-
suf Uzun’un koordinatörlüğüyle 
düzenlenen yarışma çizgi izleyen, 
sumo ve serbest stil olmak üzere 3 
kategoride yapıldı. 

Yarışmaya toplam 26 takım 
katıldı. Yarışmaya jüri olarak NEÜ 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. 
Hüseyin Arıkan, NEÜ Mühendis-
lik ve Mimarlık Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof.Dr. Ali Kahraman, 
Uzay ve Havacılık Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Doç.Dr. Ahmet Sa-
mancı, Endüstriyel Tasarım Bölüm 
Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Can, 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühen-
dislik Fakültesi Dekan Yardımcı-
ları Dr.Öğr. Üyesi Yusuf Uzun ve 
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Kayrıcı ile 
Makine Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Dr.Öğr.Üyesi Şaban Bülbül 
katıldı.

Yarışmanın jüri üyelerinden 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hüseyin Arıkan bu tip organi-
zasyonları sürekli desteklediklerini 
ve böylece öğrencilerin özgüven-
lerinin gelişmesine de katkı sağla-
dıklarını belirtti. Yarışmada emeği 
geçen ders sorumlusu hoca ve öğ-

rencilere teşekkür eden Arıkan, 6 
Ağustos’ta Kocaeli Körfez Pistinde 
TÜBİTAK’ın organize etmiş oldu-
ğu Elektromobil Yarışmalarına 3. 
kez katılacaklarını ve bu yıl ilk kez 
düzenlenecek olan TÜBİTAK Oto-
nom yarışmalarına da katılım sağ-

layacaklarınısözlerine ekledi.
Tatlı bir rekabetin olduğu ya-

rışmada öğrenciler hem eğlenip 
hem öğrendiklerini söyleyerek or-
ganizasyonda emeği geçen hocala-
rına teşekkürlerini ilettiler.  
n HABER MERKEZİ

NEÜ’de ilk kez robot 
yarışması düzenledi
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Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından Çatalhüyük 
ve İstiklal Mahallelerinde düzenle-
nen iftar programlarına katıldı. 

İlk olarak İstiklal Mahallesi’nde 
düzenlenen iftar programına katılan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, iftara katılan 
mahalle sakinleriyle tek tek selam-
laştı ve Ramazanlarını tebrik etti.  İf-
tar öncesinde vatandaşa hitap eden 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Ramazan’ı tam 
olarak anlatan bir tablo görmekten 
büyük mutluluk duyduklarını dile 
getirerek, 24 Haziran’daki seçim-
lerde mahalle sakinlerinin desteğini 
istedi. Başkan Altay, “24 Haziran’da 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili 

seçimine gidiyoruz. Ama öncesinde 
2 Haziran’da Cumhurbaşkanımız 
Konya’da olacaklar. Sizleri 2 Hazi-
ran’da Büyük Konya Mitingi’ne da-
vet ediyorum. İnşallah hep birlikte 
Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız 
ve büyük bir coşku ile kendisini di-
ğer illere, seçim çalışmalarına uğur-
layacağız. Konya her zaman destek 
oldu. İnşallah bugün de hem Cum-
hurbaşkanımıza hem partimize en 
büyük destek vereceğinize inanıyo-
ruz” dedi. 

Başkan Altay, İstiklal Mahallesi 
iftarının ardından yine Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Çatalhüyük 
Mahallesi’nde düzenlenen iftar 
programına katıldı.  İftar öncesin-
de vatandaşla selamlaşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, burada yaptığı ko-
nuşmada Ramazan’ın ruhuna uy-
gun, paylaşmanın, kardeşliğin önde 
olduğu bir ayda böyle bir iftar prog-
ramında bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Başkan 
Altay, Çatalhüyük mahalle sakinle-
rini de 2 Haziran’daki Büyük Konya 
Mitingi’ne ve 24 Haziran’da Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
destek olmaya davet etti. 

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de tüm mahalle hal-
kının Ramazanlarını tebrik ederek, 
“Önümüzde 24 Haziran Seçimleri 
var. Güçlü bir Türkiye için, güçlü 
bir ekonomi için, güçlü bir savunma 
için hepinizin tekrar duasını ve des-
teğini bekliyoruz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ  

Memur-Sen Konfederasyo-
nu’na bağlı Bem-Bir-Sen Konya 
Şube Başkanlığı’nın iftar etkinlik-
leri devam ediyor. Bu kapsamda 
Bem-Bir-Sen, 63 farklı ülkeden 
240, yurtiçinden de 140 öğrencinin 
eğitim aldığı Uluslararası Mevlana 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 
iftar organize etti. 300 öğrencinin 
ve öğretmenlerin katılımıyla okul 
bahçesinde gerçekleştirilen iftar 
programı, Etiyopyalı Jahor Saad’ın 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Filistinli Amjad Havash’ın ezan 
okumasıyla orucunu açan öğren-
ciler, Bem-Bir-Sen yöneticileriyle 
aynı sofrayı paylaştılar. Düzenlenen 
programın paylaşma ve kardeşlik 
duygularını pekiştirmesi yönüyle 
çok önemli olduğunu belirten Okul 
Müdürü Mevlüt Özdemir, Bem-
Bir-Sen yönetimine teşekkür etti. 

Ardından söz alanBem-Bir-Sen 
KonyaŞube Başkanı Sait Közoğlu, 
yaptığı konuşmasında, “Farklı mil-
letlerden olsak da kader birliğimiz 
bizi bir araya getiriyor ve gönül bir-
liğiyle iftarımızı birlikte açmamıza 
vesile oluyor” sözleriyle konuşma-
sına başladı. Başkan Közoğlu,“Ce-
nab-ı Hakk Ramazan’da tuttuğu-
muzoruçları kabul eylesin. Tabii ki 
biz burada huzurla, güvenle iftar 
açarken, bizimle aynı huzuru taşı-
yamayan,iftar vakti iftar sofrasına 
ulaşamayan din kardeşlerimiz var. 
Bu Ramazan’ın mazlum coğrafyada 
yaşayan 

kardeşlerimizin kurtuluşlarına 
vesile olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Emperyalistlerin hazırladıkları 
sinsice oyunlarla Müslümanların 
üstüne geldiğine dikkat çeken Baş-

kan Közoğlu, “Bu oyunu siz gençler 
bozacaksınız. Siz gençler, ülkenize 
vardığınızda bayrağınıza ve vata-
nınıza sahip çıkacak her türlü faa-
liyetin içerisinde olun. Unutmayın 
ki eğer dik durmazsak bayrağımızı 
kaybedersek, ülkemizin parçalan-
masına sessiz kalırsak bilin ki ca-
nımız da gidecektir. Bu yüzden en 
önden canımızı ortaya koymalıyız ki 
o bayraklarımız dalgalansın, bizler 
de dimdik ayakta özgür kalabilelim.
Sizler, ülkemizin fahri temsilcileri 
olacaksınız. Biz sizleri unutmayaca-
ğımız gibi sizler de bizi orada unut-
mayacaksınız. Milletimizin birer 
temsilcisi olarak,çeşitli alanlarda 
ülkenize başarılı bir şekilde hizmet 
edeceğinize inancım sonsuz. Rama-
zanınızı tebrik ediyor, başarılarınızın 
devamını diliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Altınokta Körler Derneği Kon-
ya Şubesi tarafından düzenlenen 
iftar yemeğinde bir araya gelen 
dernek üyeleri birbirleriyle tanışa-
rak kaynaşma imkanını buldu. İftar 
programında konuşan Altınokta 
Körler Derneği Konya Şube Başka-
nı Mehmet Ali Şahin, üyelerin so-
runlarıyla yakından ilgilenmek ve 
üyelerin birbirlerini daha iyi tanıyıp 
kaynaşmalarını sağlamak adına 
bu tür etkinlikler düzenlediklerini 
ifade ederek, şöyle konuştu:“İftar 
programımızda güzel bir kaynaş-
ma ortamı ve imkanı bulduk, Kara-
tay Belediye Başkanımız Mehmet 
Hançerli bey ve diğer misafirleri-
miz bizi yalnız bırakmadılar. Sayın 
Belediye Başkanımıza katkıları ve 
bizlerle birlikte olduğu için teşek-
kür ediyoruz. Altınokta ailesi olarak 
böyle güzel etkinliklerle bir arada 
olmaya devam edeceğiz” dedi. Al-

tınokta Körler Derneği Konya Şu-
besinin düzenlemiş olduğu anlamlı 
etkinlikte bulunmaktan mutluluk 
duyduğunu dile getiren Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, Belediye olarak kamu yararına 
çalışan sivil toplum kuruluşlarına 
desteklerinin her zaman devam 
edeceğini söyledi. Hançerli, Rama-
zan ayının manevi ikliminde, bu 
şekilde birlik ve beraberlik içerisin-
de açılan oruçlar herkesi birbirine 
daha da yakınlaştırdığını, herkesin 
diğer bir kardeşine sonuna kadar 
yardımcı olması gerektiğini söyle-
rine ekledi.Atiker De Luxe Karatay 
Toplantı ve Düğün Merkezindeki 
iftar programına Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’nin yanı 
sıra, AK Parti Karatay İlçe Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Sanat Faa-
liyetleri Şube Müdürü Mehmet 

Tekkaymaz, Dünya Göz Hastanesi 
Halkla İlişkiler Sorumlusu Vildan 
Yaşar ile dernek üyeleri ve aileleri 
katıldı.   n HABER MERKEZİ 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, farklı mahallelerde düzenle-
nen iftar programları kapsamında 
Havzan Mahallesi sakinleri ile bir 
araya gelirken Çocuk Sokağı ve Sos-
yal Tesisin tamamlandığının ve kısa 
süre içerisinde hizmete açılacağı 
müjdesini verdi. 

Meram Belediyesi tarafından Ra-
mazan Ayı boyunca gerçekleştirilen 
iftar programları farklı mahalleler-
de düzenlenmeye devam ederken, 
Havzan Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin 
kişi aynı iftar sofrasında buluştu. 

Göreve geldiklerinde Havzan 
Mahallesi’nde sosyal tesis ve ço-
cuklar için oyun alanı ihtiyacı oldu-
ğu talebini aldıklarını belirten Me-
ram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
“Havzan Mahallemizde yapılaşma 
tamamlandığı için arazi noktasında 
sıkıntılarımız vardı. Hızlı bir şekilde 

kamulaştırmamızı yaparak özellikle 
geleceğimiz olan çocuklarımızın zih-
nen, bedenen ve fiziken gelişimleri-
ni sağlamak üzere çocuk oyun alanı 
oluşturmayı düşündük. Şehrimizde 
örnek olarak çocuk sokağı uygu-
lamasını gerçekleştirdik. Bununla 
birlikte Hanımlar Lokali, Emekliler 
Konağı, Muhtar Ofisi, Kütüphane, 
Derslikler ve Fitness Salonunun yer 
aldığı sosyal tesisimizi tamamladık. 
İnşallah önümüzdeki haftalarda hiz-
met vermeye başlayacak ve açılışını 
hep birlikte yapmış olacağız” şeklin-
de konuştu.  

Havzan Mahallesi’nin ilçedeki 
en kalabalık mahalle olduğunu ifa-
de eden Başkan Toru şunları söy-
ledi; “Burada yeşil alan ihtiyacı var. 
Bunun çözümüne yönelik olarak 
Havzan Mahallemizin batı tarafın-
da yer alan Ağır Bakım Ünitesi Milli 

Savunma Bakanlığımızla protokol 
imzalanarak Büyükşehir Belediye-
mize devri için çalışmalara başlan-
dı. O bölgede, 600 bin metrekarelik 
alanda şehir parkı yapılacak. Hayırlı 
uğurlu olsun” 

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, bir başka iftar programında 
Karahüyük ve Harmancık Mahalle 
sakinleri ile iftar sevincini aynı sof-
rada paylaştı. Başkan Toru, bölgede 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve-
rirken  “Bölgenin ihtiyacı olan kapalı 
pazar yeri, spor tesisi, emeklilerimi-
zin kullanabileceği alan ve ticari alan 
ihtiyacını çözmek üzere 7 buçuk mil-
yon TL’ye mal olan Harmancık Ka-
palı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’nin 
inşaatı devam ediyor. İnşallah bu yıl 
sonuna kadar tamamlayarak vatan-
daşlarımızın hizmetine sunmuş ola-
cağız” dedi.  n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 Haziran’da-
ki Büyük Konya Mitingi’ne vatandaşları davet etti 

Bem-Bir-Sen Konya Şubesi tarafından yabancı öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleştirilen iftar programında sevgi, barış ve kardeşlik mesajları verildi

Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi’nin düzenlemiş olduğu iftar prog-
ramına Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de katıldı 

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Havzan’daki Çocuk Sokağı ve 
Sosyal Tesisin kısa süre içerisinde hizmete açılacağı müjdesini verdi. 

‘Cumhurbaşkanımıza en 
büyük desteği vereceğiz’

Bem-Bir-Sen’den sevgi, 
barış ve kardeşlik mesajı

Altınokta Körler Derneği 
üyeleri iftarda buluştu

Havzan’da Çocuk Sokağı 
ve Sosyal Tesisi tamamlandı



Halim, Kerim olan Allah’tan başka ilah yoktuŗ  ulu Arş’ın Rabbi, noksan 
sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile 
olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı (hakkımda yaratmanı) talep 
ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, 
her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, 
kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey 
Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!

29 Mayıs 2018
Hicri: 14 Ramazan 1439

Sahur:
03:40

İftar:
20:11

NAMAZ VE KUR’ÂN
Ankebutsûresinde şöyle buyruluyor: 

“Allah, gökleri ve yeri hak olarak (yerli 
yerince) yarattı. 

Şüphesiz bunda, iman edenler için 
(Allah’ın varlık ve kudretine) bir nişane 
vardır. Rasulüm! Sana vahyedilenKitab’ı 
oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, 
hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Al-
lah’ı anmak, elbette (ibadetlerin) en bü-
yüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

Ömer Nasuhi Bilmen merhu-mun 
tefsirinde belirtildiğine göre burada Pey-
gamberimiz (s.a.v.)’e hitaben “Sana 
vahyedilenKitab’ı oku” buyrulmasının 
manası: “Nice hakikatleri beyan eden, 
hükümleri açıklayan, ibretli kıssalar ihti-
va eden ve ahlaki öğütleriyle mü’minleri 
iki cihan saadetine ulaştıran Kitb-ı Mü-
bin’i kıraate müdavim ol. 

Ümmetine de bunu tebliğ et ki, 
Kur’an kıraatine devam etsinler, ayetler-
deki güzel ahlakı huy edinsinler. Bu ve-
sileyle Allah’ın sevdiği kullar zümresine 
dahil olsunlar.” demektir.

Ruhu’l-Beyan’da ise bu cümle şöyle 
açıklanıyor: “Allah’a yaklaşmak, naz-
mını hıfzetmek ve manaların hakikatini 
tefekkür etmek için Kitab’ı oku. Kur’an’ı 
tefekkür ve tedebbürle okuyan kimseye 
daha önce keşfolunmayan manalar açı-
lır.” Çünkü tefekkür ve tezekkürle yapılan 
Kur’an tilaveti, okuyanı ulvi duygularla 
buluşturur, imanını pekiştirir. 

Ve Kur’an-ı Kerim okunan evlere 
sekinet iner. Peygamberimiz (s.a.v.); 
“Yüce Mevla’nın, Kur’ân okuyanları şe-
refli melekleri katında andığı” müjdesini 
vermiştir.

Yine Ömer Nasuhi Bilmen merhu-
mun tefsirinde belirtildiğine göre ayet-i 
kerimede “Namazı kıl.” buyrulmasının 
manası ise “En büyük ibadetlerden olan 

namazı, adabına riayet ederek kılmaya 
devam et. Ve bunu ümmetine de tebliğ 
et. Çünkü muntazaman kılınan namazlar, 
sahibini Allah’ın rızasına muhalif olan 
davranışlardan alıkoyar.” demektir. Na-
maz, zikri de içine alır ve bu itibarla iba-
detlerin en büyüğü, en önemlisidir. Bu-
nunla birlikte İslâm alimleri, iyiliğe sevk 
etmeyen ve kötülüklerden alıkoymayan 
namazların sahibinin sırtında bir vebal 
olacağını dile getirmişlerdir...

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), bir 
vakit namazın diğer vakte kadar arada 
işlenen küçük günahların affına vesile 
olacağınıbildirmiştir; namazın zekât ve 
sıla-i rahimle birlikte cennete götüren 
amellerden olduğu8 müjdesini vermiştir.

Görüldüğü üzere bu mübarek ayetler, 
önümüze bir çerçeve getiriyor. Buna göre 
Müslüman, Cenab-ı Hakk’ın nimetleriyle 
kuşatıldığının her zaman şuurunda olma-
lı ve şunu hiç unutmamalıdır; yüksek ve 
azametli semalarla üzerinde yaşadığımız 
yerküreyi ve bu ikisi arasında olan her 
şeyi kusursuz bir şekilde O yaratmıştır. 
Bütün bunları hiç bir karışıklığa meydan 
vermeden idare etmektedir. 

Müslüman, önce bu kevni ayetlere 
ibret nazarıyla bakmalı, ondan sonra da 
Kitab-ı Mübin’i, tedebbür ve tezekkürle 
okumalıdır. 

Çünkü bizim tutunacağımız iki sağ-
lam kulpun birincisi, her ayeti ve her 
cümlesi ile yolumuzu aydınlatan Kur’an-ı 
Kerim’dir. İşte, sadece bu iki ayet-i keri-
me bile önümüze nezih bir hayat çerçe-
vesi getiriyor. 

Tutunacağımız sağlam kulpların 
ikincisi ise elbette sünnet-i seniyyedir. 
Kur’an-ı Mübin’i açıklayarak insanlığa 
tebliğ eden Rasulullah (s.a.v.)’in söz, fiil 
ve takrirlerinin tamamıdır.

Kur’an’dan Mesaj
Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, 
ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış 
hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile 

sulanır. (Böyle iken) yemişlerinde onların bir kısmını 
bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını 
kullanan bir toplum için ibretler vardır. (Rad 4)

Oruçlu kimse kötü söz söylemesin  ̧kaba davranmasın. 
Onunla kavga yapmaya kalkışana veya hakaret edene 

“ben oruçluyum” desin. (Hadis-i Şerif)

Namaz için kamet getirilince safları düzeltin¸ 
omuzlarınızı bir hizaya getirin. Zira safların 
düzgün olması namazın tamam olmasını 
sağlayan hususlardandır. (Hz. Osman)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)

Ramazan Duası

Hz. Abdullah, Peygamberimizin halası Ümey-
me’nin oğluydu. İslam davetinin ilk günlerinde iman 
safına girdi. Böylece şimşekleri üzerine çekmiş, müş-
rik gruptan gelecek her türlü eza ve cefayı peşinen 
kabul etmiş oluyordu. Hidayete erdiği sıralarda en 
bü¬yük tepkiyi en yakınlarından görmüştü. İnanç ve 
âdetleri¬ne körü körüne bağlı olan Mekkeliler, atala-
rının dinini terk edenlere büyük bir düşman kesilmiş-
lerdi. Abdullah bin Cahş da müşrik hücumlarına maruz 
kalan bir iman eriydi. İmanı uğrunda her nevi sıkıntıya 
razıydı. Fakat tazyikler haddi aşınca, Habeşistan’a gi-
den Müslüman kafileye kendisi de katıldı. Beraberinde 
ailesi, iki kardeşi ve hemşireleri de bulunuyordu. Bir 
müddet orada kaldıktan sonra Hicret hadisesini duyun-
ca Mekke’ye döndüler, oradan da Mediye’ye hic¬ret 
ettiler.

Hz. Abdullah genç yaşında iman davasının fe-
dakâr erleri arasına girmiş zeki, dirayetli ve cesur bir 
insandı. Peygamberimiz bazı mühim hizmetlere Hz. 
Ab¬dullah’ı gönderiyordu.

Hicret’in 2. senesiydi… Resûl-i Ekrem bir gün Hz. 
Ab¬dullah’a şöyle bir emir verdi:

“Yarın sabah okunu, yayını, kılıç ve teçhizatını 
alarak yanıma gel!”

Hz. Abdullah hazırlığını yapmış, sabah namazın-
dan sonra silahını kuşanarak erkenden Hane-i Saa-
det’in kapısı önünde beklemeye başla¬mıştı.

Peygamberimiz, Hz. Abdullah’ın emrine askerî 
bir müfreze teslim ederek on¬lara kumandan tayin 
etti. Eline de bir mektup vererek, yola çıktıktan iki gün 
son¬ra, istenen ye¬re varınca açmasını tembih etti. 
Mekke’ye doğru yola çıkan Hz. Ab¬dullah, “Nahle” 
de¬nen mevkiye varınca mektubu açtı. Mektupta neler 
yapacağı, nasıl hareket edeceği ya¬zılıydı. Peygam-
berimiz kendisini, Kureyşlilerin duru¬munu keşfedip 
tetkik etmek üzere göndermişti.

Bir müddet sonra Kureyş’e ait bir kafileyi gördüler. 
Bu kafile savaş için hazır¬lık gören Kureyşlilere mal-
zeme ve erzak taşıyordu. Hz. Abdullah kervana baskın 
yaparak bütün mallarını ele geçirdi. Bu seriyyede ele 
geçen ganimet, Müslümanların aldıkları ilk ganimetti.

Hz. Abdullah’ın tek gayesi, Allah Resûlü’nü hoşnut 
etmek, onun sevgi ve rıza¬sını kazanmaktı. Bu sevgi 
her şeyin üstündeydi. Peygamberimiz kendisini bu 
hizmet için gönderdiği sırada sormuştu: “Abdullah! 
Dünyada en çok özlediğin şey nedir?” Abdullah’ın tek 
düşüncesi vardı. Cevap verdi: “Benim dünyada en bü-

yük gayem, Allah ve Re¬sûl’ünün sevgisidir. Gözümde 
başka bir şey yoktur.” İşte onu yücelten sır burada ya-
tı¬yordu.

Abdullah bin Cahş, sulh zamanında hak din uğrun-
da çok büyük hizmetlerde bulunduğu gibi, savaş an-
larında da cengâver bir mücahit ve bir kahraman idi. 
Uhud Savaşı hazırlıkları yapıldığı esnada, Hz. Abdullah 
ilk öne atılanlardandı.

Ordu yola çıkmış, “Şeyheyn” denen mevkiye 
gelmişlerdi. Müminlerin annesi Üm¬mü Seleme, 
Peygamberimize bir kapta üzüm suyu getirmişti. Pey-
gamberi¬miz bir mik¬tar içtikten sonra geriye kalanını 
Hz. Abdullah’a uzattı. Hz. Abdul¬lah şıranın tamamını 
içip bitirdi. O anda bir arkadaşı yaklaşarak Hz. Abdul-
lah’a sordu: “Sabahleyin içeceğin su¬yun nerede ol-
duğunu biliyor musun?” Şehadet şer¬beti Abdullah’ın 
burnunda tütüyor¬du: “Ben,” dedi, “ancak Rabb’ime 
kavuşunca şerbete kanarım. O’na kavuşmak, benim 
için iyice susadığımda, suya en mükemmel şekilde 
kanmaktan daha hoştur.”

Bu arzusuna nail olmak için Allah’a yalvarmış, 
şehadeti istemişti. Savaş baş¬lamış, arslanlar gibi 
müşriklerin üzerine yürüyordu. Bir ara elindeki kılıcı 
kırılıverdi. Bunu gören Peygamberimiz, yerden bir 
hurma dalı aldı, kendisine verdi ve onunla çarpışma-
sını söyledi. Hz. Abdullah cihada onunla devam etti. 
Karşı¬sına azılı ve güçlü bir müşrik dikildi. Abdullah’ın 
buna karşı koyması zordu. Va¬kit tamam olmuş, duası 
da kabul edilmiş olacak ki, müşrikin bir darbesi Hz. 
Ab¬dullah’ın cennete uçmasına kâfi geldi.

Savaş sona ermişti. Müslümanlar ölü ve yara-
lıları tespit ediyorlardı. Müşrik¬ler, şehit Abdullah’ı 
tanınmayacak hâle sokmuşlardı. Bütün âzalarını kes-
miş¬ler, perişan hâlde bırakmışlardı. Bu hâl Peygam-
berimizi çok üzmüştü. Daha sonra Peygamberimiz, 
Hz. Abdullah’ı, dayısı Hz. Hamza’yla birlikte defnetti. 
Bu sırada Hz. Abdullah 40 yaşında bulunuyordu. Allah 
ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Verilen bir zekatın sahih olabilmesi için, zekatı verirken veya onu 
ayırırken niyetin bulunması şarttır. Bu esastan şu meseleler doğar:

     1) Zekatı fakire verirken veya zekat için bir mal ayırırken 
bunun zekat olduğunu kalb ile niyet etmek gerekir. Dil ile söylenmesi 
gerekmez. Öyle ki, bir malı fakire zekat niyeti ile verirken bunun bir 
bağış veya bir borç olarak verildiğini dil ile söylemek zekata engel 
değildir.

     2) Bir mal fakire niyetsiz olarak verilince bakılır: Eğer mal 
henüz fakirin elinde bulunuyorsa, zekata niyet edilmesi yeterlidir. Fa-
kat elinden çıkmış ise, niyet edilmesi yeterli değildir.

     Yine, bir kimse, bir adamın malından onun adına zekatını 
verdiği zaman, o kimse buna rıza gösterirse bakılır: Eğer o mal fakirin 
yanında mevcut bulunuyorsa, bu zekat sahih olur; değilse olmaz.

     3) Zekat vermede vekilin niyeti değil, müvekkilin niyeti ge-
çerlidir. Onun için bir kimse, zekatını vermek için bir adamı vekil ta-
yin etse, zekat olarak vereceği malı teslim etliği zaman veya o malı 
vekil fakire vereceği zaman zekata niyet etmesi gerekir. Vekilin niyeti 
yeterli olmaz. Bu vekil, müslüman olabileceği gibi, bir gayri müslim 
(Zimmî) de olabilir.

     4) Zekat vermek niyetinde olan bir kimse, bunun için bir mal 
ayırmaksızın zaman zaman fakirlere bir şeyler verdiği halde, zekata 
niyet etmek hatırına gelmese, bu verdikleri zekata sayılmaz. Fakat 
fakire böyle bir mal verirken: “Bunu niçin veriyorsun?” diye sorulacak 
soruya, düşünmeksizin hemen “zekat olarak veriyorum” diyebilecek 
bir durumda ise, bu niyet yerine geçer.

     5) Bir kimse fakirlere bir gün sadaka verdikten sonra: “Şu 
süre içinde verdiğim sadakaların zekatımdan olmasına niyet ettim.” 
demesi yeterli olmaz.

     6) Bir kimse elinde bulunan bir malı zekata niyet etmeksi-
zin tamamen sadaka olarak verse, bunun zekatı kendisinden düşmüş 
olur. İster nafile sadakaya niyet etmiş olsun, ister olmasın, hüküm 
aynıdır. Fakat verilen bu mal ile bir nezre veya başka bir vacibe niyet 
etmiş olursa, bu mal o niyete göre verilmiş olur. Verilen bu mala dü-
şecek zekatı ayrıca ödemek gerekir.

     7) Bir kimse, üzerine zekat düşen malının bir kısmını bir 
fakire bağışlasa, buna isabet eden zekat kendisinden düşer.

     Örnek: Bir zengin, bir fakirde olan yüz bin lira alacağını o 
fakire bağışlasa, yalnız bir yüz bin liranın zekatını vermiş olur. Burada 
zekata niyet edip etmemek eşittir. Bu yüz bin lirayı diğer mallarının 
zekatına sayamaz. Yine, fakir olmayan bir borçluya bir mal bağış-
lansa, bununla ne o malın ve ne de başka mallarının zekatı verilmiş 
olmaz. Sahih olan görüşe göre, bu bağışlanan mala düşen zekatın da 
ayrıca verilmesi gerekir.

İran’ın Horasan eyaletinde bulunan Bistam kasabasında doğmuş-
tur. Tasavvuf tarihinde sekr¸ fena¸ melâmet¸ tevhid¸ marifet¸ muhab-
bet¸ mirac ve isar gibi konulardaki sözleriyle tanınan bir tasavvuf erba-
bıdır. Kendisini takip edenlere “Tayfûrî”¸ tuttuğu yola da “Tayfûrîyye” 
veya “Bestamîyye” adı verilmiştir. Ancak “Tayfûrîyye” bilinen mana-
da bir tarikat olmayıp bir tasavvuf cereyanıdır. 17-18 yaşlarında ma-
nevî yolda büyük dereceler kat eden Beyazıd-ı Bistamî hazretlerine, 
bu mertebeye nasıl ulaştığı soruldu. “Annemin duası beni yüceltti.” 
buyuran¸ Beyazıd-ı Bistamî, başından geçen hadiseyi şöyle anlattı: 
“Annem, yaşlı ve hasta idi. Bir gece benden su istedi. Ben hemen 
uykudan uyanıp anneme su almak için dışarı çıktım. O anda kaplarda 
su bulamamıştım. Bakır tasla dışarıdan suyu alıp da içeri girdiğimde, 
annemi uyumuş buldum. Uykusundan uyandırmadım, bir müddet ba-
şucunda uyanmasını bekledim. Bir müddet sonra annem uyanıp da 
benden su isteyince, ben de hemen diğer elimde soğuktan donmuş 
buz gibi tası verdiğimde, tasla beraber elimin derisinin kavladığını 
gören annem, çok üzülmüştü ve ağlayarak, Allah’a dua ediyordu. Ya 
Rab, Sen bu fedakâr oğlumu görüyorsun, ne söyleyeyim. Ya Rabbi, 
ne söyleyeyim, ne söyleyeyim, diye üç defa seslendikten sonra, Al-
lah’ım onu aziz eyle, deyip elini yüzüne sürdü. O geceden itibaren 
bende bazı değişiklikler olduğunu fark etmeye başladım. Cenab-ı Al-
lah annemin duası hürmetine bu mertebeye beni lâyık gördü.

Zekatın sıhhatının 
şartı; niyetin olması 

‘Annemin duası
 beni yüceltti’

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah 
aydınlığı demektir. 
Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırası-
na göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs 
sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de in-
diğine dair rivayetler varsa da üslûp ve içeriği bakı-
mından Mekkî sûrelere benzediği görülür. 
Sûrede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılma-
sı öğütlenmektedir. 
 Hz. Peygamber sahâbeden Ukbe b. Âmir’e şöyle 
buyurmuştur: “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla 
görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-fe-
lak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim, “Müsâ-
firîn”, 264). Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin 
en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok 
okunmasını tavsiye etmiştir. Felak kelimesi kâina-
tın yokluk alanından belki bir patlama ile ilk meyda-
na gelişini ve yaratılışını ifade eder. Bu cümleden 
olmak üzere arzdan kaynayan pınarlar, bulutlardan 
boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, 
rahimlerden çıkan yavrular gibi Allah’ın kudretiyle 
bir asıldan, bir kaynaktan ayrılıp çıkan bütün mah-
lûkat felak kelimesinin kapsamına girer.
Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 
1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 
2- Min şerri mâ halak. 
3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 
4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased. 
Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 
1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran 
Rabbe sığınırım, 
2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 
3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 
4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 
5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Al-
lah’a sığınırım).

Felak Suresi
SURELER
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‘İşimizi en iyi şekilde yapmalıyız’
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı, Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü’nde gece mesaisi ya-
pan belediye personeli ile sahurda bir 
araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, her fırsatta belediye per-
soneli ile bir araya gelmeye devam edi-
yor. Başkan Pekyatırmacı bu kez Çev-
re Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde 
görev yapan  belediye personelini sa-
hurda ziyaret etti. Tesisler Müdürlü-
ğü’nde gerçekleşen programda gece 
mesaisi yapan personel ile görüşen 
Başkan Pekyatırmacı, hizmetlerinden 
dolayı personele teşekkür etti.  

Selçuklu’da Ramazan Ayı’nın be-
reketiyle dolu dolu yaşandığını ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Selçuklu’da İftar 
ve Teravih Buluşmaları ile hemşeh-

rilerimizle bir araya gelirken fırsat 
buldukça personel arkadaşlarımızla iç 
içe olmaya gayret ediyoruz. Sizinle de 
böyle güzel bir zaman diliminde birlik-
te olmak, hasbihal etmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum” dedi.

Belediyecilik çalışmalarında ekip 
ruhunun başarıyı getirdiğini ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı “Sizler dışarıda 
belediyemizin görünen yüzüsünüz. 
Hem hizmeti en iyi şekilde yapmak 
hem de vatandaşlarımızla olan diya-
loğu en üst noktada tutmak için he-
pinize büyük sorumluluk düşüyor. Bu 
noktada hepinizin işinizi en iyi şekilde 
yapmanın gayreti içinde olduğunuzu 
biliyorum. İnşallah bu gayret ve has-
sasiyetinizin artarak devam edeceğine 
olan inancım tam. Çalışmalarınızda 
hepinize kolaylıklar diliyorum” dedi.
n İHA

Konya’da yayın yapan bünyesin-
de Genç Fm, Esas Radyo, Derya Fm 
gibi üç radyo ile televizyon, gazete, 
dergi ve duvar reklamcılığı, sosyal 
medya ve sinema reklamları gibi 
medya takip hizmetleri veren Loko-
motif Medya’nın Yeşil Vadi Düğün 
salonundaki 4. geleneksel iftar ye-
meğine, katılım yoğundu.  İftar ye-

meğine Lokomotif Medya Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Çobanoğlu, 
Yönetim kurulu üyesi Ali Naci Çoba-
noğlu, Uğur Çobanoğlu’nun babası 
Eski Konya Milletvekili Ahmet Ço-
banoğlu, CHP Konya İl Başkanı Ba-
rış Bektaş, Eski Bakanlardan ve CHP 
Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif 
Şener, Orhan Kaya, Lokomotif Med-

ya radyoları müşterileri, dinleyicileri 
ve dostları katıldı. 

İftarda yapılan duadan sonra if-
tara yemeğine katılanlara teşekkür 
eden Lokomotif Medya Yönetim 
Kurulu Başkanı Uğur Çobanoğlu, 
“Lokomotif medya olarak Bu yıl 4. 
gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimize 
katıldığınız için teşekkür ediyorum. 

Ramazan ayının bereketinde sizler-
le beraber olmak istedik. Davetimizi 
kırmayıp iftar yemeğimize katılarak 
bizleri mutlu ettiniz. Ramazan ayının 
ülkemizdeki birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirmesini dilerken, halkımıza 
da huzur ve mutluluk getirmesini 
dilerim” dedi.  
n HABER MERKEZİ  

Konya’daki Trabzonlular 
iftar yemeğinde buluştu

Küçükmuhsineliler 
iftarda buluştu

Konya’da yaşayan Trabzon-
lular, Konya Trabzonlular Kültür, 
Dayanışma ve Yardımlaşma Der-
neği’nin düzenlediği geleneksel 
iftar yemeğinde bir araya gelerek 
hasret giderdi. Atiker Delüx Me-
ram’da düzenlenen İftar yemeği-
ne dernek yönetim kurulu üyeleri, 
kamu görevlisi, esnaf ve öğrenci-
birçok Trabzonlu, aileleriyle birlik-
te katıldı.

Programda konuşan Konya 
Trabzonlular Kültür, Dayanışma 
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Celalettin Çiftçi:“Mübarek Rama-
zan ayının bu güzel iftar yeme-

ğinde hemşerilerimizle tekrar bir 
arada bulunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Ramazan, birliktelik, 
paylaşmak ve kaynaşmak için 
önemli bir fırsattır. Bu ayın bereke-
ti ve rahmeti her alanda kendisini 
göstermektedir.” dedi. Çiftçi, der-
neğin iki önce kurulduğunu ifade 
ederek, Konya’da yaşayan Trab-
zonluları birbirleriyle tanıştırmak, 
kaynaştırmak, sosyal ve kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla bu tür etkinlik-
leri gerçekleştireceklerini söylerine 
ekledi.
n HABER MERKEZİ 

Küçükmuhsine Kültür Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği tarafından iftar programı icra 
edildi. İftar programı köy meyda-
nında gerçekleştirildi.  Dernek ta-
rafından şu açıklama yapıldı: “İftar 
programıza maddi manevi destek 
veren tüm hemşehrilerimize, zah-
met edip iftarımıza katılan, gön-
lü bizimle olup katılamayan tüm 
hemşehrilerimize, Hemşehrimiz 
Bozcada Kaymakamı Mustafa Akın 

Bey’e, Karatay İlçe Tarım Müdürü 
Esat Altuntaş Bey’e, DSİ Kont-
rol Mühendisi İbrahim Yiğitbaşı 
Bey’e, yoğun programı sebebi ile 
katılamayan Vekilimiz Ömer Ünal 
Bey’e, şenliklerimizde yemeğimizi 
yapan iftarda da bize hizmet eden 
aşçımız Mehmet Ali Çay ve eki-
bine, bu iftar için bir aydan fazla 
zamandır çalışan dernek yönetimi-
mize teşekkür ederiz.”
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Konya 1.Sıra Milletvekili Adayı olan 
Fahrettin Yokuş, “İyiler Konya Yolunda” diyerek seçim çalışmalarına resmi olarak başladı

‘İyi Parti’de korku yok’
Ankara’dan Konya istikametine 

doğru yola çıkan Fahrettin Yokuş 
ve beraberindeki konvoy büyük bir 
katılımla gerçekleşti. Kulu ilçe bina-
sının açılışını gerçekleştiren Yokuş’a 
İyi parti Konya İl Başkan Musta-
fa İnci, Konya Milletvekili adayları 
Sevil Sargın ve İlker Yiğit eşlik etti.  
Açılış sonrası  Kulu halkına seslenen 
Yokuş, “Siyaset dili kavga yerine 
sevgi diline dönüşsün. Bu vatan 
topraklarında huzur içinde yaşamak 
istiyorsak, gelecek  nesillere bu va-
tan topraklarını bırakmak istiyorsak 
birbirimizi seveceğiz. Birbirimize 
güç vereceğiz. Aramıza nifak to-
humları serperlerse izin vermeye-
ceğiz. Hoşgörü ile yeniden kardeş 
olacağız. Bizler,  Hak, Hukuk, Ada-
let diyerek yola çıktık. Artık yönünü 
güneşe dön Konya “ diyerek 

Kulu’dan ayrıldı. Sonraki durağı 
Cihanbeyli olan Fahrettin Yokuş’a 
ve yol boyunca başı ve sonu görün-
meyen konvoya vatandaşlar korna-
lar çalarak, alkışlarla destek verdi.

Cihanbeyli meydanında esnaf 
ve halkla biraraya gelen Yokuş, “Ar-
tık alternatifiniz var. İyiler var.  İyi 
Partililer var. İyi partililerin vatanse-
ver korkusuz yürekleri var. İyi par-
tinin Topuklu Efesi, Tomris Hatunu 
var. Onun için artık korku olmaya-
cak” dedi. Yokuş’un yoğun progra-
mı içinde Altınekin, Konya’da  İl se-
çim bürosu açılışı vardı. Burada da 
vatandaşlarla bir araya gelen Yokuş, 
doğduğu Göçü köyünde düzenle-
diği iki bin kişilik iftar yemeğine 
katılmak için Beyşehir’e doğru coş-
kulu konvoyuyla yol aldı.  Meydanı 
dolduran Göçü köyü ve civar köy-
deki vatandaşlar bayram havasında 
gerçekleşen iftar sofrasında yerini 
aldı. Yokuş, düğün alanı gibi olan 
köy meydanında gelen misafirleri 
ile ayrı ayrı ilgilendi. İftar öncesi mi-
safirlerine seslenen Yokuş, “Sizlerin 
karşısına Milletvekili Adayı olarak 
çıktım. Beni sizler tanırsınız, bilirsi-
niz. Sizlerin içinden çıkmış biriyim. 
Onun için sizlere kendimi anlatma-
yacağım. Sadece şunu söylemek is-
terim; Konyalı olmaktan, Beyşehirli 

olmaktan, Göçü köylü olmaktan, 
Türk Müslüman evladı olmaktan 
hep gurur duydum. Rahmetli ba-
bamın adının bu bölgede Hükümet 
olarak bilinmesi ve gittiğim birçok 
yerde halen Hükümetin Oğlu diye 
ilgi gösterilmesi, hem göçü köylü 
olarak hem de rahmetli babamın 
bir emaneti olarak beni gururlan-
dırmıştır. Bu yüzden sizlere bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. Bi-

liniz ki, beni nasıl tanıyorsanız hep 
öyleyim, hep de öyle kalacağım. 
Rabbim nasip ederse burada yine 
size, milletime, ülkeme hizmet et-
meye devam edeceğim. Davetimize 
gelen yakın-uzak tüm dostlarıma 
şükranlarımı sunuyorum.” Okunan 
dualar ve ezan sonrası iftar yemeği 
başladı. İftar sonrası yapılan sohbet-
ler ardından, Yokuş’un gece boyu 
süren yoğun programı devam etti. 

Beyşehir ilçe seçim bürosu açılışı-
nı yaptıktan sonra, Derebucak’da  
ilçe merkezinin açılışını yaptı. De-
rebucak ilçe merkezinin balkonun-
dan vatandaşlara seslenen Yokuş, 
Derebucaklıların büyük ilgisiyle 
karşılaştı. Gecenin geç saatine rağ-
men alanı dolduran Derebucaklılar 
Sloganlarla, alkışlarla Yokuş’a des-
tek verdi. Yokuş, “İyi Partide korku 
yok. İyilerin olduğu yerde tehditler 
yok, insanlık var, hak, hukuk, ada-
let var. İnsanları ayırmak yok. Bizim 
Müslüman milletimiz Allah’tan çok, 
Tayyip’den korkar olmuş! Hani biz 
ecdatlarımızla övünüyorduk. De-
delerimiz ya Çanakkale’de kaldı ya 
Kafkasya’da ya da Yemen yolunda.. 
Hele hele İstiklal mücadelesinde  
yedi düvel Anadolu’ya girdiğinde ne 
yaptık biz? Ne yaptı bizim ecdadımız 
korktu mu, sindi mi, bir kenara mı 
kaçtı? Hayır.. İşte onun için Meh-
met Akif, İstiklal Marşı’nı, ‘Korkma, 
Korkma’ diye başlattı.  Korkmuyo-
ruz. Sizde korkmayın Konyalılar, 
korkmayın Derebucaklılar. Allahtan 
başka kimseden Korkmayın. Biz 
cesurlar hareketiyiz korkmuyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Lokomotif Medya’dan iftar yemeği
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Yaz dönemi KOMEK
kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kurslarında yaz 
dönemi Genç KOMEK Yaz Oku-
lu eğitimleri verileceği için sınırlı 
sayıda açılacak yetişkin eğitimi 
başvuruları 29 Mayıs - 8 Haziran 
tarihleri arasında alınacak. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Edindirme Kurslarında (KOMEK) 
yaz dönemi Genç KOMEK Yaz 
Okulu eğitimleri verileceği için ye-
tişkin eğitimlerinin verileceği kurs 
merkezlerinde kayıtlar başlıyor. 

KURSLAR BAYRAMDAN SONRA 
BAŞLAYACAK 

KOMEK’in Alaaddin, Araplar, 
Ali Gav, Akşemsettin, Beyhekim, 

Hocacihan, Karakulak ve Sancak 
kurs merkezlerinde yapılacak ye-
tişkin eğitimleri için 29 Mayıs’ta 
başlayacak başvurular 8 Haziran’a 
kadar www.konya.bel.tr ile www.
komek.org.tr adresi üzerinden alı-
nacak. Kurslar, Ramazan Bayra-
mı sonrası 23 Haziran Cumartesi 
günü başlayacak. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları tara-
fından Konya merkez ve ilçelerde 
7 - 16 yaş arası çocuklara yönelik 
düzenlenecek Genç KOMEK Yaz 
Okulu kayıtları da 1 - 13 Haziran 
tarihleri arasında alınacak.
n HABER MERKEZİ 

Anadolu’nun büyüğü Seha Yapı konut piyasasını canlandıracak tarihi kampanyaya 
tam destek oluyor, Zermeram’ın 2. etabında peşinde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor

Seha Yapı’dan konut 
kampanyasına destek

İttifak Holding’in inşaat sek-
töründeki markası Seha Yapı, 
Anadolu’nun en büyük su tema-
lı karma konut projesi Zerme-
ram’da konut sahibi olmayı ko-
laylaştıran yeni bir kampanyaya 
başlattı. 

Konya’nın en değerli ve en 
büyük imarlı arazisi üzerinde 
Seha Yapı imzası ile yükselen 
Zermeram projesinin 2.etabında 
geçerli olan kampanyada peşin 
alımlarda yüzde 20 indirim fırsatı 
sunuluyor. 

Yüzde 20 indirim kampanya-
sının yanı sıra banka ve kefil kul-
lanmadan, peşinatsız veya 3.000 
TL’den başlayan taksitlerle 40 ay 
vade farksız konut sahibi olma 
imkânı da Zermeram’da devam 
ediyor.

Tarihi kampanyaya verdikleri 
destekle ilgili konuşan Seha Yapı 
Genel Müdürü İskender Uslu, 
“Sektörün bir üyesi olarak dev-
letimizden gelen çağrıya, Türki-
ye’nin en büyük yapı şirketleri ile 
birlikte biz de en gözde projemiz 
Zermeram’ı dâhil ederek destek 
oluyoruz. Bu İttifakın ekonomi-
nin dişlilerinin hızlandırılması ve 
sektöre yeni bir nefes aldırmak 
adına önemli bir girişim olduğu-
nu düşünüyoruz. Bildiğiniz üzere 
gayrimenkul sektörü ülke eko-
nomisinin lokomotifi durumun-
da, doğrudan ve dolaylı olarak 
250’ye yakın alt sektörü etkiliyor 
bu durumdayken büyümek için 
atılacak her adımın yanında ola-
cağız. 

İlk etabı 2019’da teslim edi-
lecek Zermeram projemizde 
peşinde yüzde 20 indirim kam-
panyasının dışında banka ve ke-
fil kullanmadan, peşinatsız veya 

3.000 TL ‘den başlayan taksitler-
le 40 ay vade farksız konut sahibi 
olma imkânınız devam ediyor.

Zermeram ile birlikte satış-
ta olan diğer projelerimizde de 
tüketiciyi cezbedecek avantajlar 
sunuyoruz. Yeni projemiz 7 Renk 

Selçuklu’da “lansmandan önce 
son fırsat” kampanyası ile peşin-
de yüzde 15 indirim ya da vade 
farksız 60 ay taksit imkanı sunar-
ken Seha Kanyonpark Evleri’nde 
2.475 TL’den başlayan taksitlerle 
vade farksız 40 ay taksit yapa-

biliyoruz. İstanbul Başakşehir’in 
en büyük projesi 3. İstanbul’da 
ise isterseniz yüzde 1 peşinatlar 
isterseniz 2019’a kadar taksitleri-
niz bizden kampanyası ile konut 
sahibi olma imkanı sunuyoruz.”

Zermeram çevre dostu kimliği 
ile de dikkat çekiyor

Anadolu topraklarında bugü-
ne kadar yapılmış en iyi ve en bü-
yük yaşam projelerinden biri olan 
Zermeram, 320 bin metrekare 
alan üzerinde yükseliyor. Yüzde 
70 gibi önemli bir oranı gri ve 
yeşil peyzajdan oluşan Zermeram 
nefes alan yemyeşil bir proje ola-
rak kurgulandı. Çevreci bir kim-
liği de bulunan Zermeram’da ko-
jenerasyon sistemi ile üretilecek 
elektrik enerjisi sayesinde enerji 
tasarrufu sağlanırken, gri su arıt-
ma tesisi ve yağmur suyu geri ka-
zanımı ile yeşil alanların sulaması 
da tasarruflu hale getirildi. 

Zermeram’ın 17 bin 500 met-
rekaresi biyolojik gölet, 240 bin 
metrekaresi gri ve yeşil peyzaj, 
2.750 metrekaresi sağlıklı yaşam 
merkezi ve 9.222 metrekaresi de 
alışveriş merkezi olarak tasarlan-
dı. Brüt 120 ile 1.052 metrekare 
aralığında inşa edilen Zerme-
ram’da toplamda 1.077 konut 
bulunuyor. Projede yer alan Aras-
ta AVM ise 39 mağaza, 2 adet çok 
amaçlı salon, 1 adet restoran ve 1 
adet marketten oluşuyor. 

Zermeram projesinde 72 
adet 2+1 konut tipiyle birlikte 
249 adet 3+1, 218 adet 4+1, 
256 adet 4,5+1, 200 adet 5+1, 
1 adet 5,5+1, 23 adet de 6,5+1 
konut yapılıyor. Projede, 14 bah-
çe dubleks yer alırken 9 adet yalı, 
35 adet de villa bulunuyor.
n HABER MERKEZİ

Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu



Hem şeyh hem müderris hem de siyasetçi olarak dikaktleri üzerinde toplayan merhum Zeynel Abidin efendinin “tasavvufu ve dervişliği 
en kısa olarak nasıl tarif edersiniz?” sorusuna verdiği “Derviş hazır askerdir!” cevabı, kendisinin ne kadar engin biri olduğunu göstermiştir 

Konya’nın manevi mimarların-
dan merhum Zeynel Abidin Efendi, 
çok yönlü bir şahsiyet olarak biliniyor. 
Hem bir şeyh, hem bir müderris hem 
de ülke siyaseti için ön plana çıkmış 
bir siyasetçi ve devlet adamı olarak 
tanınan Zeynel Abidin Efendi, Kon-
ya milletvekili olarak da çalışmalar 
sürdürdü. Nakşi Şeyhi olarak şöhre-
ti Bozkır ve civarı, Hadim, Taşkent, 
Karaman, Seydişehir ve Beyşehir’e 
kadar yayıldı. Zeynel Abidin Efendi 
bir müderris ve eğitimci olarak Is-
lah-ı Medâris’in kurulmasını sağladı. 
Zeynel Abidin Efendi’nin uzun yıllar 
mebusluk yapmış, dini ve umumi 
kültürü geniş, zeki ve becerikli bir zat 
olasıyla dikkatleri üzerinde topladı. 
Dervişliği tarif eder misiniz? Sorusu 
üzerine “Derviş hazır askerdir” ce-
vabını veren Zeynel Abidin Efendi, 
tasavvuf tarihine geçecek önemli 
bir tarif yaparak enginliğini ortaya 
koymuştur. Uçpınar Eski Belediye 
Başkanı Ziya Kuz, yaptığı çalışmada 
merhum Zeynel Abidin Efendi’yi tüm 
yönleriyle kaleme aldı. Kuz merhum 
Zeynel Abidin Efendi’yi şöyle anlatı-
yor; 

ZEYNEL ABİDİN EFENDİ
Bahâuddîn Efendi’nin büyük oğlu 

Zeynel Abidin Efendi, 1279/1862 
yılında Konya’da doğdu. İlk tahsili-
ni Konya’da, medrese tahsilini ise 
İstanbul’da yaptı. Konya’da iki sene 
bidayet hukuk mahkemesi azalığı ile 
dört sene istinaf hukuk mahkemesi 
azalığında bulundu. Şems Mahallesi 
44 numaralı evde ikamet eden Zey-
nel Abidin Efendi Burhanzadeler’den 
ve aynı zamanda Hz. Mevlana’nın 
soyundan da olan Rüveyda hanım ile 
evlendi. Bu evlilikten Ayşe, Emine, 
Behiye ve Kadriye adından dört kızı, 
Arif isminde de bir oğlu oldu. Rü-
veyda Hanım Şam’da vefat etti. Aile 
nüfus kaydındaki oğlu “1902 doğum-
lu sülale-i Mevlana’dan Arif Efendi” 
ifadesiyle yer almaktadır. Nüfus kay-
dında evlerinde iki hizmetli olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Zeynel Abidin Efendi çok yönlü 
bir karakterdi. O hem bir şeyh, hem 
bir müderris ve hem de ülke siyaseti 
için ön plana çıkmış bir siyasetçi ve 
devlet adamı idi. Zeynel Abidin Efen-
di, babası Şeyh Bahâuddîn Efendi’den 
sonra Nakşi Halidi Şeyhi olarak mür-
şitlik görevini ifa etti. Nakşi Şeyhi ola-
rak şöhreti Bozkır ve civarı, Hadim, 
Taşkent, Karaman, Seydişehir ve 
Beyşehir’e kadar yayıldı. 

Zeynel Abidin Efendi bir müderris 
ve eğitimci olarak Islah-ı Medâris’in 
kurulmasını sağladı. Bir müddet bu-
rada müderrislik yaparak öğrenci ye-
tiştirdi. Politikaya atılan Zeynel Abidin 
Efendi, 1908’deki Meclis’i Mebusan 
seçimlerinde 164 oyla Konya’dan, 
İttihat ve Terakki Fırkası milletvekili 
seçildi. 

Zeynel Abidin Efendi 1908’de 
mebus seçildiğinde Anadolu Gazete-
sinde biyografisi yayınlandı; “Şeyh-
zade Zeynel Abidin Efendi hazretleri 
an asıl-ı meşahir-i meşayih-i Nakşi-
bendiyyeden ve Şeyh Halid Kuddise 
sirruh hazretlerinin kibar-ı hulefasın-
dan Bozkırlı Şeyh Memiş Efendi de-
mekle meşhur afak olan Muhammed 
Kudsi Efendi Zade Konya’da Sami 
Paşa Hangahı postnişini Muhammed 
Bahâuddîn Efendi hazretlerinin mah-
dumu ve makamların da hülefasıdır. 
Bozkır’da tevellüt ve pederi Konya’ya 
hicretle zahiren ve batınen peder-
lerinden terbiye ve teezzuh ederek, 
iki sene bidayet hukuk mahkemesi 
azalığı ile 4 sene istinaf hukuk mah-
kemesinde azalığında bulunmuştur. 
Ve muhazafa-yı hakk-ı ibadı sa’y ve 
gayretlerini ibraz buyurarak pederi 
hayatında bila isti’na kaim makam-ı 
peder olmuştur.” 

Zeynel Abidin Efendi 1911 yılına 
kadar İttihat ve Terakki Partisi’nin 
diğer mebuslarla birlikte Meclis ça-
lışmalarına katıldı. Bu esnada Mec-
lis’ten Konya için fazla ödenek ayrıl-
ması amacıyla Konyalı mebuslarla 
birlikte hareket etti. 

Konya ile ilgilenerek dönemin 
valileriyle görüşüp Konya’nın çeşitli 
problemlerinin çözümüne de yar-
dımcı oldu. İttihat ve terakki yöneti-

minin medreseler aleyhine başlattığı 
uygulamalar Mecliste de tartışmala-
ra sebep oldu. Zeynel Abidin Efendi 
Meclis’te sert tartışmalara neden olan 
konuşmasında, hükümeti medrese-
lerin elindeki bütün vakıflara el koy-
makla üstelik medresede ders veren 
hocalara maaş vermemekle itham 
ederek, medreselerin ıslahının vakıf-
ların kuruluş gayelerine göre faaliyet 
yapmaları durumunda mümkün ola-
cağını savundu. Konuşmasında hü-
kümetin okullar için verdiği maddi 
desteği medreselere niçin tanımadı-
ğını sorguluyordu. 

1911 yılının ortalarına doğru İt-
tihat ve Terakki Partisi’nin bazı çalış-
malarını onaylamayan Zeynel Abidin 
Efendi, muhalefet safına geçerek, 21 
Kasım 1911’de Hürriyet ve İtilaf Fır-
kası kurucuları arasında yer aldı.

Hürriyet ve İtilaf Partisi merkez 
teşkilatı idare heyetinde görev alan 
Zeynel Abidin Efendi, Konya il teşki-
latını kurdurarak, Mazlumzade Hacı 
Osman’ın sahipliği, Mehmet Hilmi 
Efendi’nin mesul müdürlüğü altında, 
Mehmet Burhanettin, Rusçuklu Ali 
Şevki, Ali rıza gibi yazarların yazıla-

rıyla destek verdiği “Meşrik-i İrfan” 
gazetesinin yanında yer aldı. 

İttihatçıların bütün olumsuz ça-
lışmalarına rağmen Zeynel Abidin 
Efendi’nin nüfusu geniş bir sahaya 
yayıldığı için 18 Ocak 2912 ikinci dö-
nem mebusan seçimlerinde, Bozkır, 
Hadim, Taşkent, Karaman, Beyşehir, 
Seydişehir,  seçmenlerinin kahir ek-
seriyetle oylarını aldı.

 Zeynel Abidin Efendi Konya 
merkezdeki 64 seçmenden oy kullan-
mayan 4’ü dışında, geriye kalan 60 
kişiden, 59’unun oyunu aldı. İttihat 
ve Terakki Partisi seçimlere hile ka-
rıştırıldı iddiasıyla, seçimler üzerinde 
pek çok spekülasyonlar yaptırdı; ge-
çerli oyların bir kısmını iptal ettirdi. 
Fakat yine de Zeynel Abidin Efen-
di’nin milletvekili seçilmesine engel 
olamadılar. İttihatçılar Zeynel Abidin 
Efendi aleyhinde çalışmalarına de-
vam ederek Meclis’i Mebusan’da, 
mazbatasının uzun müddet tasdik 
edilmemesine sebep oldu. Bu olay da 
münakaşalara yol açtı. İttihat ve Te-
rakki Partisi Hükümetinin, Mahmut 
Şevket Paşa’nın 11 Haziran 1913 yı-
lında suikastla öldürülmesi olayında 
suçlandığı Zeynel Abidin Efendi diğer 
Hürriyet-İtilafçılarla birlikte hapis yat-
tı. Daha sonra da 1334/1915 yılında 
Gemlik’e sürgüne gönderildi.

Ziya Efendi’nin icazetli öğrenci-
lerinden Abdullah Fevzi Efendi’nin 
“Safahat-ı İbtila” adlı sürgün yılla-
rında tuttuğu notlarında kaybetti-
ğine göre Ziya Efendi, ittihatçılar 
tarafından Zeynel Abidin Efendi’nin 
Gemlik’e sürgün gönderildiği yıllarda 
İstanbul’da altı ay hapis yattı. Zeynel 
Abidin Efendi, 30 Ekim 1918 Mond-
ros Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a 
döndü. Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin 
yeniden canlandırılmasında ön ayak 

oldu. 
Zeynel Abidin Efendi keskin zeka-

sı, kuvvetli medrese mantığı ile bilen-
miş şahsiyetinden ayrı olarak yaman 
bir politikacıydı. Konya ağzı ile hitabet 
kudreti ve belagat kabiliyetinin yanı 
sıra kaleminin de kuvvetli oluşu se-

bebiyle Hürriyet İtilafın ileri gelenleri 
arasında “Konyalı yabana atılır biri 
değildi” sözü dolaşırdı. Bu özelliğini 
duyan Padişah Vahdettin, halka yakın 
olmak, halkla temas kurmak için her 
çeşit vasıta ve teşkilattan mahkum 
bulunduğu bir sırada Zeynel Abidin 
Efendi’ye iltifat buyurdu, itibar etti ve 
ona siyasi imkanlar tanıdı. 

Zeynel Abidin Efendi’nin uzun yıl-
lar mebusluk yapmış, dini ve umumi 
kültürü geniş, zeki ve becerikli bir zat 
olmasına rağmen, halkla anlaşmasına 
çok ehemmiyetli bir vasıta teşkil eden 
mahalli lisanını bırakmamış olması 
padişahın hoşuna gidiyordu.

 Öğrendiği Frenkçe kelimeleri 
bile Konya ağzına çevirerek telaffuz 
etmekten kendini alamayan Zeynel 
Abidin Efendi’nin, padişahla tanıştığı 
o zamanki memleketin durumuna 
göre siyasi içtihadı; “Velinimetim! Bu 
memleketi ancak bir İslam demokra-
sisi kurtarabilir!” ifadesinden ibaretti. 
Padişah Vahdettin’e Tanzimat hare-
ketine karşı olduğunu, Yeniçeri Ordu-
su’nun kaldırılmaması gerektiğini ve 
Gülhane Hatt-ı Humayunu’nu oku-
yan Mustafa Reşid Paşa’nun affedil-
mesinin mümkün olmadığı yolundaki 
düşüncelerini de aktaran Zeynel Abi-
din Efendi, padişahın emriyle Edirne 
iline vali tayin edildi. 

Padişah Vahdettin, üç-beş gün 
Edirne valiliğinden sonra Zeynel Abi-
din Efendi’yi 1. Damat Ferit Hükü-
metinde Ayan Üyeliğine aldırdı. Daha 
sonra da hükümeti kurmakla Zeynel 
Abidin Efendi’yi görevlendirdi. Zeynel 
Abidin Efendi’nin hükümet kurma 
çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. 
Zeynel Abidin Efendi, Hürriyet ve 
İtilaf fırkası yöneticilerinden Mustafa 
Sabri, Kuşçubaşı Eşref Sencer, Kiraz 
Hamdi Paşa, Refik Halit Karay, Refii 

Cevat Ulunay, Rıza Tevfik Bölükbaşı 
ile birlikte yüz ellilikler listesi ile yurt-
dışına çıkarıldı. 1922’de Sultan Vah-
dettin İstanbul’dan ayrıldığı İngiliz 
zırhlı gemisinde Mustafa Sabri oğlu 
İbrahim Sabri, Zeynel Abidin Efendi, 
Rıza Tevfik, Refik Halid de aileleri ile 

birlikteydi. Zeynel Abidin Efendi, aile-
siyle birlikte önce o dönemde Fransız-
ların idaresinde bulunan Hatay İsken-
derun’a giderek Belen Yaylası’ndaki 
Abacalı beldesine yerleşti. 1935 yılın-
da buradan Medine-i Münevvere’ye 
hicret etti. Kuba’ya yakın bahçeli bir 
evde ikamet etti. Zeynel Abidin Efen-
di rahatsızlığı sebebiyle akşam ve yat-
sı namazlarını evinin bahçesinde kılar 
gelen ziyaretçilerine sohbet ederek 
irşad faaliyetlerine devam ederdi. 

Zeynel Abidin Efendi’nin soh-
betlerine devam edenlerden biri de 
Hadim Alatalı Kaşıkçı Rıza Efendi ve 
oğulları Abdullah ve Mustafa Run-
yun’dur. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi Zey-
nel Abidin Efendi hakkında şunları 
anlatır; “Zeynel Abidin Efendi’ye ne 
kadar dua etsem azdır. Onun hakkını 
ödeyemem. Zira ben Mustafa ve Ab-
dullah’ı küçük yaşlarda buraya getir-
dim. Bir gün olsun hallerinden şika-
yet etmediler. Konya’da bıraktığımız 
bağımıza, bahçemize, bıraktığımız 
işimize, dükkanımıza imrenmediler. 
Zeynel Abidin Efendi’nin sohbetleri 
onları mücahit yapmıştır. Onlara tah-
sillerini yaptıktan sonra mücahit ola-
rak yetişerek memlekete dönüp hiz-
met etme aşkını, gayesini aşılamıştı. 
Çocuklara; “Oğlum bizim yarıda bı-
raktığımız hizmeti siz tamamlayacak-
sınız” der ve onları böyle okşardı.

Vaktiyle Islah’ı Medaris’te tahsil 
görüp Medrese’den birincilikle me-
zun olan Saatçi Osman Efendi, Zeynel 
Abidin Efendi hakkında şunları anla-
tır; 

“Zeynel Abidin Efendi’ye Medi-
ne’de şu soru sorulmuş;

-Efendi Hazretleri tasavvufu ve 
dervişliği en kısa olarak nasıl tarif 
edersiniz? Kendisinin bu suale ver-
diği şu cevabın, yıllardır tesiri altında 

bulunmaktayım:
-Derviş hazır askerdir!
Böyle bir tarif, tasavvuf tarihinde 

görülmemiştir. Bu tarif beni kendim-
den geçirmiş, mest etmiştir.”

Bu tarife göre mücahitler hep 
derviştir ve dervişlerin de hep mü-
cahit olmaları lazımdır. Derviş, kendi 
nefsini terbiye edip İslam’ı yaşadığı 
gibi, Ümmet-i Muhammediye’yi de 
yaşatıp kurtarmakla vazifelidir. Sa-
habe-i Kiram, en büyük dervişlerdir. 
Çünkü İslam’ı hem yaşamış hem ya-
şatmaya çalışmış ve daima hazır birer 
asker olarak cihat etmişlerdir. Şeyhü-
lislam Mustafa Sabri Efendi de “Bizle-
ri uyandıran, mücadele bayrağının al-
tına alan” dediği Zeynel Abidin Efendi 
için şunları anlatır; 

“Zeynel Abidin Efendi, Ziya Efen-
di kadar alim değildi. Fakat son dere-
ce zeki ve basiret sahibi idi. İleri gö-
rüşlüydü. Cesur ve pehlivan yapılı bir 
zattı. Baştan hep taraf olduğumuz itti-
hat ve Terakki Cemiyetinin iç yüzünü 
ilk fark ederek bizi uyaran ve o fesat 
ocağına karşı mücadele bayrağını 
açmamıza sebep olan Zeynel Abidin 
Efendi olmuştur. Bu teşekkül, bu fırka 
Masonların ve Yahudilerin, İslam ve 
Osmanlı düşmanı zümrelerin elinde 
alettir. Bu fırka sonunda memleketin 
başına büyük felaketler getirecektir. 
Bizim bundan ayrılmamız gerekir” 
demiş, sonuna kadar da bu fikirde ve 
mücadelesinde devam etmiştir. 

Medreselerin ıslah edilmesi için 
Konya ulemasından Silleli Ali Vehbi 
Efendi ve arkadaşları tarafından Kon-
ya İdare Meclisi’ne verilen bir dilek-
çede şehirdeki medreselerin ıslaha 
muhtaç bir halde bulunduğu belirtil-
dikten sonra çözüm yolu olarak; Med-
rese programına fen ve matematik 
derslerinin konulması, tatil zamanla-
rında geçim sıkıntısı çeken öğrencile-
rin hükümet tarafından geçici işlerde 
istihdam edilmeleri, Medreselerin 
tedrisat ve tatil zamanları ile medre-
seye kabul edilme ve çıkarılma şart-
larının belirli bir kurala bağlanması, 
öğrencilerin devamlarını sağlayacak 
tedbirlerin alınması önerilmekteydi. 

Dilekçede İstanbul’da olduğu 
gibi Meclis-i Mesalih-i Talebe adıyla 
şehirde de bir komisyon kurulması 
ilgililerden istenmekteydi. Bu teklif 
kabul edilerek Aladağlı Hoca Ahmet 
Efendi Başkanlığında Tavaslı Osman 
Efendi, Müftü Abdullah Efendizade 
Mehmet Efendi, Yalvaçlı Ömer Efen-
di ve Nuzumlalı Hocazade Mehmet 
Efendi’den oluşan bir komisyon ku-
ruldu. Medreselerin yönetim işlerini 
düzenleyerek bir kaideye bağlama 
ve öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenme 
görevi bu komisyona verildi. 

Konya ulemasının öncülük ettiği 
ve meclisin sahiplendiği bu girişim 
medreselerin ıslaha muhtaç bir hale 
geldiğini kabul edilmesi ve bunun çö-
zümü için çaba gösterilmesi bakımın-

dan önemlidir. Üstelik bunun daha 
sonraki gelişmelere de temel hazırla-
dığı kabul edilebilir. 

Medreselerin ıslah edilmesi ge-
rektiğine inanarak kardeşi Ziya Efen-
diyi bu işe sevk ve teşvik eden ondan 
Islah-ı Medaris açmasını temin eden 
de Zeynel Abidin Efendidir.”

Burhanzadeler’den Rüveyde Ha-
nım ile evlenen Zeynel Abidin Efen-
di’nin Ayşe, Emine, Bahriye ve Kad-
riye adından dört kızı oldu. Şam’da 
vefat eden Rüveyda Hanım’ın cena-
zesi Zülkifl Mezarlığı’na, Medine’de 
10 Zilka’de 1358/21 Aralık 1939 
Perşembe günü vefat eden Zeynel 
Abidin Efendi’nin Cenazesi ise Me-
dine Baki Mezarlığı’nda Hz. Osman 
(R.A)’ın kabri civarına defnedildi. 

Merhum Ali Ulvi Kurucu Efendi, 
Zeynel Abidin Efendi’nin de yer aldığı 
bir rüyasından Hatıralar adlı eserde 
şöyle bahseder; 

“1942 yılında, Mısırlı yazar Sa-
dıku’r Rafi’nin bir yazısını okumuş-
tum. Fi’l-Leheb vela Yahterik (Ateşler 
içinde fakat yanmıyor) diye birtakım 
gençleri anlatıyordu. “Allah’ım, bu ço-
cuklar, aistokrat ailelerinin çocukları, 
üniversitede kızlarla birlikte okuyor-
lar. Fakat bunlar nasıl bu kadar temiz 
kalmışlar ki, yüzlerindeki nur kalbimi 
yaktı” Yazıyı okuyunca ağladım, ab-
dest alıp iki rekat namaz kıldım ve 
“Allah’ım, Mustafa Sadıku’r-Rafi’i’nin 
anlattığı böyle bir gençlik benim mil-
letimde de yetişmeyecek mi” diye 
dua ettim. 

O günler çok feyizli günlerdi. O 
günlerde bir rüya gördüm. Peygam-
ber Efendimiz, bir köşke ziyarete ge-
leceklermiş. O köşke gittim. Bahçe 
içinde tek katlı bir köşk. Bahçe, köş-
kün duvarları, her taraf yeşil çimen. 
Gönül alıcı, fevkalade güzel, tatlı, ta-
rifi zor bir yeşillik. Tavustüyü gibi, ör-
dek başı gibi, ömrümde görmediğim 
bir yeşillik. Baktım. Osmanlı sarığı ve 
cübbesiyle, üç tane alim zat, nöbet 
bekliyorlar. Peygamber Efendimiz’i 
onlar karşılayacakmış. 

Bu üç zatın birisi Şeyhulislam 
Mustafa Sabri Efendi, birisi Zeynel 
Abidin Efendi, ortalarındaki de de-
dem Hacı Veyis Efendi idi. “Peygam-
ber-i Zişan geliyor” dediler. Efendimiz 
teşrif ettiler. Başlarında altın sarısı bir 
kumaş üzerine satılmış nurdan bir 
sarık vardı. Bu sarıktan, simalarına ve 
simalarından siyah cübbeleri üzerine, 
adeta sağanak halinde nur akıyordu. 
Kendilerini karşılayan üç alim, sırasıy-
la ellerini öptüler. Efendimiz de köşke 
girdi. Ben dayanamadım, rüyamda 
bayıldım. 

Zeynel Abidin Efendi’nin soyu; 
Yardımcı, Öncü, Erenmemiş ve Yüz-
başıgil soy isimleri ile devam etmek-
tedir. İslamiyet ve Meşrutiyet, Malu-
mat-ı Mdeniye adlı Osmanlı’nın son 
dönemi ve milli mücadele dönemini 
içeren anıları vardır. 

Zeynel Abidin Efendi’nin 1910 
yılında Konya milletvekili iken 

çekilmiş fotoğrafı.
Zeynel Abidin Efendi’nin 

mührü.

Zeynel Abidin Efendi’nin 1937 yılında İskenderun’da 
torunları merhum Nazif Yardımcı (Solda) ve Aliye Sungur 

(Sağda) ile birlikte.

Zeynel Abidin Efendi’nin soy ağacı.

‘Derviş hazır askerdir!’



Ganalı Abdul Majeed Issifu’nun verdiği bilgiler, uluslararası arenadaki Türkiye ve İslam karşıtı tutumu gözler önüne 
seriyor. Issifu, Gana’da CNN gibi medya kuruluşlarının Türkiye’yi bir savaş ortamındaymış gibi tanıttığının bilgisini verdi 

Türkiye’yi Suriye 
gibi gösteriyorlar!

Uluslararası medya kuruluşları 
Türkiye’yi olduğundan farklı göste-
riyor. Bu durum özellik son yıllarda 
kendini daha iyi hissettiriyor ve artık 
Türkiye bu konuda tepki gösterse 
de durum değişmiyor. Ancak buna 
rağmen Türkiye dışarıda ve içeride 
kendi politikalarını çizeler uygula-
mayı sürdürüyor. Dış politikada sa-
dece siyasi anlamda değil “kültürel, 
insanlık” köprüsü kuran projeler 
üretiyor. Tüm bu projeler, uluslara-
rası arenada huzursuzlukla karşıla-
nıyor ve Türkiye karşıtı tutum ortaya 
çıkıyor. 4 yıldır Konya’da eğitim gö-
ren Ganalı Abdul Majeed Issifu’nun 
verdiği bilgiler, Türkiye ve İslam 
karşıtı tutumu gözler önüne seriyor. 
Issifu ülkesinde, CNN gibi uluslara-
rası medya kuruluşlarının verdiği 
bilgilerde, Türkiye’de Suriye gibi bir 
savaş ortamının hakim olduğunun 
anlatıldığını belirtiyor. 

BÖLGE BÖLGE KÜLTÜREL 
FARKLILIK VAR

2014 yılında Konya’ya gelerek 
eğitim görmeye başlayan Ganalı 
Abdul Majeed Issifu, Selçuk Üni-
versitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. 
sınıf öğrencisi. Gana ile ilgili bilgiler 
veren Issifu, Gana’nın Batı Afrika ül-
kesi olduğunu söyledi. “Nüfusumuz 
aşağı yukarı 30 milyon. Gana dini 
anlamda karışık bir ülke” diyen Issi-
fu, Gana’da Müslümanların ve Hıris-
tiyanların yaşadığını belirterek, Müs-
lümanların oranının yüzde 30’larda 
olduğunun bilgisini verdi. Gana’da 
bölgesel olarak kültürel farklılıkların 
olduğuna işaret eden Issifu, “Kül-
türel özellikler bölgeye göre farklılık 
gösterir, özellikle yemekler konu-
sunda. Her bölgede farklı yemek-
ler var. Gana’da 40’tan fazla farklı 
dil var.  Burada ilk Aşentiler vardı. 
Onlar da Gana İmparatorluğunu’nu 
kurmuşlar. Daha sonra da devletin 
adı Gana olarak kaldı. Resmi olarak 
İngilizce konuşuyoruz. Resmi dil 
olarak İngilizce seçilmesinin sebebi; 
ülkede 40’dan fazla dil olması. Birini 
seçsen diğeri karşı çıkacak, diğerini 
seçsen diğeri karşı çıkacak. Bu ne-
denle savaş çıkmasın diye İngilizce 
seçildi. Resmi yerlerde İngilizce ko-
nuşuluyor ama normal hayatta her-
kes kendi dilini konuşuyor. En yay-
gın dil Aşenti” diye konuştu. 

TÜRKİYE’Yİ YANLIŞ 
GÖSTERİYORLAR!

Müslüman bir ülke olduğu için 
Türkiye’yi tercih ettiğini vurgulayan 
Issifu, Türkiye’yi Arap ülkesi ola-
rak bildiğini ancak buraya gelince 
öyle olmadığını öğrendiğini anlattı. 
Gana’dayken Türkiye konusun-
da yanlış bilgilere sahip olduğunu 
dile getiren Issifu, şöyle devam etti, 
“Türkiye hakkında çok bilgi sahibi 
değildim. CNN gibi uluslararası ka-
nallarda çıkan haberlerden ancak 
bilgi sahibi olabiliyordum. Oralarda 
da Türkiye’yi Suriye gibi gösteri-

yorlardı. Sürekli bir savaş var gibi 
görünüyordu. Buraya gelince öyle 
olmadığını gördüm. Türkiye iyi bir 
ülke. Allah vermiş rahmetleri.  Türk-
ler çok sıcakkanlı. Özellikle Konya 
çok misafirperver. Uluslararası öğ-
rencileri farklı görmüyorlar. Irkçı bir 
yaklaşım sergilenmiyor. Samimi bir 
yaklaşımla benimle tanışmak isti-
yorlar. Ben Avrupa’ya da gitmiştim, 
oradaki insanlarla buradaki insanlar 
çok farklı. Orada İslam yok bir kere, 
o yüzden insanca davranmıyorlar. 
Ama burada İslam var, insanlık 
var. Yaklaşımlar bu şekilde oluyor. 
Burada kardeşlik gösteriyorsunuz. 
Türkler; farklı kültürler, farklı renk-

ler olmasına rağmen yine de kaynaş-
mak, tanışmak istiyor. Gana’da ezan 
okunur, camilere gidilir. Yine Hıristi-
yanlar da kiliseye gider hiçbir sorun  
yok. Müslümanlar İslami hayatlarını 
yaşayabiliyorlardı. Ama son günler-
de haberlerde şöyle bir şey çıktı; bir 
bakan fazla cami yapılıyor, fazla ezan 
okunuyor rahatsız ediyorlar diye bir 
açıklama yaptı. Bu açıklamayı Müs-
lümanlar kabul etmedi ve karşı çıktı. 
Son günlerde Türkiye Diyanet Vakfı 
ve Hüdai Vakfı Gana’da büyük bir 
cami yaptırdı. Batı Afrika’nın en bü-
yük camilerinden biri. Furkan Camii 
adı, Akra’da. Böyle bir cami yapılınca 
Hıristiyanlar kıskanıyor, onlar da bü-
yük bir Kilise istiyorlar. Bu da ister is-
temez bazı sorunlara neden oluyor.”

GANA’DA CAMİLER DOLAR TAŞAR
Gana’daki Ramazanlara dikkat 

çeken Issifu, “Ramazan ayının coş-
kusu, Şaban ayından itibaren başlar. 
Biz orada takvim kullanmıyoruz, aya 
bakarak Ramazan’ın gelişini biliyo-
ruz. Oruç başlayınca herkes sakin-
leşir. Sokaklar da sakinleşir. Değişik 
yemekler satılmaya başlanır. Kuşe 
diye bir yemeğimiz var kek gibi, 
onunla genelde iftar açılır. Onu sa-
tan çok sayıda kişi sokağa çıkar. Hı-
ristiyanlar da Ramazan’da dinginle-
şir. Mesela açık giyen bayanlar açık 
giyinmezler, kötü bir şey yapmazlar. 
İbadetler artıyor. Camiler dolu olur. 

Normalde 2 safsa camilerde Rama-
zan’da 10 saf olur. Bizim orada iftar 
akşam namazından sonra yapılır. 
İftar camilerde açılır, orada camiye 
gelen cemaatle birlikte iftar açılır. 
Namaz kılındıktan sonra da herkes 
evine gider ve ailesiyle iftarını ya-
par. Bazı camilerde de toplu iftarlar 
yapılıyor. Özellikle zenginler iftar ve-
riyor” diye konuştu. 

KONYA KÜLTÜRÜNÜ ORADA 
UYGULAYACAĞIM

Konya’ya ilk geldiğinde dil bil-
mediği için bazı zorluklar yaşadığını 
belirten Issifu, zamanla bu zorlukları 
aştığını söyledi. “Konya pilavını çok 
sevdim. Etliekmeği de seviyorum” 
diyen Issifu, Konya’da öğrendiklerini 
Gana’da uygulayacağını belirterek 
şunları söyledi, “Konya’yı çok sevi-
yorum. Kültürel anlamda çok güzel. 
Ben şöyle düşünüyorum; başka bir 
ülkeye eğitime gidiyorsan sadece 
eğitim değil oradaki kültürü de öğ-
reneceksin. Ben buranın özellikle 
yemek kültürünü çok seviyorum. 
Burada israfa karşı bir duyarlılık 
var mesela. Bizim orada böyle ye-
mek sofrası filan çok olmaz. Olursa 
da zengin insanlarda olur onlar da 
israf ederler. Burada gördüklerimi 
Gana’da uygulamak istiyorum. Sa-
dece yemek konusunda değil, diğer 
hoşuma giden şeyleri de uygulaya-
cağım.”

Ganalı Abdul Majeed Issifu

 Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde Türkiye’deki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş adamları tarafından Gana’nın başkenti Akra’da inşası tamamlanmak üzere olan Gana Milli Cami Kompleksi’nde, ülkenin Müslüman önderleri iftarda bir araya geldi.
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24 Haziran 2018 erken seçi-
me sayılı günler kala,  partilere 
ait Seçim Koordinasyon Mer-
kez’lerinde de hareketlilik arttı. 
Özellikle öğlen saatlerinden sahur 
vaktine kadar hizmet veren Se-
çim Koordinasyon Merkezlerine 
vatandaşların ilgisi yoğun oluyor. 
Sorunlarını, dilek ve arzularını 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nde 
ki yetkililere ileten vatandaşlar, 
ayrıca bilgide alabiliyor. Partilere 
ait Seçim Koordinasyon merkez-
leri ise Milletvekili adaylarını yön-
lendirerek saha çalışmalarını sür-
dürüyor. Milletvekili Adaylar halk 
ile buluşup esnaf ve sivil toplum 
kuruluşları ziyaretlerini gerçek-
leştiriyor.
“AK PARTİ SKM, SAHURA KADAR 

HİZMET VERİYOR”
AK Parti İl Seçim Koordinas-

yon Merkezi Başkan Vekili Osman 
Nail Kavruk, AK Parti Seçim Ko-
ordinasyon Merkezinin vatandaş-
ların hizmetinde olduğunu söyle-
di. Kavruk ayrıca SKM’nin sahur 
vaktine kadar açık olduğunu da 
ifade ederek sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Seçim Koordinasyon 
Merkezimiz geçen hafta açıldı. 
Biz SKM açılışından öncede za-
ten sahaya inmiştik. Burada 31 
ilçe bazında çalışmalar yapılıyor. 
Tüm vekillerimiz ve arkadaşla-
rımızla sahada çalışmalarımız 
devam ediyor. Taşra ve merkez 
teşkilatlarımızdan program is-
tiyoruz. Bu plan ve programları 
burada arkadaşlarla beraber ana-
liz ediyoruz ardından programla-
ra katılım sağlıyoruz. Sonrasında 
çalışmalardan aldığımız raporları 
Genel Merkez SKM Başkanlığı-
mıza iletiyoruz. Ağırlık şuanda 
SKM’ye döndüğü için vatandaşlar 
sorunlarını burada bizlere söylü-
yor. Vatandaşlarımız şu andaki en 
büyük sorunu iş meselesi. Çeşitli 
kurumlarla sıkıntısı olan vatan-
daşlar seçim sürecinde bir çözüm 
bulabilir miyiz? Umuduyla geli-
yorlar. Bizlerde elimizden geleni 
yapıyoruz. SKM öğlen saatlerinde 
açılıyor ve sahura kadar hizmet 
veriyor. Amacımız seçim öncesi 
insanları memnun etmektir. İftar 
programının ardından parklar-
da ziyaretlerimiz devam ediyor. 
Konya’da bulunan yaklaşık 12 
adet çadırımızda hizmet veriliyor. 
Vekil adaylarımız iftar sonrası bir 
camide teravih namazını kılarak 
ardından vatandaşlarımızla soh-
bet ediyor” 

“MAHALLE MUHTARLARIMIZ VE 
VATANDAŞLAR MERKEZİMİZE 

YOĞUN İLGİ GÖSTERİYORLAR”
Cumhur ittifakı ile birlikte va-

tandaşların MHP’ye olan ilgisinin 
daha fazla arttığını dile getiren 
Milliyetçi Hareket Partisi Meram 
İlçe Başkanı İbrahim Ay ise cüm-
lelerini şu şekilde aktardı: “Me-
ram’da vatandaşımıza daha kolay 
hizmet verebilmek açısından Ah-
met Özcan Caddesinde iletişim 
merkezimizi hizmete sunduk. 
İletişim merkezimizde her gün 1 
vekil adayımızı vatandaşlarımızla 
buluşturuyoruz. Mübarek Rama-

zan ayının içinde olmamız müna-
sebetiyle vatandaşlar akşamları 
daha çok geliyor. O yüzden ile-
tişim merkezimiz akşamları çok 
yoğun bir süreç geçiriyor. Genel 
Başkan Yardımcımız Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı’nın da 
Konya’daki seçim çalışmalarına 
dâhil olmasından ardındanmüsa-
itliğinegöre koordinasyon merke-
zimize geliyor. Malum Cumhur 
İttifakından kaynaklı MHP’ye yo-
ğun bir ilgi söz konusu. Meram 
bölgesinde bulunan ve iktidardan 
yeteri kadar destek alamayan ma-
halle muhtarlarımız merkezimize 
yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizlerde 
muhtarlarımızın taleplerini alarak 
gerekli mercilere iletiyoruz. Biz 
MHP Konya olarak 24 Haziran’da 
tarihi bir rekor kıracağımızı düşü-
nüyoruz”
 “SEÇİM GÜNÜNÜN SON SAATİNE 

KADAR ÇALIŞACAĞIZ”
Vatandaşların kendilerine 

olan tepkilerinden memnun ol-
duklarını dile getiren Cumhuri-
yet Halk Partisi (CHP) Konya İl 
Başkanlığı İl Sekreteri Özdoğan 
Çaylak ifadelerine şu şekilde yer 
verdi:  “Şuanda bütün milletvekili 
adaylarımız seçmenle birebir te-
mas kurmaktadırlar. Esnaf ve sivil 
toplum örgütleri ziyaretlerimizde 
devam etmektedir. Vatandaşların 
bize karşı olan ilgisi gayet iyi. Bu 
seçimler birtek milletvekili seçimi 
değil aynı zamanda propaganda 
seçimleridir de. Sıkıştırılmış olan 
bir sürece de girdik. Zaman çok 
kısa ve Konya coğrafyası da çok 
büyük. Adaylarımızın hepsini 24 
saat sahalarda tutmayı düşünü-
yoruz. Ramazan olmasına rağmen 
adaylarımızda bu konuda gereken 
özveriyi gösteriyor. Vatandaşlar 
seçim koordinasyon merkezimi-
ze gelerek bizlere istek, şikayet 
ve önerilerini iletebiliyorlar. Ör-
neğin; Altınekin’de yaşanan dolu 
olayından sonra çiftçiler bize geldi 
ve tarım sigortasının ne olduğu-
nu bilmediklerini söylediler. Ta-
rım sigortalarının çiftçilere iyi bir 
şekilde anlatılmadığını düşünü-
yoruz. Seçim gününün son akşa-
mına kadar çalışmalarımız yoğun 
bir şekilde devam edecek. Seçim 
Koordinasyon Merkezimiz sabah 
saatlerinden sahur saatine kadar 
açıktır”

“SAADET PARTİSİ OLARAK 
ŞUANDA DA SAHALARDAYIZ”
Milli Görüşün Kalesinin Kon-

ya olduğunu dile getiren Saadet 

Partisi İl Başkan Vekili Hüseyin 
Saydam, seçimlere sayılı zaman-
lar kala çalışmalarını sürdürdük-
lerini belirterek, “Genel Başkanı-
mız seçimlerin baskın bir şekilde 
olacağını daha önceden de söy-
lemişti. Hem Genel Merkezimiz 
hem de bizler daha önceden de 
sahada yoğun bir çalışma yürü-
tüyorduk. Saadet Partisi olarak 
şuanda da sahalardayız. Konya’da 
ki bütün vatandaşlarımıza ulaş-
maya çalışacağız çalışıyoruz. Di-
ğer partilere nazaran bizim daha 
çok çalışmamız gerekiyor. Seçim 
karargâhımız Konya İl Teşkila-
tında. Bütün ilçelere de ulaşmaya 
çalışıyoruz. Konya’mız geçmişten 
beridir hep milli görüşün kalesi 
olarak bilinmektedir. Rahmetli 
Erbakan hocamızın ilk siyasi ha-
reketini başlattığı ildir. Konyalılar 
hem Erbakan Hocamıza hem de 
Milli Görüş hareketine sahip çık-
tı. Bizler belediye başkanı adayı 
da olsa Milletvekili adayı da olsa 
belirlerken ince eleyip sık dokuyo-
ruz. Çünkü vatandaşımıza hizmet 
verecek kişilerin geçmişe dönük 
veya ileriye dönük hesabi çalış-
malar içerisinde olmaması gere-
kiyor” diye konuştu. 
 “VATANDAŞLARIN ŞİKÂYETLERİNİ 

NOT ALIYORUZ”
İyi Parti Konya İl Başkan Yar-

dımcısı Abdurrahman Kara, 24 
Haziran 2018 tarihinde yapılacak 
olan seçimlere İyi Parti Konya İl 
Başkanlığı olarak hazır oldukları-
nı söyleyerek, “24 Haziran 2018 
seçim sürecine girdik. Milletve-
kili adaylarımız şuanda sahada. 
150’nin üzerinde olan aday sayısı 
sonrasında 50’ye ardından 15’e 
düşürüldü. Onlar için ilin koordi-
nesinde bir program hazırladık. 
Şuanda her adayımız 31 ilçemizi 
geziyor. 

Geçtiğimiz günlerde olan mi-
tingimize polis kayıtlarına göre 30 
binin üzerinde kişi katıldı. İl yöne-
ticileri arkadaşlarımızda gruplar 
halinde sahadalar. Seçim Koor-
dinasyon Merkezine vatandaşla-
rımız bilgi almak amaçlı geliyor-
lar. Selçuklu, Karatay ve Meram 
ilçelerinde İlçe Başkanlıklarımıza 
rağbet biraz daha fazla oluyor. 3 
ilçemizle beraber bizde burada 
üye kaydı yapıyoruz. İlk başlar-
da bir takım zorluklarla karşılaş-
tık ama şuanda her şey yolunda. 
Haliyle Konya’nın sorunu da bir 
hayli fazla. Biz bunların hepsini 
tespit ettik. Vatandaşlarda şikâ-
yet ettikleri zaman not alıyoruz. 
Kafelerin önündeki kaplamalar 
yıkılmak suretiyle kaldırıldı, bun-
dan dolayı esnaf mağdur. 25 yıldır 
Konya’dayım şehir içi trafiğin ne 
kadar kötü olduğunu görmekte-
yim. Suriyelilerin vermiş oldukları 
rahatsızlıklar halkta ciddi derece-
de huzursuzluk yaratıyor. Günlük 
ortalama 25 kişi iş arama ümidi 
ile buraya geliyor buda işsizliğin 
göstergesidir. Konya Metrosunun 
ne olacağını halk bize soruyor. 
Halk bizden ümitli bizde ümitli-
yiz” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Etrafımdaki birçok kişiyle derinle-
mesine tartışıyoruz Türkiye ve Dünya 
siyasetinin durumunu. Eksiklerini, ge-
diklerini... Nerelerden nerelere geldiği-
mizi ve nereye doğru gittiğimizi.

Ve derken başlıyor şikayetler... 
Tabi şikâyet konusu hiç şüphesiz 16 
yıldır iktidarda olan AK Parti. Artık mu-
halefetten bile o kadar umutsuz ki in-
sanlar Ak Parti’yi Ak Parti ile kıyaslıyor 
ve başlıyor şikayetler…

Doların hızlı şekilde yükselmesi 
Fetö ile mücadele ederken suçsuz 

insanların cezaevinde yatması
Milletvekili listelerinde az da olsa 

istenmeyen kişilerin olsa olması
Önceden mücahit olan bazı 

kişilerin sonradan müteahhite 
dönüşmesi

Siyasetle bağı olan kişilere ihaleler-

de kıyak geçilmesi
Bazı resmî kurumlarda rüşvet ve 

yolsuzluklarla yeterince müdahale 
edilmemesi

Bunlara ekleyebileceğimiz birçok 
madde olabilir. Bunlara kızıp da Ak 
Parti’yi cezalandırmak ne kadar doğru 
iyice düşünelim isterseniz.

Yukarıda saydığım maddele-
rin çözümüyle alakalı bugüne kadar 
muhalefet partilerinden en ufak bir 
çözüm önerisini henüz duymadım. 
Kimin eli kimin cebinde belli olmayan 
karma milletvekili listelerine mi oy 
vereceksiniz? Bir bakıyorsun HDP 
milletvekili Saadet Partisi’nden aday, 
bir bakmışsın Ak Parti’ye ihanet edip 
sonra parti kuran, o da tutmayınca 
CHP’den Abdüllatif Şener aday ol-
muş.

Fetö ile mücadele 
konusunda hiçbirinden 
daha tek kelime duyma-
dık. Hepsinin tek düş-
manı Tayyip Erdoğan.

Şöyle oturup enine 
boyuna iyice düşün 
be kardeşim. Tayyip 
Erdoğan elbette bir fani 
ve onun da hataları var. 
Ama Fetö’ den, PKK’dan, 
PYD ve diğer tüm terör örgütlerinden 
ve tüm dış mihraklardan daha mı kötü 
Erdoğan? Bu ülkeye, bu millete fayda-
sını bir tarafa bırakalım, daha mı çok 
zararı oldu Tayyip Erdoğan’ın?

Dünyanın en büyük havalimanı, 

Kanal İstanbul, Marma-
ray, 3. köprü, Avrasya tü-
neli, şehir hastaneleri gibi 
dev projelerin yanı sıra,

Şehirlerarası yollar, 
kişi başına düşen milli ge-
lirde ve yaşam kalitemiz-
deki gözle görünür artış 
oranı, milli silah, milli he-
likopter, İHA ve SİHA’ları-
mız, milli tank, milli araba, 

milli bilişimde ulaştığımız seviye ve 
saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca 
yapılan ve yapılacak olan hizmetler var.

Diğer tarafta muhalefet partileri Ak 
Parti’nin eksikliklerini tamamlamak, 
projelerine daha güzel alternatiflerini 

sunmak yerine sadece yıkmak ve en-
gellemekten bahsediyor.

Derinlemesine inceliyorum, ga-
zetelere bakıyorum acaba muhalefet 
partileri birşey yapacak da ben mi gö-
remiyorum diye? Kocaman bir hiçten 
başka elime birşey gelmiyor.

Gazeteler Muharrem İnce’nin Ra-
mazan alışverişi için markete gittiğini, 
pide aldığını, orada bir çocuğu sevdiği-
ni, hesabı ödediğini falan yazıyor. (Mu-
harrem İnce’yi halktan biriymiş gibi 
göstermek için). Yahu aslı varken çak-
masına neden oy versin ki bu millet?

Tayyip Bey’in çocukları ne kadar 
sevdiğini bilmeyen var mı?  Sadece 
çocuklara hediye vermek için özel gö-
revlendirdiği personeli var biliyorum 
ki hele bir çocukla karşılaştığı anda o 
hediye hazır olmasın ne kadar kızar. 

Meral Akşener’in Kayseri mitin-

gindeki bir kaç yüz kişiyi yakın çekimle 
binler akın etti diyerek parlatmalarına 
mı, yoksa hızlı tren göçü artırır, yanlış 
diyen bilge lidere (!) mi oy vereceksin 
be kardeşim?

Bunların hepsine kızıp da oy atma-
yacağım veya boş atacağım dersen o 
da muhalefete gider bilesin.

Oy vermenin vebalinin ve yüküm-
lülüğünün ne kadar ağır olduğunu, 
ahirette kimlere oy verip, kimlerin ya-
nında olduğumuzun hesabını verece-
ğimizi, oy verirken ehven-i şer olana 
yani mevcutların içinde en mantıklı 
olana oy vermemiz gerektiğini inşallah 
unutmayalım.

İyice düşünelim ki cezalandıraca-
ğımız Ak Parti ve Recep Tayyip Erdo-
ğan değil bizzat biz olabiliriz.

Selâm ve dua ile... 

MUKAYESE VE MUHAKEME

abdurrahmansorgun@gmail.com
ABDURRAHMAN SORGUN

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan erken seçim öncesi partilere ait Seçim Koordinasyon Merkezleri 
yoğun mesai yapıyor. Vatandaşlar Seçim Koordinasyon Merkezlerine gelerek istek, arzu ve taleplerini dile 

getiriyor. Seçmene yardımcı olmaya çalışan partililer de neden kendilerine oy vermeleri gerektiğini anlatıyor 

SKM’lerde sahura 
kadar yoğun mesai

Osman Nail Kavruk

İbrahim Ay

Özdoğan Çaylak

Hüseyin Saydam 

Abdurrahman Kara
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Konyasporlu futbolcu Vedat Bora, 
alınan sonuçlar nedeniyle inişli-çıkışlı bir 
sezon geçirdiklerini belirtirken, yaşanan 
sıkıntıların üstesinden birlik beraberlikle 
geldiklerini ve sonucunda ligde kaldıkla-
rını söyledi. ‘Bizim açımızdan inişli-çıkışlı 
bir sezon oldu’ sözleriyle değerlendirme-
sine başlayan Vedat Bora, “Sezona ligde 
aldığımız sonuçlarla kötü başladık. Ama 
sonrasında bir toparlanma oldu. Devre 
arasında iyi bir kamp dönemi geçirdikten 
ve aramıza yeni isimler dahil olduktan 
sonra çok şükür iyi bir seri yakaladık ve 
bunun sonucunda da ligde kalmayı ba-
şardık” şeklinde görüş belirtti.

‘DAHA İYİ ÇALIŞACAĞIZ’
Yeşil beyazlı takımın genç oyuncusu 

Vedat Bora, özellikle teknik heyet değişik-
liğinin yaşanarak girilen son 10 haftada 
takım olarak birbirilerine daha çok kenet-
lendiklerini ifade ederek sözlerine şöyle 

devam etti: “Ligde kalmamızdaki en bü-
yük etkenlerin başında birlik-beraberlik 
geliyordu. Kahvaltı ve akşam yemeği or-
ganizasyonları başta olmak üzere yapılan 
güzel işler vardı ve bu da beraberinde gü-
zel bir ortamın oluşmasını sağladı. Karşı-
lığında da zaten puanlar almaya başladık. 
Saha dışındaki arkadaşlık saha içerisine 
de yansıdı. Ben ‘sezon başı’ ve ‘sezon 
sonu’ diye iki kısma ayırmak istiyorum. 
İkisi arasında hem arkadaşlık hem de 
takım havası açısından büyük farklılık-
lar vardı. Sezon sonuna doğru herkes 
inanılmaz anlamda takımı benimsedi. 
Arkadaşlık olarak da çok güzel bir ortam 
vardı. Bu da zaten puanlara ve sonuca 
yansıdı. İnşallah önümüzdeki sezonda bu 
havayı aynı şekilde devam ettirip Atiker 
Konyaspor’u bir daha bu durumlara dü-
şürmemek adına daha iyi çalışacağız…”
 ‘HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR ŞEYDİ’

‘Benim adıma bu sezona damga 
vuran olay A.Alanyaspor ile iç sahada 
oynadığımız maçta oyuna girip-çıkmam 
oldu. Hiç beklemediğim bir şeydi’ söz-
leriyle açıklamasına devam eden Bora, 
“Ama sonrasında bu durumu daha çok 
çalışma adına kafaya taktım. Daha çok 
çalıştım, daha çok istedim. Çok şükür 
onun sonrasında da ilk 11’de oynamaya 
başladım. Formayı kaptım. Devre arasın-
da transferler gelince biraz ikinci planda 
kaldım. Ama yine aynı şekilde çalışmala-
rıma devam ettim. Elimden geldiğince bu 
takıma katkı sağlamaya çalıştım. Sonuçta 
burada herkes Atiker Konyaspor’a emek 
veriyor, onun için çalışıyor. Bizler burada 
işçileriz. Sonlara doğru Sergen Hocanın 
gelmesiyle yeniden forma şansı buldum. 
1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 
90 dakika ne kadar süre verilirse verilsin 
elimden geldiğince en iyi performansımı 

saha içerisinde sergilemeye çalıştım” 
diye konuştu.

‘HAYALLERİMDEN BİRİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİM’

Her futbolcunun olduğu gibi kendi-
sinin de en büyük hayallerinden birinin 
Avrupa Kupaları’nda oynamak olduğunu 
belirten futbolcu, “Bunu en güzel şekilde 
geride bıraktığımız sezonda UEFA Avru-
pa Ligi’nde oynayarak gerçekleştirdim. 
Benim açımdan hayallerimden birini 
gerçekleştirmek adına çok güzel bir duy-
guydu. Performans olarak da çok şükür 
iyi bir performans sergilediğimi düşünü-
yorum. Takım adına sıkıntılı geçen bir se-
zonu ligde kalarak sonlandırdığımız için-
de mutluyum. Bunun yanı sıra bu sezon 
Atiker Konyaspor’da en fazla oynadığım 
sezondu. Benim adıma iyi bir sezon geçti-
ğini söyleyebilirim” görüşlerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Vedat Bora: Hiç beklemediğim bir şey oldu!

Atiker Konyaspor’da 2013-2017 
yıllarında başkan yardımcılığı göre-
vinde bulunan Mustafa Oral, o dö-
nemde yönetim kurulunda birlikte 
çalıştığı, dönemin futbol şube sorum-
lusu Ömer Korkmaz ve basın sözcü-
sü Erhan Gökmen’in de aralarında 
bulunduğu bir liste hazırladı. Ye-
şil-beyazlı kulüpte 2012-2017 yılların-
da futbol şube sorumlusu olan Ömer 
Korkmaz, yaptığı açıklamada, Atiker 
Konyaspor’un 8 Haziran’da, tarihinin 
en önemli seçimlerinden birini yapa-
cağını söyledi. 

Süper Lig üçüncülüğü, Türkiye 
Kupası ve Avrupa Ligi başarılarını 
yakalamış bir camianın yükseliş dö-
nemini devam ettirebilmek adına 

önemli bir kararın verileceğinin altını 
çizen Korkmaz, “Bu tarihi eşikte daha 
önce yönetimde yer almış, söz konu-
su başarılarda pay sahibi olan bir ekip 
olarak, Konyaspor adına sorumluluk 
almaya karar verdik. Mustafa Oral 
başkanlığında 8 Haziran’daki olağa-
nüstü genel kurulda adayız. Aday lis-
temizde daha önce Konyaspor yöneti-
minde yer alan Mustafa Oral, Erhan 
Gökmen, Hüseyin Polat, Erkan Genç 
gibi isimlerin yanı sıra çok değerli 
arkadaşlarımız yer alıyor.” ifadelerini 
kullandı. 

“KONYASPOR’U
 BAŞARIYA TAŞIYAN 

ANLAYIŞA GERİ DÖNECEĞİZ”
Ömer Korkmaz, Konyaspor’un son 

dönemde yakaladığı yükseliş eğilimi-
ne bu sezon ara verdiğini dile getirdi.

Konyaspor’un yükselişini sağla-
yan ilkelere geri dönüleceğini vur-
gulayan Korkmaz, şunları kaydetti: 
“Konyaspor son dönemde önemli 
başarılar yakalamış, toplumun sem-
patisini kazanmış, hem sportif an-
lamda hem de kurumsallaşma an-
lamında ciddi kazanımlara ulaşmış 
bir kulüptür. Lakin bu sezon yaşanan 
şanssız süreçlerin ardından bu kaza-
nımlar ciddi tahribata uğramıştır. Bu 
tahribatın ortadan kaldırılması, Kon-
yaspor’u başarıya ulaştıran anlayışa 
geri dönülmesi adına aday olmaya 
karar verdik. Toplumun beklentilerine 
uygun olarak, camiamızın da onayını 

alarak bu yola çıktık. Başta sorunlu 
delege sistemi olmak üzere taraftarı-
mızın gündemini meşgul eden her ko-
nuda gerekli adımları atacağız. Uzun 
bir süre sonra olağanüstü genel ku-
rulda listeler yarışmaya başlayacak. 
Konyaspor için beklenen ve özlenen 
bir tablo. Farklı isimlerin adaylığını 
açıklaması ve kendilerini ifade ede-
bilmeleri, Konyaspor için çok önemli 
bir durum. Bizler de şehrimizin potan-
siyeline olan inancımız, camiamızın 
desteği ile bu adımı attık. Kamuoyu-
nun onayını ve desteğini almış güçlü 
bir ekip oluşturmaya çalıştık. Önü-
müzdeki günlerde yapacağımız bir 
basın toplantısı ile vizyon sunumumu-
zu gerçekleştireceğiz.”
n AA

Eski Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Oral’ın, kulübün 8 Hazi-
ran’da çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 19 Haziran’da yapılacak seçimli 

olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğu açıklandı

Başarıya taşıyan 
anlayışa dönülecek!

Asya Açık Para-Tekvando Şampiyonası’nda Konyalı sporcu Gamze 
Gürdal, Bayanlar K44 58 kiloda altın madalya kazandı. Vietnam’ın Ho-
chiminh kentinde düzenlenen ve 26 ülkeden 110 sporcunun mücadele 
ettiği şampiyonada Milli sporcu Gamze Gürdal, Bayanlar K44 58 kilo-
da altın madalya kazandı. Milli sporcu kazandığı madalyanın yanı sıra 
2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılım yolunda önemli puanlar elde 
etti. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 
“Sporcumuz Gamze Gürdal ve antrenörü Kürşat Özdemir’i tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verdi.
n SPOR SERVİSİ

Gamze, Vietnam’dan 
altın madalya ile döndü

Bursaspor’da 
Ali Ay yine başkan

Judoda, Selçuklu 
Belediyespor farkı

Bursaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ali Ay, yeniden baş-
kanlığa seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda gerçekleştirilen 
genel kurulun ikinci gününde yönetim ve denetleme kurulu seçimleri 
yapıldı. Yönetim kurulu seçiminde 3 bin 46 oy kullanıldı. Geçerli sayılan 
oyların bin 60’ını alan Ali Ay, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer adaylar-
dan Hüseyin Akdemir 917, Lemi Keskin 595, Ahmet Bozdemir ise 448 
oyda kaldı. Denetleme kurulu seçiminde ise bağımsız aday Yalçın Cam-
baz ve ekibi, bin 543 oy alarak ipi göğüsledi.
n İHA

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo Takımı, Yıldızlar Judo İl Birinci-
liği müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Konya Judo 
İl temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo İl Birinciliği müsaba-
kaları tamamlandı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Judo 
Salonu’nda gerçekleşen toplamda 68 sporcunun katıldığı müsabakalar 
büyük heyecana sahne oldu. Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo takımı 
aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Turnuvaya toplamda 23 sporcu-
suyla katılan Selçuklu Belediyespor Kulübü’nde 15 sporcu derece elde 
ederek madalya kazandı.

KONYA’YI TEMSİL EDECEKLER
Sporcular; Mert Yasin Kara, Barış Egemen Yıldız,  M.Furkan Kençer, 

Yücel Göker, Ahmet İlker Turgut, Enes Koçak birinci olarak altın madal-
yanın sahibi oldu. Ensar Gümüşsoy, Halil İbrahim Kavak, Yakup Kara ve 
Özgür Özçelik’te ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı. Mahmut 
Sami Deveci, Furkan Demiraslan, Seyit Erçitçi ve Hamdi Özçelik ise 
üçüncülük maçlarını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. Madalya 
kazanan sporcular Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda Selçuklu Be-
lediyespor Kulübü’nü ve Konya’yı temsil edecek.
n SPOR SERVİSİ

Meramlı engelli halterciler şampiyo-
naya damga vurdu. Bedensel Engelliler 
Avrupa Halter Şampiyonası’nda Meram 
Belediyespor rüzgarı esti. Nazmiye Muslu 
Muratlı ve Sibel Çam Avrupa Şampiyonu 
olurlarken, Besra Duman 114 kg kaldıra-
rak Avrupa Şampiyonluğuna kırdığı rekor-
la ulaştı.  

Bedensel Engelliler Halter Avrupa 
Şampiyonası Fransa’da düzenlendi. Milli 
takımda yer alan Meram Belediyesporlu 
engelli halterciler şampiyonaya damga 
vurdu. 50 kilogramda podyuma çıkan 
Nazmiye Muratlı 111 kilogram kaldırarak 
şampiyon olurken, yine 67 kilogramda 
yarışan Sibel Çam ise kaldırdığı 110 ki-
logramla birinci olmaya hak kazandı. Bir 
diğer isim Besra Duman şampiyonada re-
kora imza attı. 55 kilogramda yarışan Me-
ram Belediyesporlu Duman, 114 kilogram 

kaldırarak büyüklerde ikinci, gençlerde 
ise birinci oldu. 

BAŞKAN TORU, 
ŞAMPİYONLARI TEBRİK ETTİ
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 

Avrupa Şampiyonasında İstiklal Marşımızı 
okutan sporcuları tebrik ederken, “Meram 
Belediyesporlu sporcularımız, yurtiçi ve 
yurtdışında gösterdikleri başarılarla hem 
şehrimizi hem de ülkemizi gururlandır-
maya devam ediyorlar. Başta aileleri, 
hocaları, kulüp yöneticileri olmak üzere 
Fransa’da gösterdikleri performans ve 
elde ettikleri şampiyonluklardan dolayı 
sporcularımız Besra Duman, Nazmiye 
Muratlı ve Sibel Çam’ı tebrik ediyorum. 
Meram Belediyesi olarak bundan önce ol-
duğu gibi bundan sonra da spora ve spor-
cuya katkımız devam edecek” şeklinde 
konuştu.   n SPOR SERVİSİ

Fransa’da Meram Belediyespor rüzgarı



RPS
ÖZLENEN TABLO!
Atiker Konyaspor’da 8 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurul için geri sayım sürüyor. Geçmişte tek liste ile 
girilen genel kurulların aksine şimdiden birden fazla adayın olduğu genel kurul için heyecan dorukta. Adaylığını 
açıklayan Mustafa Oral ve Zeki Çimen dışında  Hilmi Kulluk-Selçuk Aksoy grubunun da aday olması bekleniyor

Atiker Konyaspor’da olağanüstü 
genel kurul için geri sayım sürüyor. 
Kulislerde devam eden liste oluşum 
süreçleri de son noktaya olaştı. Şim-
diden iki isim resmi olarak adaylık 
açıklamasında bulunurken en az bir 
listenin daha sürece dahil olması 
bekleniyor. Uzun süre sonra birden 
fazla adayın yarışacağı genel kurul 
süreci camiayı memnun etmiş du-
rumda.

İLK HAMLE ZEKİ ÇİMEN’DEN
Atiker Konyaspor’da daha önce 

yöneticilik yapan Zeki Çimen ilk 
adaylığını açıklayan isim oldu. Güçlü 
bir liste oluşturan Zeki Çimen genel 
kurulda aday olacaklarını açıklarken, 
delege listesi, store meselesi ve de-
netleme mekanizması başta olmak 
üzere pek çok konuda radikal adımlar 
atacağını ifade etti.

MUSTAFA ORAL DA ADAY
Atiker Konyaspor’u en başarılı 

döneminde başkan yardımcılı gö-
revini yürüten Mustafa Oral da aynı 
dönemde futbol şube sorumlusu olan 
Ömer Korkmaz, basın sözcülüğü gö-
revini yürüten Erhan Gökmen’in de 
isminin olduğu etkili bir liste ile baş-
kanlık adaylığını açıkladı. Konu ile 
ilgili bir açıklama yapan Ömer Kork-

maz, “Konyaspor’u geçmişte başarı-
ya ulaştıran anlayışa geri döneceğiz” 
ifadelerini kullandı.

HİLMİ KULLUK-SELÇUK 
AKSOY LİSTESİ HAZIR

2 resmi adaylık açıklamasının 
ardından bir hazırlığın da Hilmi Kul-
luk-Selçuk Aksoy grubunda olduğu 
öğrenildi. Henüz resmi açıklama ol-
masa da listenin hazır olduğu ve kısa 

süre içinde resmi açıklamanın yapı-
lacağı gelen bilgiler arasında.

AHMET ŞAN ADAY 
OLMAYACAK İDDİASI

Öte yandan başkanlık için ismi 
geçen bir başka aday eski başkan Ah-
met Şan’ın aday olmaktan vazgeçtiği 
iddia edildi. Kamuoyundan aradığı 
desteği bulamayan Şan’ın liste çalış-
malarını durdurduğu öğrenildi.

TARAFTAR MEMNUN
Atiker Konyaspor’un genel kurul 

sürecinde şimdiden 2 adayın çıkma-
sı, en az 1 adayın daha çıkmasına ke-
sin gözü ile bakılması taraftarı mem-
nun etti. Camiada uzun süre sonra ilk 
kez vaatlerin konuşulduğu, adayların 
toplumu ikna etmeye çalıştığı bir se-
çim süreci yaşanacak. 
n SPOR SERVİSİ

Zeki Çimen Mustafa Oral Selçuk Aksoy
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