
GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
Gündoğan ve Sude İnşaat’ın 
ortak markası GSY’nin 
düzenlediği iftar yemeği sektörel 
buluşmaya sahne oldu. AGD 
Karatay Temsilciliği de iftar 
verdi. 
 n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
İstanbul’daki terör saldırısında 
şehit olan Metin Düzgün’ün 
annesi Hatice Düzgün ve babası 
Harun Düzgün, çocuklarını 
hatıraları ile yaşatıyorlar.  
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
İlmihal sayfasında bugün “Allah’a 
yaklaşmanın yolu; namaz kılmak” 
başlığıyla namaz kılmanın 
önemine dikkat çekildi, teravih 
namazıyla ilgili bilgi verildi. 
n SAYFA 7’DE

MANEVİ ÖNDERLER
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğret-
meni olarak öğrencilerine büyük 
önem veren merhum Osman 
Bağcı, ahlaklı nesillerin yetişme-
sinde büyük bir rol oynadı 
n SAYFA 4’TE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
“Hz. Mevlana Konya’ya niye gel-
diyse, ben de o yüzden geldim” 
diyen Afganistanlı Beşir Ahmet, 
Belh ile Konya’nın toprağının bile 
aynı olduğunu söyledi. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Ramazan ayında birlik ve beraberli-
ğin pekiştiği birbirinden güzel etkinlikler 
yapılıyor. Gündoğan ve Sude İnşaat’ın 
ortak markası GSY’nin  düzenlediği iftar 
yemeği de sektörel buluşmaya sahne 
oldu. Davetliler iftarı birlikte yapmanın 
mutluluğunu yaşadı. Baykara Gold’da 
organize edilen iftar yemeği inşaat sek-
törünü buluşturdu. Gerçekleştiren iftar 

yemegine Konya Müteahhitler Birliği 
Derneği (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, 
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Ülkü 
Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha 
Çini, MHP Konya Milletvekili Adayları 
Celil Çalış, Fatih Satılmış ile firma sa-
hipleri  Süleyman, Mümtaz, Recep ve 
Serdar Gündoğan ile Hüseyin, Fatih ve 
Onur Suludere ile çok sayıda davetli katıl-

dı. İftar programında konuşan  Gündoğan 
İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi  ve Şirket 
Müdürü Recep Gündoğan, “Ramazan 
sevincini çalışanlarımız, müşterilerimiz, 
iş ortaklarımız ve yakınlarımızla birlikte 
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İs-
lam dünyasının mübarek Ramazan ayını 
kutluyorum. “Bu tür organizasyonlar, bir-
lik ve beraberliğimizi artırmaktadır. İftar 

davetimize katılarak bizleri şereflendiren 
tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. 
Konyalıların ve tüm İslam aleminin mü-
barek Kadir Gecesi ile Ramazan Bayram-
larını da şimdiden en içten dileklerimle 
kutluyorum. Nice Ramazanlara hepbirlik-
te kavuşmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyo-
rum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ka-
ratay Temsilciliği tarafından iftar yemeği 
düzenlendi. Özel Gençlik İlkokulu/Ortao-
kulu’nda gerçekleştirilen iftar programına 
AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Par-
lak, AGD Karatay Temsilcisi Yusuf Özcan, 
öğrenciler, veliler ve destekçilerin yanı 
sıra çok sayıda kişi katıldı. Konuşmalarını 
gerçekleştiren Anadolu Gençlik Derneği 
Karatay Temsilcisi Yusuf Özcan, “Gençler 
toplumların geleceği ve en büyük yatırı-
mıdır. Bu yüzden yarın nasıl bir toplumda 
yaşamak istiyorsak bugünde gençleri o 
şekilde yetiştirmeliyiz. Çalışmalarımızda 
iki temel sloganımız var. Birincisi önce 
ahlak ve maneviyattır. Yani iyiyi, doğruyu, 
güzeli temsil edecek gençler yetiştirmek. 
İkincisi ise sevgi ve kardeşliğin teminatı-
yız. Ramazan, birliktelik, paylaşmak ve 
kaynaşmak için önemli bir fırsattır. Bu 
ayın bereketi ve rahmeti her alanda ken-
disini göstermektedir” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE
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GSY, inşaat sektörünü
iftarda biraraya getirdi

AGD Karatay’dan geleneksel iftar 
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karatay Temsilciliği tarafından düzenlene iftar yemeğine çok sayıda kişi katıldı 

Recep
Gündoğan

28 Mayıs 2018
Hicri: 13 Ramazan 1439
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03:41

İftar:
20:10

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Allah en büyüktür, Allah bütün yarattıklarından daha güçlüdür. Al-
lah, benim korktuğum ve çekindiğimden daha güçlüdür. Kendisinden 
başka ilah olmayan Allah’a sığınırım. Gökleri yerin üzerine izni olma-
dan düşmekten o tutar. Bu kulunun askerlerinin, adamlarının, cinlerden 
olsun, insanlardan olsun, taraftarlarının şerrinden Allah’a sığınırım. 
Allah’ım! Beni onların şerrinden koru. Senin şanın yücedir. Koruduğun 
azizdir. Adın mübarektir. Senden başka ilah yoktur.

TERAVİH NAMAZI
1- Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus yir-

mi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namaza 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 
ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişler-
dir. Bu namazın cemaatla kılınması da, bir kifaye 
sünnettir. Bunun için bütün bir mahalle insanları, 
teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız 
başlarına kılacak olsalar, sünneti terk edip hata iş-
lemiş olurlar.

  2- Teravih namazının her dört rekatı sonunda 
bir mikdar oturup istirahat edildiği için bu dört reka-
ta bir “Terviha” denilmiştir. Bu teravih namazında 
beş “Terviha” vardır. Bu söz, Tervîh kelimesinden 
bir masdardır. Tervih ise, nefsi rahatlandırmak anla-
mındadır. Çoğulu Teravih” dir.

  3- Teravih namazını, her iki rekatta bir selam 
vererek on selam ile bitirmek daha faziletlidir. Dört 
rekatta bir selam da verilebilir. Sekizde, onda veya 
yirmi rekatta bir selam vererek bitirmek de caizdir. 
Fakat böyle kılmak mekruh sayılmaktadır.

  4- Teravih namazı, iki rekatta bir selam veri-
lince, tam akşam namazının iki rekat sünneti gibi 
kılınır. Dört rekatta bir selam verilince, tam yatsı na-
mazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Cemaatla kı-
lındığı zaman, cemaat hem teravihe, hem de imama 

uymaya niyet eder. İmam da tekbirleri, tesmi’leri ve 
kıraati aşikare yapar.

  5- İmam için teravih namazının her iki rekatinde 
eşit derece Kur’an okumak ve böylece iki veya dört 
rekatta bir selam vermek faziletlidir. Çünkü böyle 
yapılması, ruhu düşünceden kurtarır.

6- Teravihin her rekatında on ayet okunması 
müstahabdır. Çünkü bu şekilde devam edilirse, bir 
Ramazanda bir hatim yapılmış olur. Böyle bir defa 
hatim ile Teravih namazı kılınması sünnettir. Bazı 
alimlere göre, bu hatimin yirmi yedinci geceye (Ka-
dir Gecesine) raslatılmasımüstahabdır.

7- Teravih namazı kıldıracak zatın güzel sesli 
olmasından ziyade, okuyuşunun düzgün olmasına 
özen gösterilmelidir. Güzel ses, kalbi meşgul ede-
rek düşünce ve huzura engel olabilir. Okuyuşunda 
noksanlık ve hata olan bir imamın mescidini bıraka-
rak düzgün okuyan bir imamın bulunduğu mescide 
gidilmesinde bir sakınca yoktur.

8- İmamın teravihdecemaatı usandıracak mik-
dar Kur’an okuması uygun değildir. Bununla bera-
ber Fatiha suresinden sonra okunacak ayetler, bir 
sureden veya ayetten noksan olmamalıdır. Teravi-
hin ka’delerindeTeşehhüdden sonra Salavatlar terk 
edilmemelidir.

9- Teravih namazının bir kısmı kılındıktan son-
ra imama uyan kimse, Teravih son bulunca noksan 
kalan rekatları tamamlar. Sonra da vitir namazını 
kendi başına kılar, iyi olan budur. Bununla beraber 
imamla vitri kılıp sonra teravih namazını tamamla-
ması da caiz görülmüştür.

10- Yatsı namazında cemaatı terk etmiş olan 
kimse, Teravih ve vitir namazlarında imama uya-
bilir. Bunun için bir kimse, imam yatsı namazını 
kıldırıp Teravihe başlamış olduğu sırada mescide 
gelse, önce yatsı namazını kendi başına kılar sonra 
Teravih için imama uyar. Noksan kalan rekatları da 
sonra kendi başına tamamlar. Yine Teravih namazı-
nı imam ile kılmayan kimse, Vitir namazını imam ile 
kılabilir. Sahih olan görüş budur. Fakat hem imam, 
hem de cemaat, yatsı namazını cemaatla kılmamış 
olursa, yalnız Teravih namazını cemaatla kılamaz-
lar. Çünkü teravihin cemaatı, farzın cema-
atına bağlıdır. Teravihin müstakil olarak 
cemaatla kılınması nafileler hakkındaki 
din esaslarına uygun düşmez.

   11- Teravih vaktin sünnetidir; yoksa 
orucun sünneti değildir. Onun için hasta ve 
yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar 
için de Teravih namazını kılmak sünnettir.

Kur’an’dan Mesaj
Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, 
ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkârcı 

gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. 

(Zümer 9)

Allah’ım¸ fayda vermeyen ilimden¸ korkmayan 
kalpten¸ doymayan nefisten¸ karşılık bulmayan 

duadan sana sığınırım. (Hadis-i Şerif)

Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur’an 
olsa bile¸ koynunda hançer ve kılıç 

saklıdır. (Mevlâna Celaleddin Rumî)

Hadis Günün Sözü

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. 
Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına 

göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden 
önce Mekke’de inmiştir. Felak sûresinin Medine’de indiğini söyle-
yenler Nâs sûresi için de aynı şeyi söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 
620; İbn Âşûr, XXX,631). Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cin-
lerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle 
hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için ken-
di zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, “mâlik ve hâkim” 
diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: 
Melik, emîr ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu ke-
lime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ “insan-
ların meliki” denir, “eşyanın meliki” denmez (Müfredâtü’l-Kur’ân, 
“mlk” md.). Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk 
ve yasaklarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah’tan baş-
kası değildir. “Mâbud” diye çevirdiğimiz ilâhtan maksat da sadece 
kendisi ibadete lâyık olan Allah’tır. Allah Teâlâ bütün mahlûkatın 
rabbi olduğu halde burada üç âyette de, “insanlar”ın tekrarlanarak 
vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğu-
na işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar 
ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün 
de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple sû-
rede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilâhlarının da 
sadece Allah olduğuna ve yalnızca O’na sığınmak, O’na tapmak, 
O’nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 

2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- 
Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs. 

Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: İnsanların 

Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) 
ilahına; 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şer-
rinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) ves-
vese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin 
şerrinden Allah’a sığınırım.)

Nâs Suresi 

Menkıbe HABİB BİN ZEYD (R.A.)

Dua

Asr-ı Saadet’te nurlu bir ailede nur topu gibi bir 
çocuk dünyaya gelmişti: Habib bin Zeyd… Babası Asım 
el-Ensari, Re¬su¬lul¬lah’a Akabe’de biat eden ilk ye-
tişkinler arasında idi. Annesi Nesibe bint-i Ka’b, İslam 
davası için müşriklere karşı silah kullanan ilk kadındı. 
İşte, Habib bin Zeyd böyle bir evde, böyle bir annenin 
ter¬biyesiyle yetişti. Bu evden iman, İslamiyet ve haki-
kat nuru yükseliyordu. Bu nur, Habib bin Zeyd’in daha 
küçük yaşındayken bütün benliğini sarmıştı. Ve o iman 
üzere doğdu, iman üzere büyüdü. Çok küçük olması se-
bebiyle katılamadı¬ğı Bedir ve Uhud Savaşları dışındaki 
savaşlara iştirak etti. Katıldığı harplerde İslam düşman-
larına asla göz açtırmıyordu. Onun dinindeki, davasın-
daki meta¬net ve sebatı dillere destandı.Hicret’in 9. 
yılında Arap Yarımadası’nın güneyinde bazı hadiseler 
cereyan ediyordu. Yalancı peygamberler ortaya çıkıyor 
ve Müslümanları rahatsız edi¬yordu. İnsanları bütün 
kuvvetleriyle sapık yollara, dalalete götürüyorlardı. Biri 
San’a’da el-Esved el-Ansi, diğeri Yemame’deMüsey-
limetü’l-Kezzab idi. Ya¬lancı Peygamber Müseylime, 
Hz. Peygamber’e elçi gönderiyor ve peygamber¬lik 
iddiasında bulunuyordu. Yeryüzünün ikiye bölünmesini 
istiyor, yarısının kendisine diğer yarısının da Kureyş’e 
taksim edilmesini Re¬su¬lul¬lah’a teklif ediyordu. Re¬-
su-lul¬lah ona cevabi bir mesaj gönderdi. Yeryüzünün 
tamamının Al¬lah’a ait olduğunu bildirdi.

Müseylime’nin şirretliği gittikçe artıyordu. Çirkin 
fikirlerini adamları vası¬tasıyla halkın arasında yayıyor-
du. Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s.m.) ona bir ikaz 
mektubu göndermek istedi. Bu mektubu Müseylime’ye 
kim gö¬türecekti? Çünkü Müseylime gibi bir zalime böy-
le bir mektubu götürmek ölüme karşı gitmekti. Peygam-
berimiz (a.s.m.), sahabiler arasında bu vazifeyi üzerine 
alacak birisini arıyordu. Gözleri, sebat ve metanetiyle bi-
linen Habib bin Zeyd’e takılmıştı. Bu yüce vazifeyi Habib 
Bin Zeyd yapabilirdi. Sahabi¬ler de onu uygun gördüler.

Hz. Habib bin Zeyd şevk ve heyecan içinde Re¬-
su¬lul¬lah’ın kutsi mesajını ulaştırmak için yola çıktı. 
Re¬su¬lul¬lah’ın emrini yerine getirmek onun için 
dün¬yanın en büyük mutluluğu idi. Yemâme diyarına 

gitti. Müseylime’yeRe¬su¬lul¬lah’ın ikaz ihtiva eden 
mektubunu verdi. Müseylime mektubu okuduktan sonra 
hiddetlendi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Yalancı gözlerinden 
kin ve nef¬ret akıyordu. Bütün intikamını Hz. Habib bin 
Zeyd’den almak istiyordu.

Askerlerine Habib bin Zeyd’in en kısa zamanda el-
leri ve ayakları bağlana¬rak yanına getirilmesini istedi. 
Bütün kavmini bir araya topladı. Hz. Re¬su¬lul¬lah’ın 
kahraman elçisi Habib bin Zeyd de getirildi. Vücudun-
da ve yüzünde iş¬kence işaretleri, belirtileri vardı. Hz. 
Habib zincirlerle bağlı idi. Fakat onda endişe ve tered-
düdün izi bile yoktu. Habib’i (r.a.) topluluğun ortasına 
getirdi-ler. Başı dik ve izzetli idi. Allah’a inandığı için 
müşriklerin zahirdeki güç ve kudretlerinin hiçbir ehem-
miyeti yoktu.Müseylime tek tek ondan hesap sormaya 
çalıştı. “Sen Muhammed’in pey¬gamber olduğuna ina-
nıyor musun?” dedi. Bir yandan en ağır işkenceler yapı-
lı¬yor, diğer yandan da onu imanından vazgeçirmek için 
çalışıyorlardı.Fakat o, Re¬su¬lul¬lah’a inandığını hay-
kırdı. Müseylime bu defa daha da ileri giderek, “Be¬-
nim peygamber olduğuma inanıyor musun?” dedi. Hz. 
Habib bin Zeyd (r.a.) bu suali kesin bir dille geri çevirdi. 
Onun tehditlerine hiç ehemmiyet vermedi. Tekrar sordu-
ğunda Hz. Habib onunla alay edercesine, “Kulağımda 
bir sağırlık var, duymuyorum!” dedi. Müseylime daha 
çok kızdı. Hz. Habib’in parça parça kesilmesini emretti. 
Cellatlarını çağırdı. Hz. Habib’in mübarek vücudundan 
kanlar akarken dili Kelime-i Şehadet’i haykırıyordu. 
Ruhunu Cenâb-ı Hakk’a tes¬lim ederken dudaklarında 
Re¬su¬lul¬lah’ın mübarek ismini terennüm ediyordu.

Bu haber annesi Nesîbe’ye ulaşınca, kahraman 
anne şöyle demişti: “Oğlumu böyle bir gün için yetiştir-
dim. Onun Allah katında şehitler zümresine dâhil ol¬du-
ğuna inanıyorum.”

Daha sonra Hz. Ebû Bekir, Müseylime’nin fitnesini 
ortadan kaldırmak için bir ordu teşkil etti. Hz. Habib’in 
annesi Nesîbe de (r.a.) bu ordu içinde savaştı. Hz. Ha-
bib’in katili Müsleylime’nin Müslümanların kılıçlarıyla 
öldürüldüğünü biz¬zat gözleriyle gördü.

Allah onlardan razı olsun!

SURELER

Kur’an’da bizim Peygamberimiz’den önceki peygamberlerin 
namaz kılmakla emrolundukları değişik vesilelerle belirtilmekte-
dir. Bundan anlaşıldığına göre namaz ibadeti sadece Muhammed 
ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı. Siyer 
kitaplarındaki mevcut bilgilere göre, ilk vahyin sonrasında Hz. Pey-
gamber’e risâlet yüküne dayanmasını, sabretmesini öneren âyetler 
gelmiş ve bunu izleyen fetret döneminden sonra namaz farz kılın-
mıştır. Namazın daha önceki dinlerde de emredilmiş olduğu ha-
tırlanınca, namazın güçlüklere direnç göstermede bir fonksiyonu 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir âyette “Ey inananlar sabır 
ve namaz (salât) ile yardım isteyin” (el-Bakara 2/153) buyurulmak-
tadır. Namaz farz kılınınca Cibrîl, Hz. Peygamber’e gelerek onu 
vadi tarafına götürmüş, orada fışkıran su ile önce Cibrîl sonra Hz. 
Peygamber abdest almış ve beraberce iki rek‘at namaz kılmışlardır. 
Hz. Peygamber mutlu bir biçimde eve gelmiş, eşi Hatice’nin elinden 
tutarak oraya götürmüş ve aynı şekilde Hatice ile birlikte abdest alıp 
iki rek‘at namaz kılmışlardır. Kimi bilginlere göre İsrâ sûresindeki 
“Namazda yüksek sesle okuma” (el-İsrâ 17/110) âyeti, bu gizli na-
maz dönemiyle ilgilidir. İslâm’ın başlangıç yıllarında namaz, sabah 
ve akşamleyin kılınan ikişer rek‘attan ibaret iken, yaygın kabul gö-
ren görüşe göre, Mi‘rac olayından sonra

beş vakit namaz farz kılınmıştır. “Kendi nefsinde bir yakarış 
ve ürperiş içinde ve pek yüksek olmayan bir sözle sabah ve akşam 
Rabbini an; gafillerden olma” (el-A‘râf 7/205) âyeti namazın başlan-
gıçtaki durumuyla ilişkili görülmektedir. Yine yaygın kabule göre, 
Cibrîl’in Hz. Peygamber’e Kâbe’de, namazın vakitlerini göstermek 
üzere imamlık etmesi Mi‘rac olayının ertesi günü olmuştur. İslâm 
dininde yüce yaratıcı Allah’a yaklaşmanın yolu,

ona yükselmenin basamağı ve bu bakımdan en parlak ve önemli 
ibadet, namaz ibadetidir. Bu özelliğinden dolayı namaz diğer bü-
tün ibadetlerin özü ve özeti sayılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber bir 
hadislerinde “Namaz dinin direğidir” buyurmuş, secdeyi de kulun 
Allah’a en yakın olduğu hal olarak nitelendirmiştir. Kelime-i şehâ-
detten sonra İslâm’ın en önemli rüknü olan namaz, günde beş ayrı 
zaman diliminde olmak üzere kadın ve erkek her Müslüman için bir 
görevdir. Esasen namaz ibadetinin hiçbir amaç ve hikmeti olmasa 
bile, diğer ibadetlerde olduğu gibi, namaz ibadetini sırf inanılan 
dinin bir gereği, yüce yaratıcının bir emri olduğu için, hiç değilse 
bunun için yerine getirmelidir. Allah düşüncesi ve kalbi Allah’a bağ-
lama, insanı her türlü fenalıktan alıkoyar. Namaz da Allah’ı sürekli 
hatırlamanın en büyük vesilesidir. Nitekim âyette “Beni hatırlamak/ 
anmak için namaz kıl” (Tâhâ 20/14) buyurulmaktadır. Namaz emri-
ni, Allah Teâlâ’nın yeryüzüne melek aracılığıyla göndermeyip Mi‘rac 
gecesi Hz. Peygamber’in huzuruna çıktığında ona tebliğ etmesi de 
(Buhârî, “Salât”, 1;

Müslim, “Îmân”, 263), bu ibadetin müslümanın dinî ve ruhanî 
hayatı açısından önem ve anlamını göstermektedir. Bu sebeple de 
dinî literatürde namaz ibadetinin bu yönünü, namazın kulun Allah’a 
ulaşması, kavuşması yolunda önemli bir araç olduğunu anlatmak 
için “Namaz müminin mi‘racıdır” denilmiş, ümmetin namazla ilgi-
li ortak bilinç ve değerlendirmesi âdeta bu cümleyle özetlenmiştir. 
Namaz belli eylemler ve özel rükünler ile yüce Allah’a kulluk etmek-
tir. Namazın dış görünüşü birtakım şekiller ve zikirden ibaret ise de, 
içerisi ve gerçek mahiyeti, yüce yaratıcıya münâcât etmek, O’nunla 
konuşmak, O’na yakınlaşmak ve O’nu müşahede etmektir. Bu özel-
liğinden dolayı, yani yüce yaratıcı ile teklifsiz, aracısız buluşma ve 
konuşma anlamına gelişinden dolayı, namaz ilâhî bir lutuf olarak 
kabul edilmiştir. Namazı terketmek, kılmamak büyük günahtır. 
Peygamberimiz, kıyamet gününde hesabı sorulacak ilk amelin na-
maz olacağını bildirmiştir. Ayrıca namaz, işlenmiş hata ve günah 
kirlerinin giderilmesini de sağlar. Peygamberimiz günde beş vakit 
namazı, bir insanın kapısının önünden akıp giden bir ırmağa, namaz 
kılmayı da bu ırmakta her gün beş kere yıkanmaya

benzetmiş ve şöyle demiştir: “Ne dersiniz, birinizin kapısının 
önünden bir ırmak

geçse ve o kimse orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç 
kir kalır

mı?” Sahâbîler, “Kalmaz, ey Tanrı elçisi” deyince Peygamberi-
miz “İşte beş vakit

namaz buna benzer. Allah namaz sayesinde günahları siler” de-
miştir. 

KAYNAK: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Allah’a yaklaşmanın 
yolu; namaz kılmak 
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Polis Memuru Metin Düzgün. İstanbul’daki terör saldırısında şehit oldu, 1,5 yıllık polis memuru Metin 
Düzgün. Tüm Türkiye’yi temsil etmek için polis olan Şehit Düzgün’ün anne ve babası Harun ve Hatice 

Düzgün, çocuklarını hatıraları ile yaşarken, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekiyorlar 

Ey vatanın şanlı gazâ mevkibi,
Saldırınız düşmana arslan gibi.
İşte Hudâyâveriniz, hem Nebi.
Haydi gidin, haydi, uğurlar ola.
Bugünkü yazımızın kahramanı Şehit 

Metin Düzgün.
10 Eylül 1987 tarihinde Konya’da 

dünyaya gelen Şehidimiz, Harun-Hati-
ce Düzgün çiftinin iki evlatlarından ilk 
göz ağrı. Şehidimiz ilk ve ortaokulu, İh-
san Dayıoğlu İlkokulunda, liseyi Naciye 
Mumcu Lisesi tamamlamış. Çok sakin 
bir çocuklulukları olmuş Şehidimizin de 
kardeşi Çetin Beyin de. Hem ilkokul ve 
ortaokulda hem de lisede her yaz tatilini 
değerlendirmiş ve elinden gelen bütün 
işlerde çalışmış iki kardeş. Kardeşi Çetin 
(d. 1989) ile birlikte hem aile bütçesine 
katkı sağlamak hem de boş zamanlarını 
değerlendirmek için çeşitli işlere girmiş.
İteklemeli arabayla pazarda eşya da taşı-
mış, inşaatlarda da çalışmış, çay ocağın-
da da, fayansta da… 

Baba Harun Bey “Hayatları çalış-
makla geçti” cümlesiyle tarif ediyor bu 
dönemlerini. “Yaşıtları olan çocuklar, 
gezdi, eğlendi ama benim çocuklarım 
işten eve evden işe gitti geldi” derken 
tüm söyleyecekleri cümle cümle, kelime 
kelime boğazına takılıyor. Yutkunuyor, 
konuşmaya çalışıyor ama sesi çıkmıyor 
bir türlü. Baba yüreğindeki evlat acısını 
hissediyorsunuz o an ve tüyleriniz diken 
diken oluyor.

Liseyi tamamladıktan sonra ise 
Konya Numune Hastanesi Bilgi İşlem 
Merkezinde dört buçuk yıl görev yapmış 
Şehidimiz. Çalıştığı bu dönem boyunca 
Banka Sigortacılık Bölümü (2 yıllık) ve 
İşletme Bölümü (4 yıllık) olmak üzere iki 
bölüm bitirmiş. 

Vatani görevini kısa dönem olarak 
yapmış. Acemi birliğini Ankara Etimes-
kut, usta birliğini İstanbul Tuzla’da ta-
mamlamış. 

Çalışma hayatına erken atılmasına 
rağmen okuyacağım demiş okumuş, 
polis olacağım demiş polis olmuş.

Bir meslek seçiminden ziyade ha-
yatta en çok istediği şey olmuş bir polis 
olmak. Çalıştığı bir iş olmasına, iki farklı 
üniversite tamamlamasına rağmen tek 
isteği olan polislik için sınavlara girmiş. 
Babasının zaten bir işi olduğu yolundaki 
telkinlerine  “Bugün Konya’da yarın An-
kara’da çalışırsın belki ama tüm Türki-
ye’yi temsil etmek” için polis olmak iste-

diğini söylermiş. Rabbim onun gönlüne 
düşürmüş bu mesleği.

26 Ocak 2015-18 Ağustos 2015 ta-
rihleri arasında Ereğli’de aldığı altı aylık 
eğitimden sonra İstanbul Bayrampaşa 
Çevik Kuvvet’e ataması yapılmış. İlk 
görev yeri aynı zamanda son görev yeri 
olmuş. 

Yaklaşık iki yıl görev yapmış polis 
teşkilatında. 

En son ailesiyle şehadetinden üç ay 
kadar önce Eylül ayında görüşmüş. İs-
tanbul’dan gelmeden önce arayan oğlu, 
babasına hazırlanmalarını, on günlük 
izne geleceğini, aileyi Mersin’e tatile gö-
türeceğini söylemiş. Sonraki yaşananları 
baba Harun Bey şöyle anlatıyor: 

-Mersin’de kaldık hep birlikte. Son-
ra Adana üzerinden dönerken Ceyhan’a 
uğradık. Yeşillikler içerisinde bir yere 
durduk. Fotoğraf çekinelim, dedi Metin. 
Birkaç tane çekindik. Sonra “Baba ben 
ölürüm size hatıra kalır; siz ölürseniz 
bana hatıra kalır.” dedi. Toplu olarak fo-
toğraf çekindikten sonra ayrı ayrı fotoğ-
raf çekinelim istedi.”

Cümlenin sonu babanın boğazında 
koca bir yumruk oluyor. “İçine mi damdı 
şehit olacağın” dedikten sonra gözyaşla-
rını tutamıyor. 

10 Aralık 2016 tarihinde, İstan-
bul’da, Dolmabahçe’de Vodafone Arena 
Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Bur-
saspor maçı bittikten yaklaşık 1.5 saat 
sonra düzenlenen bombalı araçla terör 
saldırısı ve aynı dakikalarda Maçka Par-

kı’nda gerçekleştirilen ikinci patlamayı 
hepimiz hatırlıyoruz. Vodafone Are-
na Stadı’nın hemen yanındaki Beleştepe 
olarak bilinen yer ile Maçka Parkı’nda 
saat 22.30 sıralarında peş peşe iki pat-
lama meydana gelmişti.Müsabakanın 
hemen bitiminde Beşiktaş taraftarı ve 
ardından Bursaspor taraftarı stadı terk 
ettikten sonra staddaki asayişi sağla-
makla görevli olan çevik kuvvet polisle-
rine yönelik düzenlenen bombalı saldırı 
ve 45 saniye sonra da Maçka parkında 
yine polislerin bulunduğu bölgede bir 
canlı bomba durdurulması sonucu terö-
rist kendisini patlatmış, 38 ailenin ciğeri 
yanmıştı…38 şehit verdiğimiz olayda 
Konya’da üç baba ocağına düşen ateş-
ten birinin adıydı Metin Düzgün. 

Şehadet şerbeti içtiği gün, cumartesi 
günü, telefonla babasıyla görüştüğünde 
ona o gün izinli olduğunu, üç arkadaş 
İstanbul’da gezeceklerini söylemiş. Aynı 
gün tekrar arayarak, izninin iptal oldu-
ğunu, göreve gideceğini anlatmış. An-
nesiyle telefonda görüştüğünde, annesi, 
onu çok özlediğini söyleyerek maçta el 
salla da seni göreyim dediğinde, “Aman 
anne izleme sakın”, diye cevap vermiş. 

Her şeyi bir düzene sokan Rabbim, 
onun şehadetini nasıl da ayarlamış. İzin-
li olduğu halde iznini iptal edip göreve 
çağırmışlar. Şehidimizin iki arkadaşı 
daha izni iptal olup göreve çıkmış. Saat 
17.00’adoğru bu iki arkadaşından birine 
gelen telefonla görev yeri Cumhurbaş-
kanının Avrasya tüneli açılışı olarak de-
ğişmiş. Arenaya giderken yolda maçtaki 
görevi iptal olmuş. 

Göreve giderken arayarak anne ve 
babasından dua istemiş. Olaydan he-
men önce, 21.50’de kardeşi Çetin ile 
telefonla görüşmüş ve ona maçın sona 
erdiğini, görevlerini tamamladıklarını ve 
gitmek için servis beklediklerini söyle-
miş.  O sırada çalıştığı iş yerini kapatmak 
üzere olan Çetin Bey, abisine dükkânı 
kapatıp on dakika içinde tekrar arayaca-
ğını söyleyerek kapatmış telefonu. Sani-
yeler sonra ne olacağımız belli değil. On 
dakika sonra tekrar aradığında bir daha 
ulaşamamış abisine. Ardından gelen bir 
telefonla abisinin görevli olarak katıldığı 
maçta saldırı olduğu haberini almış. He-
men babasını arayarak ona sormuş. Te-
levizyonu açtıklarında haberi görmüşler. 
Aradıklarında çalan telefonu açılmamış 
bir türlü. Hâlbuki daha on dakika önce 

konuşmuş kardeşiyle. 
En küçük olumsuzluğu bile yakıştı-

ramıyor insan evladına. Aile, önce yara-
landığı için telefonu açamadığını düşün-
müşler. Gözleri televizyonda, kulakları 
telefonda, içlerinde bir ümit beklemiş-
ler. Anne ve baba İstanbul’a gelene ka-
dar yaralı diye teselli ettikleri evlatları 
aslında olay yerinde şehitlik mertebesi-
ne yükselmiş. 

Sadece Rabbini şahit tutarak dökü-
lüyor şu kelimeler Harun Amcanın ağ-
zından:

-Şehadetinden 2-3 ay sonra rüyam-
da gördüm. Şehitlikteki mezarında be-
linden yukarısı görülecek şekilde, sivil 
vaziyette duruyor. Yaşları yakın olduğu 
için iki kardeşin düğününü bir yapalım 
istediğimizi söyledim. Tamam, baba, 
öyle istedin ama olmadı, dedi başka hiç-
bir şey konuşmadı. Sonra ayağa kalktı, 
altın sarısı, ucu bucağı görünmeyen bir 
ışığın, bir pırıltının içine kayboldu gitti. 
Evin önüne iki tane çam ağacı diktik-
ten sonra yine rüyamda gördüm oğ-
lumu. Çamlık bir arazideyiz. Yemyeşil 
bir takım elbise, beyaz gömlek ve yeşil 
bir kravatla karşıma çıktı. “Baba” dedi, 
“Oğlum” dedim kayboldu. 

Anne Hatice Hanım’ın rüyasında ise 

ölmediğini söylüyor Şehidimiz. Onlar 
öyle özel yaratılmış insanlar ki… Belki 
üç belki beş farklı aileden aynı şeyi din-
leyince şu kanaate vardım. Hem dün-
ya hayatlarında hem şehadetlerinden 
sonra ebedi âlemde hiçbir şehit, arkada 
bıraktıklarının kendisi için üzülüp göz-
yaşı dökmesini istemiyor. Şehit babası 
Harun Amcamın anlattığı hadiseyi oku-
duktan sonra siz de aynı kanıya varacak-
sınız.

-Metinimin şehit olan arkadaşla-
rından birinin babası, Harun amca sen 
rüyanda Metin’i görüyor musun?, diye 
sordu. Ben de birkaç defa gördüğümü 
söyledim. O da ben çok ağlıyordum ar-
kasından. Rüyamda da görmüyordum. 
Bir gün kendisi de şehit annesi olan 
komşum rüyasında oğlunu beline kadar 
su içinde gördüğünü, sebebini sordu-
ğunda ise; anne sen ağlayınca gözyaş-
ların sel oldu, benim bu halimim sebebi 
sensin, cevabını aldığını anlattı. Sonra 
ağlamayı bıraktım rüyamda da görüyo-
rum artık.

Elinde ikramı, dilinde duası hiç eksik 
olmayan iki insan Harun ve Hatice Düz-
gün. Rabbim tüm şehit ailesiyle birlikte 
onların da sabrını arttırsın.

Vatan Sağolsun…

‘Ölürüm size hatıra kalır’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehit Polis Memuru Metin Düzgün

Tüm Türkiye’yi temsil etmek için polis olan Şehit Düzgün’ün anne ve babası Harun ve Hatice 
Düzgün, çocuklarını hatıraları ile yaşarken, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekiyorlar.

Din Kültürü ve ahlak Bilgisi öğretmeni olarak başladığı öğretmenlik hayatında, öğrencilerine büyük önem veren ve onların İslam’la 
haşır neşir olması için gayret gösteren merhum Osman Bağcı, ahlaklı nesillerin yetişmesinde büyük bir rol oynadı

Ahlaklı nesiller yetiştirdi
12 Şubat 2018’de umre için git-

tiği Medine-i Münevvere’de rahat-
sızlanarak Hakk’a yürüyen Osman 
Bağcı Hoca Efendi, kendini öğrenci 
yetiştirmeye adamış bir isim ola-
rak hafızalardan silinmeyecek. Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 
olarak başladığı öğretmenlik haya-
tında öğrencileriyle büyük bir öz-
veriyle ilgilenen Merhum Osman 
Bağcı Hoca, öğrencilerin İslam’a 
uygun yetişmesi için büyük cabalar 
sarf etmesiyle biliniyor. Nevşehir’de 
öğretmenlik yaptığı günlerde, köy 
köy dolaşıp öğrencilerine sohbetler 
veren, sabah namazı programları 
düzenleyen merhum Osman Bağcı, 
öğretmenlik hayatını sürdürmek için 
yeniden geldiği memleketi Konya’da 
da aynı faaliyetlerine artırarak devam 
etmiştir. Ayrıca merhum Bağcı, vakıf 
işlerine de önem verir, Enderun Eği-
tim Vakfı Konya Şubesin açılmasına 
maya olmuş, Konya’nın gençliğine 
hizmet eden bir müessese kazandır-
mıştır. Merhum Osman Bağcı Hoca 
Efendi’yi anlatan Abdürahim Arslan, 
merhum Osman Bağcı’nın Adeta ha-
yatını öğrencilere adadığını, ahlaklı 
nesillerin yetişmesinde önemli bir rol 
oynadığını söyledi. Arslan, merhum 
Osman Bağcı Hoca’yı şu cümlelerle 
kaleme aldı;

OSMAN BAĞCI (1954-2018)
Osman Bağcı Hocaefendi, 1954 

yılında Konya ilinin Derbent ilçesinin 
Değiş köyünde dünyaya geldi. İlko-
kulun ardından hafızlığını tamam-
ladı. Liseyi Doğanhisar İmam Hatip 
Lisesinde okudu. 1975 – 1979 yılla-
rında Samsun İslami İlimler Fakülte-
sinden mezun oldu. Evli ve beş çocuk 
babasıydı.

Çocukluk yıllarından vefatına 
kadar Kuran-ı Kerime olan sevdası 
, namaza olan aşkı hep en belirgin 
özelliği olmuştu. İnanılmaz bir heye-
canı , bitmek tükenmek bilmeyen bir 
enerjisi vardı. Allah aşığı Peygamber 
sevdalısı derler ya Osman Bağcı Ho-
caefendi bunun yaşayan bir örneği 
idi.

İki yıl Bayındır’da  imam hatiplik 
görevinden sonra  1981 yılında Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretme-
ni olarak Nevşehir’e atanır. Görev 
yaptığı okula gelir ve idareciden ilk 
olarak mescidin yerini sorar. İdare-
ci mescidin olmadığını, hizmetlinin 
depoda namaz kıldığını, kendisinin 
de orada kılabileceğini söyler. Okul-
da mescidin bulunması gerektiğini 
ve kendisine mescit yapılması için 
uygun bir yerin gösterilmesini ister. 
İdareci kimsenin namaz kılmadığını, 
buna gerek olmadığını söyleyince 
Osman Bağcı Hocaefendi, artık Din 

Kültürü öğretmenlerinin geldiğini ve 
öğrencilerin de namaz kılacağını söy-
ler. İdareci bu isteğe burun bükünce, 
Osman Hoca yemin ederek öğrenci-
lerle birlikte okulun bahçesinde na-
maz kılacağını kararlılıkla söyleyince, 
idareci geri adım atar ve mescit açılır. 
Kısa zaman içinde öğrencilerin büyük 
bölümü namaz kılmaya başlar. Os-
man Hoca; müthiş cesareti,  kınayı-
cının kınamasından korkmayan, rızık 
endişesi taşımayan birisiydi. Bundan 
dolayı Nevşehir’de kaldığı sekiz yıl 
boyunca yedi okul değiştirmek zo-
runda bırakılır. Her gittiği okula namı 
kendinden önce gider. Sürgün ola-
rak gittiği okulun birinde, idareciye 
kendini tanıttığında boy  olarak kısa 
olan Osman Hoca’yı süzdükten sonra 
kendisine karşılarında iri yarı birisini 
beklediklerini söyler gülümseyerek.

Nevşehir İmam Hatip Lisesi Mü-
dürü olan Zeki Soyak Hocaefendi ile 
tanışır. Zeki Soyak Hocaefendi’ye 
karşı çok büyük muhabbet besler . 
Zeki Soyak Hocaefendi’nin  sohbet-
lerinden istifade eder. Konya’ya dön-
dükten sonrada irtibatı hiç kesmeye-
rek beraber hizmet etmeye muaffak 
olur.

Nevşehir’ de kaldığı süre boyunca 
köy köy dolaşarak sohbet programları 
düzenler. Öğrencileri ile akşam prog-
ramları yapar. Her sabah belirlenen 
camide sabah namazı için toplanılır. 
Gelmeyen varsa bütün ekip o kimse-
nin evine giderek uyandırılır ve kah-
valtıda evine misafir olunur. Bütün 
mesafeleri yürüyerek gider. Sabah 
namazına kalkmakta zorluk çeken-
lerin evine giderek sabah namazına 
uyandırırdı. Cami altlarında gençlerin 
okul derslerine yardımcı olmak için 
kurslar düzenlenir. Gençlerin o döne-
min zor şartlarında üniversite kazan-
maları için gayret gösterir. Ne gecesi 
vardır ne gündüzü. 

Gece geç saatlerde eve giren, 
teheccüt namazı ile güne başlayıp 
sabah namazı vakti girmeden öğren-
cileri toplamak için evden çıkan bir 
Osman Bağcı Hoca. 

1989 yılında Konya Özel Elmas 
Kolejinde çalışmak için Nevşehir’den 
ayrılmak durumunda kalır. Nevşe-
hir’e adeta damga vuran Osman 
Bağcı Hoca yıllar sonra bile unutul-
mayacak, Nevşehir hep ikinci mem-
leketi olarak kalacaktır. Öyle ki vefa-
tında binler gıyabi cenaze namazı için 
saf tutacaklar ve hizmetlerine şahitlik 
edeceklerdir.

Özel Elmas Kolejinde göreve 
başlar Osman Hoca. Elmas Koleji-
nin aynı zamanda yatılı kısmı vardır. 
Konya dışından ve özellikle Avru-
pa’dan gelen çok sayıda yatılı öğren-

cisi vardır. Osman Hoca kendisini 
adeta vakfeder okula. Gece gündüz 
okuldadır. Öğrencilerinin ifadesi ile 
hiç evine gitmez mi Osman Hoca? 
Gece saatlerinde ayrılır. Birkaç saat 
sonra tekrar okula gelir. Öğrencileri 
çok yakından takip eder.Eve giderken 
çoğu zaman arabasını okulda bırakır. 
Öğrenciler de Osman Hoca’nın okul-
da bulunduğu düşüncesi ile rahat ha-
reket edemezler.

Öğrencilerin  Kuran-i Kerim’i 
düzenli okumaları ve namazlarını 
kılmaları için inanılmaz uğraş verirdi. 
Sabah namazlarında özellikle okulda 
olur, onlarla birlikte kılardı namazı. 
Öğrencileri çok yakından takip eder, 
her durumlarında yanlarında olur-
du. Hafızlara çok önem verir, onların 
bütün ihtiyaçlarını karşılamaya özen 
gösterirdi. Hafızlıklarını düzenli bir 
şekilde dinlerdi.

Konya’da ikamet ettiği iki kat-

lı kerpiç evin alt katını üniversiteli 
öğrencilere tutmuştu. Çoğu zaman 
evde bulunan erzakı öğrencilere 
gönderir, kuru ekmeğe talim ederdi. 
Öğrencilerinden o günleri dinlerken 
evin kilidinin olmadığı akşam uyu-
duklarında beş kişi olduklarını, sabah 
uyandıklarında 10 kişinin olduğunu, 
evde yiyecek bir şey bulunmadığı 
zaman Osman Hoca’nın evine çı-
karak ne var ne yok aldıklarını ak-
tarmışlardı.Osman Bağcı Konya’ya 
yerleştikten sonra Zeki Soyak Hoca-
efendi ile irtibatını kesmemiş 1995 
yılında Nevşehir’de Kurulan Enderun 
Eğitim Vakfının kuruluşunda yer al-
mıştı.1997 yılında Konya Şubesin 
kurulmasına vesile olmuştu. Evinin 
altında açtığı ve ilgilendiği öğrenciler, 
Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesin 
açılmasına maya olmuş, Konya’nın 
gençliğine hizmet eden bir müessese 
kazandırmıştır.

1995 yılında Özel Başak Kolejinin 
kuruluşunda yer almış ve 2001 yılına 
kadar aktif öğretmenliğe devam et-
miştir. Başak kolejinde görev yaptığı 
süre boyunca öğrencilerin Kuran-i 
Kerimi öğrenmeleri için azami gay-
ret göstermiştir. Okulun en alt katını 
kendine mesken edinmiş, öğrencile-
rin hafızlıklarını dinleyip onlara fıkıh, 
hadis, akaid ve tefsir dersleri yapmış-
tır.

2001 yılında kuruluşuna  vesile 
olduğu Enderun Eğitim Vakfı Konya 
Şubesi Başkanlığına geçerek vakıf 
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Öğ-
renci  evi  hizmetleri ve yetişkin soh-
betlerine  ehemmiyet vermiştir.2005 
yılında Enderun Eğitim Vakfı Konya 
Şubesi Hizmet Binası ve Erkek Öğ-
renci Yurdunun yapılmasına vesile 
olmuştur. 

Osman Bağcı Hocamız ilgilendi-
ği hiçbir öğrencisi ile irtibatı kesme-

miş, hep takip etmiştir. Her fırsatta 
Kur-an’la aran nasıl, namazla aran 
nasıl sorusunu yöneltmiştir. Elmas 
Kolejinden ve Başak Kolejinden me-
zun ettiği öğrencileri ile bir araya gel-
miş ve birlikteliklerini korumalarını 
kendilerine tavsiye etmiştir. Osman 
Hocamızın telkinleri ile 2008 yılında 
BEMDER (Başak-Elmas Lisesi Me-
zunları Derneği) kurulmuştur.

Osman Bağcı Hocamız yorulmak 
nedir bilmezdi. Samimi bir Müslü-
mandı. Çok doğal bir insandı. Bir 
yanlışlık gördüğü zaman kim olduğu-
na bakmadan uyarırdı. Çok cesaretli 
idi. Bize hep davanızın delisi  ola-
caksınız diye tavsiyede bulunurdu. 
Kendisi davasının delisi idi. Yanın-
da bulunduğumuz 13 yıl boyunca 
dünyalık bir heva ve heves peşinde 
koştuğuna şahitlik etmedik. Tempo-
suna hep hayranlık duyduk. Günlük 
uykusu dört saati bulmuyordu ka-
naatimce. Teheccüd namazını kılar, 
sabah namazı vakti girince Enderun 
Erkek Öğrenci Yurduna gelirdi. Önce 
görevlileri uyandırır, akabinde öğren-
cilere kendisin geldiğini duyururdu. 
Mescide geçer bekler, beklerken de 
Kur-ani Kerim okurdu. Araba sürer-
ken sürekli Kur-an okurdu. Öğrenci-
lere sabah namazını kıldırır, akabin-
de 15 dk süren Kur-an Meali okuma 
programını yapar, kısa kısa izahlar-
da bulunurdu. Yüzenden okunan 
Kur-an-ı Kerim programın ardından 
öğrencilerle kahvaltı yapar, yurttan 
ayırılırdı.Şehir dışında olduğu zaman 
haricinde her sabah yurda gelirdi. 
Arabasını satmak zorunda kaldığı 
bir zaman, bisikletle gelmek sureti 
ile öğrencilerle birlikte sabah nama-
zını kılmayı ihmal etmemişti .Asla 
yorgunluk, hastalık gibi mazeretlere 
sığınmazdı. Hasta olduğuna şahitlik 
ettiğimiz bir çok zaman yurda gele-
rek sabah namazına iştirak etmiştir.
Osman Hocamız gençlerle bir arada 
olduğu zaman, Peygamberimi sallal-
lahu aleyhi ve selleme komşu olmayı 
diler, kendilerinin de bu duaya amin 
demelerini isterdi.

Osman Bağcı Hocaefendi Umre 
için gittiği Medine-i Münevvere de 
rahatsızlanmış,  12 Şubat 2018 Pa-
zartesi günü öğlen saatlerinde ruhu-
nu Rabbin’e teslim ederek  En Sev-
gilinin yanı başına Cennetül Baki’ye 
defnedilmiştir. Bir ömür Cenabı Al-
lah’ın rızasını kazanmak için çalışmış, 
ümmetin gençlerinin yetişmesi için 
kendini vakfetmiştir. Geride binlerce 
öğrenci ve hayırlı hizmetler bırakmış-
tır.

Allah Rahmet Eylesin. Rabbim 
cennetinde bizleri Hocamızla buluş-
tursun.

HAZIRLAYAN: 
Abdürahim 
ARSLAN

Binlerin katıldığı Merhum 
Osman Bağcı Hoca Efendi’nin 
cenazesinin ön saflarında 
yetiştirdiği öğrencileri vardı.

“Hz. Mevlana Konya’ya niye geldiyse, ben de Konya’ya o yüzden geldim” diyen Afganistanlı Beşir Ahmet, iki ülke arasındaki bağa 
dikkat çekti. Belh ile Konya’nın toprağının bile aynı olduğunu belirten Ahmet, “Toprağı aynı, insanı aynı” diye konuştu

Toprağı aynı, insanı aynı

Hz. Mevlana’nın Anadolu’ya gel-
diği ülke olarak bilinen Afganistan, 
birçok işgal ve savaşların yaşandığı 
bir ülke olarak dikkat çekiyor. Onca 
zor şartlara rağmen yükselen İslam, 
Afganistan’ın yok olmamasını sağ-
ladı. Son yıllarda daha iyi bir orta-
ma kavuşan ve durumu iyiye giden 
Afganistan’dan her yıl Türkiye’ye 
onlarca öğrenci geliyor. Eğitim gör-
mek için daha çok Türkiye’yi tercih 
eden Afganlar, Türkiye ile Afganis-
tan arasındaki benzerlikler nede-
niyle burada yabancılık çekmiyor. 
Yüksek lisans eğimi için gelen ve 3 
yıldır Konya’da yaşayan Afganistanlı 
Beşir Ahmet, önemli bilgiler paylaş-
tı. “Mevlana Konya’ya niye geldiyse, 
ben de Konya’ya o yüzden geldim” 
diyen Ahmet, Afganistan ile Kon-
ya’nın arasındaki benzerliklere dik-
kat çekti.  

BENZERLİKLER VAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Kamu Yönetimi Bölümünde Yük-
sek Lisans yapan Afganistanlı Beşir 
Ahmet, Afganistan’ın Belh şehrine 
yakın bir bölgeden geldi. 3 yıldır 
Konya’da olan Beşir Ahmet, “Tür-
kiye diğer ülkelere göre kültür, din 
açısından bize en yakın olduğu için 
seçtim. Özellikle Konya. Konya’nın 
çok benzerlikleri var. Yemekler, in-
sanların adetleri, camiden çıkarken 
amcalarımızın davranışları, ezan 
sesleri, bayramlarda, Ramazanlarda 
büyük benzerlikler var. Hz. Mevlana 
neden geldiyse ben de ondan gel-
dim” dedi. 

BURADA GÜZEL CAMİLER VAR
Yaşam tarzındaki benzerlikler-

den dolayı Konya’da zorluk çekme-
diğini belirten Ahmet, şöyle devam 
etti, “Ben Afganistan’daki akraba-
larımla görüştüğümde burası sizin 
yaşadığınız yer gibi diyorum. Ben 
Avrupa’ya da gittim ama oradayken 
ezan sesini özlemiştim. Ama burası 
Müslüman bir ülke. Ezan sesi du-
yunca rahatlıyorum. Bir de burada 
çok güzel camiler var. Ama camiler-
de gençleri çok fazla görmüyorum 
bu beni üzüyor. Konya’da bizlere çok 
değer veriliyor. Ben çok seviyorum 

bu nedenle Konya’yı. Biz bu anlam-
da zorluk da çekmiyoruz. Aile yapı-
sında biraz farklılıklar var Afganistan 
ile Türkiye arasında. Burada mesela 
bayanlar hür iradeleriyle evlenebili-
yor. Ailesi izin vermese de kanunlara 
göre evlenebiliyor veya boşanabili-
yor. Yeri geldiğinde devlet o bayana 
sahip çıkıyor. Ama Afganistan’da 
öyle değil. Yetki tamamen babadadır 
Afganistan’da. Ramazan’da en çok 
sahurlarımızı özledim. Çünkü bura-
da sahurda kahvaltılık yeniyor daha 
çok. Biz Afganistan’da sahurda ağır 
yemekler yeriz. Pilav, kavurma gibi 
yemekler yeriz. Biz Afganistan’da 
şöyle bir uygulama yaparız. Camiler-
de iftardan önce uzun sofralar kuru-
lur. Herkes evinden bir şeyler götü-
rerek camiye gider. Ezan okununca 
orada iftar açılır, namaz kılınır. Na-
mazdan sonra da herkes evine gider 
ve tam yemeğini yer. Ramazan’da 
özel hazırlıklar yapılır. Özel yemekler 
hazırlanır, tatlılar yapılır. Bayramlar-
da da Türkiye’deki gibi benzerlikler 
var. Bayram sabahı herkes namaza 
gider, namazdan çıkılıp eve geline 
ailede bayramlaşma yapılır. Sonra 
birlikte kahvaltı yapılır ve akrabalar, 
komşular bayramda ziyaret edilir. 
Biz orada sofrayı sabah açarız akşam 
kapatırız. Çünkü evde bir oda misafir 
için hazırlanır ve misafirler ağırlanır. 
Konya’da Ramazan’lar da çok güzel. 
Özellikle Büyükşehir Belediyesi veya 
başka kurumların iftar programları 
oluyor. Bu benim çok hoşuma gidi-
yor. Kültürpark’ta teravih namaz-
larından sonra programlar oluyor. 
Bunlar da oldukça güzel oluyor.”

KONYA İLE BELH’İN TOPRAĞI AYNI
“Konya çok güzel bir şehir” di-

yen Ahmet, Konyalıların kendilerini 
“yabancı” görmediklerini söyledi. 
Bundan dolayı çok mutlu oldukları-
nı dile getiren Ahmet, Hz. Mevlana 
hatırlatması yaptı. Ahmet, “Büyük-
şehir Belediyesi’nden bir ekip Afga-
nistan’ın Belh şehrine gitmiş. Orada 
hangi bitki yetişir diye toprak analizi 
yapmışlar. Konya ile Belh’in topra-
ğı aynı çıkmış. Toprağı aynı, insanı 
aynı. Hz. Mevlana öyle bir şeye bağ-

lamış ki. Şimdi Afganistan Belh değil 
de bütün dünyayı bağlıyor Hz. Mev-
lana. Görülmeyen bir bağ kurmuş.  
Afganistan’da Hz. Mevlana biliniyor. 
Konya’ya oradan geldiği biliniyor. 
Hatta Üniversitelerde Mevlana Şina-
si diye okutuluyor. Mevlana Caddesi, 
Mevlana Evi, Mevlana kütüphanesi 
gibi yerler var.  Sema gösterileri filan 
da yapılıyor. Orada da Hz. Mevlana 
tanınıyor” diye konuştu. 

AFGANİSTAN HAKKINDA 
Afganistan’da merkezi otorite 

ülkenin tamamına egemen değil. 
Güvenlik sorunu sürüyor. Ülkede 
hâlâ büyük çoğunluğu ABD’li 80 
binin üzerinde yabancı asker var. 
Dünyadaki afyonun yüzde 90’ı Af-
ganistan’da üretiliyor.  Afganis-
tan’da Peştunlar, Tacikler, Hazara-
lar, Aymaklar (Aimaq), Türkmenler, 
Özbekler, Kırgızlar ve Beluçilerin de 
aralarında bulunduğu birçok etnik 
grup var. 20 ile 40 arası farklı dil ve 
lehçe konuşuluyor; 30 milyonluk 
nüfusunun yüzde 20’si kentlerde, 
geri kalan yüzde 80’i ise kırsal alan-
larda hayatını sürdürüyor. Dünyanın 
en sert coğrafi koşullarından birine 
sahip olan Afganistan’ın üçte ikisini 
dağlarla kaplı. Yer yer 6 bin metre 
yüksekliğe çıkan dağlar ülkede ula-
şım, iletişim ve ticareti zorlaştırıyor. 
Coğrafi yapı nedeniyle her bölgenin, 
merkezden bağımsız olarak kendi 
kendine yeterlilik göstermek zorun-
da olduğu ülkede, ticaret bile uzun 
yıllar boyunca hep bölgesel düzeyde 
kaldı, ulusal düzeye yayılamadı. Do-
ğal kaynaklar bakımından oldukça 
zengin olan ülkede kömür ve demir 
yataklarının yanı sıra bakır, kurşun, 
berilyum ve çinko bulunuyor. Zen-
gin hidroenerji potansiyeli yoksulluk 
nedeniyle kullanılamıyor. SSCB’nin 
işgali bölgede günümüze kadar sü-
recek bir İslami hareketin tohumları-
nı atmış oldu. Sadece Afganistan’da-
ki mücahitler değil, dünyanın dört 
bir yanından Müslümanlar, Sovyet 
askerlerine karşı savaşmak ve Af-
ganistan’ı işgalden kurtarmak için 
bölgeye gitti. İç savaş sürerken ku-
rulan Taliban, farklı grupların deste-

ğini aldı ve 27 Eylül 1996’da Kabil’e 
girerek iktidarı ele geçirdi. Böylece 
Afganistan’da, ABD liderliğindeki 
NATO birliklerinin 2001’deki sal-
dırısına kadar devam edecek dö-
nem başlamış oldu. Dünya tarihinin 
önemli dönüm noktalarından 11 Ey-
lül 2001 saldırılarıyla Afganistan için 
yeni bir dönem başladı. Kaçırılan iki 
yolcu uçağı New York’ta Dünya Ti-
caret Merkezi’nin ikiz kulelelerine, 
bir uçak Washington’da Pentagon’a 
çarptı. Bir uçak da yolcularla hava 
korsanları arasındaki mücadeleden 
sonra Pensilvanya kırsalında düştü. 
Yaklaşık 3 bin kişi öldü.

ABD saldırıdan Afganistan’da 
üslenmiş El Kaide ve lideri Usame 
Bin Ladin’i sorumlu tuttu. Afganis-
tan’ı yöneten Taliban’dan El Kaide 
üslerini kapatmasını ve liderlerini 
ABD’ye teslim etmesini istedi. Tali-
ban reddetti.  7 Ekim 2001’de Ame-
rikan ve İngiliz uçaklarının Taliban 
ve El Kaide hedeflerine hava saldı-
rısıyla Afganistan’da yeni bir savaş 
başladı.  2014’te yabancı güçlerin 
tamamen çekilmesi öngürülüyor 
ama Washington ile Kabil arasında 
ABD askerlerinin bu tarihten sonra 
da ülkede kalmasını sağlayacak ikili 
güvenlik anlaşması üzerinde pazar-
lıklar sürüyor.  Karzai Hükümeti ül-
kede güvenlik operasyonlarına des-
tek için belli sayıda ABD askerinin 
kalmasının şart olduğunu düşünü-
yor. Obama yönetimi ise, Amerikan 
askerlerine Afgan yasaları karşısında 
bir tür dokunulmazlık ve operasyon 
serbestisi tanıyacak güvenlik anlaş-
ması hazırladı. Anlaşma taslağı, 24 
Kasım 2013’te halk meclisi Loya 
Jirga’nın onayından geçti. Ancak 
Karzai anlaşmayı imzalamadığı için 
yürürlüğe giremedi.

Afganistan’da 5 Nisan 2014 
günü, Karzai’den sonra görev yapa-
cak cumhurbaşkanı ve il meclisleri 
üyelerini belirlemek için sandık ba-
şına gidildi. Taliban’ın tehditlerine 
rağmen Afgan halkının seçimlere 
katılımı çok yüksek düzeye ulaştı. 
Cumhurbaşkanlığı için çok sayıda 
aday yarıştı.

Ramazan büyük fırsat
Rahmet ve bereket 
ayı olan Ramazan 
içinde pek çok fırsatı 
da barındırıyor. 
Türkiye Sigarayla 
Savaşanlar Derneği 
Konya Şube Başkanı 
Kadir Dikici, 
Ramazan ayının 
sigarayı bırakmak için 
çok güzel bir vesile 
olacağına ifade etti. 
n SAYFA 5’TE
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Hayal mi oluyor?
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü’nün yerli 
otomobilin üretim 
yeri ile ilgili yaptığı 

“Filyos’un şansı yüksek” 
açıklaması, Konya’nın 

ümitlerini kırdı 

KONYA ŞANSINI 
KAYBEDİYOR MU?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, önceki gün yerli otomobille 
ilgili yaptığı açıklama, kafalarda soru işa-
reti bıraktı. Bakan Özlü, yerli otomobilin 
yeriyle ilgili Zonguldak’ta yaptığı açık-
lamada, Zonguldak Filyos’un şansının 
yüksek olduğunu açıklaması, “Konya 
şansını kaybediyor mu?” sorusunu akıl-
lara getirdi.

KAFALAR KARIŞIK, 
KONYA SESSİZ

“Filyos” açıklaması, kafalarda soru işare-
tine neden oldu. Özellikle Konya’nın yerli 
otomobil konusunda yaptığı ciddi çalış-
malar ortadayken Bakan Özlü’nün yaptı-
ğı bu açıklama, Konya’yı üzdü. Konuyla 
ilgili Konya’dan henüz açıklama gelmez-
ken, önümüzdeki günlerde bir açıklama-
nın yapılabileceği değerlendiriliyor. 
n HABERİ SAYFA 16’DA

AK Parti Konya’da seçim çalışmalarına Taşkent ilçesi ile başladı. İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan ve Milletvekili 
adayları Tahir Akyürek ile Ziya Altunyaldız’ın katıldığı Taşkent ziyaretinde İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı da 

gerçekleştirildi. Akyürek, “Gönül gönüle yürüyoruz. 24 Haziran seçimleri belki de asrın seçimi olacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA 14’TE

Gönülden gönüle yürüyoruz
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Ramazan ayında birlik ve beraberli-
ğin pekiştiği birbirinden güzel etkinlikler 
yapılıyor. Gündoğan ve Sude İnşaat’ın 
ortak markası GSY’nin  düzenlediği iftar 
yemeği de sektörel buluşmaya sahne 
oldu. Davetliler iftarı birlikte yapmanın 
mutluluğunu yaşadı. Baykara Gold’da 
organize edilen iftar yemeği inşaat sek-
törünü buluşturdu. Gerçekleştiren iftar 

yemegine Konya Müteahhitler Birliği 
Derneği (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, 
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Ülkü 
Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha 
Çini, MHP Konya Milletvekili Adayları 
Celil Çalış, Fatih Satılmış ile firma sa-
hipleri  Süleyman, Mümtaz, Recep ve 
Serdar Gündoğan ile Hüseyin, Fatih ve 
Onur Suludere ile çok sayıda davetli katıl-

dı. İftar programında konuşan  Gündoğan 
İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi  ve Şirket 
Müdürü Recep Gündoğan, “Ramazan 
sevincini çalışanlarımız, müşterilerimiz, 
iş ortaklarımız ve yakınlarımızla birlikte 
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İs-
lam dünyasının mübarek Ramazan ayını 
kutluyorum. “Bu tür organizasyonlar, bir-
lik ve beraberliğimizi artırmaktadır. İftar 

davetimize katılarak bizleri şereflendiren 
tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. 
Konyalıların ve tüm İslam aleminin mü-
barek Kadir Gecesi ile Ramazan Bayram-
larını da şimdiden en içten dileklerimle 
kutluyorum. Nice Ramazanlara hepbirlik-
te kavuşmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyo-
rum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ka-
ratay Temsilciliği tarafından iftar yemeği 
düzenlendi. Özel Gençlik İlkokulu/Ortao-
kulu’nda gerçekleştirilen iftar programına 
AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Par-
lak, AGD Karatay Temsilcisi Yusuf Özcan, 
öğrenciler, veliler ve destekçilerin yanı 
sıra çok sayıda kişi katıldı. Konuşmalarını 
gerçekleştiren Anadolu Gençlik Derneği 
Karatay Temsilcisi Yusuf Özcan, “Gençler 
toplumların geleceği ve en büyük yatırı-
mıdır. Bu yüzden yarın nasıl bir toplumda 
yaşamak istiyorsak bugünde gençleri o 
şekilde yetiştirmeliyiz. Çalışmalarımızda 
iki temel sloganımız var. Birincisi önce 
ahlak ve maneviyattır. Yani iyiyi, doğruyu, 
güzeli temsil edecek gençler yetiştirmek. 
İkincisi ise sevgi ve kardeşliğin teminatı-
yız. Ramazan, birliktelik, paylaşmak ve 
kaynaşmak için önemli bir fırsattır. Bu 
ayın bereketi ve rahmeti her alanda ken-
disini göstermektedir” diye konuştu. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Rengarenk
Tatlar...
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Gündoğan ve Sude İnşaat’ın ortak markası GSY’nin  düzenlediği iftar yemeği  sektörel buluşmaya sahne oldu

GSY, inşaat sektörünü
iftarda biraraya getirdi

AGD Karatay’dan geleneksel iftar 
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karatay Temsilciliği tarafından düzenlene iftar yemeğine çok sayıda kişi katıldı 

Recep
Gündoğan
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Polis Memuru Metin Düzgün. İstanbul’daki terör saldırısında şehit oldu, 1,5 yıllık polis memuru Metin 
Düzgün. Tüm Türkiye’yi temsil etmek için polis olan Şehit Düzgün’ün anne ve babası Harun ve Hatice 

Düzgün, çocuklarını hatıraları ile yaşarken, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekiyorlar 

Ey vatanın şanlı gazâ mevkibi,
Saldırınız düşmana arslan gibi.
İşte Hudâyâveriniz, hem Nebi.
Haydi gidin, haydi, uğurlar ola.
Bugünkü yazımızın kahramanı Şehit 

Metin Düzgün.
10 Eylül 1987 tarihinde Konya’da 

dünyaya gelen Şehidimiz, Harun-Hati-
ce Düzgün çiftinin iki evlatlarından ilk 
göz ağrı. Şehidimiz ilk ve ortaokulu, İh-
san Dayıoğlu İlkokulunda, liseyi Naciye 
Mumcu Lisesi tamamlamış. Çok sakin 
bir çocuklulukları olmuş Şehidimizin de 
kardeşi Çetin Beyin de. Hem ilkokul ve 
ortaokulda hem de lisede her yaz tatilini 
değerlendirmiş ve elinden gelen bütün 
işlerde çalışmış iki kardeş. Kardeşi Çetin 
(d. 1989) ile birlikte hem aile bütçesine 
katkı sağlamak hem de boş zamanlarını 
değerlendirmek için çeşitli işlere girmiş.
İteklemeli arabayla pazarda eşya da taşı-
mış, inşaatlarda da çalışmış, çay ocağın-
da da, fayansta da… 

Baba Harun Bey “Hayatları çalış-
makla geçti” cümlesiyle tarif ediyor bu 
dönemlerini. “Yaşıtları olan çocuklar, 
gezdi, eğlendi ama benim çocuklarım 
işten eve evden işe gitti geldi” derken 
tüm söyleyecekleri cümle cümle, kelime 
kelime boğazına takılıyor. Yutkunuyor, 
konuşmaya çalışıyor ama sesi çıkmıyor 
bir türlü. Baba yüreğindeki evlat acısını 
hissediyorsunuz o an ve tüyleriniz diken 
diken oluyor.

Liseyi tamamladıktan sonra ise 
Konya Numune Hastanesi Bilgi İşlem 
Merkezinde dört buçuk yıl görev yapmış 
Şehidimiz. Çalıştığı bu dönem boyunca 
Banka Sigortacılık Bölümü (2 yıllık) ve 
İşletme Bölümü (4 yıllık) olmak üzere iki 
bölüm bitirmiş. 

Vatani görevini kısa dönem olarak 
yapmış. Acemi birliğini Ankara Etimes-
kut, usta birliğini İstanbul Tuzla’da ta-
mamlamış. 

Çalışma hayatına erken atılmasına 
rağmen okuyacağım demiş okumuş, 
polis olacağım demiş polis olmuş.

Bir meslek seçiminden ziyade ha-
yatta en çok istediği şey olmuş bir polis 
olmak. Çalıştığı bir iş olmasına, iki farklı 
üniversite tamamlamasına rağmen tek 
isteği olan polislik için sınavlara girmiş. 
Babasının zaten bir işi olduğu yolundaki 
telkinlerine  “Bugün Konya’da yarın An-
kara’da çalışırsın belki ama tüm Türki-
ye’yi temsil etmek” için polis olmak iste-

diğini söylermiş. Rabbim onun gönlüne 
düşürmüş bu mesleği.

26 Ocak 2015-18 Ağustos 2015 ta-
rihleri arasında Ereğli’de aldığı altı aylık 
eğitimden sonra İstanbul Bayrampaşa 
Çevik Kuvvet’e ataması yapılmış. İlk 
görev yeri aynı zamanda son görev yeri 
olmuş. 

Yaklaşık iki yıl görev yapmış polis 
teşkilatında. 

En son ailesiyle şehadetinden üç ay 
kadar önce Eylül ayında görüşmüş. İs-
tanbul’dan gelmeden önce arayan oğlu, 
babasına hazırlanmalarını, on günlük 
izne geleceğini, aileyi Mersin’e tatile gö-
türeceğini söylemiş. Sonraki yaşananları 
baba Harun Bey şöyle anlatıyor: 

-Mersin’de kaldık hep birlikte. Son-
ra Adana üzerinden dönerken Ceyhan’a 
uğradık. Yeşillikler içerisinde bir yere 
durduk. Fotoğraf çekinelim, dedi Metin. 
Birkaç tane çekindik. Sonra “Baba ben 
ölürüm size hatıra kalır; siz ölürseniz 
bana hatıra kalır.” dedi. Toplu olarak fo-
toğraf çekindikten sonra ayrı ayrı fotoğ-
raf çekinelim istedi.”

Cümlenin sonu babanın boğazında 
koca bir yumruk oluyor. “İçine mi damdı 
şehit olacağın” dedikten sonra gözyaşla-
rını tutamıyor. 

10 Aralık 2016 tarihinde, İstan-
bul’da, Dolmabahçe’de Vodafone Arena 
Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Bur-
saspor maçı bittikten yaklaşık 1.5 saat 
sonra düzenlenen bombalı araçla terör 
saldırısı ve aynı dakikalarda Maçka Par-

kı’nda gerçekleştirilen ikinci patlamayı 
hepimiz hatırlıyoruz. Vodafone Are-
na Stadı’nın hemen yanındaki Beleştepe 
olarak bilinen yer ile Maçka Parkı’nda 
saat 22.30 sıralarında peş peşe iki pat-
lama meydana gelmişti.Müsabakanın 
hemen bitiminde Beşiktaş taraftarı ve 
ardından Bursaspor taraftarı stadı terk 
ettikten sonra staddaki asayişi sağla-
makla görevli olan çevik kuvvet polisle-
rine yönelik düzenlenen bombalı saldırı 
ve 45 saniye sonra da Maçka parkında 
yine polislerin bulunduğu bölgede bir 
canlı bomba durdurulması sonucu terö-
rist kendisini patlatmış, 38 ailenin ciğeri 
yanmıştı…38 şehit verdiğimiz olayda 
Konya’da üç baba ocağına düşen ateş-
ten birinin adıydı Metin Düzgün. 

Şehadet şerbeti içtiği gün, cumartesi 
günü, telefonla babasıyla görüştüğünde 
ona o gün izinli olduğunu, üç arkadaş 
İstanbul’da gezeceklerini söylemiş. Aynı 
gün tekrar arayarak, izninin iptal oldu-
ğunu, göreve gideceğini anlatmış. An-
nesiyle telefonda görüştüğünde, annesi, 
onu çok özlediğini söyleyerek maçta el 
salla da seni göreyim dediğinde, “Aman 
anne izleme sakın”, diye cevap vermiş. 

Her şeyi bir düzene sokan Rabbim, 
onun şehadetini nasıl da ayarlamış. İzin-
li olduğu halde iznini iptal edip göreve 
çağırmışlar. Şehidimizin iki arkadaşı 
daha izni iptal olup göreve çıkmış. Saat 
17.00’adoğru bu iki arkadaşından birine 
gelen telefonla görev yeri Cumhurbaş-
kanının Avrasya tüneli açılışı olarak de-
ğişmiş. Arenaya giderken yolda maçtaki 
görevi iptal olmuş. 

Göreve giderken arayarak anne ve 
babasından dua istemiş. Olaydan he-
men önce, 21.50’de kardeşi Çetin ile 
telefonla görüşmüş ve ona maçın sona 
erdiğini, görevlerini tamamladıklarını ve 
gitmek için servis beklediklerini söyle-
miş.  O sırada çalıştığı iş yerini kapatmak 
üzere olan Çetin Bey, abisine dükkânı 
kapatıp on dakika içinde tekrar arayaca-
ğını söyleyerek kapatmış telefonu. Sani-
yeler sonra ne olacağımız belli değil. On 
dakika sonra tekrar aradığında bir daha 
ulaşamamış abisine. Ardından gelen bir 
telefonla abisinin görevli olarak katıldığı 
maçta saldırı olduğu haberini almış. He-
men babasını arayarak ona sormuş. Te-
levizyonu açtıklarında haberi görmüşler. 
Aradıklarında çalan telefonu açılmamış 
bir türlü. Hâlbuki daha on dakika önce 

konuşmuş kardeşiyle. 
En küçük olumsuzluğu bile yakıştı-

ramıyor insan evladına. Aile, önce yara-
landığı için telefonu açamadığını düşün-
müşler. Gözleri televizyonda, kulakları 
telefonda, içlerinde bir ümit beklemiş-
ler. Anne ve baba İstanbul’a gelene ka-
dar yaralı diye teselli ettikleri evlatları 
aslında olay yerinde şehitlik mertebesi-
ne yükselmiş. 

Sadece Rabbini şahit tutarak dökü-
lüyor şu kelimeler Harun Amcanın ağ-
zından:

-Şehadetinden 2-3 ay sonra rüyam-
da gördüm. Şehitlikteki mezarında be-
linden yukarısı görülecek şekilde, sivil 
vaziyette duruyor. Yaşları yakın olduğu 
için iki kardeşin düğününü bir yapalım 
istediğimizi söyledim. Tamam, baba, 
öyle istedin ama olmadı, dedi başka hiç-
bir şey konuşmadı. Sonra ayağa kalktı, 
altın sarısı, ucu bucağı görünmeyen bir 
ışığın, bir pırıltının içine kayboldu gitti. 
Evin önüne iki tane çam ağacı diktik-
ten sonra yine rüyamda gördüm oğ-
lumu. Çamlık bir arazideyiz. Yemyeşil 
bir takım elbise, beyaz gömlek ve yeşil 
bir kravatla karşıma çıktı. “Baba” dedi, 
“Oğlum” dedim kayboldu. 

Anne Hatice Hanım’ın rüyasında ise 

ölmediğini söylüyor Şehidimiz. Onlar 
öyle özel yaratılmış insanlar ki… Belki 
üç belki beş farklı aileden aynı şeyi din-
leyince şu kanaate vardım. Hem dün-
ya hayatlarında hem şehadetlerinden 
sonra ebedi âlemde hiçbir şehit, arkada 
bıraktıklarının kendisi için üzülüp göz-
yaşı dökmesini istemiyor. Şehit babası 
Harun Amcamın anlattığı hadiseyi oku-
duktan sonra siz de aynı kanıya varacak-
sınız.

-Metinimin şehit olan arkadaşla-
rından birinin babası, Harun amca sen 
rüyanda Metin’i görüyor musun?, diye 
sordu. Ben de birkaç defa gördüğümü 
söyledim. O da ben çok ağlıyordum ar-
kasından. Rüyamda da görmüyordum. 
Bir gün kendisi de şehit annesi olan 
komşum rüyasında oğlunu beline kadar 
su içinde gördüğünü, sebebini sordu-
ğunda ise; anne sen ağlayınca gözyaş-
ların sel oldu, benim bu halimim sebebi 
sensin, cevabını aldığını anlattı. Sonra 
ağlamayı bıraktım rüyamda da görüyo-
rum artık.

Elinde ikramı, dilinde duası hiç eksik 
olmayan iki insan Harun ve Hatice Düz-
gün. Rabbim tüm şehit ailesiyle birlikte 
onların da sabrını arttırsın.

Vatan Sağolsun…

‘Ölürüm size hatıra kalır’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Şehit Polis Memuru Metin Düzgün

Tüm Türkiye’yi temsil etmek için polis olan Şehit Düzgün’ün anne ve babası Harun ve Hatice 
Düzgün, çocuklarını hatıraları ile yaşarken, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekiyorlar.



Din Kültürü ve ahlak Bilgisi öğretmeni olarak başladığı öğretmenlik hayatında, öğrencilerine büyük önem veren ve onların İslam’la 
haşır neşir olması için gayret gösteren merhum Osman Bağcı, ahlaklı nesillerin yetişmesinde büyük bir rol oynadı

Ahlaklı nesiller yetiştirdi
12 Şubat 2018’de umre için git-

tiği Medine-i Münevvere’de rahat-
sızlanarak Hakk’a yürüyen Osman 
Bağcı Hoca Efendi, kendini öğrenci 
yetiştirmeye adamış bir isim ola-
rak hafızalardan silinmeyecek. Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 
olarak başladığı öğretmenlik haya-
tında öğrencileriyle büyük bir öz-
veriyle ilgilenen Merhum Osman 
Bağcı Hoca, öğrencilerin İslam’a 
uygun yetişmesi için büyük cabalar 
sarf etmesiyle biliniyor. Nevşehir’de 
öğretmenlik yaptığı günlerde, köy 
köy dolaşıp öğrencilerine sohbetler 
veren, sabah namazı programları 
düzenleyen merhum Osman Bağcı, 
öğretmenlik hayatını sürdürmek için 
yeniden geldiği memleketi Konya’da 
da aynı faaliyetlerine artırarak devam 
etmiştir. Ayrıca merhum Bağcı, vakıf 
işlerine de önem verir, Enderun Eği-
tim Vakfı Konya Şubesin açılmasına 
maya olmuş, Konya’nın gençliğine 
hizmet eden bir müessese kazandır-
mıştır. Merhum Osman Bağcı Hoca 
Efendi’yi anlatan Abdürahim Arslan, 
merhum Osman Bağcı’nın Adeta ha-
yatını öğrencilere adadığını, ahlaklı 
nesillerin yetişmesinde önemli bir rol 
oynadığını söyledi. Arslan, merhum 
Osman Bağcı Hoca’yı şu cümlelerle 
kaleme aldı;

OSMAN BAĞCI (1954-2018)
Osman Bağcı Hocaefendi, 1954 

yılında Konya ilinin Derbent ilçesinin 
Değiş köyünde dünyaya geldi. İlko-
kulun ardından hafızlığını tamam-
ladı. Liseyi Doğanhisar İmam Hatip 
Lisesinde okudu. 1975 – 1979 yılla-
rında Samsun İslami İlimler Fakülte-
sinden mezun oldu. Evli ve beş çocuk 
babasıydı.

Çocukluk yıllarından vefatına 
kadar Kuran-ı Kerime olan sevdası 
, namaza olan aşkı hep en belirgin 
özelliği olmuştu. İnanılmaz bir heye-
canı , bitmek tükenmek bilmeyen bir 
enerjisi vardı. Allah aşığı Peygamber 
sevdalısı derler ya Osman Bağcı Ho-
caefendi bunun yaşayan bir örneği 
idi.

İki yıl Bayındır’da  imam hatiplik 
görevinden sonra  1981 yılında Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretme-
ni olarak Nevşehir’e atanır. Görev 
yaptığı okula gelir ve idareciden ilk 
olarak mescidin yerini sorar. İdare-
ci mescidin olmadığını, hizmetlinin 
depoda namaz kıldığını, kendisinin 
de orada kılabileceğini söyler. Okul-
da mescidin bulunması gerektiğini 
ve kendisine mescit yapılması için 
uygun bir yerin gösterilmesini ister. 
İdareci kimsenin namaz kılmadığını, 
buna gerek olmadığını söyleyince 
Osman Bağcı Hocaefendi, artık Din 

Kültürü öğretmenlerinin geldiğini ve 
öğrencilerin de namaz kılacağını söy-
ler. İdareci bu isteğe burun bükünce, 
Osman Hoca yemin ederek öğrenci-
lerle birlikte okulun bahçesinde na-
maz kılacağını kararlılıkla söyleyince, 
idareci geri adım atar ve mescit açılır. 
Kısa zaman içinde öğrencilerin büyük 
bölümü namaz kılmaya başlar. Os-
man Hoca; müthiş cesareti,  kınayı-
cının kınamasından korkmayan, rızık 
endişesi taşımayan birisiydi. Bundan 
dolayı Nevşehir’de kaldığı sekiz yıl 
boyunca yedi okul değiştirmek zo-
runda bırakılır. Her gittiği okula namı 
kendinden önce gider. Sürgün ola-
rak gittiği okulun birinde, idareciye 
kendini tanıttığında boy  olarak kısa 
olan Osman Hoca’yı süzdükten sonra 
kendisine karşılarında iri yarı birisini 
beklediklerini söyler gülümseyerek.

Nevşehir İmam Hatip Lisesi Mü-
dürü olan Zeki Soyak Hocaefendi ile 
tanışır. Zeki Soyak Hocaefendi’ye 
karşı çok büyük muhabbet besler . 
Zeki Soyak Hocaefendi’nin  sohbet-
lerinden istifade eder. Konya’ya dön-
dükten sonrada irtibatı hiç kesmeye-
rek beraber hizmet etmeye muaffak 
olur.

Nevşehir’ de kaldığı süre boyunca 
köy köy dolaşarak sohbet programları 
düzenler. Öğrencileri ile akşam prog-
ramları yapar. Her sabah belirlenen 
camide sabah namazı için toplanılır. 
Gelmeyen varsa bütün ekip o kimse-
nin evine giderek uyandırılır ve kah-
valtıda evine misafir olunur. Bütün 
mesafeleri yürüyerek gider. Sabah 
namazına kalkmakta zorluk çeken-
lerin evine giderek sabah namazına 
uyandırırdı. Cami altlarında gençlerin 
okul derslerine yardımcı olmak için 
kurslar düzenlenir. Gençlerin o döne-
min zor şartlarında üniversite kazan-
maları için gayret gösterir. Ne gecesi 
vardır ne gündüzü. 

Gece geç saatlerde eve giren, 
teheccüt namazı ile güne başlayıp 
sabah namazı vakti girmeden öğren-
cileri toplamak için evden çıkan bir 
Osman Bağcı Hoca. 

1989 yılında Konya Özel Elmas 
Kolejinde çalışmak için Nevşehir’den 
ayrılmak durumunda kalır. Nevşe-
hir’e adeta damga vuran Osman 
Bağcı Hoca yıllar sonra bile unutul-
mayacak, Nevşehir hep ikinci mem-
leketi olarak kalacaktır. Öyle ki vefa-
tında binler gıyabi cenaze namazı için 
saf tutacaklar ve hizmetlerine şahitlik 
edeceklerdir.

Özel Elmas Kolejinde göreve 
başlar Osman Hoca. Elmas Koleji-
nin aynı zamanda yatılı kısmı vardır. 
Konya dışından ve özellikle Avru-
pa’dan gelen çok sayıda yatılı öğren-

cisi vardır. Osman Hoca kendisini 
adeta vakfeder okula. Gece gündüz 
okuldadır. Öğrencilerinin ifadesi ile 
hiç evine gitmez mi Osman Hoca? 
Gece saatlerinde ayrılır. Birkaç saat 
sonra tekrar okula gelir. Öğrencileri 
çok yakından takip eder.Eve giderken 
çoğu zaman arabasını okulda bırakır. 
Öğrenciler de Osman Hoca’nın okul-
da bulunduğu düşüncesi ile rahat ha-
reket edemezler.

Öğrencilerin  Kuran-i Kerim’i 
düzenli okumaları ve namazlarını 
kılmaları için inanılmaz uğraş verirdi. 
Sabah namazlarında özellikle okulda 
olur, onlarla birlikte kılardı namazı. 
Öğrencileri çok yakından takip eder, 
her durumlarında yanlarında olur-
du. Hafızlara çok önem verir, onların 
bütün ihtiyaçlarını karşılamaya özen 
gösterirdi. Hafızlıklarını düzenli bir 
şekilde dinlerdi.

Konya’da ikamet ettiği iki kat-

lı kerpiç evin alt katını üniversiteli 
öğrencilere tutmuştu. Çoğu zaman 
evde bulunan erzakı öğrencilere 
gönderir, kuru ekmeğe talim ederdi. 
Öğrencilerinden o günleri dinlerken 
evin kilidinin olmadığı akşam uyu-
duklarında beş kişi olduklarını, sabah 
uyandıklarında 10 kişinin olduğunu, 
evde yiyecek bir şey bulunmadığı 
zaman Osman Hoca’nın evine çı-
karak ne var ne yok aldıklarını ak-
tarmışlardı.Osman Bağcı Konya’ya 
yerleştikten sonra Zeki Soyak Hoca-
efendi ile irtibatını kesmemiş 1995 
yılında Nevşehir’de Kurulan Enderun 
Eğitim Vakfının kuruluşunda yer al-
mıştı.1997 yılında Konya Şubesin 
kurulmasına vesile olmuştu. Evinin 
altında açtığı ve ilgilendiği öğrenciler, 
Enderun Eğitim Vakfı Konya Şubesin 
açılmasına maya olmuş, Konya’nın 
gençliğine hizmet eden bir müessese 
kazandırmıştır.

1995 yılında Özel Başak Kolejinin 
kuruluşunda yer almış ve 2001 yılına 
kadar aktif öğretmenliğe devam et-
miştir. Başak kolejinde görev yaptığı 
süre boyunca öğrencilerin Kuran-i 
Kerimi öğrenmeleri için azami gay-
ret göstermiştir. Okulun en alt katını 
kendine mesken edinmiş, öğrencile-
rin hafızlıklarını dinleyip onlara fıkıh, 
hadis, akaid ve tefsir dersleri yapmış-
tır.

2001 yılında kuruluşuna  vesile 
olduğu Enderun Eğitim Vakfı Konya 
Şubesi Başkanlığına geçerek vakıf 
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Öğ-
renci  evi  hizmetleri ve yetişkin soh-
betlerine  ehemmiyet vermiştir.2005 
yılında Enderun Eğitim Vakfı Konya 
Şubesi Hizmet Binası ve Erkek Öğ-
renci Yurdunun yapılmasına vesile 
olmuştur. 

Osman Bağcı Hocamız ilgilendi-
ği hiçbir öğrencisi ile irtibatı kesme-

miş, hep takip etmiştir. Her fırsatta 
Kur-an’la aran nasıl, namazla aran 
nasıl sorusunu yöneltmiştir. Elmas 
Kolejinden ve Başak Kolejinden me-
zun ettiği öğrencileri ile bir araya gel-
miş ve birlikteliklerini korumalarını 
kendilerine tavsiye etmiştir. Osman 
Hocamızın telkinleri ile 2008 yılında 
BEMDER (Başak-Elmas Lisesi Me-
zunları Derneği) kurulmuştur.

Osman Bağcı Hocamız yorulmak 
nedir bilmezdi. Samimi bir Müslü-
mandı. Çok doğal bir insandı. Bir 
yanlışlık gördüğü zaman kim olduğu-
na bakmadan uyarırdı. Çok cesaretli 
idi. Bize hep davanızın delisi  ola-
caksınız diye tavsiyede bulunurdu. 
Kendisi davasının delisi idi. Yanın-
da bulunduğumuz 13 yıl boyunca 
dünyalık bir heva ve heves peşinde 
koştuğuna şahitlik etmedik. Tempo-
suna hep hayranlık duyduk. Günlük 
uykusu dört saati bulmuyordu ka-
naatimce. Teheccüd namazını kılar, 
sabah namazı vakti girince Enderun 
Erkek Öğrenci Yurduna gelirdi. Önce 
görevlileri uyandırır, akabinde öğren-
cilere kendisin geldiğini duyururdu. 
Mescide geçer bekler, beklerken de 
Kur-ani Kerim okurdu. Araba sürer-
ken sürekli Kur-an okurdu. Öğrenci-
lere sabah namazını kıldırır, akabin-
de 15 dk süren Kur-an Meali okuma 
programını yapar, kısa kısa izahlar-
da bulunurdu. Yüzenden okunan 
Kur-an-ı Kerim programın ardından 
öğrencilerle kahvaltı yapar, yurttan 
ayırılırdı.Şehir dışında olduğu zaman 
haricinde her sabah yurda gelirdi. 
Arabasını satmak zorunda kaldığı 
bir zaman, bisikletle gelmek sureti 
ile öğrencilerle birlikte sabah nama-
zını kılmayı ihmal etmemişti .Asla 
yorgunluk, hastalık gibi mazeretlere 
sığınmazdı. Hasta olduğuna şahitlik 
ettiğimiz bir çok zaman yurda gele-
rek sabah namazına iştirak etmiştir.
Osman Hocamız gençlerle bir arada 
olduğu zaman, Peygamberimi sallal-
lahu aleyhi ve selleme komşu olmayı 
diler, kendilerinin de bu duaya amin 
demelerini isterdi.

Osman Bağcı Hocaefendi Umre 
için gittiği Medine-i Münevvere de 
rahatsızlanmış,  12 Şubat 2018 Pa-
zartesi günü öğlen saatlerinde ruhu-
nu Rabbin’e teslim ederek  En Sev-
gilinin yanı başına Cennetül Baki’ye 
defnedilmiştir. Bir ömür Cenabı Al-
lah’ın rızasını kazanmak için çalışmış, 
ümmetin gençlerinin yetişmesi için 
kendini vakfetmiştir. Geride binlerce 
öğrenci ve hayırlı hizmetler bırakmış-
tır.

Allah Rahmet Eylesin. Rabbim 
cennetinde bizleri Hocamızla buluş-
tursun.

HAZIRLAYAN: 
Abdürahim 
ARSLAN

Binlerin katıldığı Merhum 
Osman Bağcı Hoca Efendi’nin 
cenazesinin ön saflarında 
yetiştirdiği öğrencileri vardı.
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Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan içinde pek çok fırsatı da barındırıyor. Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği 
Konya Şube Başkanı Kadir Dikici, Ramazan ayının sigarayı bırakmak için çok güzel bir vesile olacağına ifade etti

‘Sigarayı bırakmak için 
Ramazan büyük fırsat’
Türkiye Sigarayla Savaş Derne-

ği Konya Şube Başkanı Kadir Dikici, 
Ramazan Ayı’nın sigarayı bırakmak 
için uygun bir zaman dilimi olduğu-
nu belirtti.  Sigarayı bırakmanın en 
önemli yolu zararın ne kadar büyük 
olduğunu düşünüp bunu içmeyece-
ğim diye karar vermekten geçtiğini 
ifade eden Dikici, “Sigarayı bırakma-
nın en önemli yolu zararın ne kadar 
büyük olduğunu düşünüp bunu iç-
meyeceğim diye karar vermekten 
geçer. Ramazan ayında imsaktan 
iftara kadar gün boyu bir şey yiyip 
içmeyen kişi, belli bir irade ve ka-
rarını ortaya koymaktadır. Her za-
mankinden daha güçlü ortaya çıkan 
bu irade sigarayı bırakmak içinde 
rahatlıkla kullanılabilir. Bu neden-
le sigara tiryakisi ramazan ayının 
manevi havasının etkisiyle sigarayı 
bırakmaya yürekten karar verirse 
iftardan sonra da sigara içmeyecek 
ve bu alışkanlıktan kolaylıkla kur-
tulacaktır. Sigarayı bırakmayı bir-
kaç kez deneyip de bırakamayanlar 
kendilerine bu ayda bir fırsat daha 
vermelidirler. Bu ayda çevrenizdeki 
insanların oruç tutarak bir şeyler yi-
yip içmemeleri sigarayı bırakmanızı 
sağlayacaktır. Sigaraya ya bir özenti 

ya da başkalarını taklit etme huyuy-
la başlanır. Bu illetten kurtulmak ve 
ömür boyu sağlıklı yaşamak için ra-
mazandaki sigarasız ortamdan fay-
dalanarak sigarayı terk etmek daha 
kolay olacaktır. Sigarayı terk etmek 
için birazcık gayret sarf etmek size 
düşmektedir” dedi.

RAMAZANDA SİGARAYI 
BIRAKMAYA DAVET EDİYORUZ
Ramazan ayı her anlamda ken-

dimizi muhasebeye çektiğimiz bir 
ay olduğunu ifade eden Dikici, “Ra-
mazan ayı her anlamda kendimizi 
muhasebeye çektiğimiz bir ayıdır. 
Nasıl ki bu ayda kendimizi muhase-
beye çekiyorsak sigara konusunda 
da bu muhasebeyi yapmalıyız. Siga-
ra içmeyenlerin hakkına girilmesine 
özellikle de içinde bulunduğumuz 
ayda daha çok dikkat etmeliyiz. Çün-
kü sigara içerek sadece kendimize 

değil çevremize de zarar veriyoruz. 
Bu anlamda sigarayı bırakmak için 
mübarek Ramazan ayı çok büyük 
bir fırsattır. Biliyoruz ki sigaranın çok 
zararları var 4 bin tane zararlı mad-
de var. KOAH ve bildiğimiz bir çok 
kanser, akciğer kanseri olmak üzere 
birçok hastalığında sebebidir sigara. 
Halkımızı zaten yeterince bilinçlen-
diriyoruz. Sosyal medya da olsun. 
Sigaranın zararlarını biliyorlar, daha 
çok bize gelenler nasıl kurtulurum 
bunun arayışı içindeler. Burada da 
fırsatlar var. Mesela Ramazan ayını 
da bir fırsat olarak görüyorum ben. 
Soruyorum mesela ‘Ramazan’da ne 
yapıyorsunuz’. Diyorlar ki ‘biz 17 
saat sigara içmiyoruz’. Gerçekten bu 
irade meselesi. Evet insan şartlanın-
ca sigarayı bırakıyor. Yani her şey 
ilaç değil. Tabi ki ilaç yardımcı ama 
kişinin kendinde de hayatının dav-
ranış şekillerinde de bir takım de-
ğişiklikler yapması lazım . Ramazan 
ayında hazır insanlarımız oruç ve-
silesiyle sigarayla olan mesafelerini 
artırdıkları bir zamanda kendilerini 
tütünden uzak durmaya, sigarayı bı-
rakmaya davet ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seydişehir’de çocuklar 
Ramazan coşkusu yaşadı 

Seydişehir Belediyesi’nin Ra-
mazan etkinlikleri kapsamında 
çocuklara yönelik hazırladığı TRT 
Çocuk ekranlarının sevilen yapımı 
Zeytin ile Limon Müzikali minik 
izleyiciler ile buluştu. Seydişehir 
Belediyesi tarafından 15 Temmuz 
Milli İrade Meydanında düzenle-
nen etkinlikte çocukların severek 
izlediği Limon ile Zeytin, şarkıları 
ve sahne etkinlikleriyle çocukları 
eğlendirdi. 

Limon ve Zeytin’in seslendir-
diği popüler şarkıları “Sen yokken 
canım sıkıldı” isimli şarkıya eşlik 
ederek birlikte söyleyen minikler, 
tüm şarkılarda Limon ve Zeytinle 
birlikte oynadı ve şarkılara eşlik 
etti. Limon ile Zeytin ise Babişko 
karakterini harekete geçirmek ve 
koltuğundan kaldırabilmek adına 
sergiledikleri pratik çözümler mü-
zikale ayrı bir renk kattı. Limon ile 
Zeytin, şarkıları, dansları ile eğlen-
celi bir gösteri sergiledi. Müzikal 
boyunca eğlenen çocuklar, dans 

gösterilerine de eşlik etti. Rama-
zan ayının rahmet ve bereket ayı 
olduğunu kaydeden Başkan Tutal, 
“Ramazanların Ramazan tadında 
olabilmesi ve özellikle çocukları-
mıza sevdirilebilmesi amacı ile son 
yıllarda yaptığımız ramazan prog-
ramlarımızı çocuklarımıza yönelik 
hazırlıyoruz. Çocuklarımızın göz-
lerinin ve yüzlerinin güldüğünü 
gördük. Ailelerin memnuniyetini 
görmek bizleri sevindirdi. Sosyal 
belediyecilik noktasında ciddi ça-
lışmalar yaptık. Bundan sonrada 
artırarak devam ettireceğiz” dedi. 
Müzikal sonunda Başkan Tutal, 
15 Temmuz Milli İrade Meydanını 
gezerek vatandaşlarla sohbet etti, 
esnaflara hayırlı kazançlar dile-
di, oyun gruplarında gönüllerince 
eğlenen çocukların mutluluğuna 
ortak oldu.Seydişehir Belediyesi 
tarafından çocuklara ve yetişkin-
lere çeşitli hediyeler ve ikramlar 
dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ

‘Vakit birlik ve Konya vakti’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ile birlikte çeşitli ziya-
retlerde bulundu.  AK Parti Seçim İşlerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlik-
te İl Müftülüğü, Sanayi Odası, Ticaret Borsası 
ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. İlk 
olarak İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ile maka-
mında bir araya gelen Ahmet Sorgun ile Uğur 
İbrahim Altay, Poçanoğlu’nu tebrik ederek 
yeni görevinde başarılar diledi. 

Heyetin ikinci durağı, Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği oldu. Geçtiğimiz haf-
talarda gerçekleştirilen genel kurulda birlik 
başkanlığına seçilen Muharrem Karabacak 
ve yönetimini kutlayan AK Parti Genel Baş-
kanı Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, “Güzel bir sloganımız var, ‘Birlikte 
Konyayız ve Sen Yoksan Bir Eksiğiz’ Esnafı-
mız, işçimiz, köylümüz, kadınımız, engellimiz, 
yaşlımız veya gencimiz yoksa bir eksiğiz. Biz 
birlikte Türkiyeyiz. Konya’daki bu birlik ve be-
raberlikle her zaman iftihar ediyoruz ve her 
zaman da bunun bereketini görüyoruz” diye 
konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay da yoğun bir gündemin içinde 
olduklarını belirterek şunları dile getirdi, “Es-
naf Odaları Birliğimiz, Konya’nın en büyük 
sivil toplum kuruluşu. Esnaflarımızın sorun-
larıyla Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da daha ya-
kından ilgileneceğimizi zaten ifade etmiştik. 
Esnaf odalarımız da bugüne kadar hep bize 
destek oldu. Vakit birlik vakti, vakit Konya 
vakti diyoruz” şeklinde konuştu.  Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı 
Muharrem Karabacak ise esnaf ve sanatkarlar 
olarak her zaman milletin ve devletin yanında 
olduklarını dile getirdi.  AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ve beraberindekiler, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü 
ve yönetimi ile Konya Ticaret Borsası Başka-
nı Hüseyin Çevik ve yönetimiyle de bir araya 
gelerek bir süre sohbet etti. Ziyaretlere Konya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan 
Kılca, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, AK 
Parti Konya İl Başkanvekili Ali Dığrak ve İl Yö-
netim Kurulu Üyeleri de katıldı. n İHA 

Kadir Dikici
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Yunak Kaymakamlığı, Beledi-
ye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü  işbirliği ile  Yunak Ya-
vaşlı Mahallesi ilkokulu öğrencileri  
Konya’da Mevlana türbesi, Çanak-
kale şehitliği, İrfan Kültür Merkezi 
Selçuklu eserleri, Şemsi Tebrizi 
Türbesi, Turgutoğlu Türbesi, Bilim 
Merkezi ve Real AVM’yi gezdiler. 
Öğrenciler gezi boyunca, gezdik-
leri yerler hakkında bilgi alırken, 
mutlulukları da gözlerinden oku-
nuyordu. 

Yunak Yavaşlı İlkokulu öğ-
rencilerinin Konya gezisine Okul 
Müdürü Sevinç Doğu ve Okul öğ-
retmenlerinden Yasemin Üzümcü 
eşlik etti. 

Gezi için destek veren kurum-
lara teşekkür eden Yunak Yavaşlı 
İlkokulu Müdürü Sevinç Doğu,“-
Konya’da bulunan Hz. Mevlana 
Türbesi başta olmak üzere, tarihi, 

önemli yerlerini, diğer türbeleriy-
le turizm değerlerini yerinde gör-
meleri amacıyla öğrencilerimize 
bir gezi düzenledik. Bu gezimiz 
öğrencilerimiz için oldukça yararlı 
bir gezi oldu. Yaşadıkları şehir olan 
Konya’yı ve değerlerini ve önemli 
yerlerini yerinde görerek tanıma 
imkanı bularak bilgi sahibi oldular. 
Gezimizin düzenlenmesinde mad-
di ve manevi anlamda bize destek 
veren Yunak Kaymakamımız Fatih 
Cıdıroğlu’na, Belediye Başkanımız 
Abdullah Emre Demirhan’a,  İlçe-
miz Milli Eğitim Müdürümüz A. 
Barbaros Topaloğlu’na diğer eme-
ği geçenlere teşekkür ediyorum” 
dedi. Gezi sonu Minik Öğrencilere 
Konya’daki çeşitli kurumlar tara-
fından verilen kırtasiye ürünleri 
hikaye kitapları  ve çeşitli hediye-
ler taktim edilerek yolcu edildi.
n HABER MERKEZİ

Teröristler öldürüldü, 
PKK dağılma noktasında

Otomobilden ateş açıldı, 
iki araç zarar gördü

Güvenlik güçlerinin operas-
yonlarında çok sayıda teröristin et-
kisiz hale getirilmesi ve dağa katı-
lımın azalması bölücü terör örgütü 
PKK’yı dağılma noktasına getirdi.

Ülke genelinde terörle müca-
deleyi aralıksız sürdüren güvenlik 
güçleri, PKK’lı teröristlere adeta 
nefes aldırmıyor. Operasyonlarda 
öldürülenlerin yerine yeni eleman 
temin etmekte sıkıntı yaşanan bö-
lücü terör örgütü saflarına 2016’da 

686, 2017’de 152 terörist katılır-
ken, bu sayı 2018’in ilk aylarında 
43’te kaldı.  Çıkmaza giren bölücü 
terör örgütünün baskı ve zulmün-
den kurtulmak isteyen teröristler 
ise çareyi kaçmakta buluyor. Bu 
kapsamda 2016’da 466, 2017’de 
429 terörist güvenlik güçlerine 
teslim oldu. Yılbaşından bugüne 
kadar ise örgütten kaçarak güven-
lik güçlerine sığınan terörist sayısı 
115’e ulaştı. n AA

Beyşehir’de, sahur vaktinde 
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 
otomobilden açılan ateş sonucu 
park halindeki 2 araç zarar gördü. 
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahal-
le’de bir alış veriş merkezinin bu-
lunduğu arka sokağında saat 02.00 
sıralarında yükselen silah sesleri, 
çevresinde oturan vatandaşlarda 
korku ve paniğe yol açtı. Olayda 
şans eseri can kaybı ya da yarala-
nan olmadı. Silah sesleri üzerine 
evlerinden sokağa çıkan vatandaş-
lar, araçlarına saçma isabet ettiğini 

görünce polise haber verdi. Olay 
yerine sevk edilen polis ekipleri, 
sokak üzerinde yaptığı inceleme-
de yolda 4 adet boş kartuş saptadı. 
Silah seslerinin bir av tüfeğinden 
açılan ateş sonucu çıkmış olduğu-
nu belirleyen polis, park halindeki 
2 otomobilde zarar gördüğünü be-
lirledi. Vatandaşların 5 el silah sesi 
duyduklarını, bir otomobilden ateş 
açıldığını daha sonra aracın hız-
la uzaklaştığı bilgisi üzerine polis, 
bölgede çalışma başlattı.
n İHA

Motorlu testere ile sol kolu bilek üstünden kopan kişinin kolu, tendon ve kemik nakli yapılarak 4 saatte 
yerine dikildi. Ameliyat sonrası parmaklarını hareket ettiren hastanın rehabilitasyonu sürüyor

Testerenin kopardığı 
kol 4 saatte dikildi

Beyşehir ilçesinde motorlu tes-
tere ile sol kolu bilek üstünden ko-
pan 30 yaşındaki Fuat Bursa, Bey-
şehir Devlet Hastanesinde yapılan 
ilk müdahale sonrası ambulansla 
Konya şehir merkezine sevk edildi. 
Hastayı kabul eden KTO Karatay 
Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi 
Hastanesinde 4 saat süren ameliyat 
sonrası kopan kol yerine dikildi. 

KTO Karatay Üniversitesi Medi-
cana Tıp Fakültesi Hastanesi Orto-
pedi ve Travmatoloji Anabilimdalı 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hamza Ha-
kan Türk, uzuv ve parmak kopma 

yaralanmalarında, kopan kısmın di-
kilmesi sonrasında başarılı sonuçlar 
elde ettiklerini, replantasyon işlemi-
nin dikkat, sabır ve özveri gerektiren 
bir işlem olduğunu söyledi. 
TENDON VE KEMİK NAKLİ DE YAPILDI 

Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya, 
yapılan ameliyat hakkında bilgi ve-
rerek, “Hastamız başvurduğunda 
kolu el bileğinin üst kısmından ta-
mamen kopmuştu. Motorlu testere 
ile yaralandığı için kemik, kas ve 
tendonlarda ciddi yaralanma oluş-
muş ve dokularda eksiklikler mev-
cuttu. Dokulardaki bu eksiklikler 

için de bacağından tendon ve leğen 
kemiğinden kemik almak zorunda 
kaldık. Tendon ve kemik nakli de 
yaparak Mikrocerrahi yöntemiyle 
kolunu başarılı bir şekilde replantas-
yon yani yerine dikme işlemini uy-
guladık. Replantasyon yapılan has-
talarda özellikle ilk 2 hafta uzuvların 
yaşaması açısından kritik dönem 
oluşturmaktadır. Biz de bu kritik dö-
nemi atlattık ve hastamız bu süreci 
sorunsuz geçirdi. Hastanın el par-
maklarında hareketleri başladı. Şu 
an 2. ayında rehabilitasyonuna de-
vam etmekteyiz” diye konuştu. 

“ELİMİ YERİNDE GÖRÜNCE 
ÇOK MUTLU OLDUM” 

Kopan kolu yerine dikilen Fuat 
Bursa, ameliyat sonrası uyandığında 
elini yerinde görünce çok mutlu ol-
duğunu söyledi. Bursa şöyle konuş-
tu, “Hastaneye gelir gelmez acilen 
ameliyata aldılar. Ameliyatım gece 
boyunca sürmüş. Uyandığımda eli-
mi yanımda görünce çok mutlu ol-
dum. Başta Medicana Hastanesi’ne, 
doktorum Harun Kütahya’ya, çalı-
şan hemşire ve personeline teşek-
kür ediyorum. Allah hepsinden razı 
olsun’’ dedi. n İHA

Yavaşlı İlkokulu öğrencileri Konya’yı gezdi

Akşehir’de eski eşini bıçakladığı iddiasıyla 
gözaltına alının bir kişi adliyeye sevk edildi. 
Edinilen bilgiye göre, Seyran Mahallesi 
Sanayi dükkanlarının arka kısmındaki boş 
arazide Erdoğan E, bir hafta önce boşandığı 
Fatma G. ile tartışmaya başladı. Tartışma 
kavgaya dönüşünce Erdoğan E, eski eşini 
karnından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan 
Fatma G, Akşehir Devlet Hastanesi’nde 
yapılan ilk tedavisinden sonra Konya’ya 
sevk edildi. Hıdırlık Mahallesi’nde ormanlık 
alanda saklanırken polis tarafından yakala-
nan Erdoğan E, emniyetteki işlemlerinden 
sonra adliyeye sevk edildi. n AA

Doğanhisar’da tarım aracının devrilmesi 
sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Selamettin 
Büğrü’nün (70) kullandığı “pat pat” olarak 
tabir edilen tarım aracı Başköy Mahallesi 
yakınında devrildi. Kazada, sürücü ile eşi 
Ummahan Büğrü’nün (70) olay yerinde ya-
şamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi 
yapılmak üzere morga gönderildi.
n AA

Tartıştığı eski 
eşini bıçakladı

Tarım aracı 
devrildi: 2 ölü

Öğrenci servisiyle kamyonetin çarpışması sonucu 5 
öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bülent Sarı idaresin-
deki 42 FCV 04 plakalı kamyonet, Çakılharmanlar Cadde-
si’nde İsa Yalman’ın kullandığı 42 C 1027 plakalı öğrenci 
servisiyle çarpıştı. Kazada serviste bulunan 13 öğrenciden 

5’i yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hasta-
nelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi. Kaza yerine gelen bazı öğrenci yakınları, gözyaş-
larına hakim olamadı.  Çevredekiler, çocukları ve yakınları-
nı sakinleştirmeye çalıştı. n AA

Öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı

Yrd. Doç. Dr. Hamza Hakan Türk, uzuv ve parmak kopma yaralanmalarında, kopan kısmın dikilmesi sonrasında başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
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Allah en büyüktür, Allah bütün yarattıklarından daha güçlüdür. Al-
lah, benim korktuğum ve çekindiğimden daha güçlüdür. Kendisinden 
başka ilah olmayan Allah’a sığınırım. Gökleri yerin üzerine izni olma-
dan düşmekten o tutar. Bu kulunun askerlerinin, adamlarının, cinlerden 
olsun, insanlardan olsun, taraftarlarının şerrinden Allah’a sığınırım. 
Allah’ım! Beni onların şerrinden koru. Senin şanın yücedir. Koruduğun 
azizdir. Adın mübarektir. Senden başka ilah yoktur.

TERAVİH NAMAZI
1- Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus yir-

mi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namaza 
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 
ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişler-
dir. Bu namazın cemaatla kılınması da, bir kifaye 
sünnettir. Bunun için bütün bir mahalle insanları, 
teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız 
başlarına kılacak olsalar, sünneti terk edip hata iş-
lemiş olurlar.

  2- Teravih namazının her dört rekatı sonunda 
bir mikdar oturup istirahat edildiği için bu dört reka-
ta bir “Terviha” denilmiştir. Bu teravih namazında 
beş “Terviha” vardır. Bu söz, Tervîh kelimesinden 
bir masdardır. Tervih ise, nefsi rahatlandırmak anla-
mındadır. Çoğulu Teravih” dir.

  3- Teravih namazını, her iki rekatta bir selam 
vererek on selam ile bitirmek daha faziletlidir. Dört 
rekatta bir selam da verilebilir. Sekizde, onda veya 
yirmi rekatta bir selam vererek bitirmek de caizdir. 
Fakat böyle kılmak mekruh sayılmaktadır.

  4- Teravih namazı, iki rekatta bir selam veri-
lince, tam akşam namazının iki rekat sünneti gibi 
kılınır. Dört rekatta bir selam verilince, tam yatsı na-
mazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Cemaatla kı-
lındığı zaman, cemaat hem teravihe, hem de imama 

uymaya niyet eder. İmam da tekbirleri, tesmi’leri ve 
kıraati aşikare yapar.

  5- İmam için teravih namazının her iki rekatinde 
eşit derece Kur’an okumak ve böylece iki veya dört 
rekatta bir selam vermek faziletlidir. Çünkü böyle 
yapılması, ruhu düşünceden kurtarır.

6- Teravihin her rekatında on ayet okunması 
müstahabdır. Çünkü bu şekilde devam edilirse, bir 
Ramazanda bir hatim yapılmış olur. Böyle bir defa 
hatim ile Teravih namazı kılınması sünnettir. Bazı 
alimlere göre, bu hatimin yirmi yedinci geceye (Ka-
dir Gecesine) raslatılmasımüstahabdır.

7- Teravih namazı kıldıracak zatın güzel sesli 
olmasından ziyade, okuyuşunun düzgün olmasına 
özen gösterilmelidir. Güzel ses, kalbi meşgul ede-
rek düşünce ve huzura engel olabilir. Okuyuşunda 
noksanlık ve hata olan bir imamın mescidini bıraka-
rak düzgün okuyan bir imamın bulunduğu mescide 
gidilmesinde bir sakınca yoktur.

8- İmamın teravihdecemaatı usandıracak mik-
dar Kur’an okuması uygun değildir. Bununla bera-
ber Fatiha suresinden sonra okunacak ayetler, bir 
sureden veya ayetten noksan olmamalıdır. Teravi-
hin ka’delerindeTeşehhüdden sonra Salavatlar terk 
edilmemelidir.

9- Teravih namazının bir kısmı kılındıktan son-
ra imama uyan kimse, Teravih son bulunca noksan 
kalan rekatları tamamlar. Sonra da vitir namazını 
kendi başına kılar, iyi olan budur. Bununla beraber 
imamla vitri kılıp sonra teravih namazını tamamla-
ması da caiz görülmüştür.

10- Yatsı namazında cemaatı terk etmiş olan 
kimse, Teravih ve vitir namazlarında imama uya-
bilir. Bunun için bir kimse, imam yatsı namazını 
kıldırıp Teravihe başlamış olduğu sırada mescide 
gelse, önce yatsı namazını kendi başına kılar sonra 
Teravih için imama uyar. Noksan kalan rekatları da 
sonra kendi başına tamamlar. Yine Teravih namazı-
nı imam ile kılmayan kimse, Vitir namazını imam ile 
kılabilir. Sahih olan görüş budur. Fakat hem imam, 
hem de cemaat, yatsı namazını cemaatla kılmamış 
olursa, yalnız Teravih namazını cemaatla kılamaz-
lar. Çünkü teravihin cemaatı, farzın cema-
atına bağlıdır. Teravihin müstakil olarak 
cemaatla kılınması nafileler hakkındaki 
din esaslarına uygun düşmez.

   11- Teravih vaktin sünnetidir; yoksa 
orucun sünneti değildir. Onun için hasta ve 
yolcu gibi oruç tutmak zorunda olmayanlar 
için de Teravih namazını kılmak sünnettir.

Kur’an’dan Mesaj
Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, 
ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkârcı 

gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. 

(Zümer 9)

Allah’ım¸ fayda vermeyen ilimden¸ korkmayan 
kalpten¸ doymayan nefisten¸ karşılık bulmayan 

duadan sana sığınırım. (Hadis-i Şerif)

Nefsin sağ elinde tesbih ve Kur’an 
olsa bile¸ koynunda hançer ve kılıç 

saklıdır. (Mevlâna Celaleddin Rumî)

Hadis Günün Sözü

Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. 
Mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına 

göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden 
önce Mekke’de inmiştir. Felak sûresinin Medine’de indiğini söyle-
yenler Nâs sûresi için de aynı şeyi söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 
620; İbn Âşûr, XXX,631). Sûrede sinsice kötülüğe sürükleyen cin-
lerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması öğütlenmektedir.

Allah Teâlâ insanları yaratıp maddî ve mânevî nimetleriyle 
hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için ken-
di zâtını rab ismiyle anmıştır. Râgıb el-İsfahânî, “mâlik ve hâkim” 
diye çevirdiğimiz 2. âyetteki melik kelimesini özetle şöyle açıklar: 
Melik, emîr ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir. Bu ke-
lime özellikle akıllı varlıkları yöneten için kullanılır; meselâ “insan-
ların meliki” denir, “eşyanın meliki” denmez (Müfredâtü’l-Kur’ân, 
“mlk” md.). Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk 
ve yasaklarıyla onların yöneticisi, mâlik ve hâkimi de Allah’tan baş-
kası değildir. “Mâbud” diye çevirdiğimiz ilâhtan maksat da sadece 
kendisi ibadete lâyık olan Allah’tır. Allah Teâlâ bütün mahlûkatın 
rabbi olduğu halde burada üç âyette de, “insanlar”ın tekrarlanarak 
vurgulanması, onların mahlûkatın en üstünü ve en şereflisi olduğu-
na işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar 
ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün 
de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple sû-
rede insanların rablerinin de, hükümdarlarının da, ilâhlarının da 
sadece Allah olduğuna ve yalnızca O’na sığınmak, O’na tapmak, 
O’nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 

2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- 
Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs. 

Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: İnsanların 

Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) 
ilahına; 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şer-
rinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) ves-
vese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin 
şerrinden Allah’a sığınırım.)

Nâs Suresi 

Menkıbe HABİB BİN ZEYD (R.A.)

Dua

Asr-ı Saadet’te nurlu bir ailede nur topu gibi bir 
çocuk dünyaya gelmişti: Habib bin Zeyd… Babası Asım 
el-Ensari, Re¬su¬lul¬lah’a Akabe’de biat eden ilk ye-
tişkinler arasında idi. Annesi Nesibe bint-i Ka’b, İslam 
davası için müşriklere karşı silah kullanan ilk kadındı. 
İşte, Habib bin Zeyd böyle bir evde, böyle bir annenin 
ter¬biyesiyle yetişti. Bu evden iman, İslamiyet ve haki-
kat nuru yükseliyordu. Bu nur, Habib bin Zeyd’in daha 
küçük yaşındayken bütün benliğini sarmıştı. Ve o iman 
üzere doğdu, iman üzere büyüdü. Çok küçük olması se-
bebiyle katılamadı¬ğı Bedir ve Uhud Savaşları dışındaki 
savaşlara iştirak etti. Katıldığı harplerde İslam düşman-
larına asla göz açtırmıyordu. Onun dinindeki, davasın-
daki meta¬net ve sebatı dillere destandı.Hicret’in 9. 
yılında Arap Yarımadası’nın güneyinde bazı hadiseler 
cereyan ediyordu. Yalancı peygamberler ortaya çıkıyor 
ve Müslümanları rahatsız edi¬yordu. İnsanları bütün 
kuvvetleriyle sapık yollara, dalalete götürüyorlardı. Biri 
San’a’da el-Esved el-Ansi, diğeri Yemame’deMüsey-
limetü’l-Kezzab idi. Ya¬lancı Peygamber Müseylime, 
Hz. Peygamber’e elçi gönderiyor ve peygamber¬lik 
iddiasında bulunuyordu. Yeryüzünün ikiye bölünmesini 
istiyor, yarısının kendisine diğer yarısının da Kureyş’e 
taksim edilmesini Re¬su¬lul¬lah’a teklif ediyordu. Re¬-
su-lul¬lah ona cevabi bir mesaj gönderdi. Yeryüzünün 
tamamının Al¬lah’a ait olduğunu bildirdi.

Müseylime’nin şirretliği gittikçe artıyordu. Çirkin 
fikirlerini adamları vası¬tasıyla halkın arasında yayıyor-
du. Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s.m.) ona bir ikaz 
mektubu göndermek istedi. Bu mektubu Müseylime’ye 
kim gö¬türecekti? Çünkü Müseylime gibi bir zalime böy-
le bir mektubu götürmek ölüme karşı gitmekti. Peygam-
berimiz (a.s.m.), sahabiler arasında bu vazifeyi üzerine 
alacak birisini arıyordu. Gözleri, sebat ve metanetiyle bi-
linen Habib bin Zeyd’e takılmıştı. Bu yüce vazifeyi Habib 
Bin Zeyd yapabilirdi. Sahabi¬ler de onu uygun gördüler.

Hz. Habib bin Zeyd şevk ve heyecan içinde Re¬-
su¬lul¬lah’ın kutsi mesajını ulaştırmak için yola çıktı. 
Re¬su¬lul¬lah’ın emrini yerine getirmek onun için 
dün¬yanın en büyük mutluluğu idi. Yemâme diyarına 

gitti. Müseylime’yeRe¬su¬lul¬lah’ın ikaz ihtiva eden 
mektubunu verdi. Müseylime mektubu okuduktan sonra 
hiddetlendi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Yalancı gözlerinden 
kin ve nef¬ret akıyordu. Bütün intikamını Hz. Habib bin 
Zeyd’den almak istiyordu.

Askerlerine Habib bin Zeyd’in en kısa zamanda el-
leri ve ayakları bağlana¬rak yanına getirilmesini istedi. 
Bütün kavmini bir araya topladı. Hz. Re¬su¬lul¬lah’ın 
kahraman elçisi Habib bin Zeyd de getirildi. Vücudun-
da ve yüzünde iş¬kence işaretleri, belirtileri vardı. Hz. 
Habib zincirlerle bağlı idi. Fakat onda endişe ve tered-
düdün izi bile yoktu. Habib’i (r.a.) topluluğun ortasına 
getirdi-ler. Başı dik ve izzetli idi. Allah’a inandığı için 
müşriklerin zahirdeki güç ve kudretlerinin hiçbir ehem-
miyeti yoktu.Müseylime tek tek ondan hesap sormaya 
çalıştı. “Sen Muhammed’in pey¬gamber olduğuna ina-
nıyor musun?” dedi. Bir yandan en ağır işkenceler yapı-
lı¬yor, diğer yandan da onu imanından vazgeçirmek için 
çalışıyorlardı.Fakat o, Re¬su¬lul¬lah’a inandığını hay-
kırdı. Müseylime bu defa daha da ileri giderek, “Be¬-
nim peygamber olduğuma inanıyor musun?” dedi. Hz. 
Habib bin Zeyd (r.a.) bu suali kesin bir dille geri çevirdi. 
Onun tehditlerine hiç ehemmiyet vermedi. Tekrar sordu-
ğunda Hz. Habib onunla alay edercesine, “Kulağımda 
bir sağırlık var, duymuyorum!” dedi. Müseylime daha 
çok kızdı. Hz. Habib’in parça parça kesilmesini emretti. 
Cellatlarını çağırdı. Hz. Habib’in mübarek vücudundan 
kanlar akarken dili Kelime-i Şehadet’i haykırıyordu. 
Ruhunu Cenâb-ı Hakk’a tes¬lim ederken dudaklarında 
Re¬su¬lul¬lah’ın mübarek ismini terennüm ediyordu.

Bu haber annesi Nesîbe’ye ulaşınca, kahraman 
anne şöyle demişti: “Oğlumu böyle bir gün için yetiştir-
dim. Onun Allah katında şehitler zümresine dâhil ol¬du-
ğuna inanıyorum.”

Daha sonra Hz. Ebû Bekir, Müseylime’nin fitnesini 
ortadan kaldırmak için bir ordu teşkil etti. Hz. Habib’in 
annesi Nesîbe de (r.a.) bu ordu içinde savaştı. Hz. Ha-
bib’in katili Müsleylime’nin Müslümanların kılıçlarıyla 
öldürüldüğünü biz¬zat gözleriyle gördü.

Allah onlardan razı olsun!

SURELER

Kur’an’da bizim Peygamberimiz’den önceki peygamberlerin 
namaz kılmakla emrolundukları değişik vesilelerle belirtilmekte-
dir. Bundan anlaşıldığına göre namaz ibadeti sadece Muhammed 
ümmetine has olmayıp önceki dinlerde de bulunmaktaydı. Siyer 
kitaplarındaki mevcut bilgilere göre, ilk vahyin sonrasında Hz. Pey-
gamber’e risâlet yüküne dayanmasını, sabretmesini öneren âyetler 
gelmiş ve bunu izleyen fetret döneminden sonra namaz farz kılın-
mıştır. Namazın daha önceki dinlerde de emredilmiş olduğu ha-
tırlanınca, namazın güçlüklere direnç göstermede bir fonksiyonu 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir âyette “Ey inananlar sabır 
ve namaz (salât) ile yardım isteyin” (el-Bakara 2/153) buyurulmak-
tadır. Namaz farz kılınınca Cibrîl, Hz. Peygamber’e gelerek onu 
vadi tarafına götürmüş, orada fışkıran su ile önce Cibrîl sonra Hz. 
Peygamber abdest almış ve beraberce iki rek‘at namaz kılmışlardır. 
Hz. Peygamber mutlu bir biçimde eve gelmiş, eşi Hatice’nin elinden 
tutarak oraya götürmüş ve aynı şekilde Hatice ile birlikte abdest alıp 
iki rek‘at namaz kılmışlardır. Kimi bilginlere göre İsrâ sûresindeki 
“Namazda yüksek sesle okuma” (el-İsrâ 17/110) âyeti, bu gizli na-
maz dönemiyle ilgilidir. İslâm’ın başlangıç yıllarında namaz, sabah 
ve akşamleyin kılınan ikişer rek‘attan ibaret iken, yaygın kabul gö-
ren görüşe göre, Mi‘rac olayından sonra

beş vakit namaz farz kılınmıştır. “Kendi nefsinde bir yakarış 
ve ürperiş içinde ve pek yüksek olmayan bir sözle sabah ve akşam 
Rabbini an; gafillerden olma” (el-A‘râf 7/205) âyeti namazın başlan-
gıçtaki durumuyla ilişkili görülmektedir. Yine yaygın kabule göre, 
Cibrîl’in Hz. Peygamber’e Kâbe’de, namazın vakitlerini göstermek 
üzere imamlık etmesi Mi‘rac olayının ertesi günü olmuştur. İslâm 
dininde yüce yaratıcı Allah’a yaklaşmanın yolu,

ona yükselmenin basamağı ve bu bakımdan en parlak ve önemli 
ibadet, namaz ibadetidir. Bu özelliğinden dolayı namaz diğer bü-
tün ibadetlerin özü ve özeti sayılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber bir 
hadislerinde “Namaz dinin direğidir” buyurmuş, secdeyi de kulun 
Allah’a en yakın olduğu hal olarak nitelendirmiştir. Kelime-i şehâ-
detten sonra İslâm’ın en önemli rüknü olan namaz, günde beş ayrı 
zaman diliminde olmak üzere kadın ve erkek her Müslüman için bir 
görevdir. Esasen namaz ibadetinin hiçbir amaç ve hikmeti olmasa 
bile, diğer ibadetlerde olduğu gibi, namaz ibadetini sırf inanılan 
dinin bir gereği, yüce yaratıcının bir emri olduğu için, hiç değilse 
bunun için yerine getirmelidir. Allah düşüncesi ve kalbi Allah’a bağ-
lama, insanı her türlü fenalıktan alıkoyar. Namaz da Allah’ı sürekli 
hatırlamanın en büyük vesilesidir. Nitekim âyette “Beni hatırlamak/ 
anmak için namaz kıl” (Tâhâ 20/14) buyurulmaktadır. Namaz emri-
ni, Allah Teâlâ’nın yeryüzüne melek aracılığıyla göndermeyip Mi‘rac 
gecesi Hz. Peygamber’in huzuruna çıktığında ona tebliğ etmesi de 
(Buhârî, “Salât”, 1;

Müslim, “Îmân”, 263), bu ibadetin müslümanın dinî ve ruhanî 
hayatı açısından önem ve anlamını göstermektedir. Bu sebeple de 
dinî literatürde namaz ibadetinin bu yönünü, namazın kulun Allah’a 
ulaşması, kavuşması yolunda önemli bir araç olduğunu anlatmak 
için “Namaz müminin mi‘racıdır” denilmiş, ümmetin namazla ilgi-
li ortak bilinç ve değerlendirmesi âdeta bu cümleyle özetlenmiştir. 
Namaz belli eylemler ve özel rükünler ile yüce Allah’a kulluk etmek-
tir. Namazın dış görünüşü birtakım şekiller ve zikirden ibaret ise de, 
içerisi ve gerçek mahiyeti, yüce yaratıcıya münâcât etmek, O’nunla 
konuşmak, O’na yakınlaşmak ve O’nu müşahede etmektir. Bu özel-
liğinden dolayı, yani yüce yaratıcı ile teklifsiz, aracısız buluşma ve 
konuşma anlamına gelişinden dolayı, namaz ilâhî bir lutuf olarak 
kabul edilmiştir. Namazı terketmek, kılmamak büyük günahtır. 
Peygamberimiz, kıyamet gününde hesabı sorulacak ilk amelin na-
maz olacağını bildirmiştir. Ayrıca namaz, işlenmiş hata ve günah 
kirlerinin giderilmesini de sağlar. Peygamberimiz günde beş vakit 
namazı, bir insanın kapısının önünden akıp giden bir ırmağa, namaz 
kılmayı da bu ırmakta her gün beş kere yıkanmaya

benzetmiş ve şöyle demiştir: “Ne dersiniz, birinizin kapısının 
önünden bir ırmak

geçse ve o kimse orada günde beş kere yıkansa bedeninde hiç 
kir kalır

mı?” Sahâbîler, “Kalmaz, ey Tanrı elçisi” deyince Peygamberi-
miz “İşte beş vakit

namaz buna benzer. Allah namaz sayesinde günahları siler” de-
miştir. 

KAYNAK: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Allah’a yaklaşmanın 
yolu; namaz kılmak 
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

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

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

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

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

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

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

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

Tel : 332 355 79 89 Pbx

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

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

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

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.
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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

ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI KAYNAKÇILARI
alınacaktır.

SSk + Servis + Yemek
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Adres: 1. Organize Sanayi 
Bölgesi Cibi Sokak No: 8

Tel: 248 13 50
Selçuklu/ Konya

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana Çevre 
Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

Her milletin fetret dönemleri vardır. 
Fetret dönemlerinde baş mevkiinde olan-
lar ayak, ayaklar baş olur.

Başıbozukluk alır “başını” gider. 
Türkiye Türklerinin de bazı dönem-

leri vardır ki, fetret olarak ifade edilebilir. 
Bunlardan biri “28 Şubat” denilen dev-
redir. 

Her darbeci katildir. Ama her katil 
darbeci değildir.

Bütün darbeciler “ölüm saati” deni-
len vakti çok iyi bilirler. Gecenin sabaha 
yakın olan vaktine “ölüm saati” denil-
mektedir. Zira kalp atışları sabaha yakın 
yavaşlarmış. 

Dikkat ederseniz bütün darbeler sa-
baha karşı yapılmıştır. 

27 Mayıs 1960 darbesi sabaha karşı 
yapılmıştır. Bu hain ve menfur darbeye 
“gece baskını” adı verilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde yapılan en 
şiddetli darbe olarak tarihe geçmiştir. 

Türk milletinin ordusuna olan em-
salsiz itimadı, oraya sızmış omuzu kala-

balıklar tarafından istismar edilmiştir. 
12 Eylül 1980 darbesi de sabaha 

karşı yapılmıştır. Darbe öncesinde or-
tam hazırlanmıştır. Üniversite gençliği 
sağ ve sol kamplara bölünmüş, bu bö-
lünme liselere kadar inmişti. Ayrıca sağ 
cenahta tekrar kendi içinde farklı gruplara 
taksim edilerek birbiriyle kapıştırılmıştı.

12 Eylül darbesini yapanlar, millette 
meydana gelen şuur karşısında 27 Mayıs 
kadar cüretkâr olamamışlardır. 

En son 15 Temmuz 2016 hain darbe 
teşebbüsü gece sabaha karşı yapılmak 
üzere planlanmıştı. Fakat işler ters gidin-
ce akşam saatlerinde teşebbüs edilmiştir. 

Türk-İslam tarihinde 15 Temmuz 
darbe teşebbüsü kadar hıyanet derekesi 
görülmemiştir. “Dereke” ifadesini kulla-
nıyoruz. Dereke, çukur demektir. “Alçak”, 
“hain” ve emsali ifadelerle 15 Temmuz 
ihanetini tesvir etmek mümkün değildir.
Daha başka bir dehşetli kavram bulmak 
lazım bu fetö ve ortaklarının yaptığı darbe 
teşebbüsüne.....

28 Şubat “süreci” 
olarak ifade edilen karan-
lık devreyle 15 Temmuz 
hain darbe teşebbüsü 
kabil-ı kıyas olamaz. 15 
Temmuz darbe teşebbü-
sünün emsalı Türk-İslam 
tarihinde misli yoktur. 15 
Temmuz darbe teşebbüsü 
hususunda çok şey yazıldı 
ve söylendi. Fakat gözden 
kaçtığını tahmin ettiğimiz 
ve söylenmiş olsa da şah-
sen benim görmediğim veya söylenme-
yen bir husus vardır. 

O da şudur; 15 DARBE TEŞEBBÜSÜ 
SIKÇA İFADE EDİLDİĞİ ÜZERE SADECE 
FETÖ TARAFINDAN İCRA EDİLMEMİŞ-
TİR. BU HAİN TEŞEBBÜS FETÖ’NÜN 
YANINDA TECRÜBELİ DARBECİLERİN 
KATKISIYLA İRTİKAP EDİLMİŞTİR. 

Şurası şahsi kana-
atimce muhakkaktır; 15 
Temmuz darbe teşebbü-
sünün hazırlık safhasında 
mutlak suretle “tecrübeli 
darbecilerin” katkısı ol-
muştur. 

Ne demek “tecrübeli 
darbeciler”? 

Yani 27 Mayıs’ı ya-
panlar veya bunları destek-
leyenler. 

12 Eylül darbesini ya-
panlar ve bunları destekleyenler. 

15 Temmuz darbe teşebbüsünü 
yapanların televizyonlarda yayınladıkları 
bildirinin imzasına dikkatinizi çekmek 
isterim; “Yurtta Sulh Konseyi”. 

Anadolu merkezli Türk tarihinde dar-
becilerin müşterek özellikleri şunlardır; 

1.   Darbecilerin hepsi ağzına gire-

ne ve çıkana dikkat etmez. Ağızlarına 
girene dikkat etmezler. Yani bunların 
haram-helal gibi hassasiyetleri yoktur. 
Ağızlarından çıkana da dikkat etmezler. 

Yani küstahtırlar. 
2.    Bütün darbeciler Türk milletinin 

temel değerlerine ya mesafelidirler veya 
cepheden saldırırlar. Mesela lisan, tarih 
ve din hususunda yıkıcı ve tahrip edici-
dirler. 

3.     Bütün darbeler dış destekle ya-
pılmıştır. 

4.      Bütün darbeler Atatürkçülük 
adına yapılmıştır. Darbecilerin hepsi sil-
me olarak kendilerini “Atatürkçü” olarak 
tanıtırlar. 

5.      Bütün darbeciler tam batıcıdır-
lar. Katıksız batı hayranıdırlar. 

6.     Bütün darbeciler milli sermaye-
ye karşıdırlar. Hele Anadolu sermayesine 
şifa bulmaz bir kindarlıkları vardır. Onlara 
göre Müslümanlar ticaret yapamaz ve 
yapmamalıdırlar. 

7.     Bütün darbeciler militaristtirler. 

Daima silahın gölgesinde kalarak millete 
baskı yapmaya mütemayildirler. 

8.     Bütün darbeciler küçük devlet 
anlayışına sahiptirler. Mümkün olduğu 
kadar devlet küçülmeli ki, darbeci (dar ve 
gerici kafa) ülkeyi idare etsin. Halka baskı 
yapsın. 

9.    Bütün darbeciler dine uzaktırlar. 
Özellikle İslam bunlar için fobidir. Laikliği 
daima kamuflaj olarak kullanırlar. 

10.    Bütün darbeciler milletimizin 
şanlı mazisi ile iftihar etmesini asla haz-
medemezler. 

Darbecilerin hususiyetleriyle alakalı 
daha çok özellik yazılabilir. Biz bunlarla 
iktifa edelim. 

Müslüman Türk milletinin darbeci-
lerle mücadelesi devam edecektir. 

Bizce darbecilerle mücadelede en 
temel direnç noktası üç başlıkla ifade 
edilebilir; 

1.Doğru tarih
2.Doğru dil
3.Doğru din. 

ÖLÜM SAATİ YAHUT DARBE

haber@konyayenigun.com
DOÇ. DR. ÖMER AKDAĞ
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 “İnsan, Eşrefi Mahlûkat” derdi 
babam. Bu sözün ne anlamaya gel-
diğini yıllar sonra anlamaya çalışa-
caktım. ‘İnsan, Eşrefi Mahlûkat! Ye-
ter miydi iki ayağı iki elli olmak ‘Eşrefi 
Mahlûkat’ olamaya?!.. 

 İnsan, payelerden yüce bir paye 
biçmişti kendine. Yeryüzünde zayıf 
cüssesine o ihtişamlı giysilerini bir 
tarafa bıraktığı zaman yaratılmışların 
içinde en acayip görüntüsüne hiç al-
dırış etmeden kendinden kazandığını 
sanıyordu, bu şânı-şöhreti. Bilmiyor-
du kendisine verilen bu payeninin 
kendi ürünü, mahsulü olmadığını. 
Bilmiyordu emrine amade edilen her 
şeyin bir hikmeti bir sebebi olduğu-
nu. Baba malına konan, ata yadigâ-
rına çöreklenen sahte pehlivan, eda-
sıyla kendisine verilen değerin esas 
sahibinin kendisi olmadığının far-
kında değildi. Ya da zamanla unut-
muştu kimden geldiğini bu payenin. 
Kerameti kendin menkul sanıyordu 
zavallıcık.

 İnsan, bulmakla yaratmayı ka-
rıştırıyordu. Karıştırıyordu icatla mu-
cidi. Var olan ateşi ortaya çıkarmakla 
bir şeyler yaptığını sanıyordu. Bir ota 
tamir ustasının bozulan arabanın 
parçalarını değiştirmekle elde ettiği 
beceriyi, o arabayı daha önce ortaya 
koyana göre bir şey yaptığı zannına 
kapılması gibi. O arabayı ortaya ko-
yanda kendisine verilen sınırlı aklının 
ürünüyle bir zamanlar nasıl bir eser 
ortayla koyduğuna böbürlenmişti. 
Oysa asıl yaratıcı, o basit eseri der-
lemesi için kendisine verdiği sınırlı 
aklin sahibiydi. Bu anlamak bile bu 
zavallı insan için çok kolay görün-
müyordu.

 İnsanlığın hizmetine sunmak 
için bir ‘Robot’ üreten sözde bilim 
adamları, esas ilim sahibinin kim 
olduğunu hala keşfedememişti. İşte 
asıl cahillik buydu. İnsanın bilmem 
kaçta kaçanı benzer bir alet yapmak-
la beceri elde ettikleri sapkınlığına ya-
kalanan mucitler, ne zaman karınca-
nın sırrına vakıf olacaklardı acaba?...
vakıf olabilecekler miydi?..

 Bu günlerde okumuş olduğum 
bir yazı son derece şaşırttı  beni. 
Sözde kendisini bu ülkenin kültürlü 

sınıfından sayan bir hatun ‘Allah’a’ 
olan inancını 6 yasında kaybettiğini 
açıklıyordu. Gerekçesi ise açıklama-
sında daha da enteresandı.  O yaş-
larda masum bir çocuğun öldüğünü 
görmesiydi. Ne günahı vardı masum 
çocuğun?!.. Ne suç işlemişti?!.. 
Sözde aydın geçinen bu muhtereme 
kendine göre Yaratıcıya kafa tutmuş-
tu. Bu izaha verilecek tek cevap var 
bence. Eskilerin tabiriyle “Allah’ım 
aklıma mukayyet ol” sen kim veya 
senin gibiler kim ki yine eskilerin ta-
biriyle onca mürekkep yalamalarına 
karşın bazı konularda “ hikmetinden 
sual olunmaz” diyen ülema kim?!

 Senden önce gidenler anlama-
mışlar mı ki yaratılışın hikmetini sen 
anlayasın. Birde bu muhtereme “ 
Şayet inanmak isterse- elindeymiş 
gibi- Budizm’e inanacakmış. İşte bu. 
Başka ne söylenebilir ki. Senden faz-
lasını beklemek abesle iştigal olur... 
İnsanın aklına bazen şu muzipçe 
soruyu sormak geliyor: Hani hayvan 
severler var ya -sanki diğer insanlar 
hayvanları onlar kadar sevmiyor-el-
lerinde tasmalarıyla köpeklerini 
gezdirirken, ihtiyaçlarını giderirken, 
sıcacık yuvalarında- sokaklarda aç 
sefil beni âdemler dolaşırken- bana 
arkadaşını söyle sana kim olduğunu 
söyleyeyim…

 İnananların son kitabı olan 
Kur’anı kerim; insanların nasıl kur-
tuluşa ereceği yollarını gösterirken 
bazı ibretli Kıssalar zikreder. İşte bu 
kıssalardan biri de; Hz Musa İle Hızır 
aleyhisselam’ın kıssadır. 

 Hz Musa, kavmine; sapkın-
lıklarına son vermeleri ve hidayete 
gelmeleri için nasihat ederken kendi-
sini dinleyenlerden biri, Hz Musa’nın 
-Yaratıcının yeryüzündeki elçisi oldu-
ğunu da dikkate alarak- açıklamaları 
karşısındaki hayranlığını gizlemeye-
rek; ‘Ya Musa acaba yeryüzünden 
senden daha bilgili biri var mı?’ diye 
sorunca Hz Musa cevaben “yok” 
demişti. Bunun üzerine Yaratan Hz. 
Musa’ya, kendinden daha bilgili Sa-
lih bir kulu olduğunu bildirdi. Musa 
bu bilgili insanın kim olduğunu ve 
nerede yaşadığını öğrendi. Yanına 
kendine inanan bir genci alarak bu 
bilgini aramaya koyuldu. Kur’anı ke-

rimin bildirdiğine göre 
Hz Musa bilginle (Hızır) 
Mecme-ul-Bahreyn* de 
buluşacaktı.

 Hz. Musa ve arka-
daşı söz konusu yeri 
geçtikten sonra açıktılar. 
Yanlarına azık olarak da 
pişmiş balık almışlar-
dı. Rivayete göre balığı  
kokmaması için yanla-
rında bulunan küçük su 
birikintisinin içine koymuşlardı. Hz 
Musa, arkadaşından getirmiş olduk-
ları azığı açmasını istedi. Arkadaşı 
azığı açtıktan sonra bağlı soran Hz. 
Musa’ya arkadaşı, balığın bir süre 
suyun içinde kaldıktan sonra canla-
narak denize atladığını anlattı. Bunun 
üzerine Hz. Musa,‘Salih’ insanın ba-
lığın canlandığı yerde olduğuna dair 
bir işaret olduğu kanısıyla tekrar geri 
döndü ve orada Hızır aleyhisselam’la 
buluştu. Kur’anı kerimde zikredilen 
bu kıssa’da, Hz Musa’nın, Hızır as. 
İlminden istifade etmek istediği ve 
bunun içinde birlikte bir seyahat 
yaptıkları belirtiliyor.

 Yine Kur’anı kerim’in zikretti-
ğine göre Yaratıcı, Peygamberinin 
bu Salih insandan bir şeyler öğren-
mesini istemektedir. Hz Musa, Hızır 
aleyhisselam’a ilminden istifade et-
mek için kendisiyle seyahat etmek 
istediğini söyler. Hızır aleyhisselam 
Hz. Musa’nın bu talebine karşılık, Hz 
Musa’ya; bir şartla kendisiyle seya-
hat edebilmeğini söyler. Oda, ken-
disinin yaptıklarına karşı hikmetini 

açıklayana kadar sabırlı 
olmasıdır. Hz. Musa 
da sabredeceği sözünü 
verdikten sonra yola ko-
yulurlar. 

 Hızır as. Ve Hz. 
Musa bir gemiye biner-
ler. Gemi denizin kena-
rından fazla uzaklaşma-
dan Hızır as. Gemiyi bir 
baltayla deler ve gemi 
su almaya başlar. Hz. 

Musa, Hızır aleyhisselam’a “yaptı-
ğının çok kötü bir şey olduğunu” 
söyler. Hızır as. Hz Musa’ya vermiş 
olduğu sözü hatırlatır. “ben sana 
yaptıklarıma tahammül edemez sin 
demedim mi?”der.   Hz. Musa özür 
diler, sözünü tutacağını bir daha işi-
ne karışmayacağını söyler. 

 Hz. Musa ile Hızır as. Yolculuğa 
devam eder. Yolda oyun oynayan 
çocuklarla karşılaşırlar. Hızır as. Ço-
cuklardan birini öldürür. Hz. Musa, 
Hızır aleyhisselam’a yaptığının çok 
kötü bir şey olduğunu, masum bir 
çocuğunu öldürdüğünü söyler. Hı-
zır as. Yine Hz Musa’ya “Sen benim 
yaptıklarıma dayanamasın demedim 
mi” der. Hz. Musa, tekrar daha önce 
vermiş olduğu sözü hatırlar ve yine 
bir daha Hızır aleyhisselam’ın yap-
tıklarına karışmayacağı sözünü verir. 

 Hz Musa İle Hızır as. Bu sefer 
bir köye varırlar ve halktan yiyecek 
isterler. Köyde kimse onlara yiyecek 
vermez. Hz. as. Köyde yıkılmaya 
yüz tutmuş bir duvarı doğrultarak 
yıkılmasını engeller. Hz. Musa yine 

dayanamaz “o duvarın sahibinden 
isteseydin bir ücret alırdın” der. 
Hızır as. Hz. Musa’nın sabırsızlığına 
karşı  “İşte bu seninle benim aramı-

zın ayrılması demektir” cevabını ve-
rir. Ve yapmış olduklarının hikmetini 
anlatır. 

—Denizin kenarın da yolculuk 
yapmış olduğumuz esnada içinde 
bulunduğumuz gemiyi baltayla dele-
rek içine su almasını sağladım. Böy-
le yaparak geminin terk edilmesini 
sebep oldum. Çünkü gemi, denizde 
çalışan birkaç yoksulundu. Seyeha-
yitimiz devam etseydi ilerde sağlam 
gemileri toplayan korsanlar vardı. O 
yoksulların gemisine de el koyacaktı.

—Yolda diğer çocuklarla oynar-
ken gördüğümüz ve öldürdüğüm 
çocuğun anne ve bassı mümin ve 
Müslüman insanlardı ilerde onları 
Allah’a İsyan etmeye sürükleyece-
ğinden korktum. İstedim ki Allah 
Onlara yeniden Salih bir evlat versin.

—Köyde yıkmış olduğum duva-
rın sahibi iki yetim çocuktu. Babaları 
Salih bir insandı. Rabbin istedi ki bu 
çocuklar büyüyüp kendileri hazineyi 
çıkarana kadar bu duvar sağlam kal-
sın.

İnsan aczini ne zaman anlayacak 
bilmiyorum. Ortaçağ filozofunun 
“benim diğer insanlardan farkım 
bilmediğimi bilmektir” demesi ne 
kadar yerindeymiş meğer. İnsanın 
bilmediğini bilmesi büyük bir er-
demmiş. En azından kendini bilmesi 
bir şeyler öğrenme ihtiyacını gösterir 
ki hala ümit var demektir. Bu yolda 
Hz Peygamberin getirmiş olduğu 
ölçü ise; aklı olduğunu ileri sürenle-
rin başlarını iki elinin arasına alarak 
uzun uzun düşünmeleri için yeter ve 
artar bile. 

“ Ya ilim ehli ol, ya öğrenci ol, ya 
da ilim ehlini dinleyici ol, dördüncü-
sü olma helak olursun” 

Bir zamanlar yufka akıllılar 
‘inançsız’ olmayı moda sayarlardı. 
O inançsızlık hallerinin de bir inanç 
olduğunu çok geç öğrendiler… Hâl-
buki inançlı olmak ya da olmamak 
insanın elinde olan bir şey olmadığı 
bilincine varsalardı böbürlenemeye-
ceklerdi. Tabi inançlı olmak da hayatı 

daraltmak anlamına gelmiyordu. 
İnanmak, niçin niye inandığını dü-
şünmeden körü körüne inanmak-
tan ibarette değildi. İnsan, ne zavallı 
yaratık ki daha kendinin niçin, niye 
dünya da olduğunu anlamadan, ken-
dini keşfetmeden başka şeyleri keş-
fetmek gibi bir garabete saplanmış. 
Kendini taşıyamayan bir pehlivan var 
mı acaba, başkalarının gücüyle kah-
raman olan kabul ettiremediği fikir-
lerini jakobence uygulamaya koyan. 

Düşünmek lazım. Günümüzün 
aydınları, kendilerinden önce geçen 
çağları; ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ, diye 
sınıflandırıp daha öncesine de yont-
ma taş devri, cilâlı taş devri gibi isim-
ler koyarken kendileri için buralarda 
bir yer bulabildiler mi?!..

Düşünmenin zül ve zahmet ol-
duğu çağımızda, 6 yaşında iken bir 
olaydan etkilendiği için inancını yi-
tiren ve niçin yitirdiğini 60 yaşında 
anlamayan bir kültür elçisinin 60 ya-
şına kadar geçirmiş olduğu evrimin 
neticesini hayal edin. Ve geçirmiş 
olduğu evrimin farkında olmadan bir 
de matahmış gibi bangır bangır söy-
leyen bir beni âdemin kat etmiş ol-
duğu mesafeyi varın siz yorumlayın. 

İnsanın yaratılmışların en üstünü 
olduğuna inan babam bana bunu 
niçin söylediğini öğretemeden dün-
yadan göçtü. O, bu sözün sahibinin 
yaratıcı olduğu bilmiyordu belki. 
Belki de bir eski zaman ulemasının 
birkaç dakikalık sohbetinde duymuş 
hafızasına nakşetmişti.

O, sadece insanın öyle olduğuna 
inandı ve o inanç içinde hayata göz-
lerini yumdu. Dünle bu günü, baba-
mın yaşadığı yıllar ile bizim içinde ya-
şadığımız yılları karşılaştırdığımızda 
insan acaba dün bugünden daha mı 
iyiydi diye içinden geçirmekten ken-
dini alamıyor. Dün bu günden daha 
mı iyiydi? Yarın bu günden daha mı 
kötü olacak. Aydınlanmak; çıktığımız 
deliğe tekrar dönmek mi? ışığı göre 
göre görmezden gelerek, gözlerimizi 
kapatıp. 

Babam hala hayatta olsaydı şim-
di eski fikrini değiştirir “bazı insanlar 
Eşrefi Mahlûkat, bazıları esfeli mah-
lûkat der miydi?!..

KARA DELİK 

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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Bozkır’a değer katacak proje
Konya Büyükşehir Belediyesi ve 

Bozkır Belediyesi tarafından hayata 
geçirilecek Bozkır Çarşamba Çayı 
Rekreasyon Projesi’nin temeli, dü-
zenlenen törenle atıldı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi ve Bozkır Belediyesi 
tarafından yapılacak Çarşamba Çayı 
Rekreasyon Projesi’nin temel atma 
törenine katıldı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, törende 
yaptığı konuşmada Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Bozkır’a bugüne kadar 
toplam 75 milyon liralık yatırım yap-
tığını dile getirerek, “KOSKİ Genel 
Müdürlüğümüz ilçemize 43 milyon 
liralık yatırım yaptı. Prestij cadde, 
mahalle yollarının tamamlanma-
sı, Şehir Konağı, mahalle yolları, 
Bozkır Konağı restorasyonu, 6 adet 
açık halı saha, 2,5 milyon liraya mal 
olacak Çarşamba Çayı Rekreasyon 
Çalışması, mezbaha ihalesi yapıldı. 
Konya Belediyeciliği Türkiye’nin en 
önemli belediyecilik markalarından 
biri. Bugüne kadar hizmet eden 
belediye başkanlarımızdan aldığı-
mız çıtayı bizler de daha yukarılara 
taşımak için gayret edeceğiz. Bu 
konuda sizlerin desteği çok önemli. 
Önümüzde 24 Haziran Seçimleri 
var. Bozkır’ın artık ilçeler arasında 
birinci sıraya yükselmesi gerekiyor” 
diye konuştu. 

“Bozkır’ın çehresi değişecek” 
Başkan Uğur İbrahim Altay, Çar-

şamba Çayı Rekreasyon Projesi’nin 
ilçeye hayırlar getirmesini dileyerek 
şunları söyledi: “Bozkırımızın çok 
önemli bir projesinin temelini atıyo-
ruz. Bozkırımız için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Bozkır’ın çehre-
sini değiştirecek, Bozkır’a gelecekle-
ri etkileyecek Bozkır Çayı Rekreas-
yon ve Çevre Düzenlemesi inşallah 
en kısa sürede tamamlanacak ve 
Bozkır’a gelenler Bozkır’dan bir kez 

daha etkilenecek” diye konuştu. 
“KONYA’YA YAPTIKLARIMIZI 

ANLATMAYA VAKİTLER YETMEZ” 
Konuşmasında Büyükşehir Be-

lediye Başkanlığı döneminde haya-
ta geçirilen yatırım ve projelerden 
bahseden AK Parti Konya Milletve-
kili Adayı Tahir Akyürek, 24 Hazi-
ran’ın önemi ve muhalefetin iktidar 
eleştirilerine de cevap verdi. Akyü-
rek, “Muhalefet buraya da gelecek. 
Onlara sorun, siz bugüne kadar ne 
yaptınız, taş üstüne taş koydunuz 
mu, bugüne kadar hangi eseri hal-
kımıza armağan ettiniz, eleştirmeye 
çalıştığınız Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Hükümeti’nin yaptığı eserle-
ri sayalım mı diye bir sorun. Ama 
sadece Konya’dakini, sadece Boz-
kır’dakini saymaya kalksak inanın 
vakit yetmez” dedi. 

Türkiye’nin bölünmek parçalan-
mak istendiğini kaydeden Akyürek, 
“Bunun karşısında da dimdik du-
rabilecek olan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan. Bugüne 
kadar boyun eğdirmek isteyenlere 
asla boyun eğmedi. Bugüne kadar 
karşısında el pençe divan durmasını 
isteyenlere karşı asla öyle durmadı. 
Milletimizi, mazimizi, ecdadımızı 

şerefle iradeyle cesaretle liyakatle 
temsil etti” diyerek 24 Haziran’da 
Cumhur İttifakı’na Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve AK Par-
ti’ye destek istedi. 

“CUMHURBAŞKANIMIZ 
COĞRAFYAMIZIN KÜRESEL 

GÜÇLERİN OYUN ALANI HALİNE 
GELMESİNİ ENGELLEDİ” 

AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız da, Konya’nın her za-
man davanın beşiği ve otağı olduğu-
nu dile getirerek, “Bozkır ise bizler 
için her zaman enerji oldu. Bozkır 
bizler için bir yoldaş oldu, ana oldu, 
baba oldu. Bugün de Bozkırımızın 
kucağına sığınmaya geldik. Türki-
ye Cumhuriyeti’ni küresel dünyada 
başını eğdirmeden temsil eden, 16 
yıldır gecesini gündüzüne katan, bu 
coğrafyanın küresel güçlerin oyun 
alanına dönüşmesini engelleyen ve 
coğrafyanın kaderine sahip olmak 
için her şeyini ortaya koyan Türkiye 
Cumhuriyetimizin Cumhurbaşka-
nı, liderimiz, genel başkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan 24 Haziran’da 
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ilk 
cumhurbaşkanı olma yolunda her 
türlü çabayı göstermeye söz veriyo-
ruz. Yol yürümeye koşmaya emek 

vermeye hazırız Allah’ın izniyle. 
Bozkır istediği zaman Konya ister. 
Konya istediği zaman tüm Türkiye 
ister” diye konuştu. 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün de 4 yılda çok önemli hizmeti 
hep birlikte hayata geçirdiklerini an-
cak kendisini en çok heyecanlandı-
ran projenin Çarşamba Çayı Projesi 
olduğuna vurgu yaptı. Konuşmala-
rın ardından Bozkır Çarşamba Çayı 
Rekreasyon Projesi’nin temeli pro-
tokol üyelerinin katılımları ile atıldı. 

Temel atma törenine AK Parti 
Konya Milletvekili Adayı Süleyman 
Seçkin, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan 
Koçer, Güneysınır Belediye Başkanı 
İsmail Özcan, Ahırlı Belediye Baş-
kanı İsa Akgül, AK Parti İl Başkan 
Yardımcıları Seyit Mehmet Sümer 
ve Lokman Özturhan, AK Parti İl ve 
İlçe Teşkilatları ile çok sayıda Boz-
kırlı katıldı. Öte yandan Selçuklu 
Belediyesi tarafından tamamlanan 
Bozkır Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı 
da protokol üyelerinin katılımları ile 
gerçekleştirildi.
n İHA

Dağdan toplanan taşlar
sanat eserine dönüşüyor

Doğadan toplanan yarı değer-
li taşların kırsal kesimde yaşayan 
vatandaşlarca işlenerek gelir oluş-
turması amaçlanan “Tarım Dışı 
Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin 
Artırılması Süstaşı İşlemeciliği” 
projesi kapsamında Süstaşı Projesi 
Eğitim ve Uygulama Merkezi (SÜ-
KOP) atölyelerinde eğitim gören 
kursiyerler, yaşadıkları yerlere ku-
rulacak atölyelerde çalışarak bölge 
ve ülke ekonomisine katkıda bu-
lunacak. Atölyelerde, Konya, Ka-
raman, Aksaray, Niğde, Kırıkkale, 
Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat’tan 
oluşan proje faaliyet sahasından 
toplanan kuvars, opal, kalsedon 
gibi taşlar işlenerek, kolye, küpe, 
tespih, yüzük ve masa üstü süs 
eşyalarına dönüştürülüyor. Kon-
ya’nın Taşkent ve Karaman’ın 
Ermenek ilçelerinden gelen kur-
siyerler, ilçelerinde kurulan SÜ-
KOP’a bağlı atölyelerde çalışırken, 
eğitimleri tamamlanan Doğanhi-
sarlı kursiyerlerin ise ilçede yapımı 
devam eden SÜKOP atölyesinin 
tamamlanmasının ardından istih-
dam edilmesi planlanıyor. Proje 
koordinatörü, SÜ Jeoloji Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi ve 
SÜKOP Müdürü Prof. Dr. Fetullah 
Arık, proje kapsamında atölyele-
rin kurulduğu bölgelerden 100’ün 
üzerinde kursiyere eğitim verdik-
lerini söyledi. 

Faaliyet sahasındaki şehirlerde 
arazi çalışmaları gerçekleştirdikle-
rini anlatan Arık, şöyle devam etti: 
“Konya ve çevresindeki ofiyolitik 
kayaçlardan, olivin, serpantin ve 
bazaltlardan taş işlemelerimizi ya-
pıyoruz. Konya’nın hemen kuze-
yinden elde ettiğimiz silisleşmiş ki-
reçtaşı ve opallerden kolye ve küpe 
tasarımlarımız gerçekleştirdik. 
Özellikle Yozgat Türkiye’nin hem 

yarı değerli hem değerli taş açısın-
dan önemli bir ili. Yozgat agatları, 
kristal kuvars, jasper ve ametistler-
den atölyede takı ve masa üstü süs 
eşyalarını yapıyoruz. Bölge içinde 
özellikle Tokat, Ankara, Afyonka-
rahisar ve Eskişehir’den getirdi-
ğimiz agat, kalsedon, krizopras ve 
opaller yaygın olarak kullandığımız 
taşlar.” 

Saatler ve masa üstü isimlik-
ler için genellikle agat taşını tercih 
ettiklerini vurgulayan Arık, “Agat 
taşını işlemesi biraz daha zahmetli 
ancak levha ürettikten sonra çok 
uzun bir süre bir şey olmadan 
formunu koruyabiliyor. Onların 
üzerine lazer veya metal işlemeyle 
isimler, plaket metinleri üretebili-
yoruz.” diye konuştu. Arık, genel-
likle sipariş üzerine çalıştıklarını 
dile getirerek, “Örneğin firmanızın 
logosunu bir saat üzerine veya is-
minizi akik levhaya basabilirsiniz. 
Obsidyen, opal, akik ve kalsedon-
dan tespihler ürettik. Dumanlı 
kuvarstan takı seti ürettik. Talebe 
göre ülkemizde yaygın olmayan 
veya bulunmayan bazı taşları da 
getirterek çalışmalar yürütüyoruz” 
ifadelerini kullandı. n AA

TYB Konya’da Geleneksel 14.Cahit Zarifoğlu Çocuk Şenliği gerçekleşti. TYB Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, “ Cahit Zarifoğlu ve onun 
gibi fikir insanlarımız, edebiyatçılarımız, sanatçılarımız adeta sokakları aydınlatan lambalar gibi bizlerin hayatlarını aydınlatan insanlardır” dedi 

‘Karanlıkları aydınlattı’
TYB Konya Şubesi “Cahit Za-

rifoğlu Çocuk Şenliği”nin 14.sü, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Sel-
çuklu Belediyesi ve Selçuklu Cahit 
Zarifoğlu İlkokulunun katkılarıyla 
düzenledi.

TYB Konya Şubesinin gelenek-
sel hale getirdiği 14.Cahit Zarifoğ-
lu Çocuk Şenliği, Selçuklu Cahit 
Zarifoğlu İlkokulu ile birlikte ya-
pıldı.

Selçuklu Belediyesi nikâh sa-
lonunda yapılan etkinlikte, öğren-
ciler Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerini 
okudu. Türkiye’nin 7 bölgesinin 
halk oyunları gösterisinin arkasın-
dan Cahit Zarifoğlu’nun “Motorlu 
Kuş” isimli kitabı, Devlet sanatçısı 

Gülesin Gelebevi tarafından tiyat-
roya uyarlanarak oynandı.

Öğrencilerin gösterisi ilgiyle 
izlendi ve göz doldurdu. Program-
da okul müdürü Murat Kılıç açılış 
konuşmasında, “Eserleriyle gönlü-
müze taht kurmuş olan ve birçok 
özelliği bir arada bulunduran Ca-
hit Zarifoğlu’nun mesajlarındaki 
kendi değerlerimizin öğretilmesi, 
yaşanması ve yaşatılması sorum-
luluğunun bilinci ile bu programı 
icra ediyoruz…” diyerek çocukla-
rın kendi değerlerimizi öğrenmesi 
için çalışmalar yaptıklarını söyledi 
ve katılımcılara teşekkür etti. 

Programa katılan TYB Konya 
Şubesi Başkanı Prof. Dr. Hayri Er-

ten de TYB Konya Şubesinin faa-
liyetlerinden bahisle emeği geçen 
Okul Müdürü Murat Kılıç, müdür 
yardımcıları Kazım Koçak ve Şük-
ran Ceviz, TYB Konya Şubesi yö-
netim Kurulu Üyeleri Duran Çetin, 
H. Hilal Seyhan, M Akif Sarıkaya, 
öğretmenler Elmas Filiz, Hacer 
Solmaz Demirel, Aysun Yaman 
ve tiyatro eğitmeni Gülesin Gele-
bevi’ye çalışma ve katkılarından 
dolayı teşekkür ederek ve de özel-
likle öğrencileri, velilerini tebrik 
ederek şöyle dedi: “Hayatımızda 
karanlık dönemler vardır. Bu ka-
ranlıkları aydınlatmak da ışıklarla 
olur. Cahit Zarifoğlu ve onun gibi 
fikir insanlarımız, edebiyatçıları-

mız, sanatçılarımız adeta sokakları 
aydınlatan lambalar gibi bizlerin 
hayatlarını aydınlatan insanlardır. 
Çocuklarımız ve gençlerimizden 
isteğimiz;  bu fikir insanlarına ge-
rekli değeri vermeleri, gündemde 
tutmaları ve onların fikirleriyle 
yoğrulmalarıdır.”

14. Cahit Zarifoğlu Çocuk 
Şenliği 26 Mayıs Cumartesi günü 
Rehber Mithat Özçakıl’ın rehberli-
ğinde gerçekleştirilen Konyanuma 
ve Şehitliğin gezilmesi ile son bul-
du. Gezi sonrasında çocuklar için 
hazırlanan Cahit Zarifoğlu’nun ki-
tapları, iftarlık hurma, satranç ta-
kımı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
n HABER MERKEZİProf. Dr. Hayri Erten Murat Kılıç

Prof. Dr. Fetullah Arık
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Karatay Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla iftar programında biraraya gelen 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, “Sizlere çok değer veriyoruz” dedi

‘Çocuklar değerimiz, 
onlar için çalışıyoruz’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay Sevgi Evle-
ri’nde kalan çocuklarla iftar prog-
ramında biraraya geldi. Yapımı 
Karatay Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilerek; Aile ve Sosyal Poli-
tikalar İl Müdürlüğüne devredilen 
Karatay Sevgi Evlerinde kalan ço-
cuklarla birlikte kurum bahçesinde 
kurulan iftar sofrasında 26. dönem 
AK Parti Konya Milletvekili ve 27. 
Dönem AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Halil Etyemez, Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanı ve  27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Gülay Samancı, Karatay Kaymaka-
mı Abdullah Selim Parlar, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç, AK Parti Karatay İlçe 

Gençlik Kolları Başkanı Muhammet 
Fatih Sert, Belediye Meclis Üyeleri 
ve AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı 
Yönetim Kurulu Üyeleri iftar açtı.

İftar öncesi konuşma yapan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, Ramazan ayının birlik be-
raberlik ayı olduğunu ifade ederek 
birliktelik duygusunu pekiştirmek 
amacıyla aynı iftar sofrasında bir 
araya geldiklerini ifade etti. Başkan 
Hançerli, iftar sofrasında beraber 
oldukları tüm çocukları, kendi ev-
latları olarak gördüklerini belirte-
rek, “Sizlerin iyi şekilde, topluma 
faydalı insanlar olarak yetiştirilme-
niz ve eğitimlerinizi tamamlayarak 
buralardan ayrılmanız en büyük 
dileğimizdir. Bütün çalışmalarımız 
ve gayretlerimiz de buna yöneliktir. 

İnşallah sizler de gayret göstererek, 
milletimizin devletimizin size sağla-
dığı bu güzel imkanları en iyi şekilde 
değerlendirerek hayata atılacaksı-
nız. Sizlere çok değer veriyoruz.” 
dedi. İftar programının ardından 
SKM çalışmaları kapsamında 26. 
dönem AK Parti Konya Milletvekili 
ve 27. Dönem AK Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Leyla Şahin Usta ve 
AK Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
ve 27. Dönem Konya Milletvekili 
Adayı Gülay Samancı ve Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 
vatandaşlarla Adalet Parkı’nda bira-
raya gelerek 24 Haziranda yapılacak 
olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletve-
killiği seçiminde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a destek is-
tedi. n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi, İstanbul’daki Konyalıları iftarda biraraya getirdi. KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, “4-5 şehirde daha bu buluşmaları yapıyoruz” dedi

İstanbul’daki Konyalılar
iftarda biraraya geldi 

Konya Ticaret Odası Karatay 
Üniversitesinin bu yıl üçüncüsünü 
düzenlediği iftar programı, Kon-
ya’ya özgü lezzetlerle İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Dü-
ğün pilavı ve Konya mutfağından 
çeşitli lezzetlerin ikram edildiği iftar 
programına İstanbul’da yaşayan 
Konyalılar katıldı. 1251 yılında Kon-
ya’da Karatay Medresesi ismiyle ku-
rulan ve bugün Konya Ticaret Odası 
Karatay Üniversitesi ismiyle eğitim 
veren üniversitenin gelenekselle-
şen iftar programına, KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konyalı sivil toplum kuru-

luşları temsilcileri, üniversite öğren-
cileri ve çok sayıda Konyalı vatandaş 
katıldı. Program açılış konuşmasıy-
la başlarken ezanın okunmasıyla 
birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeği 
menüsünde Konya’ya has düğün 
pilavıyla beraber geleneksel pek çok 
lezzet konuklara ikram edildi. 

İstanbul’un yanında 4-5 şehirde 
daha bu buluşmaları gerçekleştir-
diklerini dile getiren KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı ve Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, “Güzel bir akşam. Bu 
yıl bu organizasyonun üçüncüsünü 
gerçekleştiriyoruz. Karatay Üni-
versitesi ailesi olarak İstanbul’daki 

Konyalı hemşehrilerimizle buluşu-
yoruz. Güzel anılar oluyor. Güzel 
zamanlar geçiriyoruz. Üniversitemi-
zin hem tanıtımını yapmak istiyoruz 
hem buradaki çok sayıda hemşehri-
lerimizle bir araya gelmek istiyoruz. 
Onlara bir Konya akşamı yaşatmak 
istiyoruz. İstanbul’un yanında aynı-
sını bir iki şehirde daha yapıyoruz. 
Aynı şekilde Konya’da da benzer bir 
buluşmayı yapıyoruz. Toplamda as-
lında 4-5 şehirde daha bu buluşma-
ları yapıyoruz. Konya menüsü ikram 
ediyoruz. En önemlisi o. Bütün ha-
zırlıklar, çalışan arkadaşlar her şey 
Konya’dan geliyor. Tam bir Konya 
akşamı yaşayacağız” dedi. n İHA

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Rabbim bizleri mağfiret ayı Rama-
zan’da kurtuluşa erdirsin ve hep birlikte bayrama kavuştursun” dedi 

Yöntem Koleji iftarda Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim kurulu üyelerini, 
okul yöneticilerini, öğretmenleri, çalışanları ve aileleri buluşturdu

‘Rabbim bizleri mağfiret 
ayında kurtuluşa erdirsin’

‘Donanımlı öğrenciler
yetiştiren kurumuz’

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesinin (NEÜ) geleneksel olarak 
gerçekleştirdiği iftar programında 
Konya protokolü, sivil toplum ve ba-
sın kuruluşları temsilcileri bir araya 
geldi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker’in ev sahipliğinde Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde ger-
çekleştirilen iftar programına Konya 
Valisi Yakup Canbolat, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Konya Sanayi Odası Başkanı 
MemişKütükcü, Konya Sivil Top-
lum Kuruluşları Platformu Başkanı 
Muhsin Görgülügil, AK Parti Konya 
İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi, 
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Torun, Mehir Vakfı Baş-
kanı Mustafa Özdemir, NEÜ Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yük-
sek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın  
medya sektöründen ve sivil toplum 
kuruluşlarından temsilciler ile da-

vetliler katıldı. İftar programında 
konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, “Dünyanın birçok ye-
rinde Müslüman kardeşlerimiz zor 
şartlarda Ramazan ayını geçiriyor-
lar, iftar ediyorlar. Rabbim onları da 
felaha kavuştursun, kolaylıklar ih-
san etsin. Bizleri de ulaşmış olduğu-
muz bu günleri arattırmayacak şe-
kilde her zaman mazlumun yanında 

olan ve kendinde olanı kardeşleriyle 
paylaşan bir millet olmaktan geri 
bırakmasın. Teşriflerinizden dolayı 
kurumum adına sizlere teşekkür-
lerimi sunuyorum. Rabbim bizleri 
mağfiret ayı Ramazan’da kurtuluşa 
erdirsin ve hep birlikte bayrama ka-
vuştursun” dedi. İftar yemeği yapı-
lan duanın ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Yöntem Eğitim Kurumları bün-
yesindeki Yöntem Kolejinde verilen 
iftar yemeğinde, Yöntem Eğitim 
Kurumları Yönetim kurulu üyele-
ri, okul yöneticileri, öğretmenler, 
çalışanlar ve aileleri biraraya gel-
di. İftar yemeğinde Din Kültürü 
ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Cafer 
Erdoğdu tarafından yapılan duanın 
ardından konuşan Yöntem Kole-
ji Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan 
Gündüz, “Yöntem Eğitim Kurum-
ları bünyesindeki İlkokul, Ortaokul, 
Özel Öğretim Kursu yöneticilerimiz, 
öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve 
aileleriyle birlikte Ramazan ayı ne-
deniyle verdiğimiz iftar yemeğinde 
buluşmak istedik. Büyük bir aile 
olmanın mutluluğunu birlikte yaşa-
dık. Yöntem Eğitim Kurumları Ata-
türk ilke ve inkılâplarına bağlı, içinde 
yaşadığımız yüzyıla yakışır eğitim ve 
öğretim faaliyetleri alanında ulusla-

rarası standartlara uygun; yabancı 
dil, teknoloji, bireysel ve sosyal ge-
lişim alanlarında yeterli donanıma 
sahip öğrenciler yetiştiren ve onlara 
özgün bireyler olduklarını fark etti-
rerek hayata hazırlayan nadir eğitim 
kurumlarından birisiyiz. Amacımız, 
vatanını, bayrağını seven; manevi 
değerlerini kaybetmeyen, yaptığı iş 
her ne olursa olsun en iyisini yapan 
bireyler yetiştirmektir. Sizlerin kat-

kılarıyla başarılı çalışmalar yaparak 
adından söz ettiren eğitim kurum-
ları haline geleceğimize inancımız 
sonsuzdur. İftar yemeğimize katıldı-
ğınız için sizlere teşekkür ederken, 
Ramazan ayının hayırlara vesile ol-
masını diliyoruz” dedi.  İftar yeme-
ğine katılanlara geleneksel Konya 
Etli pilavı ikram edildi. Yemek son-
rası iftara katılanlar sohbet etme im-
kanı buldular. n HABER MERKEZİ
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24 Haziran seçimleri gelmiş geç-
miş bütün seçimlerimizden farklı ola-
cak.

Öncelikle sistemin ana ayakları 
değişiyor. Milletin meclisi bizzat bu 
değişikliği yaptı. Bu seçimle yeni siste-
min milletin geneli tarafından ne kadar 
içselleştirildiğini göreceğiz.

Belki de onun için Millet ve Cum-
hur seçimin ortak paydası oldu.

Yürütme, Yasama’nın etkisinden 
büyük bir oranda bağımsız olacak. Bu 
Yargı’nın da bağımsızlığını doğuracak. 
Bunu millet oy verirken bilinci ile ne ka-
dar tecelli ettirebilecek onu göreceğiz.

Bu seçim ilk mecliste olduğu gibi 
oyun kurucu bir meclis olacak. Sadece 
ülkemizin içindeki olayları dikkate alan 
projelerle beyanname hazırlanan bir 
seçim olmayacak. Olmamalı.

Çünkü küresel siyaset ve ekonomi 
kurtuluş savaşında nasıl sinsi halini bı-
rakıp, görünür oldu ise;  şimdi de 15 
Temmuz’la beraber tekrar net ve açık 
bir şekilde gerçek niyetlerini ortaya 
koydular.

Avrupa birliği, Amerika, Nato açık 
ve net tavırlarla Ülkemize bakış açılarını 

gösterdiler.
En son somut örnek Rusya’dan 

S 400 alınca ayağa kalkan Amerika ve 
Nato,  Üyesi Yunanistan S 300 Füzesi 
alırken sesini çıkarmadı.  S 300 kime 
karşı alındı? Ülkemize karşı.

Dolayısıyla tercihlerimizle sadece 
geri kalmışlıkla, cehaletle savaşabile-
cek bir kadro değil aynı zamanda kü-
resel konumda sağlam duruş sergile-
yecek ekibi seçmeliyiz.

Partilerin stratejik planlar yapma 
gayreti çok olumlu bir adım

Nitekim Partiler hepsi geleceğin 
Türkiye’si olarak hedeflerini ortaya ko-
yuyor.

Her ne kadar daha geleceğin insan 
kaynakları nasıl olacak sorusuna cevap 
bulmadan beyanlar ilan ediliyorsa da,  
yine de olumlu bir adım.

Bütün partilerin eğitim sisteminin 
iyileştirilmesi geleceğin insanın yetiş-
tirilmesi için farklı açılardan güçlü va-
atlerle seçmenin karşısına çıkıyor. Bu 
liyakat kazanma adına iyi bir adım

Bu seçim bütün seçimlerden farklı 
demiştim.

Son 16 yılda tek kale maç şeklinde 

devam eden seçimler 
şimdi partilerin ciddi ha-
zırlıkları ile dengelenme-
ye başladı.  AK Parti’nin 
işi o kadar kolay değil.

CHP ilk defa ideo-
lojik yaklaşımdan çıkıp,    
dünyayı kendi doğrula-
rına getirme çabası ye-
rine ülkemizi dünyanın 
merkezine nasıl oturtu-
ruz kaygısını hissederek 
beyanname hazırlamış.

Mesela 4 saatlik uçuş mesafesinin 
merkezinde bir Türkiye’yi hayal ederek 
çözümler önermiş.

Bu alandaki coğrafyayı ve nüfusu 
irdeleyerek planlar yapmış.

Bu seçim çok farklı, bunu MHP 
lider Bahçeli de söylüyor.  Bu seçim-
de katma değerli mal üretimi, Endüstri 
4:0 çağına ilişkin öngörüler ki bunlar 
çok da kuvvetli vurgulanmamasına 
rağmen önemli.

Yüksek teknolojiyi getirmek iste-
yen planlarla seçim beyannamelerini 

farklılaştırmaya çalışan 
partiler,

Teknoloji çağını yaka-
lamayı ortak payda haline 
getirmişler.

Kalkınmada insan 
kaynaklarına yapılan güç-
lü vurgu Özellikle CHP’nin 
Beyin göçünü tersine çe-
vireceğiz iddiası Seçimin 
çok farklı geçeceğini, se-
çim sonrası tecelli edecek 

meclis ve seçilecek başkan ve ekibinin 
çok farklı bir yönetim sergileyeceğinin 
ipuçlarını veriyor.

Bu seçim gençlerin yaşamın 
merkezine oturmasını sağlayacak bir 
seçim olacak. Akıl yaşta değil baştadır 
Atasözümüzü hayata geçireceğiz. 

Partiler onun için genç adaylarını 
gösterdiler, gençlere yönelik vaatleri-
ni güçlü bir şekilde ifade ettiler. Adeta 
gençliğin dinamizminin yeni döneme 
damgasını vurabilmesi bütün partiler 
çaba sarf ediyor.

Tarıma verilen değer de çok daha 

bilinçli projeleri yeni döneme taşıya-
cak. Tarımın mekanizasyonu, tekno-
lojinin tarımda kullanılması tarımda 
insan kaynaklarının kalifiye haline 
getirilmesi ile ilgili girişimlerin yeni dö-
nemde çok önemli katkıları olacağını 
düşünüyorum.

CHP’nin Kooperatifleri ve birlikleri 
etkinleştirme vaadi, Fındık piyasasının 
kurulması hedefi kayda değer.

Seçim beyannamelerinin hepsinde 
birbirine benzer ifadeler var.Belki bura-
da farklılık bakış açısında olacak.

Meclise taşıdığımız vekillerin li-
yakati Başkanlık sisteminin etkinliğini 
arttıracaktır.

Yeni başkanlık hükümet siste-
minde kurulacak başkanlık ve ekibinin 
bu programlara yapacakları yorumla 
beyannamelerin çok farklı boyutlara 
taşınacağını düşünüyorum.

Bunun için bizler de seçim beyan-
namelerini dikkatlice okuyup değer-
lendirmemiz, Analiz edip aklıselim ile 
tartışmamız seçmen olarak bizlerin se-
çimi çok daha etkin ve başarılı yönlen-
dirmesi, tercihlerimizin sağlıklı olması 
açısından önemli.

İşte bütün bu hazırlıklar, siyasetin 
farklı aktörleri, farklı kuralları ile seçim 
çok farklı sonuçlar doğuracak.

Muharrem İnce ile Kendine Gelen 
CHP,  Meral Akşener ile yeni bir olu-
şum sergileyen İYİ parti ile siyaset çok 
daha kaliteli mücadeleye sahne olacak.

Bir oyunda rakip kaliteli olunca 
oyun nasıl kaliteli hale geliyorsa bu se-
çim de diğer seçimlerden daha kaliteli 
olacak.

Bence bu seçim taktikler ve strate-
jiler seçimi olacak. 

Partilerin kendisini doğru anlattığı, 
doğru algılar oluşturduğu oranda ba-
şarılı olacaklar.

Seçmenler de bu kadar çok alter-
natifte doğru tercih yapma konusunda 
bir hayli ter dökeceğini düşünüyorum.

Belki bize düşen bu beyanların 
samimiyeti, gerçekleştirilebilir olması 
konusunda çok daha dikkatli olmamız, 
gerekecek. 

Bunun için değerlendirme yapar-
ken merkeze ülkemizin bekasını, is-
tiklalini  gelişmesini merkeze koyarak 
liderleri izlemek. Karar vermek.

24 HAZİRAN SEÇİMİ YAKLAŞIRKEN

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili Adayları Muhammed Uzun ve 
Ömer Mücevher, Hadim-Taşkent 
bölgesinde vatandaşlarla biraraya 
geldi. Seçim çalışmalarına Hadi-
mi Hazretleri’ni ziyaretle başlayan 
Uzun ve Mücevher’e Saadet Par-
tisi Konya Taşkent müfettişi Şeref 
Akkaya, il yönetim kurulu üyeleri 
Mehmet Efe ve İbrahim Aylak da 
eşlik etti. Seçmenler ile buluşan mil-
letvekili adayları, ziyaretlerde Milli 
Görüş’ün hizmetlerini hatırlatarak 
projelerini anlattı. Vatandaşların 

ilgi gösterdiği ziyaretlerde, Saadet 
Partisi Konya milletvekili adayları, 
Necmettin Erbakan’ın mirası olan 
fabrikaların bir özelleştirildiğini ve 
artık denizin bittiğini satılacak son 
fabrikaların da satıldığını anlattı. Bir 
seçmenin sorusu üzerine, Saadet 
Partisi’ne CHP ile bir ittifak değil se-
çim işbirliğinin yapıldığını böylelikle 
yıllardır aşılamaya baraj sorununun 
da ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

 Adaylar yaptıkları ziyaretlerde 
şu görüşlere yer verdi: “16 senedir 
ülkemiz tek parti tarafından yönetil-

mesine rağmen, ülke ekonomisine 
kattığı yüke rağmen devamlı seçim-
lerle karşılaşıyoruz. Seçimin normal 
zamanına 1,5 yıl olmasına rağmen 
seçilemeyeceklerini anladıkları için 
görevi bırakıp seçime gidiyorlar. 
Bizim memleketimiz de sorunlar 
sarmalına dönüşüyor. Biz bu so-
runların çözülmesi için halkımızın 
desteği ile bu göreve talip olduk. 
Seçimlerin ülkemize hayırlar getir-
mesini temenni ediyorum.” Ayrıca, 
ekonomiye dış güçlerin müdahalesi 
konusuna da değinen Saadet Partisi 

Konya Milletvekili adayları, hükü-
metin ekonomik krize karşı çaresiz 
olduğu, üretime yönelik acil hamle-
lerin yapılması gerektiği bunun da 
geçmişte olduğu gibi yeniden Milli 
Görüş kadroları ile yapılmasının 
mümkün olduğu anlatıldı. Saadet 
Partisi Konya Milletvekili adayları, 
Muhammed Uzun ve Ömer Mücev-
her, “Sizler için çalışıyor, desteğinizi 
bekliyoruz” diyerek Hadim ve Taş-
kent bölgesi ziyaretlerini tamamla-
dı.
n HABER MERKEZİ

Turist Rehberleri iftar 
yemeğinde buluştu

Bütçe yönetimiyle 14 
milyar dolar tasarruf

Konya’da görev yapan Profes-
yonel Turist Rehberleri Anemon 
Otelde iftar yemeğinde biraraya 
geldi. Her biri alanında uzman ba-
kanlıktan Kokarta sahip rehberler 
Turist Rehberlerinin Türkiye’de 
ve özelde Konya’da yaşadığı so-
runları konuştu. Temel sorunun 
Konya’da grupların daha düşük 
ücretle lisansı olmayan kimseleri 
tercih etmeleri ve Konya gibi ta-
rihi ve kültürel öneme sahip bir 
şehirden yalnızca aslı olmayan 
hikayelerle ayrılmaları olduğunu 
söylediler. Rehberler, Tur satın 
alan kişilerin acentalara  rehber-

lerinin lisanslı olup olmadıklarını 
mutlaka sormaları gerektiğini ve  
Lisanslı rehberle tura çıkmanın 
yasal bir zorunluluk olduğunu 
bildirdiler.  Konya Turist Rehber-
leri olarak Konya’yı tarih, doğal ve 
kültürel açıdan layıkıyla tanıtmak 
için kendilerini sürekli geliştirdik-
leri, üniversitelerden destek aldık-
larını da dile getirdiler. Rehberlik 
Ücretlerinin bakanlık tarafından 
her 6 ayda düzenlendiğini bildiren 
rehberler artık kendisini Rehber 
olarak tanıtan lisanssız kimselere 
prim verilmemesini rica ettiler.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanlığı seçim çalışmalarına Taşkent ilçesinden başladı. AK Parti Konya 
Milletvekili adayı Tahir Akyürek, “24 Haziran seçimleri belki de asrın seçimi olacaktır” dedi 

‘Asrın seçimi olacak’

AK Parti Konya’da seçim çalış-
malarına Taşkent ilçesi ile başladı. 
İl Başkan Yardımcısı Lokman Öz-
turhan ve Milletvekili adayları Ta-
hir Akyürek ile Ziya Altunyaldız’ın 
katıldığı Taşkent ziyaretinde İlçe 
Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı 
da gerçekleştirildi. 

Seçim Koordinasyon Merke-
zi’nin açılışında konuşan Taşkent 
İlçe Başkanı Mehmet Demirgül, 
“Seçim Koordinasyon Merkezimi-
zin açılışı ile birlikte seçim çalış-
malarını başlatmış bulunuyoruz.24 
Haziran’a kadar durmadan, din-
lenmeden, uyumadan çalışmamız 
gerekiyor. Ülkemizin dirliği birliği 
ve beraberliği buna bağlıdır.” dedi. 
Son yıllarda Taşkent’e çok büyük 
yatırımların yapıldığını, bunların 
da AK Parti iktidarları dönemin-
de gerçekleştiğine değinen Taş-
kent Belediye Başkanı Osman Arı, 
“Önümüzde tarihi bir seçim var. 
Son kale Türkiye’yi düşürmek için 
oyunlar oynayanlara karşı hep bir-

likte mücadele edeceğiz. Son 4 yılda 
Taşkent’e 100 yıllık hizmet yapıldı. 
Bu hizmetler eğer bugün Taşkent’e 
yapıldıysa bunda AK Parti’nin, 
Cumhurbaşkanımızın, Milletvekil-
lerimizin ve İl Teşkilatımızın eme-
ği vardır.” şeklinde konuştu. AK 
Parti Konya İl Başkan Yardımcısı 
Lokman Özturhan da Taşkent’ten 
destek ve dua beklediklerini ifade 
ederek, “24 Haziran’da çok önemli 
bir seçime gireceğiz. Bu seçim için 
hepimiz her zamankinden daha çok 
çalışacağız. Ülkemizin olduğu kadar 
ümmetin de umudu Cumhurbaş-
kanımız, Genel Başkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan için destek ve dua 
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

“24 HAZİRAN BELKİ DE 
ASRIN SEÇİMİ OLACAK” 

24 Haziran seçimleri sadece 
Konya ve ülkemiz için değil, tüm 
İslam dünyası için de çok önem-
li olduğuna dikkat çeken AK Parti 
Konya Milletvekili adayı Tahir Ak-
yürek, “Üç dönem Konya Büyük-

şehir Belediye Başkanlığı görevini 
yürüttükten sonra bugün burada 
Milletvekili adayı olarak bulunuyo-
ruz. 2004’de devraldığımız Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığını 
gönül huzuruyla en iyi metropol 
ilçe belediye Başkanlarından Uğur 
İbrahim Altay’a gönül huzuru ile 
devrettik. Konya’da çıta daha da 
yükseltilecek, bayrak daha da yük-
seğe taşınacaktır. 24 Haziran se-
çimleri sadece Konyamız, ülkemiz 
için değil, tüm İslam dünyası için 
de çok önemli seçimlerdir. Bu du-
yarlılıkta olan kadrolarla el ele, gö-
nül gönüle yürüyoruz. 24 Haziran 
seçimleri belki de asrın seçimi ola-
caktır” diye konuştu. 

“YENİ BİR ŞAHLANIŞ 
HAREKETİ BAŞLIYOR” 

24 Haziran seçimleriyle geçile-
cek yeni sistemde Türkiye’de yeni 
bir şahlanış hareketinin başlaya-
cağını ifade eden AK Parti Konya 
Milletvekili ve Milletvekili Adayı 
Ziya Altunyaldız, “Hizmet işleri bir 

kervan yürüyüşüdür. Davutoğlu 
hocamız hizmet kervanında göre-
vini Başbakanımız Binali Yıldırım’a 
devretti. Tahir Akyürek Başkanı-
mız da hizmet kervanında görevini 
Uğur İbrahim Altay Beye devretti. 
Ancak hizmetler unutulmaz. Bizim 
insanımız değer bilir, kıymet bilir, 
vefa bilir. Öyle olmasaydı AK Parti 
16 yıldır halkımızın teveccühü ve 
desteği ile bugüne kadar iktidarda 
olamazdı. Önümüzdeki seçimler 
gerçekten çok önemli. Sistem deği-
şikliği ile Türkiye’de yeni bir şahla-
nış hareketi başlayacaktır. AK Parti 
bugüne kadar yaptığı hizmetlerde 
halkımıza layık olmaya çalıştı. Hal-
kımız da bugüne kadar AK Parti’ye 
sahip çıktı. Bu sahiplenme inşallah 
24 Haziran’da da devam edecek-
tir.” dedi. Konuşmaların ardından 
Taşkent Seçim Koordinasyon Mer-
kezi’nin açılışı dualarla gerçekleşti-
rildi. Taşkent’in ardından mitingle-
re Hadim ve Bozkır devam edildi.
n İHA

Habitat Derneğinin 81 ilde 
sürdürdüğü ve bugüne kadar 1 
milyon kişiye ulaşılan finansal 
okuryazarlık eğitimlerinin gençle-
re de verilmesi halinde Türkiye’de 
14 milyar dolarlık tasarruf sağla-
nabileceği belirtildi. Habitat Der-
neğinin, Visa Europe Türkiye ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) ile birlikte yürüttüğü 
“Paramı Yönetebiliyorum” projesi 
ile 10 yılda 1 milyon kişi finansal 
okuryazarlık eğitimi aldı. Proje, 
Türkiye’de 15-30 yaş arası gençler 
için, kişisel mali kaynaklarını büt-
çelemelerine ve finans hizmetle-
rini doğru kullanmalarına destek 
olacak bir eğitim olanağı sunmayı 
hedefliyor.

Habitat Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sezai Hazır, yaptığı 
açıklamada, Türkiye’de tüketim 
alışkanlıklarını değiştirip bilinçli bir 
tüketici oluşturmak için çalıştıkla-
rını söyledi. Toplumu tasarruf yap-
maya yönlendirdiklerini aktaran 
Hazır, şöyle konuştu:

“Habitat Derneğinin profesyo-
nel anlamda 50 çalışanı bu işi yap-
makla görevli. Bunun dışında 81 
ilde sahada bin 500 gönüllümüz 

var. Eğitim seferberliği havasın-
da çalışmalarımızı illerdeki yerel 
yönetimlerle ortaklaşa yapıyoruz. 
Yaptığımız araştırmada gençlerin 
hepsi bu eğitimi almış olsa, Tür-
kiye 14 milyar dolarlık bir tasarruf 
sağlamış oluyor. Çünkü en büyük 
sıkıntı tüketim alışkanlıklarını de-
ğiştirememedir.” azır, eğitimleri 
toplumun tüm kesimine verdik-
lerini ifade ederek şunları aktardı: 
“Bu yıla kadar toplamda 1 milyon 
kişiye yüz yüze eğitimler verdik. 
Bunun dışında da 150 bin çiftçiye 
finansmanını nasıl yönetebilece-
ğine dair eğitim verdik. Eğitimleri 
5 farklı müfredatta yürütüyoruz. 
Mavi yakalılardan da yoğun talep 
var. Asgari ücret veya onun biraz 
üzerinde çalışıyorlar. Ekonomik kı-
sıtlıların, bütçelerini doğru yönet-
mesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu 
doğru yönettiğinde dar boğaza gir-
meyecek. Çok zengin olanın bunu 
yönetmeye ihtiyacı olduğunu dü-
şünmüyorum. Kartlar sınırsız bit-
mezmiş gibi alışveriş yapıyoruz. 
Halbuki onu ödüyorsunuz. Eği-
timlerde geri dönüşler çok iyi. Bir 
veya iki günlük eğitimler şeklinde 
gerçekleşiyor.” n AA

‘Üretime yönelik acil hamleler yapılmalı’

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Sezai Hazır
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Akşehir’deki Tarihi Arasta Bedesteni 
düzenlenen törenle açıldı. Tarihi çarşının Akşehir’in turizmle daha fazla anılmasına vesile olacağı belirtildi 

Arasta Bedesteni açıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından restorasyon çalışmala-
rı tamamlanan Akşehir’deki Tarihi 
Arasta Bedesteni’nin açılışı gerçek-
leştirildi. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, törende 
yaptığı konuşmada Akşehir’i her 
zaman büyük bir ilgi ile takip ettik-
lerini dile getirerek, “Konya’da yapı-
lan Bedesten Çarşısı Restorasyonu 
bütün dünyaya örnek oldu ve birçok 
güzelliğin ortaya çıkmasına vesile 
oldu. Buradaki çalışma da Akşehir’in 
turizmle daha fazla anılmasına vesi-
le olacak. Sadece Bedesten çalışma-
sı değil, bugüne kadar Büyükşehir 
Belediyemiz Avrupa Birliği projeleri 
dâhil olmak üzere Akşehir’e toplam 
147 milyon liralık bir yatırım gerçek-
leştirdi. Belediyecilik sürekli devam 
eden ve sürekli insanların ihtiyacına 
göre kendisini geliştiren bir yapı. 
Başkanımızın başladığı işleri devam 
ettirmek, tamamlamak ve bunlara 
yeni işler eklemek bizim görevimiz. 
Akşehir Otogarı ile ilgili çalışma-
lar inşallah en kısa sürede başlıyor. 
Mahallelerimizin kanalizasyon ek-
sikliklerinin tamamlanması ve Be-
desten’in devamı olan Rüştü Bey İş-
hanı’nın restorasyonuna da yine en 
kısa sürede başlayacağız” dedi. 

KONYA YİNE EN YÜKSEK 
DESTEK İLE TARİHE GEÇECEK 
Başkan Uğur İbrahim Altay, 24 

Haziran Seçimlerine de değindi. Al-
tay, “24 Haziran’da çok önemli bir 
seçime gidiyoruz. Öncesinde 2 Ha-
ziran’da tüm ümmetin takip ettiği 
liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan Konya’da 
olacak. Akşehir, mitingimize her za-
man büyük bir destek ve katılımda 
bulundu. Hepinizi 2 Haziran’daki 
mitingimize davet ediyorum. Yeni 
sistemde Konya yine en yüksek des-
teği veren il olarak tarihe geçecektir 
diye umut ediyoruz” diye konuştu. 
AKŞEHİR’İ CUMHURBAŞKANIMIZIN 

ARKASINDA DİMDİK 
DURMAYA DAVET EDİYORUM 
2004 yılından itibaren Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
önderliğinde Konya’nın çok önemli 
gelişme ve ilerlemelere imza attığı-
nı dile getiren Önceki Dönem Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Tahir Akyürek ise şöyle konuştu: 
“Türkiye tarihinin en önemli dö-

nüm noktalarından birisi olan kamu 
yönetiminde büyük bir inkılap olan 
Cumhurbaşkanlığı sisteminin ha-
yata geçeceği 24 Haziran Seçimle-
rinde desteğinizin artarak devamını 
diliyorum. Yeni bir dönem başlıyor. 
Bu dönemde bu sisteme inanma-
yan, bu sisteme karşı çıkanların za-
ten başarılı olması mümkün değil. 
Bu konuda saygın bir konumu olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni en saygın 
bir şekilde temsil eden ve Türki-
ye’yi bir Irak, bir Libya, bir Suriye, 
Afganistan olmaması için canla 
başla çalışan ve büyük Türkiye’nin 
kuruluşunda önemli bir rol üst-
lenen Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın arkasında sapa-
sağlam ve yanında güçlü bir şekilde 
durmaya davet ediyorum.” 

TEK DERTLERİ 
CUMHURBAŞKANIMIZI DEVİRMEK 

Konuşmasında muhalefet par-
tilerine ve ittifaklarına yönelik eleş-
tirilerde bulunan AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, “Cumhurbaş-
kanımız olmasın da kim olsun? Al-
ternatifler yok. Türkiye’nin nereye 
gideceğini ülkenin güç kaybedece-
ğini bilseler dahi her şeylerini Recep 
Tayyip Erdoğan’ın olmaması üzeri-
ne kurdular. Konya’dan yolu geçme-
miş veya CHP zihniyeti ile de hiçbir 
yerde kesişmeyen bir adayı liste 
başına getirip koyuyorlar. Herhâlde 
şaşkınlık bu olsa gerek. Allah kim-
seyi şaşırtmasın. Milletimiz her şe-
yin farkında. İnşallah 24 Haziran’ın 
akşamında Türkiye en güçlü mec-
lis yapısı ile güçlü bir lidere verilen 

hükümet sistemi ile yoluna devam 
edecek” ifadelerini kullandı. 

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, Akşehir’in 154 tescilli Sel-
çuklu eseri, 2 bin özgün mimarisine 
sahip Akşehir Evleri, 16 türküsü, 8 
folkloru ile ayrı ve özgün bir kültüre 
sahip olduğunu dile getirerek, Tarihi 
Arasta Çarşısı’nın bu yapıyı pekişti-
receğine vurgu yaptı. Akkaya, res-
torasyon çalışması nedeniyle Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti. 

Konuşmaların ardından kurde-
lanın kesilmesi ile Tarihi Akşehir 
Arasta Çarşısı’nın açılışı yapıldı. Açı-
lış sonrası protokol üyeleri, Tarihi 
Arasta Çarşısı’nda esnafları ziyaret 
etti.
n HABER MERKEZİ

YURTKUR personeline
etik davranışlar anlatıldı 

Seydişehir’de süneye 
karşı biyolojik mücadele

Beyşehir’de, yurt personeline 
“Etik Haftası” kapsamında eğitim 
semineri verildi. Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURT-
KUR) Beyşehir Yurt Müdürlüğü’n-
de, yurtlarda görev yapan perso-

nele KYK Yurt Müdürü Mustafa 
Songül tarafından seminer verildi. 
Yaklaşık bir saat süren seminerde, 
personele etik ilkeleri ve kamuda 
uyulması zorunlu etik davranışlar 
anlatıldı. n AA

Seydişehir Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü, süneye karşı 
doğal yöntem olarak hububat ekili 
alanlara, biyolojik mücadele kapsa-
mında faydalı böcek bıraktı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğü süne ekiplerin-
den alınan bilgiye göre, hububat 
alanlarına bırakılan faydalı böcek-

lerin, sünenin en önemli ve etkili 
doğal düşmanı olduğu belirtildi. 
Parazitoitlerin, süne yumurtalarına 
kendi yumurtalarını bırakarak bu 
böceğin çoğalmasını engellediğini 
vurgulayan teknik ekipler, Çavuş 
Mahallesi’nde hububat ekili 40 de-
kar tarlaya faydalı böceklerin bıra-
kıldığını kaydetti. n AA
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Yerli otomobilde ‘Filyos’ açıklaması! 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanı Dr. Faruk Özlü, önceki gün 
yerli otomobille ilgili yaptığı açık-
lama, kafalarda soru işareti bırak-
tı. Bakan Özlü, yerli otomobilin 
yeriyle ilgili Zonguldak’ta yaptığı 
açıklamada, Zonguldak Filyos’un 
şansının yüksek olduğunu açıkla-
ması, “Konya şansını kaybediyor 
mu?” sorusunu akıllara getirdi. 
Son yıllarda girişilen yerlileşme 
hamlesiyle birlikte Türkiye’nin 
kendi otomobilini üretmesi de 
gündeme geldi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın gün-
deme getirdiği “yerli otomobil” 
konusunda son yıllarda önemli 
adımlar atılmıştı. 2017’nin yılının 
sonlarında ise yerli otomobil pro-
jesinde yer alacak üreticiler bu-
lundu ve gerekli imzalar atılmıştı. 
Ortak girişim grubunda Anado-
lu Grubu, BMC, Kıraça Holding, 
Turkcell ve Zorlu Holding yer al-

mıştı. 
YER ARAYIŞLARI SÜRÜYOR 
Yerli otomobille ilgili atılan 

adımın ardından, otomobilin üre-
tim merkezinin hangi ile kurula-
cağıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. 
Hükümet veya üretici firmalar ko-
nuyla ilgili net bilgiler vermezken, 
birçok il yerli otomobile talip oldu. 
Türkiye’nin otomobiline ilk olarak 

Bursa’da İnegöl ve Yenişehir ilçe-
leri öne çıkarken, daha sonra da 
Sakarya, Kayseri, Konya, Aliağa, 
Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Kütah-
ya, Mardin, Diyarbakır, İzmir gibi 
iller de yerli otomobil için en uy-
gun yerin kendi bölgeleri olduğu-
nu belirttiler. 

KONYA CİDDİ BİR 
ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Yerli otomobile talip olan Kon-
ya, işin ciddiyetini ortaya koyma 
adına önemli çalışmalar yürüt-
müş, Mevlana Kalkınma Ajansı, 
Konya Sanayi Odası, Konya Tica-
ret Odası, Konya Ticaret Borsası, 
Konya Organize Sanayi Bölgesi 
ortaklığıyla yerli otomobille ilgi-
li rapor hazırlanmıştı. “Konya’da 
Otomobil Üretilebilirliği Fizibilite 
Raporu”yla yerli otomobil için en 
uygun ilin Konya olduğu detaylı 
bir şekilde, farklı konu başlıkları ile 
anlatıldı. 

Raporda, Konya’nın otomobil 
yedek parça üretimindeki gücü, 
geniş sanayi arazileri, yapımına 
başlanan lojistik merkez ile Mer-
sin limanına bağlanacak olması, 
nitelikli iş gücü, Üniversite-sana-
yi işbirliği gibi Konya’nın önemli 
noktalarına dikkat çekilerek yerli 
otomobil için Konya’nın en uygun 
yer olacağı vurgulandı. 

BAKAN ÖZLÜ’DEN 
FİLYOS AÇIKLAMASI

Yaşanan bu gelişmelerin ar-
dından Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Dr. Faruk Özlü, yerli 
otomobille ilgili yaptığı yeni açık-
lamasıyla kafalarda soru işareti 
oluşturdu. Bakan Özlü önceki gün 
Zonguldak’ta yaptığı açıklamada, 
“Filyos Endüstri Bölgesi’nin ana 

alanlarından birisi motorlu kara ta-
şıtları olacak. Dolayısıyla Filyos’un 
şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden 
talep var. Ama değerlendirme kri-
terleri arasında önemli bir kriter 
limanlara yakınlık, liman arkası 
bölge olması. Çünkü ihracat ola-
cak. Bu bakımdan Filyos’un şansı 
yüksek” diye konuştu.
KAFALAR KARIŞIK, KONYA SESSİZ

Bakan Özlü’nünFilyos açıklama-
sı, kafalarda soru işaretine neden 
oldu. Özellikle Konya’nın yerli oto-
mobil konusunda yaptığı ciddi çalış-
malar ortadayken ve Konya’nın yerli 
otomobil konusundaki ciddi avantaj-
ları varken Bakan Özlü’nün yaptığı 
bu açıklama, Konya’yı üzdü. Bakan 
Özlü’nün açıklamalarının ardından 
Konya’dan henüz bir açıklama gel-
mezken, önümüzdeki günlerde ko-
nuyla ilgili bir açıklamanın yapılabi-
leceği değerlendiriliyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Necmettin Erbakan Üniversite-
sinde (NEÜ) I. Moleküler Biyoloji ve 
Biyoteknoloji İş Fikri Çalıştayı ger-
çekleştirildi. Ahmet Keleşoğlu Eği-
tim Fakültesi Erol Güngör Konferans 
Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın 
açılışında konuşan NEÜ Biyoteknolo-
ji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Yöntem çalıştayın bilim dünyasına 
katkı sağlamasını temenni ederek 
destek veren herkese teşekkür etti. 
InnoPark Konya Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. 
Fatih Mehmet Botsalı ise çalıştayın 
moderatörlüğünü yaptı. Gençlere 
girişimcilik anlamında yol gösterici 
olmak gerektiğini söyleyen Botsalı, 
“Yeni dünya markaları üretmeleri 
için gençleri motive etmeliyiz. Onları 

desteklemeliyiz. Nitelikli, bir şeyi ba-
şarabilen, büyük işletmelerde çalışa-
cak gençler yetiştirmeliyiz. Yarının 
girişimcileri bugün üniversitedeler. 
Önümüzdeki dönemler için hep bir-
likte çalışmalıyız” dedi. 

NEÜ Fen Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Esra Martin, Selçuk Üni-
versitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Eşref 
Hakkı, SÜ Veteriner Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Dinç, 
SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sema Hakkı ve Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Behiç Coşkun’un su-
numlarının ardından çalıştay sona 
erdi. n İHA

Mis Yapı’dan ev 
sahibi olma kolaylığı

Jandarmaya yakalanan suç
makinesi 5 kişi tutuklandı

Ev almanın prosedürlerle 
zorlaştığı günümüzde Mis Yapı 
Özkanlar İnşaat tüm prosedür-
leri alıcılar lehine kolaylaştırarak, 
müşterilerin ev sahibi olmasını 
sağlamayı amaçlayan bir kampan-
ya başlattı. “Kolay Ev Al” başlıklı 
kampanya ile bankasız, faizsiz ve 
kredisiz ev sahibi olma imkanları 
sunuluyor.

Mis Yapı Özkanlar İnşaat Ge-
nel Müdürü Bahattin Işık , Kon-
ya’da şimdiye kadar görülmemiş, 
tüm formaliteleri kaldırarak ev 
sahibi olmayı sağlayacak büyük 
bir kampanya başlattıklarını ifade 
etti. Genel Müdür Bahattin Işık 
“Konya’da Mis Yapı Özkanlar İn-
şaat olarak yıllardır projeler ürettik. 
Çok sayıda insanı ev sahibi yaptık. 
İnsanların ev sahibi olma mutlulu-
ğa ortak olduk. Onlarla birlikte se-
vindik. Ev sahibi olma sevinçlerine 
şahit olduk. Bu mutluluk bizi hep 
gururlandırdı. Bu heyecanla “Ko-
lay Ev Al” kampanyası ile Konyalı 
hemşehrilerimizin daha kolay ev 
almalarını sağlamak istedik. Özel-
likle formalitelerden yorulup ev sa-
hibi olamayan müşterilerimiz bize 
bu yolu gösterdi. Biz de bankaya 

gitmeden, kredi kullandırmadan, 
faize boğulmadan ev sahibi yaptır-
mak için böyle bir kampanya baş-
latmaya karar verdik. Konya’nın 
farklı mevkilerinde projelerimiz 
var. Biten projeler yanında, devam 
eden veya başlamak üzere olan 
projelerimiz var. Hepsini kapsayan 
bir kampanya ile müşterilerimiz 
diledikleri yerden diledikleri evi sa-
tın alabilecekler. Burada en önemli 
farklılık, kesinlikle kolayca ev sahi-
bi olmalarını sağlayan prosedürsüz 
formalitesiz bir kampanya olması-
dır. Müşterimiz istediği evi seçip 
bol taksit seçeneğiyle, bankasız, 
faizsiz ve kredisiz şekilde ev sahibi 
olabilecek. Ev sahibi olmayı düşü-
nen müşterilerimizi seçenekleri 
görmeleri için özellikle Mis Grup’a 
bekliyoruz. Mis Grup’a gelerek 
bize düşündükleri konutlarla ilgili 
her türlü sorularını sorabilirler. Biz 
her konuda müşterilerimize yar-
dımcı olmak arzusundayız.” dedi. 
“Bankasız Kredisiz Faizsiz Kolay Ev 
Al” kampanyasının kısa süreliğine 
uygulanacağı için ev sahibi olmak 
isteyen müşterilerin acele etmesini 
özellikle vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde yakalanan 
toplam 98 farklı suçtan arandığı 
ortaya çıkan, aralarında 1’i cezae-
vi firarisi olan 5 şüpheli çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. 

Edinilen bilgiye göre, Beyşe-
hir-Isparta Karayolu üzerindeki 
jandarma kontrol noktasında yapı-
lan ‘dur’ ihtarına uymayan 07 ABK 
995 plakalı otomobille kovalamaca 
yaşandı. Yaşanan uzun süreli ko-
valamacanın ardından yakalanan 
otomobildeki 3’ü kadın 5 şüpheli 
ise sahte kimlik ibraz etti. Şüphe-
lilerin gerçek kimliklerinin tespit 
edilmesi sonrasında toplamda 98 
farklı suçtan arandıkları ortaya 
çıktı. Jandarma ekipleri tarafın-
dan yapılan kimlik sorgulamasında 
şüphelilerin, aralarında hırsızlık, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde ti-
careti yapma, konut dokunulmazlı-
ğını ihlal, resmi belgede sahtecilik, 

hükümlü veya tutuklunun kaç-
ması gibi bazı suçların da olduğu 
toplam 98 farklı suçtan arandığı 
belirlendi. Jandarma tarafından 
gözaltına alınan kimliksiz Yaşar 
Ç’nin 12, A.Ş. adına düzenlenmiş 
sahte kimlikle yakalanan Yadigar 
Ç’nin 36, D.A. adına düzenlenmiş 
sahte kimlik belgesi ile yakalanan 
aynı zamanda cezaevi firarisi olan 
Nefiye A’nın 18, H.A. adına dü-
zenlenmiş sahte kimlik belgesi ile 
yakalanan Şerif Ali K’nin 15, L.A. 
adına düzenlenmiş sahte kimlikle 
yakalanan Yeliz N’nin ise 17 farklı 
suçtan arama kaydı bulunduğu be-
lirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından mev-
cutlu olarak Beyşehir Adliyesine 
sevk edilen suç makinesi 5 şüpheli, 
çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tara-
fından tutuklandı. Kadın şüpheliler 
Konya, diğerleri ise Seydişehir’deki 
cezaevine gönderildi.  n İHA

35. ölüm yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek kitapları ve mısralarıyla anıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, “Onun bütün eserleri imanın ya arayışı ya hasreti yada yücelişi ve takdir edilişidir” dedi 

‘Kaygısı gençlikti’

Konya Valiliği İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü tarafından 35. ölüm 
yıldönümünde Necip Fazıl Kısakü-
rek kitapları ve mısralarıyla anıldı. 
Büyükşehir Belediyesi İl Halk Kü-
tüphanesinde gerçekleştirilen anma 
programında, katılımcılara Kısakü-
rek’i anma belgeseli izletildi. Prog-
ramın ardından katılımcılar, açılmış 
olan Necip Fazıl Kısakürek kitapları 
ve Büyük Doğu dergi kitapları ser-
gisini gezdi. 

Anma programında konuşan 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdü-
rü Abdüssettar Yarar, “Türkiye’nin 
son yüzyıldaki siyaset ve kültür 
hayatına fikirleriyle damga vuran 
üstad Necip fazıl Kısakürek’i vefat 
yıldönümünde rahmetle anıyorum. 
‘Beni de Allah ve Resul aşkının ya-
nık bir örneği ve ardından bir takım 
sesler bırakmış divanesi olarak ara-
da bir hatırlayınız’ diyor üstadımız. 
Bugün 25 Mayıs biz üstadı bu vesile 
ile bir kez hatırlamayı öncelikli tut-
tuk. Yayınladığı Büyük Doğu dergisi 
ve kitaplarıyla Türkiye’de ki Müs-
lümanların imanla aksiyonu buluş-
turmasında öncülük yaparak büyük 
emek sarf eden üstad aramızdan 
tam 35 yıl önce bugün ayrılmıştı. 
Yakın tarihimizde üzerinde en çok 
yazılıp çizilen isimlerin başında ge-
len Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinin 
yanı sıra denemeden, tiyatroya, 
biyografiden, anıya birçok türde 
kaleme aldığı eserlerle edebiyat ve 

düşünce dünyamızda çığır açan bir 
fikir ve aksiyon adamı olarak nesil-
lerin üstadı oldu. Çilelerle dolu 40 
yıllık mücadelenin sonucu olarak 
600 sayılı büyük doğu koleksiyonu 
onun adıyla özdeşleşmiş en bü-
yük eseri oldu.100 den fazla kitap 
hakkında yazılmış eserler doktora 
çalışmaları inceleme eserleri ve 
binlerce makale onun fikirlerinin 
hep izini taşımıştır. Merhum üsta-
dımız şiirliğinin, şairliğinin yanı sıra 
Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinin 
kültür edebiyat ve fikir hayatına yön 
vermiş büyük bir dava fikir adeta 
abidevi insanıdır. 25 Mayıs 1980 
de Türk edebiyat vakfı tarafından 
sultanı şuhera şairlerin sultanı ilan 
edildi. Evet üstad necip fazıl şairdir 

ve şairler sultanıdır. Onun bütün 
eserleri imanın ya arayışı ya hasre-
ti yada yücelişi ve takdir edilişidir 
daha doğrusu onun şairliği iman 
içindir. Üstad kendi ifadesinde bunu 
şöyle açıklar biz şiiri iman için bilmi-
şiz ve bu mihrak bilgiyi geçtiği bin 
bir yol ağzı olarak kabul ederiz. Şi-
irler siyasete sosyal sorgulamadan 
ekonomik sistematiğe kadar düşün-
cesini yoran ve halk çareleri arayan 
bir mütefekkirdir” dedi. 

“Necip Fazılın en temel kaygısı 
gençlerdi, gençlikti” diyen Yarar, 
“Eserlerinde görüleceği gibi bu 
gençlik zaman bendedir ve me-
kan bana emanettir şuurunda bir 
gençlik olmalıdır.Maya tutması için 
30 küsür yıldır yırtındığı kıvrandığı 

zindanlarda çürüdüğü ama bugün 
onun emeğini verdiği gençliğin 
Türkiye’nin yönetiminde olmasını 
görmeyi cenabı hak takdir etseydi 
yakınen tanıyanlar var salonumuz-
da inanın çok mutlu olurdu, şükre-
derdi alnını secde makamına çiviler 
dikendi ifadesiyle” dedi. 

Necip Fazıl Kısakürek’in mıs-
ralarına yer veren Yarar, “Durun 
kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak 
haykırsam kollarımı makas gibi aça-
rak durun, durun bir dünya iniyor 
tepemizden çatırtılar geliyor ka-
ranlık kubbemizden değerli konuk-
lar üstadımız sanki 40 sene önce 
Türkiye’nin bugünkü kuşatılmasını 
anlayarak bu dizeleri ifade ettiğini 
anlamakta hiç zorlanmıyoruz bizler 
millet ümmet ve insanlık olarak te-
pemize inen bu gök kubbeyi daha 
fazla görmezlikten gelemeyiz inan-
cına sahibiz, fet fet üzerimize düşe-
ni yaptığımızda insanlık olarak bu 
sıkıntıları aşacağımız muhakkaktır” 
şeklinde konuştu. 

Düzenlenen programa, Vali 
Yakup Canbolat, AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Cum-
huriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, 
protokol üyeleri ve davetlilerle öğ-
renciler katıldı.
n İHA

‘Markalar için gençleri motive etmeliyiz’

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü

Mis Yapı Özkanlar İnşaat 
Genel Müdürü Bahattin Işık



“Hz. Mevlana Konya’ya niye geldiyse, ben de Konya’ya o yüzden geldim” diyen Afganistanlı Beşir Ahmet, iki ülke arasındaki bağa 
dikkat çekti. Belh ile Konya’nın toprağının bile aynı olduğunu belirten Ahmet, “Toprağı aynı, insanı aynı” diye konuştu

Toprağı aynı, insanı aynı

Hz. Mevlana’nın Anadolu’ya gel-
diği ülke olarak bilinen Afganistan, 
birçok işgal ve savaşların yaşandığı 
bir ülke olarak dikkat çekiyor. Onca 
zor şartlara rağmen yükselen İslam, 
Afganistan’ın yok olmamasını sağ-
ladı. Son yıllarda daha iyi bir ortama 
kavuşan ve durumu iyiye giden Af-
ganistan’dan her yıl Türkiye’ye on-
larca öğrenci geliyor. Eğitim görmek 
için daha çok Türkiye’yi tercih eden 
Afganlar, Türkiye ile Afganistan ara-
sındaki benzerlikler nedeniyle burada 
yabancılık çekmiyor. Yüksek lisans 
eğimi için gelen ve 3 yıldır Konya’da 
yaşayan Afganistanlı Beşir Ahmet, 
önemli bilgiler paylaştı. “Mevlana 
Konya’ya niye geldiyse, ben de Kon-
ya’ya o yüzden geldim” diyen Ahmet, 
Afganistan ile Konya’nın arasındaki 
benzerliklere dikkat çekti.  

BENZERLİKLER VAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Kamu Yönetimi Bölümünde Yük-
sek Lisans yapan Afganistanlı Beşir 
Ahmet, Afganistan’ın Belh şehri-
ne yakın bir bölgeden geldi. 3 yıldır 
Konya’da olan Beşir Ahmet, “Türkiye 
diğer ülkelere göre kültür, din açısın-
dan bize en yakın olduğu için seçtim. 
Özellikle Konya. Konya’nın çok ben-
zerlikleri var. Yemekler, insanların 
adetleri, camiden çıkarken amca-
larımızın davranışları, ezan sesleri, 
bayramlarda, Ramazanlarda büyük 
benzerlikler var. Hz. Mevlana neden 
geldiyse ben de ondan geldim” dedi. 

BURADA GÜZEL CAMİLER VAR
Yaşam tarzındaki benzerlikler-

den dolayı Konya’da zorluk çekme-
diğini belirten Ahmet, şöyle devam 
etti, “Ben Afganistan’daki akraba-
larımla görüştüğümde burası sizin 
yaşadığınız yer gibi diyorum. Ben 
Avrupa’ya da gittim ama oradayken 
ezan sesini özlemiştim. Ama burası 
Müslüman bir ülke. Ezan sesi duyun-
ca rahatlıyorum. Bir de burada çok 
güzel camiler var. Ama camilerde 
gençleri çok fazla görmüyorum bu 
beni üzüyor. Konya’da bizlere çok 
değer veriliyor. Ben çok seviyorum 
bu nedenle Konya’yı. Biz bu anlamda 
zorluk da çekmiyoruz. Aile yapısında 
biraz farklılıklar var Afganistan ile 
Türkiye arasında. Burada mesela ba-

yanlar hür iradeleriyle evlenebiliyor. 
Ailesi izin vermese de kanunlara göre 
evlenebiliyor veya boşanabiliyor. Yeri 
geldiğinde devlet o bayana sahip çı-
kıyor. Ama Afganistan’da öyle değil. 
Yetki tamamen babadadır Afganis-
tan’da. Ramazan’da en çok sahurları-
mızı özledim. Çünkü burada sahurda 
kahvaltılık yeniyor daha çok. Biz Af-
ganistan’da sahurda ağır yemekler 
yeriz. Pilav, kavurma gibi yemekler 
yeriz. Biz Afganistan’da şöyle bir uy-
gulama yaparız. Camilerde iftardan 
önce uzun sofralar kurulur. Herkes 
evinden bir şeyler götürerek camiye 
gider. Ezan okununca orada iftar açı-
lır, namaz kılınır. Namazdan sonra da 
herkes evine gider ve tam yemeğini 
yer. Ramazan’da özel hazırlıklar ya-
pılır. Özel yemekler hazırlanır, tatlılar 
yapılır. Bayramlarda da Türkiye’deki 
gibi benzerlikler var. Bayram sabahı 
herkes namaza gider, namazdan çı-
kılıp eve geline ailede bayramlaşma 
yapılır. Sonra birlikte kahvaltı yapılır 
ve akrabalar, komşular bayramda 
ziyaret edilir. Biz orada sofrayı sabah 
açarız akşam kapatırız. Çünkü evde 
bir oda misafir için hazırlanır ve misa-
firler ağırlanır. Konya’da Ramazan’lar 
da çok güzel. Özellikle Büyükşehir 
Belediyesi veya başka kurumların if-
tar programları oluyor. Bu benim çok 
hoşuma gidiyor. Kültürpark’ta tera-
vih namazlarından sonra programlar 
oluyor. Bunlar da oldukça güzel olu-
yor.”

KONYA İLE BELH’İN TOPRAĞI AYNI
“Konya çok güzel bir şehir” di-

yen Ahmet, Konyalıların kendilerini 
“yabancı” görmediklerini söyledi. 
Bundan dolayı çok mutlu oldukları-
nı dile getiren Ahmet, Hz. Mevlana 

hatırlatması yaptı. Ahmet, “Büyük-
şehir Belediyesi’nden bir ekip Afga-
nistan’ın Belh şehrine gitmiş. Orada 
hangi bitki yetişir diye toprak analizi 
yapmışlar. Konya ile Belh’in toprağı 
aynı çıkmış. Toprağı aynı, insanı aynı. 
Hz. Mevlana öyle bir şeye bağlamış 
ki. Şimdi Afganistan Belh değil de 
bütün dünyayı bağlıyor Hz. Mevlana. 
Görülmeyen bir bağ kurmuş.  Afga-
nistan’da Hz. Mevlana biliniyor. Kon-
ya’ya oradan geldiği biliniyor. Hatta 
Üniversitelerde Mevlana Şinasi diye 
okutuluyor. Mevlana Caddesi, Mev-
lana Evi, Mevlana kütüphanesi gibi 
yerler var.  Sema gösterileri filan da 
yapılıyor. Orada da Hz. Mevlana tanı-
nıyor” diye konuştu. 

AFGANİSTAN HAKKINDA 
Afganistan’da merkezi otorite ül-

kenin tamamına egemen değil. Gü-
venlik sorunu sürüyor. Ülkede hâlâ 
büyük çoğunluğu ABD’li 80 binin 
üzerinde yabancı asker var. Dün-
yadaki afyonun yüzde 90’ı Afganis-
tan’da üretiliyor.  Afganistan’da Peş-
tunlar, Tacikler, Hazaralar, Aymaklar 
(Aimaq), Türkmenler, Özbekler, Kır-
gızlar ve Beluçilerin de aralarında bu-
lunduğu birçok etnik grup var. 20 ile 
40 arası farklı dil ve lehçe konuşulu-
yor; 30 milyonluk nüfusunun yüzde 
20’si kentlerde, geri kalan yüzde 80’i 
ise kırsal alanlarda hayatını sürdürü-
yor. Dünyanın en sert coğrafi koşulla-
rından birine sahip olan Afganistan’ın 
üçte ikisini dağlarla kaplı. Yer yer 6 
bin metre yüksekliğe çıkan dağlar 
ülkede ulaşım, iletişim ve ticareti zor-
laştırıyor. Coğrafi yapı nedeniyle her 
bölgenin, merkezden bağımsız ola-
rak kendi kendine yeterlilik göster-
mek zorunda olduğu ülkede, ticaret 
bile uzun yıllar boyunca hep bölgesel 
düzeyde kaldı, ulusal düzeye yayıla-
madı. Doğal kaynaklar bakımından 
oldukça zengin olan ülkede kömür 
ve demir yataklarının yanı sıra bakır, 
kurşun, berilyum ve çinko bulunu-
yor. Zengin hidroenerji potansiyeli 
yoksulluk nedeniyle kullanılamıyor. 
SSCB’nin işgali bölgede günümüze 
kadar sürecek bir İslami hareketin 
tohumlarını atmış oldu. Sadece Afga-
nistan’daki mücahitler değil, dünya-
nın dört bir yanından Müslümanlar, 

Sovyet askerlerine karşı savaşmak ve 
Afganistan’ı işgalden kurtarmak için 
bölgeye gitti. İç savaş sürerken kuru-
lan Taliban, farklı grupların desteğini 
aldı ve 27 Eylül 1996’da Kabil’e gire-
rek iktidarı ele geçirdi. Böylece Afga-
nistan’da, ABD liderliğindeki NATO 
birliklerinin 2001’deki saldırısına ka-
dar devam edecek dönem başlamış 
oldu. Dünya tarihinin önemli dönüm 
noktalarından 11 Eylül 2001 saldırı-
larıyla Afganistan için yeni bir dönem 
başladı. Kaçırılan iki yolcu uçağı New 
York’ta Dünya Ticaret Merkezi’nin 
ikiz kulelelerine, bir uçak Washing-
ton’da Pentagon’a çarptı. Bir uçak da 
yolcularla hava korsanları arasında-
ki mücadeleden sonra Pensilvanya 
kırsalında düştü. Yaklaşık 3 bin kişi 
öldü. ABD saldırıdan Afganistan’da 
üslenmiş El Kaide ve lideri Usame 
Bin Ladin’i sorumlu tuttu. Afganis-
tan’ı yöneten Taliban’dan El Kaide 
üslerini kapatmasını ve liderlerini 
ABD’ye teslim etmesini istedi. Tali-
ban reddetti.  7 Ekim 2001’de Ame-
rikan ve İngiliz uçaklarının Taliban ve 
El Kaide hedeflerine hava saldırısıyla 
Afganistan’da yeni bir savaş başladı.  
2014’te yabancı güçlerin tamamen 
çekilmesi öngürülüyor ama Washin-
gton ile Kabil arasında ABD asker-
lerinin bu tarihten sonra da ülkede 
kalmasını sağlayacak ikili güvenlik 
anlaşması üzerinde pazarlıklar sürü-
yor.  Karzai Hükümeti ülkede güven-
lik operasyonlarına destek için belli 
sayıda ABD askerinin kalmasının şart 
olduğunu düşünüyor. Obama yöneti-
mi ise, Amerikan askerlerine Afgan 
yasaları karşısında bir tür dokunul-
mazlık ve operasyon serbestisi tanı-
yacak güvenlik anlaşması hazırladı. 
Anlaşma taslağı, 24 Kasım 2013’te 
halk meclisi Loya Jirga’nın onayından 
geçti. Ancak Karzai anlaşmayı imza-
lamadığı için yürürlüğe giremedi.

Afganistan’da 5 Nisan 2014 
günü, Karzai’den sonra görev yapa-
cak cumhurbaşkanı ve il meclisleri 
üyelerini belirlemek için sandık ba-
şına gidildi. Taliban’ın tehditlerine 
rağmen Afgan halkının seçimlere 
katılımı çok yüksek düzeye ulaştı. 
Cumhurbaşkanlığı için çok sayıda 
aday yarıştı. 

Beşir Ahmet
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Ali Koç: Aykut Kocaman bir hocadan fazlasıdır
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, 

“Aykut Kocaman ile devam etmek 
çok isterdim. Bu konu hakkında bir 
şey söylemiyorum ama istikrara ina-
nıyorum. Devam ederse katkılarının 
olacağını biliyorum ancak Fenerbah-
çe taraftarının da beklentisini göz ardı 
etmemek lazım” dedi. 

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 2-3 
Haziran’da yapılacak olağan genel 
kurulunda başkanlığa aday olan Koç, 
katıldığı bir televizyon programında 
gündeme dair konulara değindi. Tek-
nik direktör Aykut Kocaman ile ilgili 
soruya yanıt veren Koç, “Devam et-
meyi çok isterdim. Bu konu hakkında 
bir şey söylemiyorum ama istikrara 

inanıyorum. Devam ederse katkıları-
nın olacağını biliyorum ancak Fener-
bahçe taraftarının da beklentisini göz 
ardı etmemek lazım” diye konuştu. 

“AYKUT KOCAMAN BİR 
HOCADAN FAZLASIDIR” 

Aykut Kocaman’ın bir hocadan 
fazlası olduğunu belirten Koç, “3 
Temmuz’u biz beraber yaşadık. Aykut 
hocanın, insanlığıyla, adamlığıyla 
benim kalbimde yeri farklıdır. 3 Tem-
muz’da birlikte neler yaşadığımızı bir 
biz, bir de Allah bilir. Aykut hoca o dö-
nemde takımı motive etti. Son maça 
kadar şampiyonluk şansımızı korudu, 
orada çok önemli bir liderlik gösterdi. 
Türkiye Kupası’nı yıllar sonra onunla 

aldık. UEFA’da yarı final oynadık. Ay-
kut Kocaman bu camianın değeridir. 
Devam etmek çok isterdim. Bu konu 
hakkında bir şey söylemiyorum ama 
istikrara inanıyorum. Devam ederse 
katkılarının olacağını biliyorum ancak 
Fenerbahçe taraftarının da beklentisi-
ni göz ardı etmemek lazım” ifadelerini 
kullandı. 

“ALEX’İN GÖNLÜMÜZDEKİ 
YERİ FARKLI” 

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu 
Alex de Souza hakkında da konuşan 
Ali Koç, “Alex’in de hepimizin gön-
lünde yeri farklıdır. Hataları olmuştur. 
Özellikle son dönemde hatalar yap-
mıştır ancak gidiş şekli kabul edile-

mez. Jübile sistemini her futbolcumuz 
için geliştirmeliyiz, sadece Alex için 
değil. Fenerbahçe’nin, sporcularıyla 
iyi bir şekilde ayrılması lazım. Onlar 
bizim bir anlamda elçimiz. Alex, şu 
an teknik heyette yer alamaz. Kendini 
bu alanda geliştirmesi lazım. Çok zeki 
birisi. Gelecekte olabilir” şeklinde ko-
nuştu. 

“OBRADOVİC İSTEDİĞİ 
SÜRECE BURADA OLACAK” 

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basket-
bol Takımı Başantrenörü Zeljko Obra-
dovic’i öven Koç, “Obradovic’ten Al-
lah razı olsun. O devam etmek istediği 
sürece burada, bizimle olacak” dedi. 
n İHA

Galatasaray’da 
başkanlık değişmedi

Galatasaray’da gerçekleşen olağan seçimli genel ku-
rulda 20 sandıktan 16’sı açıldı. En yakın rakibi Dursun Öz-
bek’in 1051 oy önünde bulunan Mustafa Cengiz, Galata-
saray’da resmen yeniden başkan seçildi. Galatasaray’da 
beklenen başkanlık seçimi bugün gerçekleşirken, oyların 
sayımına devam ediliyor. 20 sandıktan 16’sının sayıldığı 
sarı-kırmızılı camiada Mustafa Cengiz resmen başkan 
oldu. Açılan 16 sandık sonucunda 2062 oy alarak en ya-
kın rakibi Dursun Özbek’le arasındaki oy farkını 1051’e 
yükselten Cengiz, kalan 4 sandıktaki 989 oyun tamamını 
Dursun Özbek’in alması halinde bile başkanlık koltuğuna 
oturmayı garantiledi. Açılan 16 sandıkta toplam 3814 oy 
kullanılırken, bu oyların 2061’si Mustafa Cengiz’e gitti. 
Bu sonuçla birlikte Cengiz, Galatasaray’da ocak ayında 
yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından bu 
seçimden de galibiyetle çıkarak başkanlık görevini sür-
dürdü.  n İHA

Burak, gelen 
tekliflere açık

Trabzonspor, sezon başında Çin’in Beijing Guoan ta-
kımından 3 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer edi-
len ve yılda 3 milyon 550 bin Euro 18 milyon 486 bin TL) 
kazanan Burak Yılmaz’a gelecek olan transfer teklifleri 
için kapısını açtı. Bordo-mavili kulübün, golcü oyuncusu 
için 4-5 milyon Euro civarında (27 milyon TL) bir bonser-
vis bedeli belirlediği öğrenildi. Trabzonspor, kadrosunda 
bulunan yüksek maliyetli oyuncularla birlikte yeni sezon 
planlamasından düşünmediği futbolcularla yollarını 
ayırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi biten 
oyuncularla yeni sezon için henüz yeni mukavele yapma-
yan Trabzonspor, ekonomik olarak yük olan futbolcularla 
da karşılıklı yapacağı görüşmeler sonrası sonuç alama-
ması halinde yollarını ayıracak.  n İHA

Beşiktaş’ta gözler 
transfere döndü

Yeni sezon öncesinde kadroda yapılanmaya gitmeyi 
planlayan Beşiktaş’ta transfer için görüşülecek isimler 
belli oldu. Eldeki isimleri göndererek maliyeti düşürmek 
isteyen Kara Kartal’da ilk hedef sağ bek ve forvet transfe-
rini noktalamak. Ligi 4. sırada bitirerek hedefinin uzağın-
da kalan Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi. Beşiktaş’ın 
atağıİtalyan ekibinin Brezilyalı sağ beki Bruno Peres için. 
Talisca’yı Benfica’dan 21 milyon Euro’ya alıp, Roma’ya 
30 milyon Euro’ya satarak 9 milyon Euro kar etmek iste-
yen siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki sağ bek Bruno Peres’i 
de kadroya dahil etmek istiyor. Talisca’nın bölgesinde 
oynayan genç yıldız Gerson da bir diğer hedef. Siyah-be-
yazlı yetkililer, İtalyan yöneticilere, “Gerson’u kiralık ola-
rak verin” talebinde de bulundular. Roma’yla görüşme-
ler sürerken, Beşiktaş’ın mayıs ayı sonuna kadar Talisca 
konusunda adım hakkı bulunuyor.  n İHA

Mahmut Tekdemir: İyi bir Milli Takım ortaya çıkacak
Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu 

Mahmut Tekdemir, genç ve tecrübeli oyun-
cuların kaynaşmasıyla birlikte daha iyi bir 
A Milli Takım ortaya çıkacağını ve bunu da 
gelecek maçlarda göstereceklerini söyle-
di. A Milli Takım, İran maçı hazırlıklarını 
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Merkezi’nde sürdürüyor. Ay-yıldız-
lıların tecrübeli futbolcusu Mahmut Tek-
demir de burada İhlas Haber Ajansı muha-
birine açıklamalarda bulundu. Milli forma 
ile yeni bir döneme girdiklerini aktaran 
Tekdemir, “Yeni bir kamp dönemine baş-
ladık. Bizim için hazırlıklar çok iyi gidiyor. 
Herkes çok özverili çalışıyor. Önümüzde 3 
maç var. Bizim için önümüzü görme açısın-
dan önemli maçlar. Bu maçları kazanmak 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 

“SEZONU BAŞARILI 
GEÇİRDİK DİYEBİLİRİM” 

Tecrübeli futbolcu, Başakşehir forması 
altında sezonun kendileri için başarılı geç-
tiğini de belirterek, “Sezonu 3. bitirmemize 
rağmen büyük bir bölümü bizim için iyi geç-

ti. Sonuçta 100 yıllık kulüplerle mücadele 
ediyorsun. Bu anlamda yarışı sonuna kadar 
devam ettirmek önemliydi. 3. olduk ama 
sezon bizim için başarılı geçti diyebilirim” 
açıklamasını yaptı. 

“GENÇ VE TECRÜBELİLERLE
 İYİ BİR TAKIM ÇIKACAK” 

A Milli Takım’da yaşanan gençleştirme 
çalışmalarıyla ilgili de konuşan Mahmut, 
“Son zamanlarda Avrupa’da oynayan bir-
çok genç oyuncu var. Hem genç arkadaşla-
rımız hem de tecrübeli ağabeylerimiz var. 
Bu kaynaşmayla beraber iyi bir takım çıka-
cağına inanıyorum. Önümüzdeki maçlarda 
inşallah bunu göstereceğiz” değerlendir-
mesini yaptı. 

“UMARIM EURO 2024’Ü DE ALIRIZ” 
Mahmut Tekdemir, 2020 UEFA Şampi-

yonlar Ligi finalinin İstanbul’da oynanacak 
olmasıyla ilgili ise şunları söyledi: 

“Bu tür finalleri hak ediyoruz. Bunun 
için yeterli düzeyde sahalarımız var. Ben 
güzel olacağını düşünüyorum. Umarım 
EURO 2024’ü de alırız.”  n İHA

558. milli maç!
A Milli Futbol Takımı, İran ile bugün İstanbul’da yapacağı hazırlık maçıyla 558. kez sahaya çıkacak. 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 21.15’te başlayacak. Lucescu’nun şans 
vermesi durumunda milli takımın kalesini Konyasporlu oyuncu Serkan Kırıntılı koruyacak

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293’ü resmi, 
264’ü özel geride kalan 557 maçta, biri hükmen olmak 
üzere 210 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez 
de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239’u deplasman-
da, 239’u evinde, 79’u da tarafsız sahada olmak üzere bu 
maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 
732 gol attı, kalesinde 808 gol gördü. A Milli Takım, bu-
güne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. 
Milliler, 557 karşılaşmanın 479’unu Avrupalılarla, 30’unu 
Asyalılarla, 23’ünü Amerikalılarla, 22’sini Afrikalılarla, 
3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 557 maç içinde 

birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 
17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki Başakşehir Fatih 
Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. 
Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural 
dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye 
lehine 3-0’lık skorla tescil etti.Öte yandan, Türkiye’nin 21 
Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 
6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın 
UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirme-
ye alınmadı.

BAŞAKŞEHİR’DE İKİNCİ MİLLİ HEYECAN
Türk Milli Takımı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim 

Stadı’ndaki ikinci maçını İran ile oynayacak. Ay-yıldızlı 
ekip bu statta ilk maçını Yunanistan ile oynamıştı. Türki-
ye, o karşılaşmayı 3-0 hükmen kazanmıştı. 

MİLLİLER 2,5 YIL SONRA İSTANBUL’DA
A Milli Futbol Takımı, İran karşılaşması ile yaklaşık 

2,5 yıl sonra İstanbul’da bir maça çıkacak. İstanbul’daki 
son karşılaşmasını 17 Kasım 2015’te 3. İstanbul Başak-
şehir Fatih Terim Stadı’nda oynayan ay-yıldızlı ekip, Tür-
kiye’deki son 11 maçının 7’sini Antalya, 3’ünü Eskişehir, 
birini de Konya’da yapmıştı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 9. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu 

dönemindeki 9. maçına İran karşısında çıkacak. Ay-yıldız-
lı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 8 maçta 
2 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez de eşitliği 
bozamadı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yol-
ların ayrılmasının ardından 2 Ağustos 2017’de 2+1 yıllık 
sözleşme imzalanan Lucescu yönetimindeki milli takım, 
ilk maçında, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I 
Grubu’nda Ukrayna’ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, 
Rumen teknik adam ile çıktığı ikinci maçta, elemelerde 
Hırvatistan’ı Eskişehir’de 1-0 yenmeyi başardı. Milli ta-
kım, Lucescu yönetimindeki üçüncü karşılaşmasında 
İzlanda’ya Eskişehir’de 3-0 mağlup olarak, Dünya Ku-
pası’na katılma şansını kaybetti, dördüncü maçında ise 
deplasmanda Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldız-
lı ekip, deneyimli teknik adam idaresindeki hazırlık maç-
larında ise Romanya’ya deplasmanda 2-0, Arnavutluk’a 
Antalya’da 3-2 yenilirken, sahasında İrlanda Cumhuriye-
ti’ni 1-0 mağlup etti. Milli takım son hazırlık maçında ise 
deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. 
n AA
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Adis: Kritik maçlar oynadık
Atiker Konyaspor’a ara transfer döneminde dahil olan isimlerden Adis Jahovic,

ikinci devre boyunca hep zorlu ve kritik maçlar oynadıklarını belirtirken, alınan iyi sonuçlarla ligde 
kaldıklarını, tek düşüncelerinin şimdiden yeni sezonda daha güzel işler yapmak olduğunu söyledi 

Takımımıza zor bir dönemde transfer 
olduğunu ancak geldiği günden itibaren 
tek düşüncesinin takım arkadaşlarıyla 
birlikte Atiker Konyaspor’un ligde kal-
ması olduğunu ifade eden Adis Jahovic, 
“Bulunduğum dönem boyunca bizim adı-
mıza zorlu bir lig oldu. Hep zorlu ve kritik 
maçlar oynadık. Ama şükürler olsun ki iyi 
sonuçlar aldık. Herkes bu zorlu zamanda 
birbirine çok iyi destek oldu ve kenetlen-
di. Hocalarımızın da yardımlarıyla bir-
likte sezon sonuna kadar mücadelemizi 
verdik ve almış olduğumuz iyi sonuçlarla 
birlikte ligde kalmış olduk. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

“TARAFTARLARIMIZ BİZİM İÇİN HER 
ZAMAN 12. OYUNCUMUZ” 

Sezon içerisinde pek çok önemli olay 
yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Jaho-
vic, “Yeni bir takıma gelmiştim ve çıktı-
ğım ilk maçta ZTK’da Galatasaray’a karşı 
gol atmıştım. Taraftarlarımız attığım golü 
çılgınlar gibi sevinerek benimle birlikte 
kutladılar. Bu benim için gerçekten çok 
önemliydi. Bu durum aynı zamanda ta-
kımım içinde önemliydi. Taraftarlarımız 
bizim için her zaman 12. oyuncumuz. 
Bizi sezonun sonuna kadar desteklediler. 
Onlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 
Ligde kalmış olduk. Bu durum karşısında 
Konya’da biz dahil olmak üzere herkesin 
çok mutlu olduğunu biliyorum. Taraftar-
larımızın kalabalık olarak gelip bizi des-
teklemesi her zaman çok önemli. Ümit 
ediyorum ki önümüzdeki sezon onların 
vereceği destekle daha güzel işler çıkar-
tırız” şeklinde konuştu. 

ADİS JAHOVİC’İN BU 
SEZONKİ PERFORMANSI

Adis Jahovic, Türkiye’de ilk olarak 
Göztepe forması giydi. İzmir ekibinin 14 
yıl sonra Süper Lig’e dönmesinde Adis 
Jahovic’in büyük katkısı vardı. Türki-
ye’deki ilk sezonunda TFF 1. Lig’de Göz-
tepe forması giyen Jahovic, o sezon çık-

tığı 30 maçta 20 gol atarak takımının 5. 
sıradan Play – Off’a katılmasında büyük 
pay sahibi olmuştu. Play – Off ilk turun-
da Boluspor’u eleyen Göztepe, finalde 
Eskişehirspor ile eşleşti. Eskişehirspor 
maçı 1-0 önde götürürken 90. dakikada 
sahneye çıkan Adis Jahovic skoru eşit-
lemiş ve maçın penaltılara kadar gitme-
sinde büyük pay sahibi olmuştu. Penaltı 
atışlarından sonra sarı kırmızılı ekip 14 
yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele 
etmeye hak kazanmıştı. 2017 – 2018 se-
zonunda ise Adis Jahovic kaldığı yerden 
devam etti. Ligin ilk yarısını Göztepe for-
ması ile geçiren Jahovic, çıktığı 18 maç-
ta 14 gol ve 3 asistlik performans göste-
rerek adından sıkça söz ettirdi. Makedon 
Forvet’in bu başarılı performansı büyük 
takımların da dikkatini çekti. Devre arası 
transferinin gözde oyuncularından olan 
Adis Jahovic, Konyaspor’a transfer oldu 
ve burada attığı 5 gol ile toplamda attığı 
19 gol ile gol krallığı yarışını 3. sırada 
tamamladı.

İLK GOL GALATASARAY’A
Atiker Konyaspor’un devre arasın-

da Göztepe’den kadrosuna kattığı Adis 
Jahovic, Konyaspor forması ile ilk ma-
çına Galatasaray karşısında çıkmış ve 
ilk golünü sarı kırmızılı ekibe atmıştı. 
Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 
Konyaspor, Galatasaray ile 2-2 beraber 
kalmıştı. O maçta 57. dakikada Ömer Ali 
Şahiner’in yerine oyuna giren ve ilk kez 
Konyaspor formasıyla maça çıkan Adis 
Jahovic 90+1. dakikada düzgün bir kafa 
vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve du-
rumu 2-2 yapmıştı. Makedon Forvet, lig-
deki ilk golünü ise Beşiktaş’a karşı atmış 
ve o gol maçın skorunu 1-1 olarak belir-
lemişti. Konyaspor’un zorlu sezonunda 
oynadığı 15 lig maçında 5 gol kaydeden 
Adis Jahovic Türkiye Kupası’nda ise çık-
tığı 2 maçta 1 gol atmayı başardı.
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RPS
Her şey
güzel
olacak!

Atiker Konyaspor’un tecrübeli 
oyuncusu Ferhat Öztorun stresli 
bir sezon yaşadıklarını ancak 
büyük bir mücadele ile ligde 

kalmayı başardıklarını söyledi. 
Sezonun büyük bölümünde 

taraftarın en güvendiği isimlerden 
biri olan Ferhat kendi adına iyi bir 

sezon geçirdiğini ifade etti
Atiker Konyaspor’un tecrübeli 

oyuncusu Ferhat Öztorun, Süper 
Kupayı alarak iyi bir başlangıç 
yaptıkları sezonun kendileri adına 
oldukça stresli geçtiğini ancak son 
haftalarda özellikle iç sahada alı-
nan galibiyetler ve deplasmanda 
rakiplerden alınan puanlarla ligde 
kalmayı başardıklarını söyledi.

 STRESLİ BİR SEZON GEÇİRDİK
Yeni bir hoca, yeni bir sistem ve 

yeni oyunculardan oluşan kadroyla 
sezona girildiğini ifade eden Ferhat 
Öztorun, “Hakikaten stresli bir se-
zon geçirdik. Sezona aslında Süper 
kupayı alarak çok iyi bir başlangıç 
yaptık. Arkasından talihsizlikler ya-
şadık, kötü oynadığımız ve kaybet-
tiğimiz maçlar da oldu. Bazı şeyler 
kontrolümüzden çıkmıştı. Fakat 
sonrasında bütün final haftaları 
denilen haftaların hepsinde oyna-
dığımız maçlarda güzel sonuçlarla 
ayrıldık. Bayağı zorlu ve stresli bir 
sezonun sonucunda ligde kalmış 
olduk” şeklinde açıklamalarda bu-
lundu.

 KENDİ ADIMA DOLU 
DOLU BİR SEZON GEÇİRDİM
‘Atiker Konyaspor’da unutama-

dığım maç Süper Kupayı kazandı-
ğımız maçtı’ diyen Ferhat Öztorun, 
sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü 
bu Atiker Konyaspor formasıyla 
çıktığım ilk maçtı. Yeni transfer 
olmuştum ve buradaki kariyerime 
en zor maçla başlıyordum. Ama 
Allah’a çok şükür hem kendi adıma 
hem de takımım adına iyi bir maç 
oldu. İyi bir başlangıç olduğu için 
çok mutluydum. Ben kendi adıma 
çok iyi bir sezon geçirdim. Dolu 
dolu bir sezon oldu. Performans 
olarak da benim adıma iyi bir sezon 
oldu. Mutluyum” derken, yeni se-
zon ile ilgili olarak da şunları söy-
ledi: “Bundan sonrası için inşallah 
en kötü sezonumuz böyle olur. Her 
şey daha güzel olacak diye düşünü-
yorum. Bu yolda çalışacağız…”

GENEL KURUL 
KULİSLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Atiker Konyaspor’un 
8 Haziran’da yapılacak olağanüstü 
genel kurul için çalışmalar da de-
vam ediyor. Çeşitli grupların liste 
çıkarmak için çalışmalar yaptığı bi-
linirken önümüzdeki günlerde bazı 
isimlerin resmi olarak adaylığını 
açıklaması bekleniyor. 

Birden fazla listenin yarışma 
ihtimali olan genel kurul için aday-
ların çekindikleri konu ise delege 
yapısı. Az sayıda ve eski başkan 
Ahmet Şan’a bağlı olan delege 
yapısında adil bir seçim olmaya-
cağını düşünen adaylar kararsızlık 
yaşıyor. 
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