
‘Daha çok üretmeliyiz’
Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nin her Ramazan  geleneksel olarak düzenlediği iftar programı bu yıl da şube 
binasında gerçekleştirildi. İftar programına katılan KSO Başkanı Memiş Kütükçü, “Üreterek ülkelerimizi, 

coğrafyalarımızı alnı ak başı dik bir şekilde geleceğe taşımalıyız” dedi. Genç MÜSİAD Konya  Şube Başkanı 
Başkan Kadir Başaran da, İsrail’in Filistin’de uyguladığı vahşete dikkat çekti.   n HABERİ SAYFA 2’DE

HUZUR 
SÖYLEŞİLERİ 
69 yaşındaki Teslime Uygun, 
2 yıl önce yerleşmiş olduğu 
Huzurevi’ndeki  hayatından 
oldukça memnun. Kardeşlerine 
bakmak için hiç evlenmeyen 
Uygun, neşeli bir insan. 
 n SAYFA 18’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Astsubay Üstçavuş Fatih Ayhan, 
2006 tarihinde askeri helikop-
terin yüksek gerilim hattına 
çarpması sonucu şehit oldu.  
Şehidin annesi Sultan Ayhan, 
oğlunun şehit olduğu saatlerde 
rüyasını görmüş.  
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
İlmihal sayfasında İmanın 
Şahitleri, Sad Bin Rabi (R.A.)’ın 
hayatı, Maide Suresi, İman ile 
küfür arasındaki sınır ile Bayezid-i 
Bistami Hazretleri ve Demirci 
menkıbesi yer alıyor. 
n SAYFA 12’DE

MANEVİ 
ÖNDERLER
Ladikli Hacı Ahmet Ağa, halkın 
ve Hakk’ın hizmetinden ömür 
boyunca hiç ayrılmadı. Hızır 
Aleyhisselam’ın gösterdiği yere 
kazdığı kuyu, hala kullanılıyor. 
n SAYFA 16’DA

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Ahıska Türkü Teyfur Ahıska, öz 
vatanım dediği Türkiye’ye dönme 
hayalini eğitim görmek için 
Konya’ya gelerek gerçekleştirdi. 
Ahıska, “Türk vatansız olmaz” 
dedi.  
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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69 yaşındaki Teslime Uygun, 2 yıl önce yerleşmiş olduğu Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayatından 
oldukça memnun. kardeşlerine bakmak için hiç evlenmeyen Teslime Uygun, kedileri çocukları olarak benimsemiş ve onlara özenle bakıyor

Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Yaş-
lı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin 
misafirlerinden olan 69 yaşındaki Tes-
lime Uygun, 2016 yılından itibaren ya-
şamını huzurevinde sürdürmeye baş-
lamış. Köydeki yaşam koşullarının zor 
olması nedeniyle Teslime Teyze’yi kü-
çükken, anne ve babası Ankara’da bi-
rine evlatlık olarak vermiş. Uzun yıllar 
yaşamını Ankara’da sürdüren Teslime 
Teyze, memleket hasretine dayana-
mayıp Konya’da bulunan huzurevine 
yerleşmiş. Daha önceden hiç evlenme-
miş olan Teslime Teyze huzurevindeki 
hayatından çok memnun kaldığını dile 
getirerek kedileri ise çocukları olarak 
gördüğünü söyledi. Teslime Teyze 
duygu ve hasret dolu yaşamını ise biz-
lere şu şekilde anlattı: 

“İLERİ Kİ YILLARIMI DÜŞÜNDÜM VE 
HUZUREVİNİ SEÇTİM”

Küçükken yokluk içerisinde haya-
tını geçiren Teslime Uygun’un ailesi 
onu evlatlık olarak Ankara’da birine 
vermiş. Duygu dolu hayatını bizlere 
anlatan Teslime Teyze, sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Konya’nın Sey-
dişehir İlçesine bağlı Çavuş Mahallesi 
doğumluyum ve 69 yaşındayım. Ben 
köy hayatı yaşadım. 5 kardeştik.2 tane 
ablam var benden büyük. Kız kar-
deşlerimden 2’si vefat etti.  Annemle 
babam beni küçükken köyde yaşa-
mayım diye evlatlık olarak Ankara’da 
birine gönderdi. Ankara’da onların 
yanında kalırken mutluydum orada 
herhangi bir sorunum yoktu. Onlar 2 
oğlan kardeşti anneleri vefat etmişti. 
1’i çalıştığı için bütün evin geçim der-
di benim ‘abi’ dediğim kişiye kalmıştı. 
Annelerinin vefatı ile küçük kardeşleri 
sıkıntıdan hastalandı. Ben ise ileri de ki 
yıllarımı düşündüm.Orada yaşadığım 
insanlar evlerini kiraya verdikleri veya 
satacakları zaman ben ne yapacağımı 
düşündüm ve ardından huzurevine 
yerleşmeye karar verdim” 

“ÖLENE KADAR HUZUREVİ 
BENİM EVİM”

Ankara’dayken huzurevi tercihini 
Konya olarak seçen Teslime Uygun, 
seçme sebebinin ise kardeşlerine ya-
kın olmayı istemesi olduğunu belirtti. 
2 yıldır Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı 
Bakım Rehabilitasyon Merkezi kalan 

Uygun, “Ankara’da huzurevleri için 
nereye başvurulduğunu araştırdım. 
Daha sonra işlemlerin nasıl gerçekle-
şeceğini aradım ve buldum. Başvuru 
yaparken yaşımı sordular ve herhangi 
bir sağlık sorunum olup olmadığına 
baktılar. Ve nerede kalacağımı se-

çerken Konya’yı tercih ettim. Anka-
ra’dakiler neden Konya’yı seçiyorsun? 
Dediler. Bende ablalarım orada, doğ-
duğum yer orası, onlara yakın olmak 
istiyorum dedim. Ardından dosyamı 
hazırladılar ve dosyamın üzerine de 
tercih olarak Konya’yı yazdılar. Ora-
dan sonucun 6 ay ile 1 sene arasında 
belli olacağını söylediler ama benimki 
çok şükür 6 ayda çıktı. Dr. İsmail Işık 

Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon 
Merkezi yetkililerinden Zeynep Hanım 
bana ulaştı ve gün içerisinde Konya’ya 
gelmemi söyledi. Ankara’da ki kaldı-
ğım evde kimseye bir şey söylemeden 
yola düştüm. Huzurevine geldiğimde 
mesai bitmişti. Zeynep Hanım olmadı-

ğı için sabaha kadar onu bekledim ve 
sabah oldu Zeynep Hanım geldi. Bana 
da eksiğimin olup olmadığını sordular 
bende eksiğim yok dedim. Ardından 
bana 1 ay izin verdiler. Bu 1 aylık izin 
içinde tekrardan Ankara’ya döndüm. 
Abimde orada evdeymiş. Beni kapı-
da görünce ağlamaya başladı ve bana 
‘Böyle olmamalıydı, çok üzgünüm’ 
dedi. Bende bunu yapmak için mecbur 

olduğumu söyledim ve 27 Mart 2016 
tarihi itibariyle huzurevine yerleştim. 
Ölene kadar huzurevi benim evim. 
Ablalarım da buraya beniz ziyarete 
gelip gidiyorlar. Ankara’da ki abim de 
beni sürekli arıyor ve halimi hatırımı 
soruyor” diye konuştu. 

“KARDEŞLERİME BAKMAK
 İÇİN EVLENMEDİM”

Daha önceden hiç evlilik yaşa-
madığını kaydeden Teslime teyze, 
kardeşlerine bakabilmek için evlen-
memeyi tercih etmiş. Teslime teyze, 
“Şu anda mutluyum çünkü vicdanım 
zengin” diyerek cümlelerini şu şekil-
de aktardı: “Bu zamana kadar hiç ev-
lenmedim. Beni çok isteyen oldu ama 
annem sağ iken onları araştırmam ge-

rektiğini söyledi ve annem vefat etti. 
Bende kardeşlerimi bırakamayacağımı 
düşünerek evlenmeyi tercih etmedim 
vicdanım elvermedi. Ama şu anda 
mutluyum çünkü vicdanım zengin. 
İçimdeki hiçbir ufacık bile olsa şüphe-
nin olmayacağını söyleyebilirim. Daha 
önceden çalışma hayatım da olmadı 
ama eğer çalışma hayatını tercih ede-
cek olsaydım hemşire olurdum çünkü 
birçok hastaya baktım ve çok seviyo-
rum.” 

“BENİM ÇOCUKLARIM; KEDİLERİM”
Huzurevindeki yaşamında çok 

mutlu olduğunu dile getiren Teslime 
Teyze, çocukları olarak gördüğü kedi-
ler ile vakit geçirdiğini de dile getire-
rek, “Buradaki hayatımdan çok mem-
nunum. Huzurevinin personeline ve 
yetkililerine ilgilerinden dolayı çok te-
şekkür ediyorum. Ben böyle gereksiz 
olan israfa da çok karşıyım. Örneğin bir 
ışığı boş yere yanık gördüğüm zaman 
hemen kapatırım. Bu huyumdan do-
layı da beni çok severler” dedi. Ayrıca 
huzur evinde nasıl vakit geçirdiğini de 
anlatan Teslime Teyze, “Huzurevinin 
kocaman bir bahçesi var. Burada yü-
rüyüş yapıyorum. Kedilerin annesiyim 
onları çok seviyorum. Her sabah onla-
rın yanına giderek yiyecek veriyorum. 
Onlarda beni tanıdıkları için sesimi 
duydukları an yanıma geliyorlar. Bü-
tün hayvanlara bir sevgim var. Bura-
daki görevliler bana ‘kedilerin annesi’ 
diye espri yapıyorlar. Hepsini çok sevi-
yorum ve çok memnunum. Allah on-
lardan razı olsun” diye konuştu. 

“OKULUNUZU BİTİRİN, 
AİLENİZE SAHİP ÇIKIN”

Üniversiteye öğrencilere ziyarete 
gittiği zaman onlara okuma konusun-
da tavsiyelerde bulunan Teslime tey-
ze, okumanın ve ailenin ne kadar çok 
önemli bir kavram olduğuna dikkat çe-
kerek gençlere şu şekilde nasihatlerde 
bulundu: “Burada bir üniversiteye zi-
yarete gittik. Oradaki gençlere de bazı 
tavsiyelerde bulundum. Dedim ki; Ço-
cuklar ben okumadım. Ama okumak 
kadar güzel bir şey yok. Hangi mesleği 
okuyorsanız ailenizi sevindirin ve oku-
lunu bitirin dedim. Ayrıca onlara aile 
ve eğitim kadar önemli ve güzel bir 
şeyin olmayacağını da ilettim”

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

‘Mutluyum, vicdanım zengin’

Daha önceden hiç evlilik yaşamadığını kaydeden Teslime teyze, kardeşlerine bakabilmek için evlenmemeyi tercih etmiş. Teslime teyze, “Şu anda mutluyum çünkü vicdanım zengin” dedi.

Huzurevinin kocaman bir bahçesi var. Burada yürüyüş yapıyorum. Kedi-
lerin annesiyim onları çok seviyorum. Bütün hayvanlara bir sevgim var. 

Buradaki görevliler bana ‘kedilerin annesi’ diye espri yapıyorlar. Hepsini çok 
seviyorum ve çok memnunum.

Allah’ım! Derin üzüntü ve kederden  ̧acizlik ve tembellikten  ̧korkaklık ve 
cimrilikten  ̧ağır borç içinde ve insanların kahrı altında ezilmekten sana sığınırım.
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İMANIN ŞAHİDLERİ

Allah Teâlâ buyuruyor:
“Siz zanneder misiniz ki, şâhidsiz-

dâvânızı yani mü’min olduğunuzu isbât 
edebilirsiniz Cenâb-ı Hakkşâhidtaleb 
edecektir.” (AnkebûtSûresi, 1-2) buyu-
rulmuştur.

Bir dâvâcı var, bir de dâvâlı. Dâvâcı 
olanın mahkeme huzûrundadâvâsı-
nıisbât için iki şâhid lâzımdır. Şu halde 
cümlemiz mü’miniz, îmânımız vardır, 
diyoruz. Bunun isbâtı lâzımdır. İki şâhid 
ise amel ve ibâdettir. Amel ve ibâdet ol-
mayınca dâvâsâbit olmaz.

“Şunlar ki îmân ettiler ve günahla-
rına tevbe ederek Cenâb-ı Hakk tarafına 
hicret ve teveccüh ettiler. Nefs ve şeytan 
ile mücâhede ederek dâire-i isyândan-
dâire-i itaata hicret ve evâmir-i ilâhiye-
yiîfâ ve yasaklardan kaçınmaya dikkat ve 
nefislerini icbâr ettiler. Cenâb-ı Hakk’ın 
rızâsınatâlib oldular. Onlar için Allâh’ın 
rahmeti vardır.” (Bakara Sûresi, 218)

Yalnız bir duâ ile sözde kalmak fayda 
vermeyip, her halde rahmet-i ilâhiye-
yenâil olmak için amel ve ibâdet şarttır. 

Bu sûretletâlibleriCenâb-ı Hakk mağfiret 
eder.

Cihâd ikidir; biri küffâr ile, diğeri nefs 
ile harb etmek demektir.

Bir insan bir kula hizmet ediyor, 
mukâbilinde ücretini, mükâfatını alıyor. 
Şu halde mahlûkattan mükâfat alınırsa 
Cenâb-ı Hakk için çalışan acaba mükafat-
sız mı kalır? Bir kimse bir kuldan mütead-
did defalar ihsân görürse ona dâimâmin-
nettâr kalır. Ve hatırından çıkarmaz. Şu 
halde Cenâb-ı Hakk’ın binlerce nîmetini 
gördük, şükr etmek lâzımdır. Tefekkür 
edilmezse küfrân-ı nîmet edilmiş olur.

“Eğer yasak edildiğiniz büyük (gü-
nah)lardan kaçınırsanız, sizin (öbür) ka-
bahatlerinizi örteriz.” (Nisâ Sûresi, 31)

Bir mü’min, Cenâb-ı Hakk’ın korku-
suyla büyük günah işlemezse ona çok 
sevâb yazılır. Niyeti hâlis olmak lâzımdır.

Hakk Teâlâ hazretleri:“Kim (Allâh’a) 
bir iyilikle, güzellikle gelirse, işte ona on 
katı var. Kim de bir kötülükle gelirse bu, 
o miktardan başkasıyla cezâlanmaz.” 
(Enam Sûresi, 160) buyuruyor.

Bir mü’min yüz sene ibâdet etmiş 
olsa on misli bin sene eder. Bir kâfir de 
yüz sene yaşamış olsa, o miktardan baş-
kasıyla cezalanmayacağı için yüz sene 
cehennemde kalması lâzım geliyor. 
Halbuki mü’min, ebedî mü’min olarak 
yaşamak niyetindeydi. Kâfir de kezâ ya-
şamış olsaydı, ebedî küfr ile yaşamak 
niyetindeydi. Binaenaleyh, niyetleri se-
bebiyle âhirette ebedî mükâfât veyahut 
ebedî azaba dûçâr olurlar. Bütün bunlar 
niyetleri sebebiyle olur. Niyet zahmetsiz 
büyük bir sermayedir.

Nitekim hadîs-i şerîfte:“Mü’minin ni-
yeti amelinden hayırlıdır.” (Keşfü’l-hafâ, 
II/430) buyurulmuştur.

Meselâ bir mü’min, ben Cenâb-ı 
Hakk’a karşı hiç günah işlemeyeceğim 
şeklindeki niyetiyle me’cûr oluyor. Niyet, 
benî Âdem’e mahsus bir lütuftur. Me-
lekler için yoktur.Şu kadar var ki, niyet-i 
hâlisayadâimâ muvaffak olabilmek için 
kalbin tasfiyesi ve ihlâs ile ıslâhına dikkat 
ve gayret edilmesi lâzımdır.

Her hükümetin kânûnu olduğu gibi, 

Cenâb-ı Allâh’ın emri, kanûn-i ilâhîsi de 
şeriattır. Ahkâmına riâyet edenler, saâ-
detenâil olur. Riâyet etmeyenler itâba 
müstahak olur.Üç kişi bir sofrada yemek 
yiyorlar. Üçten birine sevab yazılıyor, di-
ğerine günah yazılıyor, diğer birine de ne 
sevâb ne de günah yazılıyor.

Eğer ibâdet yapayım diye kuvvet 
kastiyle yerse sevâb yazılır. Eğer fısk için 
veya eşkıyalık yapayım diye yerse günah 
yazılır ve eğer ne ibâdet ve ne de fısk kas-
tetmezse ne sevab ne de günah. Meselâ 
bir insan para kazanarak zekât vereyim, 
hayır yapayım, diye çalışırsa sevâbtır.
Ve eğer paraya âşık olmuş, haram ve 
helâl ne olursa olsun para toplamak için 
çalışırsa şekâvettir. Hiç bir niyetsiz olursa 
hayvan gibidir.

“Amelin hükmü niyete tâbîdir.” 
(Keşfü’l-hafâ, II/430) Amel niyet ile iyi 
olur, niyet ile fenâ olur.

“Namazı huşû ve huzû ile kılanlar 
felâh bulurlar.” (Mü’minûnSûresi, 1-2) 
buyurulmuştur. Namazı huşû ile kılmak 
da tarîkat ile mümkün olur.

Kur’an’dan Mesaj
Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı 
(ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya 
koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, 
elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cuma 9)

Sakın ashabıma dil uzatmayın  ̧aman onlar hakkında 
kötü konuşmayın! Ashabım zikredilince ya hayır 
konuşun veya susun. Onlara kızıp beni üzmeyin. 

(Hadis-i Şerif)

İnsanı gıybetten ve başkasını kötülemekten 
iki şey alıkoyar: Kendi kusurlarını düşünmek 
ve zikrullah ile arkadaş olup dilini tutmak. 

(İmam Gazalî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe SAD BİN RABÎ (R.A.)

Ramazan Duası

Hicret’ten bir sene önceydi. On iki kişilik bir kafile 
Mekke’ye geldi. Bunlardan altısı bir sene önce İs-
lam’la şereflenmiş, seneye görüşmek üzere Peygam-
berimizle (s.a.v.) sözleşmişlerdi. Mekke’ye yakın, 
Akabe denilen dar ve küçük bir vadide Peygamberi-
mizle (s.a.v.) görüştüler. “Allah’a şirk koşmamak, 
hırsızlık ve zina yapmamak, çocuklarını öldürmemek, 
iftira etmemek ve her işte Peygamberimizin (s.a.v.) 
sözünden çıkmamak” üzere biat ettiler. Peygambe-
rimiz (s.a.v.) de onlara “Verdiği sözde duranın ücret 
ve mükâfatını Allah tekeffül etmiş, onlara cenneti vaat 
etmiştir.” müjdesini verdi. Bunun üzerine, diğer 6 kişi 
de orada iman ettiler. Bu anlaşma Birinci Akabe Bi-
atı olarak İslam tarihine geçti. Bu 12 zattan birisi de 
Medine’nin ileri gelenlerinden ve zenginlerinden olan 
Sad bin Rabî idi. Hz. Sad, Hicret’ten az önce meyda-
na gelen İkinci Akabe Biatı’nda da Hazreç kabilesini 
temsil eden 9 kişinin arasında bulunuyordu. Yine gizli 
olarak yapılan biatta Peygamberimiz hazır bulunanla-
ra ebedî saadet müjdesini vermişti.Hz. Sad bin Rabî, 
Cahiliye Devri’nde az sayıdaki okuma yazma bilen ki-
şilerden birisiydi. Kabile reisi olduğu için sözü geçen, 
nüfuzlu bir insandı. Hicret’ten sonra Peygamberimiz 
(s.a.v.), Muhacir’le Ensar arasında kardeşlik bağı 
kurunca, Mekke’nin zenginlerinden ve cennetle müj-
delenenlerden Abdurrahman bin Avf’ı̧  Sad bin Rabî 
ile kardeş ilan etti. Hz. Sad, kardeşini evine götürdü. 
Yemek yediler. Yemekten sonra Hz. Sad, öz kardeşin 
yapmadığı bir yakınlık ve fedakârlık manzarası sergi-
ledi: “Ben mal bakımından Ensar’ın en zenginiyim. 
Malımın yarısını sana ayırdım. Sonra bak (senin ha-
nımın yok), iki hanımımdan hangisini istersen senin 
için boşayayım, iddeti bitince onunla evlenirsin.” Hz. 
Abdurrahman, evini barkını ve malını mülkünü Mek-
ke’de bırakmış, gelmişti. Muhtaç durumdaydı fakat 
o, tok gönüllü bir insandı. Memnuniyet ve şükranını 
bildirdikten sonra, “Kardeşim, Allah, aileni ve malını 
sana mübarek etsin! Benim bunlara ihtiyacım yoktur. 
İçinde ticaret yapılan bir çarşınız yok mu, bana orayı 
gösterin.”  Hz. Sad, ona Kaynuka kabilesinin pazarını 
gösterdi. Hz. Abdurrahman pazara gitti, alım satım 
yaptı, kısa zamanda büyük servet elde etti. Bu olay¸ 
Asr-ı Saadet’teki isar hasletinin, din kardeşini her hu-
susta kendi nefsine tercihin en açık bir misaliydi.Hz. 
Sad’ın üstün cesareti Uhud’da hemen görüldü. Çevre-
sine devamlı cesaret veriyordu. Bir ara bozgun görül-
düğünde, Hz. Sad’ın hızı hiç kesilmemişti. Ümitsizliğe 

düşenler de, Akabe Biatı’nda Resûlullah’ın (s.a.v.) 
emrinden çıkmamak üzere ettikleri yemini hatırlıyor-
lardı fakat savaş esnasında bir grup müşrik, üzerine 
hücum edip ağır şekilde yaraladılar. Öyle ki, vücudu 
tanınmaz hâle gelmişti. 12 dişi kırılmış, 70 yerinden 
de kılıç, mızrak ve ok yarası almıştı. Savaş sona erin-
ce şehit ve yaralıların toplanmasına başlanmıştı. Hz. 
Sad’ın Peygamberimizin (s.a.v.) yanında ayrı bir yeri 
vardı. Onu merak ediyordu. Sahabelere: “Hz. Sad’ın 
ne yaptığını̧  hayatta kalanlar arasında mı, yoksa 
şehitler arasında mı bulunduğunu araştırıp bana kim 
haber getirecek?” dedikten sonra eliyle işaret ederek, 
“Savaş esnasında ben onu bir ara şurada görmüş-
tüm.” buyurdular. Ubeyy bin Kâb anlatıyor: “Peygam-
berimizin (s.a.v.) gösterdiği tarafa doğru gittim. Uhud 
Vadisi’ndeki şehitler arasında Sad’ı tanıyabilir miyim 
diye bir müddet dolaştım. Sonra, ‘Ey Sad, Resûlullah 
(s.a.v.) beni sana gönderdi.’ diye yüksek sesle bağır-
dım. Az sonra boğuk bir ses cevap verdi. Sesin geldiği 
tarafa yöneldim. Hz. Sad yerde yatıyordu, ona son ne-
fesinde yetişmiştim. “Ey Sad, Resûlullah (s.a.v.) se-
nin hayatta kalanlar içinde mi, yoksa şehitler arasın-
da mı bulunduğunu görüp kendisine haber vermemi 
emretti.” dedim. “Hz. Sad’ın sesi çok hafif, inilti gibi 
çıkıyordu: ‘Ben artık ölüler arasındayım.’ diyor, kurtu-
lamayacağını söylemeye çalışıyordu. Zor anlaşılır bir 
sesle son sözlerini söylüyordu: ‘Benden Resûlullah’a 
(s.a.v.) selam söyle ve ona, Sad bin Rabî senin için, 
ümmetlerine doğru yolu gösteren peygamberlerin 
alacakları mükâfatların en hayırlısı ve en üstünüyle 
Allah bizden dolayı mükâfatlandırsın, diyor, de. Kav-
mim Ensar’a da selamımı ilet; onlara da, Siz Akabe 
gecesinde Resûlullah’ı (s.a.v.) koruma hakkında biat 
etmediniz mi? Vallahi gözleriniz kımıldarken Resûlul-
lah’ı (s.a.v.) düşmanlarından korumaz da ona bir za-
rar dokunursa, sizin Allah katında ileri sürecek hiçbir 
mazeretiniz yoktur de!”  Hz. Sad bu sözlerden sonra 
şahadet şerbetini içti.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

İman, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini tasdik, küfür de 
inkâr etmektir. Buna göre, iman ile küfrü belirleyen başlıca ayıraç 
kalbin tasdikidir. Ancak kalbin tasdiki, insanlar tarafından biline-
mediğinden, ikrar ve ikrarı gösteren dinî görevleri yerine getirmek, 
yani amel, kalpteki imanın varlığının göstergesi olarak kabul edil-
miştir. Küfrün en belirgin alâmeti, dinin temel esaslarından birini 
veya tamamını reddetmek yahut onları beğenmemek, önemseme-
mek ve değersiz saymaktır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kim-
senin, bu dünyada mümin kabul edilmesi ve İslâm toplumundan 
dışlanmaması gerekir.

Çünkü dünyada dış görünüşe ve ikrara göre işlem yapılır. İçten 
inanıp inanmadığını tesbit ise Allah’a mahsus ve âhirete ilişkin bir 
meseledir: “...Size selâm verene dünya hayatının geçici menfaa-
tine göz dikerek, sen mümin değilsin demeyin...” (en-Nisâ 4/94) 
buyurularak buna işaret edilir. Hz. Peygamber de imanda ikrarın 
önemini vurgulamak ve kelime-i tevhidi söyleyenin, müslüman 
kabul edilmesi gereğine işaret etmek için şöyle buyurmuştur: “İn-
sanlar Allah’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed O’nun elçisidir 
deyinceye kadar kendileriyle savaşmakla emrolundum. 

Ne zaman bunu söylerlerse, can ve mal güvenliğine sahip 
olmuş olurlar...” Bu sebeple imanını diliyle ikrar ettiği veya dav-
ranışlarına yansıttığı sürece herkesin İslâm toplumunun tabii bir 
üyesi olarak görülmesi, can ve mal güvenliğine sahip olması, dün-
yevî-dinî ahkâm, sosyal

ve beşerî ilişkiler bakımından da müslümanın sahip olduğu bü-
tün statü, hak ve sorumluluklara muhatap olması gerekir.

Bayezid-i Bistami bir defasında şöyle anlatmıştır; “Benim za-
manında binlerce veli vardı. Hepsi de ibadet, riyazet, keşif ve ke-
ramet sahibi idiler fakat asrın kutupluğu, bir demircinin, basit ve 
ümmi bir demircinin üzerindeydi. Ben bu işin sır ve hikmetine karşı 
hayretler içerisindeydim. 

Bütün geçimini, geceli gündüzlü örs başından ayrılmayan de-
mirciyi göreyim, dedim. Ve bir gün dükkanına gittim. Selam ver-
dim. Beni görünce çocuklar gibi sevindi.

Ellerime sarıldı, öptü ve benden dua rica etti. Henüz keşif ale-
mine girmemiş olduğu için makamından habersizdi. Benden dua 
istediğinde ona; “Ben senin ayaklarından öpeyim de, sen bana dua 
et!” dedim. 

Bana; “Benim sana dua etmemle içimdeki dert hafiflemez ki?” 
dedi. Ben de; “Derdin ne söyle bir çare arayalım.” dedim. Tekrar 
bana; “Acaba kıyamet gününde bunca insanın hali ne olur? Bunu 
düşünmekten, buna yanmaktan başka derdim yok!” dedi. 

Bunu söyledi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Beni de ağ-
lattı. O vakit içimde; “Bunlar nefsim nefsim diyenlerden değildir. 
Bunlar ümmetim ümmetim diyenlerdendir.” diye bir nida duydum. 
Hemen içimdeki hayret silindi. Kutupluk makamının bu demirciye 
neden verildiğini anladım.

Demirciye; “İnsanların azap çekmesinden sana ne?” diye sor-
dum. Bana; “Bana mı ne? Benim fıtratımın mayası, şevkat suyuyla 
yoğrulmuştur. Cehennem azabının bütün azabını bana yükleseler 
de onları bağışlasalar ben saadete ererim ve derdimden kurtulu-
rum.” dedi.

 Demircinin dükkânında saatlerce oturdum, sohbet ettik. Ve 
ben, evet ben, kırk yıldır elde edemediğim manevi derecelere yük-
seldim. İçim Allah-u Teala’nın feyziyle doldu. 

O vakit anladım ki; kutupluk sırrı başka bir mana, faziletle ilim-
le elde edilen iş değil. Sadece Allah vergisi…” Vefatından sonra 
Bayezid-i Bistami’yi rüyada gördüler ve; “Halin nice oldu?” diye 
sordular. Bayezid-i Bistami; “Bana, ey pir ne getirdin?” dediler. 
Ben de dedim ki; “Dilenci padişahın kapısına gelince, ona ne ge-
tirdin demezler, ne istersin derler” dedim. Bunun üzerine; “Doğru 
söylüyor, onu bırakın.” diye bir hitap geldi.

İman ile küfür
arasındaki sınır

Bayezid-i Bistami 
Hazretleri ve demirci

Medine döneminde inmiştir. 120 âyettir. Sûre, adını 
112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelime-
sinden almıştır. Sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine 
getirilmesi, İsrailoğullarının sözlerinde durmamaları, 
Hıristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri 
ve yolsuzlukları, müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve 
dinî hükümler konu edilmektedir. Mushaftaki sıralamada 
5., iniş sırasına göre 112. sûredir. Fetih sûresinden son-
ra, Tevbe’den önce Medine’de nâzil olmuştur. Muhteva 
bakımından Nisâ sûresinin devamı mahiyetindedir. Zira 
Nisâ sûresinin son bölümünde değinilen yahudi ve hıris-
tiyanların bâtıl inançları, tutum ve davranışları bu sûrede 
de ağırlıklı olarak ele alınmış ve bunlarla ilgili önemli 
açıklamalar yapılmıştır. Bunun dışında akidlere bağlılık, 
yardımlaşmada ölçü, helâl ve haram olan yiyecekler, av 
ve avlanma hükümleri, hayvanlarla ilgili bazı Câhiliye 
âdetlerinin yersizliği, Ehl-i kitabın kestiklerini yemenin 
ve kadınlarıyla evlenmenin câiz olması; abdest, gusül, 
teyemmüm, temizlik ve hac farîzasıyla ilgili hükümler; 
hırsızlık, yol kesicilik ve ülkede fesat çıkarmanın cezası, 
cihadın lüzumu, insanların birbirlerine iyilikle muamele 
etmeleri, fiil ve niyette doğruluk ve adalet üzere bulun-
maları, yemin kefâreti, vasiyet, dinden dönmenin kötülü-
ğü, içtimaî ve ahlâkî münasebetler, içki ve kumar yasağı 
gibi dinî ve hukukî konular ele alınmaktadır. Bunlara ek 
olarak sûrede öğüt ve ibret alınacak kıssalar yer almıştır. 
Bunlar, Hz. Âdem’in iki oğlunun kıssası ile Hz. Mûsâ ve 
Hz. Îsâ’nın hayat hikâyelerinden kesitler şeklindedir. Ay-
rıca sûrede âhiret hallerinden de bahsedilmektedir.
Abdullah b. Amr b. Âs’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Hz. 
Peygamber bineği üzerinde iken ona Mâide sûresi indi. 
(O sıradaki ruh halinden dolayı) binek onu taşıyamadı, 
bunun üzerine Hz. Peygamber bineğinden indi.” 
 Sûrenin bir defada indiği görüşünde olanları destekleyen 
bir rivayete göre Esmâ binti Yezîd şöyle demiştir: “Ben 
Hz. Peygamber’in devesi Adbâ’nın yularını tutuyordum, 
o anda Hz. Peygamber’e Mâide sûresinin tamamı nâzil 
oldu. Sûrenin ağırlığından neredeyse devenin bacakları 
kırılacaktı.”

Mâide Suresi
SURELER
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Astsubay Üstçavuş Fatih Ayhan, 2006 tarihinde askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu şehit oldu.  Şehidin annesi Sultan 
Ayhan, oğlunun şehit olduğu saatlerde rüyasını görmüş. Şehit oğlu için Kulu’da bir çeşme yaptıran anne, oğlunun hatıralarıyla acısını dindiriyor 

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, 
serden....  
Senin de destanını okuyalım ezber-
den...  
Haberin yok gibidir taşıdığın değer-
den...  
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin 
baştasın...  
Fatihin İstanbul’u fethettiği yaştasın.! 

İsimler farklı, yaşlar farklı, hayatlar 
farklı belki ama onlar için ortak olan şey 
kahramanlıkları. 

Şehidimiz Fatih Ayhan, 19 Mayıs 
1984 tarihinde Kulu’da dünyaya gelmiş. 
Üç kardeşin ortancası. Anne Sultan 
Hanım, İstanbul’u fethetsin diye ona 
Fatih, dünyayı fethetsin diye kardeşine 
Cihan ismini vermiş. 

Şehidimiz, ilkokulu Kulu Merkez 
İlkokulunda, ortaokulu Anadolu Lisesinin 
ortaokul kısmında okumuş. Ardından 
askeri okul sınavlarına girmiş ve 
kazanmış. Balıkesir’de bir yıl hazırlıkla 
beraber dört yıl eğitim almış. Burada 
başarı ortalaması 7,5-10 not ortalaması 
arasında olan öğrencilerin Güvercinlik 
Kara ve Havacılık Okuluna seçilmektedir. 
Şehidimiz üstün bir başarı ile 9,5 not 
ortalamasıyla bu okula seçilmiş. 17 
Ağustos 1999 Marmara Depreminin 
yaşandığı gün bu okulun sınavlarını veren 
Şehidimiz için anne Sultan Hanım “ Bir 
depremle okula verdim, bir depremle 
bana gitti.” İfadelerini kullanıyor. 

Çocuklarını, terzilik yaparak, dantel 
örerek, yorgan dikerek bin bir güçlükle 
büyütmüş Sultan Hanım. Bir anneye 
kaç evladı olursa olsun, hangisi daha 
kıymetli diye sorarsanız alacağınız 
cevap; beş parmağın beşi de bir hangisini 
kesip atabilirsiniz cevabı olur. Fakat 
şehit ailelerde bu durum biraz değişiyor. 
Yaradılıştan farklı bir yapıya sahip olan 
Şehitlerimiz kardeşlerinin içinde biraz farklı 
bir konuma sahip oluyor. Şehidimizin 
yeri de annenin yanında tıpkı bunun gibi. 
Çocukluğu anlatmasını istediğimde ortak 
cevabı alıyorum yine “O bir farklıydı”. 
Çalışkan, tertipli, düzenli, saygılı, elinde 
ne olursa paylaşan bir çocukmuş Şehidi-
miz küçükken. Annenin hazırladığı yatağa 
geceliğini giyip çıkardığı kıyafetleri katla-
madan yatmamış hiç. Ve sabah kalkınca 
üzerini değişip geceliklerini katlamadan 
odadan çıkmamış. 

Dört yıllık kara ve havacılık eğitimin-
den sonra artık Astsubay Üstçavuş Fatih 
Ayhan unvanıyla ilk olarak Malatya’da gö-
reve başlamış. Daha yeni mezun olmuş, 
hayatının en güzel ve verimli çağında, belki 
geleceğe dair kurduğu pek çok hayali var-
ken son görev yeri de burası olmuş. 

Bir yıl görev yaptıktan sonra da annesi 
ve kardeşi Cihan’ı yanına alarak Malat-
ya’da yaşamaya başlamış. Bir süredir kalp 
rahatsızlığı olan annesinin ameliyatını yap-
tırmış. Yaklaşık altı ay süren bu ameliyat 
sürecinden bir hafta sonra ise şehit düş-
müş bu vatana. 

Görevli olarak operasyona gittiği 16 
Mart 2006 tarihinde Erzurum-Erzincan 

karayolu üzerinde bulunan ve bir dönem 
PKK’nın üstlendiği Sansa Deresi mevkiin-
deki Perşembe günü saat 16.30 sıraların-
da meydana gelen kaza sonucu şehadet 
şerbetini içmiş. 3’üncü Ordu Komutanlı-
ğı’ndan havalanan ve içinde 6 kişinin bu-
lunduğu askeri helikopter, Erzincan’a 55 
kilometre uzaklıktaki Sansa Deresi Mevki-
inde dağlık bölgede yüksek gerilim hattına 
çarpmış. Hızla irtifa kaybeden helikopter 
yere düşmüş ve yanmaya başlamış.

Aynı saatlerde daha yeni, belki kalka-
maz dedikleri ameliyat masasından kalkan 
anne, oğlunun şehit düştüğü anları şöyle 
anlatıyor:

“O gün hava güneşliydi ikindiye doğru 
birden karardı. Ben daha sağa sola döne-
meden yatıyordum. Diğer oğlum Cihan’da 
ateşlenmiş hasta yanımda yatıyordu. Ar-
kamdaki saate dönüp bakamadığım için 
Cihan’a saati sordum. Haberleri izleyecek-
tim. Oğlum bana daha haberlerin başla-
madığını söyledi. Ama yine de televizyonu 
açmasını söyledim. İçimde tarifsiz bir ateş 
ve acı vardı. Televizyonu açtı daha haber-
ler daha başlamamıştı. Oğlum televizyonu 
kapatayım mı, dedi ben kapattırmadım. 
Sesini kıstırdım. Biraz sonra Erzincan’da 
helikopterin düştüğüne dair bir alt yazı 
geçtiğini gördüm. O anda sanki ciğerimin 
sağına bir kanca soluna bir kanca takmış-
lar da çekiyorlarmışçasına ciğerim yandı. 
Sonrasında ben Fatihim gitti dünya bitti, 
diye feryat ederek hasta yatağımdan kalk-

mış ve sokağa fırlamışım. O haberi okudu-
ğumdan sonrasını hatırlamıyorum ben.”

Alt yazıyı görmeyen oğlu ne oldu-
ğunu anlayamadan abisini aramış fakat 
ulaşamamış. Bir an önce oğlunun yanına 
gitmek isteyen anne otogara geldiğinde 
askeri bir ekip terminale yanına gelmiş. 
Oğlunun yanına götürüleceğini zanneden 
anne aslında oğlunun cenazesine gitmiş 
Malatya’ya. Bu anda yaşanan acının tarifi 
mümkün değil.

Malatya’da yapılan askeri törenin ar-
dından cenazesi Konya’ya getirilmiş Şehi-
dimizin. Musalla Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından da Şehitliğe defnedil-
miş. 

Oğlunun şehit olduğu saatlerde rüya-
sını görmüş anne Sultan Hanım. Rüyasın-
da kalp ameliyatı olduğunda baştan başa 
açılan göğsünün yarası kanamış. Bir yere 
oturmuş iki oğlu küçüklük halleriyle karşı-
sında. Senelerdir görmüyormuş gibi his-
setmiş. İkisi de gözünün önünden geçmiş. 
Yıllardır görmüyorum şu yavrumu kucağı-
ma verin dediğinde oğlu Fatih’i kucağına 
vermişler. Oğlunu yıllardır görmemenin 
verdiği özlemle kanayan bağrındaki yara-
sına basmış. Kuzum, ciğerim bitti diyerek 
bağırarak ağlarken oğlu Cihan onun sesi-
ne uyanmış ve annesini uyandırmış. 

Hatta tesadüf diye bir şey yoktur bana 
göre. Annesinin bu rüyayı gördüğü anlar-

da diğer oğlu Cihan’da rüyasında abisini 
görmüş. Çökmek üzere olan bir çatının al-
tında anne ve abisini gören Cihan da anne, 
abi çekilin çatı çöküyor, üzerinize yıkılacak, 
çekilin, diye bağırırken kendi sesine uyan-
mış. 

Ana kucağına izinli her geldiğinde bal-
konu kendi yıkarmış Şehidimiz. Toprağa 
akan suyun kokusunu derin derin içine çe-
ker “Ben bu kokuyu çok seviyorum” der-
miş hep. Bu defa izinli gelmemiş. Su ıs-
lattığında içine çektiği toprağın kokusunu 
içine çekememiş. Sevdiği o toprak bedeni-
ni sarmış bu kez.Bir ay sonra kontrole gö-
türeceği annesini doktora götürememiş. 
İzne gelip elini öpeceği annesi onun ay 
yıldızlı al bayrağa sarılı tabutunu öpmüş. 

Anne Sultan Hanım, oğlu için Kulu’da 
bir çeşme yaptırmış. Daha önce de söyle-
miştim hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. 
Çeşmenin yapıldığı mahallenin adı Fatih 
Sultan Mehmet Mahallesi. Çeşme Mev-
lana ilkokulunun tam karşısında inşa edil-
miş. Oğlum Mevlâna ocağına defnedildi 
çeşmesi de Mevlâna’nın adını taşıyan bir 
okulun karşısında, mahallenin adında hem 
oğlumun ve benim adım var, diye teselli 
buluyor anne.

Bu vatan için nice canlar verilmiş veril-
meye de devam edecek. Hepsini ruhu şad 
olsun.

Vatan sağolsun. 

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

‘O bir farklıydı’

Anne Sultan Hanım, oğlu için Kulu’da bir çeşme yaptırmış. Çeşmenin yapıldığı mahallenin adı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi.

Allah’ın velî kulu bir Allah dostu olan merhum Ladikli Hacı Ahmet Ağa, halkın ve Hakk’ın hizmetinden ömür boyunca hiç ayrılmadı. Halk arasında 
pek çok menkıbe ve kerameti anlatılan merhum Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın Hızır Aleyhisselam’ın gösterdiği yere kazdığı kuyu, hala kullanılıyor

Konya’nın manevi önderlerinden 
merhum Ladikli Hacı Ahmet Ağa 
(Hüdai), barındırdığı manevi dün-
yasıyla bugün hala dualarla anılan 
mübarek zatlar arasında yerini alı-
yor. Halkın ve Hakk’ın hizmetinden 
ömür boyunca ayrılmayan merhum 
Ladikli Hacı Ahmet Ağa, kırk yaşına 
geldiği zaman hocam dediği Hızır 
Aleyhisselam’la daha çok karşılaşır 
ve onun manevi terbiyesinde yetişir. 
Allah’ın velî kulu bir Allah dostu olan 
merhum Ladikli Hacı Ahmet Ağa, 

İslam Tasavvufu öncüleri velile-
rin kerametlerini gizlemeleri gerek-
tiğini söylemişlerse de Hacı Ahmet 
Ağa hiç çekinmeden keramet izhar 
edebilmekteydi. Halk arasında pek 
çok menkıbe ve kerameti anlatılır. 
Yaşantısıyla veli bir zat olduğunu 
anladığımız Hacı Ahmet Ağa her 
bakımdan örnek bir insandı. Aynı za-
manda Çanakkale gazisi de olan La-
dikli Hacı Ahmet Ağa’yla ilgili Hasan 
Yaşar, şu bilgileri paylaştı; 

LÂDİKLİ HACI AHMET AĞA (HÜDAİ) 
(1303/1887 – 08.06.1969)

Sarayönü’nün Lâdik köyünde 
doğdu. Babasının adı Mehmet, an-
nesinin adı Emine’dir. Küçük yaşla-
rından itibaren çiftçilik ve çobanlıkla 
uğraştı. Balkan Savaşları sırasında, 
iki ağabeyi ile birlikte cepheye sevk 
edildi. Cepheden cepheye koştu. 
Çatalca, Makedonya, Yunanistan, 
Arnavutluk ve Bulgaristan savaşla-
rına katıldı. Ardından Birinci Cihan 
Harbi’nde Çanakkale Savaşı’na iş-
tirak etti. İki ağabeyi bu savaşlarda 
şehit olurken kendisi iki defa yara-
landı. Bilahare Hicaz savunmasına 
katılıp Arabistan çöllerinde savaştı. 
Kanal Harekâtı’nda üçüncü defa 
yara aldı. Yirmi yılı aşan askerlik ha-
yatıyla Ahmet Ağa, gerçek bir “Gazi 
veli”dir. Bu manevi hâline de Ka-
nal savunmasında aldığı bir yara ile 
ulaştı. Mehmet Ali Uz ağabeyin de 
“Lâdikli Hacı Ahmet Ağa” kitabında 
yer verdiği, kendi anlatımıyla Hacı 
Ahmet Ağa’nın yaralanması olayı şu 
şekilde gerçekleşir: “Filistin’in Gazze 
şehri civarında İngilizlerle savaşırken 
mensubu olduğum birlik pusuya dü-
şürülmüş, birliğin büyük bir kısmı 
da makineli tüfeklerle taramıştı. As-
kerlerin çoğu Şehit düşmüş bir kıs-
mı da yaralanmıştı. Bende yaralılar 
arasında idim. Yanımdaki arkadaşlar 
tek tek vurularak üzerime düştüler 
ve şehadet şerbetini içtiler. Bu arada 
ben de bayılmışım. Şehit ve yara-
lı arkadaşlarımın arasında sızlayan 
yaralarımdan kanlar akarken, o çöl 
sıcağında kavrulan kumlar üzerinde 
dayanılmaz hararetten adeta ciğer-
lerimin yandığını hissediyordum. 
Yakın civarımızda kuş uçmuyordu. 
Çevrede Kimsecikler yoktu. Adeta 
bütün ümitlerin tükendiği bir andı. 
Gönlümce yüce Mevlâ’ya yönelmiş 
şehit olarak kendisine kavuşacağım 
anı bekliyordum. Bulunduğumuz 
mevki asıl karargâhımıza 3 günlük 
mesafede idi. Bu arada ortada tek 
canlı gözükmüyordu. Artık herhan-
gi bir yardım ve kurtuluş ümidim 
de kalmamıştı. Ben böyle baygın ve 
perişan bir vaziyette yatarken saba-
ha karşı üzerimize yağmur çiselemiş, 
bunun serinliği ile kendime gelmiş-
tim. Tam bu anda beyaz bir ata bin-
miş, nuranî yüzlü bir zat bana doğru 

yaklaştı ve bana yumuşak ve müşfik 
bir sesle; 

-Esselamu aleyküm! Ahmet Ağa 
yaralandın mı? Kalk yanıma gel! 
Dedi. Doğrudan bana ismimle ve 
bana selam verilerek hitap edilmesi 
karşısında herhangi bir korkuya ka-
pılmadan:

- Kalkamıyorum yaralıyım. De-
dim. Bunun üzerine kendisi atından 
indi ve benim yanıma geldi. Üzerime 
düşüp kalmış olan şehit arkadaşları-
mı üzerimden birer birer çekip aldı. 
Susuzluktan yanıyordum bana atının 
terkisinden aldığı su dolu bir matara 
uzattı.

“ -Al iç! Dedi. Matarayı aldım, 
onu hararetten çatlayan dudakla-
rıma götürüp bu sudan kana kana 
içtim. Taze bir hayat bulmuş gibi ol-
dum. Bundan sonra beni elimden tu-
tarak kaldırdı. Ellerini sızlayan yara-
larımın üzerinde gezdirirken acılarım 
bir bir diniyor ve kendime geliyor-
dum. Bana ne oldu ise o hayat ve aşk 
bahşeden sudan içtikten sonra oldu. 
O anı hayatımın hiçbir döneminde 
unutamadım. Bu tanışmadan sonra 
o meçhul atlı Ahmet Ağa’yı atının 
terkisine bindirir ve onu en yakın 
bir askeri hastane önüne bırakır. Üç 
günlük mesafeden geldiğine görevli-
leri zor inandırır. Ahmet Ağa o has-
tanede bir süre tedavi görür, iyileşir. 
Kurtarıcısı birkaç kere de hastanede 
kendisinin ziyaretine gelir. Ahmet 
Ağa’yı çölden kurtaran ve sonra ken-
disiyle sık sık görüştüğü anlatılan o 
zatın Hızır Aleyhisselam olduğu söy-
lenir. Ahmet Ağa bu olayı muhtelif 
vesilelerle kendisini ziyaretine gelen 
misafirlerine anlatmıştır.”

Kendisini çölden kurtaran atlı 
yolda giderken eğer istikametini ve 

yaşantısını değiştirmezse kırk yaşına 
geldiği zaman kendisinde bazı halle-
rin vuku bulacağını söylemiştir. Bu 
hallerden korkmaması gerektiğini 
belirtmiştir. Kırk yaşına geldiği za-
man da hocam dediği Hızır Aleyhis-
selam’la daha çok karşılaşır ve onun 
manevi terbiyesinde yetişir. O artık 
basit tabirle Allah’ın velî kuludur, bir 
Allah dostudur. 

Elmalı Hamdi Yazır’a göre ve-
liler tam bir iman ile ilahi emirleri, 
hükümleri özenle ifa ve icraya de-
vam eden kimselerdir. Kendilerin-
den Allah rızasına aykırı bir hal, bir 
durum sadır olmaması için dikkat 
ederler.    Bu vasıflara haiz olan ki-
şilerin gösterdikleri olağan üstü hal-
lere de keramet denir. İslam Tasav-
vufu öncüleri velilerin kerametlerini 
gizlemeleri gerektiğini söylemişlerse 
de Hacı Ahmet Ağa hiç çekinmeden 
keramet izhar edebilmekteydi. Halk 
arasında pek çok menkıbe ve kera-
meti anlatılır. Yaşantısıyla veli bir zat 
olduğunu anladığımız Hacı Ahmet 
Ağa her bakımdan örnek bir insandı.

Askerlik dönüşü köyünde evle-
nir. Eşi Hatice Hanım da saliha bir 
kadındır. Kocasından yardımını hiç 
esirgemez. Ahmet Ağa daha sonra 
ikinci evliliğini yapar. İkinci eşinin 
adı Halime’dir. Bu hanımdan Zahide 
adında kızı olur. Ahmet Ağa’nın di-
ğer eşi Hatice Hanım’dan Zekeriya 
ve Yahya adında iki oğlu Emine, Fa-
dime ve Sıdıka adında üç kızı vardır. 

 Hacı Ahmet Ağa, tahsil gör-
mediğinden okuyup yazması yoktu 
(ümmi); ama ariflerdendi. Duyguları-
nı şiirlerle dile getirdi. Şiirlerinin çoğu 
dostları tarafından kaleme alınıp, 
muhafaza edildi. Çoban Ahmet ve ya 
Ahmet Hüdaî mahlasıyla söylediği 

şiirlerinde insan sevgisi, peygamber 
muhabbeti ve Allah aşkı hemen fark 
edilmektedir.  Şiirleri uzun yıllar ya-
nından ayrılmayan Zıvarıklı Ahmet 
Ağa’nın tuttuğu defterlerden ve Hacı 
Halis Kestane’nin anlattığı menkıbe-
lerden istifade edilerek Mehmet Gö-
çergi tarafından derlenip, neşredildi. 
Tanınmış güzel şiirlerinden bir tanesi 
şöyledir:

 Semâyı devreler şu çarkıfelek 
Safları bağlamış kıyamda Melek
 Ravzâ’nın üstünde nurdan bir direk
 Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Ol Muhammed nuru tecelli eder 
Ufuklara doğru ziyası gider 
Ol Yaradan Huda’m gör neler eder
 Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Şu yalan dünyada sürmedim sefâ 
Bu dünya kimseye eylemez vefâ 
Hani Süleyman nerede Mustafa? 
Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Çok nasihat duydum kalmadı serde
 Mevlâ vermeyince kalkar mı perde? 
Beklerim Mevlâ’dan hidayet nerde?
Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Feryat eyle bülbül vazgeçme gülden
 Âşık olmayan ne anlar halden 
Âşıkım Muhammed vazgeçmem 
senden 
Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Ol Seher Vaktinde ne yaptın Ahmet?
Tecelli eyledi nur-u Muhammed 
Yoldan ala koydu seni bu gaflet 
Gecelerde doğar nur-u Muhammed

  Hacı Ahmet Ağa ömür 
boyu halkın ve Hakk’ın hizmetinde 
oldu. Lâdik’in Çalıbağı’nda eşi ile ça-
balayarak her çeşit meyve ve sebze-
nin yetiştirildiği örnek bir bahçe kur-
du. Buraya bir kuyu kazdı. Kurduğu 
bahçeyi hayvanlardan korumak 
için etrafını, dağdan sırtında çektiği 
taşlarla duvarla çevirdi. Lâdik halkı 
onun kurduğu bahçe için “Kırın ba-
şında bahçe mi olur? Diye takılmış-
lar. Ama Ahmet Ağa aldırış etmemiş 
o kırın başında bugün bile dillere 
destan bir bahçe kurmuş. Bahçe-
nin girişine de kendi ifadesiyle Hızır 
Aleyhisselam’ın gösterdiği bir yere 
bir kuyu kazmış bu kuyu hala kul-
lanılmaktadır. Çalıbağı’na gelenler 
bu sudan içmeden, ellerini yüzlerini 
yıkamadan gitmemektedirler. Bu-
gün olduğu gibi sağlığında da sürekli 
kendisini yurdun dört bir yanından 
gelen misafirleri ziyaret ederler.  

Bir zamanlar ziyaretçilerin sayısı 
artık dikkat çekmeye başlayınca bazı 
hasut insanlar Ahmet Ağa’yı Sarayö-
nü kaymakamına şikâyet ederler. Bir 
gün kaymakam Lâdik’e geldiğinde 
Ahmet Ağa’yı yanına çağırır ve teh-
ditkâr bir şekilde artık bundan sonra 
odasına ziyaretçi almamasını söyler. 
Ahmet Ağa da misafirlerin kendi-
lerinin geldiğini anlatmaya çalışsa 
da kaymakam kabul etmez. Üstelik 
bir de kapısına “Ziyaret yasak” diye 
bir yazı yazmasını söyler.  Bunun 
üzerine Ahmet Ağa okuma yazma 
bilmediğini söyler, bulup geldiği bir 
karton parçasına bu yazıyı kendisinin 
yazması ricasında bulunur. Kayma-
kam “Ziyaret yasaktır” yazısını biz-
zat yazarak Ahmet Ağa’ya verir.  O 
sırada bulundukları yere Ahmet Ağa’ 
ya mevki makam sahibi,  seçkin bir 
grup ziyaretçi gelir, hürmetle elini 
öptükten sonra bir süre kaymakamın 
da bulunduğu yerde sohbet ederler.  
Ahmet Ağa hiç de kaymakamın zan-
nettiği gibi zarar verecek bir insan 
değildir. Misafirler kalkarken kayma-
kam bey biraz arkada kalarak Ahmet 
Ağa’dan özür diler ve istediği gibi ha-
reket etmesini, onun kendisine yan-
lış tanıtıldığını ifade eder ve yazdığı 
yazıyı bizzat yırtar. 

Ömrünün son yıllarını ziyaret-
çilerini kabul ederek geçirir. Ahmet 
Ağa, vefatından bir süre önce, rahat-
sızlanınca Konya Devlet Hastane-
sinde tedavi altına alındı. Burada bir 
süre tedavi gördü. Lâdik’e dönünce 
rahatsızlığı gittikçe arttı. 8 Haziran 
1969 tarihinde vefat etti. Lâdik Me-
zarlığı’ndaki kabri, önemli ziyaret 
yerlerindendir. 

Adı, Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Yeni İstanbul Caddesi üzerinde 
yaptırdığı şirin bir parkta yaşatılmak-
ta ve yine Konya Büyükşehir Bele-
diyesi öncülüğünde memleketinde 
vefat yıldönümü programları düzen-
lenmektedir.

Kaynaklar:
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Konya Ansiklopedisi, C.VI, Konya, 
2014.

Mehmet Ali uz, Konya Âlim ve 
Velileri, Meram Belediyesi, Konya, 
2013.

Mehmet Ali Uz, Gazi Veli Lâdikli 
Hacı Ahmet Ağa, Konya,2006.

Ahmet Elma, Lâdikli Âşık Ahmet 
Hüdai, Konya,2006.

Mehmet Göçergi, Lâdikli Hacı 
Ahmet Ağa Hayatı ve Divanı, Konya, 
2001.

Koyunoğlu Müzesi Gazete Arşivi.

Ladikli Hacı Ahmet Ağa  ziyaretçileriyle.

Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın kabri. Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın 
kazdığı su kuyusu.

Hakk’ın hizmetinde oldu

 Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın yaşadığı ev.

Ahıska Türkü Teyfur Ahıska, öz vatanım dediği Türkiye’ye dönme hayalini eğitim görmek için Konya’ya gelerek gerçekleştirdi. Ahıska Türkle-
rinin bilinmesini ve Türkiye’de kolaylıkla kimlik alması gerektiğini belirten Ahıska, “Bizim vatanımız Türkiye, Türk vatansız olmaz” mesajı verdi

Türk vatansız olmaz!
Ahıska Türkleri, öz yurtları olan 

Türkiye’ye kolaylıkla dönmeyi ve 
vatandaşlık almayı istiyor. Bir za-
manlar Osmanlı toprağı içerisinde 
yer alan ve Osmanlı Devleti’nin za-
yıflamasıyla birlikte dönemin Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne 
tazminat olarak verilen Ahıska’da 
yaşayan Türkler, büyük acılar ya-
şadılar. Ahıska’dan sürgün edilen 
Ahıska Türkleri, Gürcistan’a oradan 
da Özbekistan’a gönderildi. Havyan 
vagonları içerisinde kış ayında saat-
lerce yol gitmek zorunda kalan Ahıs-
ka Türkleri, zorlu şart nedeniyle bir 
çok şehit verdi. Tüm yaşadıkları acı-
lara rağmen benliklerini kaybetme-
yen, İslam’ı ve Türklüğü yitirmeden 
bugünlere kadar gelen Ahıska Türk-
leri, öz yurtları olan Türkiye’de her-
kes tarafından tanınmak ve kolayca 
Türk vatandaşı olabilmeyi istiyor. 

ORADAN ORAYA DAĞILDILAR! 
4 yıldır Konya’da eğitim gören 

Teyfur Ahıska, Ahıska Türkü. Azer-
baycan’dan gelen Teyfur Ahıska, Sel-
çuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
4. sınıf öğrencisi. Ahıska Türklerinin 
birçok zorluklar yaşadığını anlatan 
Ahıska, şu bilgileri paylaştı,  “Ahıska 
Türküyüm. Özbekistan’da doğdum. 
1989’da Fergana olayından sonra 
Özbekistan’dan Ahıska Türkleri sü-
rüldü. Oradan Azerbaycan’a gittik. 
Okulumu orada bitirdim ve üniver-
site sınavına girdim. Hedefim kendi 
ülkem olan Türkiye’de üniversite 
okumaktı. Sınavı kazandım buraya 
geldim. Ahıska Osman himayesin-
deydi bir zamanlar. Biz oradan sü-
rüldük. Bu nedenle kendi vatanımız 
olan Türkiye’ye geri dönmek istiyo-
ruz. Çünkü vatanımız Türkiye. Ahıs-
ka zaten Osmanlı himayesindeydi. 
250 yıl öyle yaşadı. Osmanlı’nın za-
yıf zamanında Ahıska tazminat ola-
rak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’ne verildi. Sovyet Rusya da 
dağılınca, Ahıska Gürcistan toprak-
larında kaldı. Ardahan’a 15 kilomet-
re uzaklıkta. Gürcistan biz oradan 
sürüldükten sonra oraya Ermenileri 
yerleştirmişler stratejik olarak. Tür-
kiye-Rusya arasında savaş çıksa biz 
Türk olduğumuz için Türkiye safın-
da yer alacağız. Bunu Rusya biliyor 
ve bizi oradan sürmek için oyun oy-
nanıyor. 2. Dünya Savaşı’nda 40 bin 
asker o bölgeden Rus-Alman sava-
şına gönderilmiş. Geri gelen 20 bin 
civarında kişi Ermenilerin evlerinde 
yaşadığını görüyor. 2-3 saat içinde 
toplanın, sizi buradan gönderiyoruz, 
savaştan sonra geri gelirsiniz diyerek 
hayvan vagonlarına dolduruluyorlar. 
Tarih 14 Kasım soğuk kış ayı. Yolda 
ölenleri vagonlardan aşağı atıyorlar. 
Aç susuz gidenler var, lavaboya çı-
kamadığı için kendini sıkıp ölenler 
olmuş. Derken 1 ay boyunca feci bir 
yolculuk yaşanıyor ve Özbekistan’a 
kadar gidiyor. Ahıskalılar Özbekis-
tan’da da Rusya’nın gözüne batıyor 
ve Fergana olayları oluyor oradan 
da bizi sürmeye başlıyorlar. Biz ora-
dan Azerbaycan’a gittik. Akrabaları-
mız dağıldı. Kimisi Rusya’ya, kimisi 
Amerika’ya, kimisi Avrupa’ya gitti.”

ORUP TUTMAK YASAKTI!
Özbekistan’da yaşadıkları dö-

nemde, Rusya’nın himayesinde 
olduğu için büyük baskı altında 
olduklarını belirten Ahıska, Rama-
zan’da oruç bile tutturmadıklarını 
söyledi. Oruç tutup tutmadığımızı 

öğrenmek için zorla su içirdikleri-
ni belirten Ahıska, “Ramazanlarda 
Rusya’dan dolayı oruç tutmak ya-
sakmış. Özbekistan’da yaz aylarında 
pamuk yetiştirilir. Orada çalışırken 
zorla su içiriyorlarmış, oruç mu değil 
mi diye öğrenmek için. Eğer içmez-
sen oruç diye ceza veriyorlarmış. 
Akşamlar toplanıp iftara gittikleri 
zaman dışarda nöbetçi duruyormuş 
bizimkilerden, anca öyle iftar yapa-
biliyorlarmış. Türkçe konuşamaz-
sın, oruç tutamazsın gibi sürekli bir 
baskı yapmışlar. Biz o acıları yaşa-

madık ama büyüklerimizin çektiği o 
sıkıntıyı yüreğimizde hissedebiliyo-
ruz. Özbekistan’da halam var, Türk 
olduğu için kimlik verilmiyor, orada 
resmiyette görünmüyor. Böyle bir 
baskı altında. Çocuklarını bir şekilde 
gönderdi Türkiye’ye ama zorunlu 
geri dönme var. Baskıdan dolayı hala 
kopamadı” ifadelerini kullandı. 

GELENEKLER YAŞATILIYOR
Ahıska Türklerinin yaşadıkları 

zorluklara rağmen, asla benliklerini 
yitirmediklerini vurgulayan Ahıska, 
hala eski Türk geleneklerini barın-
dırdıklarını dile getirdi. “Saygı, sev-
gi, örf, gelenek hepsini yaşatmaya 
çalışıyoruz” diyen Ahıska sözlerine 
şöyle devam etti, “Geçmişini unu-
tursanız geleceğiniz olmaz. 

Biz o acıları yaşayarak geldik, 
bu acıları unutmamaya çalışıyoruz. 
Nereden geldiğimizi nasıl sıkıntılar 
yaşadığımızı unutmamamız ge-
rekiyor. Çanakkale Savaşı yaşadık 
mesela, zorlu bir durumdu. Çanak-
kale unutulur mu? Asla unutulmaz. 
Türkü ayakta tutan bayraktır, vatan 
sevdasıdır, İslam’dır. Azerbaycan’da 
“Gezmeye gurbet ülke, ölmeye va-
tan yakışır” diye bir söz var. Ben 
Azerbaycan’da okuyabilirdim ama 

okumadım buraya geldim. Gürcis-
tan, Özbekistan, Azerbaycan’dan 
sonra yurduma döndüm. İnşallah 
burada kalabilirim. Bizim Türk bay-
rağından başka bayrağımız yok. Biz 
Türklüğümüzden ve vatanımızdan 
asla vazgeçemeyiz. Benim hayalim 
hep Türkiye’ye gelmektir. Bizim ye-
meklerimiz, kültürümüz hep aynı. 
Mantımız, katmerimiz, pilavımız 
aynı. Ahıska Türkleri eski gelenekle-
ri yaşatıyor.”

HERKES TÜRK OLAMAZ
Ahıska Türkleri olarak Türki-

ye’de tanınmamanın üzüntüsünü 
yaşadıklarını söyleyen Ahıska, bu 
konuda çalışmalar yapılmasını iste-
di. “Biz Türk’üz” diyen Ahıska, şöyle 
devam etti, “

Ahıska’nın da Ahıska sürgünü-
nün de unutulmaması gerekiyor. Bi-
zim tek sıkıntımız Türkiye’de Ahıska 
bilinmiyor. Bir de bizim kimlik so-
runumuz var. Vatandaşlık almakta 
zorluk yaşıyoruz, süre çok uzuyor. 
Türkiye’de yabancı kişiler Türk va-
tandaşı olabiliyor.  Herkes kimlik 
alabilir ama herkes Türk olamaz. 
Bizim bu çok zorumuza gidiyor. Biz 
burada elimizden geldiğince Ahıs-
ka’yı tanıtıyoruz.”

Ahıska Türkü Teyfur Ahıska

Uzun süren sürgün, baskı ve zulme rağmen benliklerini kaybetmeyen Ahıska Türkleri benliklerini kaybetmediler. 

‘İdeal İttifak’ vizyonu

İttifak Holding, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdiği 
Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. İttifak Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ünsal Sözbir, “İttifak’ı gele-
cek otuz yıllara taşıyacak bir anlayış ile İdeal İttifak 

vizyonunu ortaya koyduk” dedi. n SAYFA 5’TE
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9’dan 5’e düstü!
“‘Türkiye’nin 500 

Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2017” listesi 

açıklandı. Listede 
Konya’dan 5 firma yer 

aldı. Geçen yıl listeye 
giren 4 firma ise liste 

dışında kaldı

4 KONYALI FİRMA LİSTE DIŞI KALDI 
İstanbul Sanayi Odası tarafından, ‘’Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması’’ 
açıklandı. Konya’dan listeye 5 firma girdi. Bu fir-
malar; Konya Şeker, Eti Alüminyum, Tümosan, 
Aydınlar Yedek Parça ve Ova Un. Geçen yıl liste-
ye giren 4 firma ise liste dışında kaldı. İSO 500’ün 
sağladığı istihdam yüzde 1,7 oranında arttı. İSO 
500’ün sağladığı istihdam yüzde 1,7 oranında 
arttı. 500’de son 13 yılın en yüksek büyümesi ola-
rak dikkati çekti.

LİSTEYE GİREN KONYALI FİRMALAR 
Listeye geçtiğimiz yıl 31. sıradan giren Konya 
Şeker, bu yıl sıralamada 11 sıra düşerek 43. sı-
radan girdi. Geçen yıl 165. Sıradan listeye giren 
Eti Alüminyum listede yükselerek 128. Sırada yer 
aldı. Geçtiğimiz yıl listeye 259. Sıradan giren Tü-
mosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., bu yıl düşüş 
yaşayarak listeye 299. sıradan girdi. Aydınlar Ye-
dek Parça geçen yıla göre sırasını yükselterek 
bu yıl listeye 329. sıradan girerken, Ova Un da bu 
yıl listeye 369. sıradan girdi.  n HABERİ SAYFA 4’TE

İHH İnsani Yardım 
Vakfı, her bayram 
olduğu gibi bu Ra-
mazan Bayramı’nda 
da yetimleri unut-
mayacak, Türkiye 
ve dünyanın dört bir 
tarafındaki yetimlere 
bayramlık dağıtacak.  
n SAYFA 4’TE

Yetimlere bayramlık 

13 Başkan Altay’a 
Ahilik Sancağı 14 Selçuklu’da asfalt 

çalışması sürüyor 18 ‘Mutluyum, 
vicdanım zengin’
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Giba Şekerleme Mevlana Şubesi
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Tel: 0 332 350 47 57

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tara-
fından organize edilen geleneksel iftar 
programı yoğun bir katılımla gerçekleş-
tirildi. İftar programına Genç MÜSİAD 
Genel Başkan Yardımcısı Yunus Furkan 
Akbal,  Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü, Selçuklu Belediye Başkan 
Yardımcısı Hasan Görgülü, Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, İŞKUR İl 
Müdürü Emrah Keleş,  Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, InnoPark Konya Tek-
noloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü 
Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Genç 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kadir Ba-
şaran, MÜSİAD Konya Şubesi Başkan 
Yardımcısı Mevlüt Aydın, Konya Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin 
Özkul, MÜSİAD Konya Şubesi 3. Dönem 
Başkanı Ziya Özboyacı, Genç MÜSİAD 
Konya Şubesinin geçmiş dönem başkan-
ları, Gençlik STK’larının başkanları ile 
çok sayıda Genç MÜSİAD Üyesi ve basın 
mensupları katıldı.

İSRAİL’İN GAZZE’DE SİVİL HALKA 
DÖNÜK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KATLİAMI 

ŞİDDETLE LANETLİYORUZ
11 Ayın sultanı Ramazan ı Müslüman 

aleminin buruk karşıladığını  ifade eden 
Genç MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kadir 
Başaran, “Önceki Ramazan larda olduğu 
gibi bu Ramazan ı da buruk karşıladık. 

Genç MÜSİAD olarak, İsrail’in Gaz-
ze’de sivil halka dönük gerçekleştirdiği 
katliamı şiddetle lanetliyoruz. Şu iyi bi-
linmelidir ki, Müslümanların ilk kıblesini 
içinde barındıran Kudüs, Müslümanların 
namusudur. Masum insanlara yönelik 
gerçekleştirilen katliamlar ve zulümler, 
bizleri bu kutlu davamızdan vazgeçireme-
yecektir. İstiklal olmadan; yeni hedefler 
belirlemek, yeni başarılar elde etmek ve 

kazanımları korumak mümkün değildir. İş 
dünyasının ihtiyacı olan istiklal ortamının 
sürdürebilmek ve coğrafyamızda yaşa-
nan olumsuzluklar karşısında doğru po-
zisyon alabilmek için, cumhurbaşkanlığı 

hükümet sistemine ivedilikle geçmemiz 
son derece önem arz ediyor. Bu vesile ile 
Ramazan  ayından sonra gerçekleşecek 
olan seçimlerin ülkemize şimdiden hay-
rılar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

GENÇ MÜSİAD OLARAK 
ÇOK ÇALIŞMALIYIZ 

Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardım-
cısı Yunus Furkan Akbal da, “Geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu Ramazan  ayında da 

sizlerle aynı iftar sofrasında buluşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. İçimiz oldukça 
buluk. Nerde o eski Ramazan ları arıyo-
ruz. Dünyanın dört bir tarafında Müslü-
man kardeşlerimiz açı içerisinde. İsrail’in 
Filistin’e konsolosluğunu taşımasını asla 
kabul etmiyoruz. Bunları yapmalarını se-
bebi ekonomi ve teknolojiye sahip olma-
ları.  Biz Müslümanlar olarak çalışmamız 
ve gayret etmemizden dolayı yapıyorlar. 
Genç MÜSİAD olarak üzerimize düşen 
çok çalışmak, teknolojiyi yakından takip 
etmek ve ekonomiye söz geçirmektir. 24 
Haziran seçimlerin ülkemize ve vatanımı-
za hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

ÇOK ÇALIŞMALIYIZ VE 
ÇOK ÜRETMELİYİZ 

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü de, “Daha çok çalışmalıyız. 
Daha çok üretmeliyiz. Üreterek ülkele-
rimizi, coğrafyalarımızı alnı ak başı dik 
bir şekilde geleceğe taşımalıyız. Bizler 
Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak deği-
şik dönemlerde, değişik dalgalanmalar 
yaşıyoruz. En son 15 Temmuz ihanet dar-
be girişimini ve bu darbe girişimini milli 
birlik ve beraberliğimiz ortaya koyarak, el 
ele kol kola dayanışarak darbe girişimini 
püskürdük ve bu hain darbe girişimini 
gerçekleştirmelerine fırsat vermedik. 
Bunu başarabilen milletler geleceğini 
inşa edebilen devletler. Bunu başara-
bilen devletlerin neler yaşadığını yakın 
geçmişte gördük. Ülkemiz yeni operas-
yonlarla karşı karşıya. Ülkemiz üzerine 
algı operasyonu üretiliyor. Ülkemizin is-
tikbalini ve istikrarını sürdürebilmesi için 
şimdi çalışma zamanıdır” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...

www.gibasekerleme.com
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‘Daha çok üretmeliyiz’
Genç MÜSİAD Konya Şubesi’nin her Ramazan  geleneksel olarak düzenlediği iftar programı bu yıl da şube binasında gerçekleştirildi. İftar 

programına katılan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Üreterek ülkelerimizi, coğrafyalarımızı alnı ak başı dik bir şekilde geleceğe taşımalıyız” dedi 

Kadir Başaran Memiş Kütükcü Yunus Furkan Akbal



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

Astsubay Üstçavuş Fatih Ayhan, 2006 tarihinde askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu şehit oldu.  Şehidin annesi Sultan 
Ayhan, oğlunun şehit olduğu saatlerde rüyasını görmüş. Şehit oğlu için Kulu’da bir çeşme yaptıran anne, oğlunun hatıralarıyla acısını dindiriyor 

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, 
serden....  
Senin de destanını okuyalım ezber-
den...  
Haberin yok gibidir taşıdığın değer-
den...  
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin 
baştasın...  
Fatihin İstanbul’u fethettiği yaştasın.! 

İsimler farklı, yaşlar farklı, hayatlar 
farklı belki ama onlar için ortak olan şey 
kahramanlıkları. 

Şehidimiz Fatih Ayhan, 19 Mayıs 
1984 tarihinde Kulu’da dünyaya gelmiş. 
Üç kardeşin ortancası. Anne Sultan 
Hanım, İstanbul’u fethetsin diye ona 
Fatih, dünyayı fethetsin diye kardeşine 
Cihan ismini vermiş. 

Şehidimiz, ilkokulu Kulu Merkez 
İlkokulunda, ortaokulu Anadolu Lisesinin 
ortaokul kısmında okumuş. Ardından 
askeri okul sınavlarına girmiş ve 
kazanmış. Balıkesir’de bir yıl hazırlıkla 
beraber dört yıl eğitim almış. Burada 
başarı ortalaması 7,5-10 not ortalaması 
arasında olan öğrencilerin Güvercinlik 
Kara ve Havacılık Okuluna seçilmektedir. 
Şehidimiz üstün bir başarı ile 9,5 not 
ortalamasıyla bu okula seçilmiş. 17 
Ağustos 1999 Marmara Depreminin 
yaşandığı gün bu okulun sınavlarını veren 
Şehidimiz için anne Sultan Hanım “ Bir 
depremle okula verdim, bir depremle 
bana gitti.” İfadelerini kullanıyor. 

Çocuklarını, terzilik yaparak, dantel 
örerek, yorgan dikerek bin bir güçlükle 
büyütmüş Sultan Hanım. Bir anneye 
kaç evladı olursa olsun, hangisi daha 
kıymetli diye sorarsanız alacağınız 
cevap; beş parmağın beşi de bir hangisini 
kesip atabilirsiniz cevabı olur. Fakat 
şehit ailelerde bu durum biraz değişiyor. 
Yaradılıştan farklı bir yapıya sahip olan 
Şehitlerimiz kardeşlerinin içinde biraz farklı 
bir konuma sahip oluyor. Şehidimizin 
yeri de annenin yanında tıpkı bunun gibi. 
Çocukluğu anlatmasını istediğimde ortak 
cevabı alıyorum yine “O bir farklıydı”. 
Çalışkan, tertipli, düzenli, saygılı, elinde 
ne olursa paylaşan bir çocukmuş Şehidi-
miz küçükken. Annenin hazırladığı yatağa 
geceliğini giyip çıkardığı kıyafetleri katla-
madan yatmamış hiç. Ve sabah kalkınca 
üzerini değişip geceliklerini katlamadan 
odadan çıkmamış. 

Dört yıllık kara ve havacılık eğitimin-
den sonra artık Astsubay Üstçavuş Fatih 
Ayhan unvanıyla ilk olarak Malatya’da gö-
reve başlamış. Daha yeni mezun olmuş, 
hayatının en güzel ve verimli çağında, belki 
geleceğe dair kurduğu pek çok hayali var-
ken son görev yeri de burası olmuş. 

Bir yıl görev yaptıktan sonra da annesi 
ve kardeşi Cihan’ı yanına alarak Malat-
ya’da yaşamaya başlamış. Bir süredir kalp 
rahatsızlığı olan annesinin ameliyatını yap-
tırmış. Yaklaşık altı ay süren bu ameliyat 
sürecinden bir hafta sonra ise şehit düş-
müş bu vatana. 

Görevli olarak operasyona gittiği 16 
Mart 2006 tarihinde Erzurum-Erzincan 

karayolu üzerinde bulunan ve bir dönem 
PKK’nın üstlendiği Sansa Deresi mevkiin-
deki Perşembe günü saat 16.30 sıraların-
da meydana gelen kaza sonucu şehadet 
şerbetini içmiş. 3’üncü Ordu Komutanlı-
ğı’ndan havalanan ve içinde 6 kişinin bu-
lunduğu askeri helikopter, Erzincan’a 55 
kilometre uzaklıktaki Sansa Deresi Mevki-
inde dağlık bölgede yüksek gerilim hattına 
çarpmış. Hızla irtifa kaybeden helikopter 
yere düşmüş ve yanmaya başlamış.

Aynı saatlerde daha yeni, belki kalka-
maz dedikleri ameliyat masasından kalkan 
anne, oğlunun şehit düştüğü anları şöyle 
anlatıyor:

“O gün hava güneşliydi ikindiye doğru 
birden karardı. Ben daha sağa sola döne-
meden yatıyordum. Diğer oğlum Cihan’da 
ateşlenmiş hasta yanımda yatıyordu. Ar-
kamdaki saate dönüp bakamadığım için 
Cihan’a saati sordum. Haberleri izleyecek-
tim. Oğlum bana daha haberlerin başla-
madığını söyledi. Ama yine de televizyonu 
açmasını söyledim. İçimde tarifsiz bir ateş 
ve acı vardı. Televizyonu açtı daha haber-
ler daha başlamamıştı. Oğlum televizyonu 
kapatayım mı, dedi ben kapattırmadım. 
Sesini kıstırdım. Biraz sonra Erzincan’da 
helikopterin düştüğüne dair bir alt yazı 
geçtiğini gördüm. O anda sanki ciğerimin 
sağına bir kanca soluna bir kanca takmış-
lar da çekiyorlarmışçasına ciğerim yandı. 
Sonrasında ben Fatihim gitti dünya bitti, 
diye feryat ederek hasta yatağımdan kalk-

mış ve sokağa fırlamışım. O haberi okudu-
ğumdan sonrasını hatırlamıyorum ben.”

Alt yazıyı görmeyen oğlu ne oldu-
ğunu anlayamadan abisini aramış fakat 
ulaşamamış. Bir an önce oğlunun yanına 
gitmek isteyen anne otogara geldiğinde 
askeri bir ekip terminale yanına gelmiş. 
Oğlunun yanına götürüleceğini zanneden 
anne aslında oğlunun cenazesine gitmiş 
Malatya’ya. Bu anda yaşanan acının tarifi 
mümkün değil.

Malatya’da yapılan askeri törenin ar-
dından cenazesi Konya’ya getirilmiş Şehi-
dimizin. Musalla Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından da Şehitliğe defnedil-
miş. 

Oğlunun şehit olduğu saatlerde rüya-
sını görmüş anne Sultan Hanım. Rüyasın-
da kalp ameliyatı olduğunda baştan başa 
açılan göğsünün yarası kanamış. Bir yere 
oturmuş iki oğlu küçüklük halleriyle karşı-
sında. Senelerdir görmüyormuş gibi his-
setmiş. İkisi de gözünün önünden geçmiş. 
Yıllardır görmüyorum şu yavrumu kucağı-
ma verin dediğinde oğlu Fatih’i kucağına 
vermişler. Oğlunu yıllardır görmemenin 
verdiği özlemle kanayan bağrındaki yara-
sına basmış. Kuzum, ciğerim bitti diyerek 
bağırarak ağlarken oğlu Cihan onun sesi-
ne uyanmış ve annesini uyandırmış. 

Hatta tesadüf diye bir şey yoktur bana 
göre. Annesinin bu rüyayı gördüğü anlar-

da diğer oğlu Cihan’da rüyasında abisini 
görmüş. Çökmek üzere olan bir çatının al-
tında anne ve abisini gören Cihan da anne, 
abi çekilin çatı çöküyor, üzerinize yıkılacak, 
çekilin, diye bağırırken kendi sesine uyan-
mış. 

Ana kucağına izinli her geldiğinde bal-
konu kendi yıkarmış Şehidimiz. Toprağa 
akan suyun kokusunu derin derin içine çe-
ker “Ben bu kokuyu çok seviyorum” der-
miş hep. Bu defa izinli gelmemiş. Su ıs-
lattığında içine çektiği toprağın kokusunu 
içine çekememiş. Sevdiği o toprak bedeni-
ni sarmış bu kez.Bir ay sonra kontrole gö-
türeceği annesini doktora götürememiş. 
İzne gelip elini öpeceği annesi onun ay 
yıldızlı al bayrağa sarılı tabutunu öpmüş. 

Anne Sultan Hanım, oğlu için Kulu’da 
bir çeşme yaptırmış. Daha önce de söyle-
miştim hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. 
Çeşmenin yapıldığı mahallenin adı Fatih 
Sultan Mehmet Mahallesi. Çeşme Mev-
lana ilkokulunun tam karşısında inşa edil-
miş. Oğlum Mevlâna ocağına defnedildi 
çeşmesi de Mevlâna’nın adını taşıyan bir 
okulun karşısında, mahallenin adında hem 
oğlumun ve benim adım var, diye teselli 
buluyor anne.

Bu vatan için nice canlar verilmiş veril-
meye de devam edecek. Hepsini ruhu şad 
olsun.

Vatan sağolsun. 

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

‘O bir farklıydı’

Anne Sultan Hanım, oğlu için Kulu’da bir çeşme yaptırmış. Çeşmenin yapıldığı mahallenin adı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi.
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İftar yemeğine ev sahipliği yapan Can İnşaat Onursal Başkanı Os-
man Can, davetine icabet eden tüm akraba ve dostlarına teşekkür etti

Osman Can dostlarını 
iftarda buluşturdu

Ramazan ayının kucaklaşma ikli-
mine gönül vererek akraba ve dost-
larını iftar yemeğinde buluşturan 
Can İnşaat Onursal Başkanı Osman 
Can, yıllardır her Ramazan ayında 
uyguladığı ve artık geleneksel hale 
getirdiği iftar yemeğinde sevdikleri-
ni buluşturmanın heyecanını yaşadı. 
Atiker De Luxe Karatay Toplantı Ve 
Düğün Merkezi’nde gerçekleştiren 
iftar yemeğine iş dünyasından, basın 
kuruluşlarından çok sayıda davetli 
katıldı. İftar programına katılan mi-
safirlerle Can, Remzi Can, Rahmi 
Can ve Ali Can bütün misafirler ile 
tek tek ilgilenerek iftar yemeğine ka-
tılan tüm misafirlere teşekkür etti-
ler. iftar programında konuşan Can, 
“Ramazan ayı bizler için dostlarla ar-
kadaşlarla, yakınlarımızla kısaca tüm 
sevdiklerimizle ve sevenlerimizle 
adeta bir kucaklaşma vesilesidir. 
Böyle kısa anlarda da olsa akrabala-
rımızı, dostlarımızı bir arada görmek 
bizlere şeref veriyor. Bu vesileyle 
geleneksel iftar programımıza katı-
lan bütün misafirlere teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi 
n HARUN YILMAZ

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017” listesi açıklandı. Listede Konya’dan 5 firma yer aldı. Geçen yıl listeye giren 4 firma 
ise liste dışında kaldı. Konya Şeker, TÜMOSAN, Eti Alüminyum, Aydınlar Yedek Parça, Ova Un listeye giren Konyalı firmalar oldu 

5 Konyalı en büyük 500’de

‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2017 Araştırması’’ açık-
landı. İstanbul Sanayi Odası’nın 
hazırladığı ‘’Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırma-
sı’’nıİSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın 
toplantısında açıkladı. Buna göre 

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 
51,1 milyar lira 32 milyar 594 mil-
yon lirayla listede ilk sırayı alırken, 
Ford 22,7 milyar lirayla ikinci, To-
yota ise 17,8 milyar lira ile üçüncü 
oldu.

Listede Toyota’yı sırasıyla Tofaş, 
Oyak-Renault, Arçelik, İskenderun 
Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, 
İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip 
etti.

KONYA’DAN 5 FİRMA GİRDİ
Konya’dan ‘’Türkiye’nin 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araş-
tırması’’ listesine 5 firma girdi. Bu 
firmalar; Konya Şeker San. ve Tic. 
A.Ş.,Eti Alüminyum A.Ş., Tümo-
san Motor ve Traktör Sanayi A.Ş., 
Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. 
A.Ş. ve Ova Un Fabrikası A.Ş. Lis-
teye geçtiğimiz yıl 31. sıradan giren 
Konya Şeker, bu yıl sıralamada 11 
sıra düşerek 43. sıradan girdi. Ge-
çen yıl 165. Sıradan listeye giren Eti 
Alüminyum listede yükselerek 128. 
Sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl listeye 
259. Sıradan giren Tümosan Motor 
ve Traktör Sanayi A.Ş., bu yıl düşüş 
yaşayarak listeye 299. sıradan gir-
di. Aydınlar Yedek Parça geçen yıla 
göre sırasını yükselterek bu yıl liste-
ye 329. sıradan girerken, Ova Un da 
bu yıl listeye 369. sıradan girdi. 

9’DAN 5’E DÜŞTÜ!

‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2017’’ listesine geçtiğimiz 
yıl Konya’dan 9 sanayi kuruluşu gir-
mişti. Bu yıl bu sayı 5’e düştü. Bu 
9 sanayi kuruluşundan ilk 5’te yer 
alan firmalar değişmezken, listenin 
sonundaki 4 sanayi kuruluşu bu yıl 
listeye giremedi.  

İSTİHDAM YÜZDE 1,7 ARTTI
İSO 500’ün sağladığı istihdam 

yüzde 1,7 oranında arttı. Ödenen 
maaş ve ücretlerdeki artış da yüzde 
14,1 olarak gerçekleşmiştir. Enflas-
yon ile karşılaştırıldığında maaş ve 
ücretlerin reel olarak arttığı görüldü. 
Yabancı sermaye paylı kuruluşların 
sayısı 8 adet azalarak 115’e indi. Ya-
bancı sermayeli şirketlerin sayısın-
daki azalmaya karşın, bu firmaların 
ihracat ağırlığı sevindirici oldu. 115 
firma, İSO 500’ün toplam ihracatı-

nın yüzde 48,4’ünü gerçekleştirir-
ken üretimden satışların da yüzde 
32’sini oluşturdu.
SON 13 YILIN EN YÜKSEK BÜYÜMESİ

İSO 500’ün üretimden satışla-
rı son 13 yılın en yüksek büyümesi 
oldu ve yüzde 33,2 artışla 653 mil-
yar TL’ye çıktı. Satışlardaki artışta 
iç ve dış talepteki büyümenin yanı 
sıra ihracat gelirlerinde etkili olan 
döviz kurlarındaki artış rol oynadı. 
Gerçekleşen büyüme oranı da İSO 
500’de son 13 yılın en yüksek büyü-
mesi olarak dikkati çekti.  En büyük 
500’ün ihracatı da ülkenin toplam 
ihracat artışını geçerek yüzde 17 
büyüme ile 64,5 milyar dolara yük-
seldi. İSO 500, 2017 yılında Türkiye 
ihracatının yüzde 41,1’ini ve sanayi 
ihracatının da yüzde 42,8’ini gerçek-
leştirdi. Sanayici esas faaliyet karı-

nın yarısını finansman gideri olarak 
ödemeye devam etti. Borçlanmada 
öz kaynakların payı gerilerken, kısa 
vadeli borçların payı ise arttı.

EN FAZLA İHRACAT YAPANLAR
İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 

arasında en fazla ihracat yapan şir-
ketlerin başında 4 milyar 797 milyon 
dolarla Ford Otomotiv yer aldı. Onu 
4 milyar 594 milyon dolarla Toyota, 
3 milyar 270 milyon dolarla Tofaş 
izlerken, Oyak-Renault 3 milyar 182 
milyon dolar dolarla en fazla ihracat 
yapan dördüncü kuruluş oldu. Tüp-
raş’ın 2 milyar 786 milyon dolarla 
beşinci olduğu sıralamada, Hyundai 
Assan bir milyar 986 milyon dolarla 
altıncı, Arçelik bir milyar 933 milyon 
dolarla yedinci sırada yer aldı. Seki-
zinci ve dokuzuncu sırada yer alan 
kuruluşlar açıklanmazken, Bosch 

bir milyar 53 milyon dolarla onuncu 
oldu. İSO 500’ün ihracatı yüzde 17 
artarak 64,5 milyar dolara ulaştı.

‘TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ 
KURULUŞU LİSTESİNE GİREN 

KONYALI FİRMALAR
1. Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 

(2017 sıralaması 43, 2016 sıralama-
sı 31)

2. Eti Alüminyum A.Ş. (2017 sı-
ralaması 128, 2016 sıralaması 165)

3. Tümosan Motor ve Traktör 
Sanayi A.Ş. (2017 sıralaması 299, 
2016 sıralaması 259) 

4. Aydınlar Yedek Parça San. ve 
Tic. A.Ş. (2017 sıralaması 329, 2016 
sıralaması 414) 

5. Ova Un Fabrikası A.Ş.  (2017 
sıralaması 369, 2016 sıralaması 
350)
n ABDULLAH AKİF SOLAK

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması” sonuçları açıklandı. Buna göre Konya’dan listeye 5 firma girdi.



31 MAYIS 2018 5HABER - İLAN

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı tamamlanan Karapınar Şehir Kona-
ğı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, törende yaptığı konuşmada bugüne ka-
dar Karapınar’a 60 milyon liralık yatırım yap-
tıklarını belirterek, “Belediyecilik, hep ileriye 
götürmek ve hep daha iyi şeyler yapmaktır. 
Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
başarısını daha ileriye taşımak için Selçuklu’da 
edindiğimiz tecrübeyi Konya Büyükşehir Bele-
diyesi’nin kurumsal yapısı ve gençliğin enerji-
sini birleştirerek tüm şehrimize hizmet etmek 
için hep birlikte gayret edeceğiz” dedi. 

Ülke olarak çok önemli bir seçimin arefe-
sinde olduklarını, bugüne kadar olduğu gibi 
24 Haziran’da da Karapınar’ın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye 
en yüksek oyu vereceğine inandığını kayde-
den Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Konya’ya özel ilgisi olan, Konya’yı seven, 
hepimizin ve ümmetimizin lideri. Bizler de 2 
Haziran’da mitingle Konya’dan onu coşku ile 
24 Haziran seçimlerine doğru mutlu bir şekil-
de yolcu edeceğiz. Konya her zaman gereğini 
yapmıştır. Çünkü Konya olarak biz, AK Parti’ye 
ve Cumhurbaşkanımıza destek vererek Filis-
tin’deki, Myanmar’daki, 
Sudan ve Suriye’deki kar-
deşlerimize destek vermiş 
oluyoruz. 24 Haziran’da 
da Karapınar ve Konya 
olarak Cumhurbaşkanı-
mıza en yüksek desteği 
vereceğiz. Bunun için de 
gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. İnanıyoruz ki 
24 Haziran, Yeni Türki-
ye’nin kapısını açacaktır” 
diye konuştu. 

LİDER ÜLKE TÜRKİYE 
HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ 

Önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Tahir Akyürek, bugüne kadar birçok önemli 
yatırım ve hizmete imza attıklarını belirterek, 
“Belediye başkanlarımızın desteği, çalışma ar-
kadaşlarımızın gayreti, muhtarlarımızın işbirli-
ği ve parti teşkilatlarımızın güç vermesiyle şu 
anda Türkiye’de Yeni Büyükşehir Yasası uygu-
lamasının en başarılı şekilde uygulandığı şehir 
Konya oldu. Cumhurbaşkanımızın yanında 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
dimdik durursak emin olun 2023 hedeflerine 
de, 2053 hedeflerine de 2071 hedeflerine ve 
Lider Ülke Türkiye hedeflerine de ulaşacağız. 
Bütün kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka 
ise Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Büyük-
şehir Belediyesi ile birlikte önemli hizmetlere 
imza attıklarını dile getirerek, önceki dönem 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından 
Karapınar Şehir Konağı, dualarla hizmete açıl-
dı ve protokol şehir konağını inceledi.
n HABER MERKEZİ 

‘Hedef; lider ülke Türkiye’

İttifak Holding, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirdiği Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. İttifak Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ünsal Sözbir, ‘İttifak’ı gelecek otuz yıllara taşıyacak bir anlayış ile İdeal İttifak vizyonunu ortaya koyduk’ dedi

‘İdeal İttifak’ vizyonu
İttifak Holding Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ünsal Sözbir, Genel 
Kurul’da yaptığı açılış konuşma-
sında İttifak’ın gelecek projeksiyo-
nuna ilişkin bilgiler verdi. İttifak 
Holding’in 2017 yıl sonu itibarıyla 
konsolide satış gelirlerini yüzde 
11.24 artırdığını ifade eden Sözbir, 
sözlerine şöyle devam etti: Göreve 
geldiğimiz günden bu yana İttifak 
Holding olarak faaliyetlerimizi ola-
bildiğince yeni bir zihin üzerine 
odaklamaya çalıştık. Otuz yıla va-
ran sağlam hikayesi ve başarıları 
ile bugüne gelen İttifak’ı gelecek 
otuz yıllara taşıyacak bir anlayış 
ile “İdeal İttifak” vizyonunu ortaya 
koyduk. Büyüme hedeflerimizi üç 
başlığa ayırarak uygulama yoluna 
gittik. Bunlardan ilki operasyonel 
büyüme faaliyetleridir. Holding ve 
iştirak şirketlerimizin tamamının 
içinde yer aldığı bu çalışma ile; 
mevcut faaliyetlerin daha etkin ve 
verimli olabilmesi için günlük iş 
yapma biçiminin değerlendirildiği 
ve hemen iyileştirildiği “Öğrenen 
Organizasyon” uygulamamızı ha-
yata geçirdik. 

İkinci başlığımız olan inovatif 
büyüme kapsamında; akıllı makar-
na, temiz ve modern yumurta ya-
tırımı, yem fabrikası makinaları ve 
inşaatta başta enerji verimliliğine 
yönelik çok sayıda çalışma yaptık 
ve yapmaya da devam ediyoruz. 
Üçüncü başlığımız ise stratejik bü-
yüme hedef ve vizyonudur. Konu 
uzun vadeli ise en önemli ve ger-
çek yatırım insana yapılacak yatı-
rımdır. Bu doğrultuda ‘Liderlik ve 
Gelişim Akademisi’ni kurarak hiç 
kimsenin dışında kalmadığı bir öğ-
renme sürecine girdik. Bu öğren-
me süreci ve uygulamaları inşallah 
‘İdeal İttifak’a ulaşmada her geçen 

gün farklı ve yeni katkılar sağlaya-
caktır” dedi.
GÜÇLÜ BÜYÜME PERFORMANSININ 

SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ
İttifak’ın hayata geçirdiği pro-

jeleri paydaşlarına aktaran İttifak 
Holding CEO’su Tahir Atila, birçok 
olumsuz koşula rağmen, Türkiye 
ekonomisi çok iyi bir performans 
göstermeyi başardığını belirtti. Ati-
la; “2017 yılı büyüme rakamlarının 
beklediğimiz gibi olması sevindi-
rici. Ülke olarak son dört yılın en 
yüksek büyüme oranını yakaladık. 
2018 yılında ani gelişen Cumhur-
başkanlığı ve milletvekilliği seçim-
lerinin ülkemiz adına başarıyla ta-
mamlanacağına, güven ve istikrar 
ortamının süreceği bir sonucun 
doğacağına inanıyorum. Bu bağ-
lamda; 2018 yılında ekonomimizin 
de büyüme performansını sürdür-
mesini bekliyoruz” dedi. 

Hedeflerini büyüttüklerini ifa-
de eden Atila, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “2017 yılında; brüt kârımız 
yüzde 16.6 artışla 243.8 milyon 
TL’ye, faaliyet kârımız yüzde 38.5 
artışla 56.8 milyon TL’ye, aktif 

büyüklüğümüz de yüzde 24 artış-
la 1.9 milyar TL’ye yükseldi. Gru-
bumuzun toplam konsolide ebit-
da kârlılığı 2017 sonu itibarı ile 
83 milyon TL’ye, ebitda marjı da 
7.34’e yükselirken hissemiz bu dö-
nemde yüzde 32 değerlendi. Yüzde 
40 artışla yaklaşık 100 milyon TL 
yatırım yaptığımız ve ihracatımızı 
yüzde 33 artışla 143 milyon TL’ye 
çıkardığımız 2017 yılında grubu-
muz genelinde yaklaşık 270 bin TL 
de Ar-Ge harcaması gerçekleştir-
dik. Ar-Ge çalışmalarımız kapsa-
mında 2017 yılı içerisinde makine 
şirketimiz İmaş ve Tarım Hayvan-
cılık şirketimiz Selet’e, Ar-Ge tesisi 
kurduk. İmaş’ın Ar-Ge tesisi, ma-
kine teçhizat sektöründe, Selet’in 
tesisi de yumurta sektöründe ilk ve 
tek olma özelliğini taşıyor.

Selva ile “Gerçek Gıda” sun-
maya devam ediyoruz. Tüketici-
lerimize daha sağlıklı bir yaşam 

sunma isteği ve enerjisi ile Sel-
va’nın ürün gamını büyütmeye ve 
“Gerçek Gıda” felsefesini sahiplen-
meye 2017 yılında da devam ettik. 
Şirketimizin ürün yelpazesine or-

ganik makarnaları, glütensiz unu 
ve uzak doğu pazarı için geliştirdi-
ğimiz mürekkep balıklı makarnayı 
ekledik. 

Dünyanın en modern tesisle-
rinden biri olan yumurta çiftliği-
mizin birinci yılında yumurta ci-
romuzu 3,5 kat artırdık. Yumurta 
sektöründen elde ettiğimiz gelirleri 
beş yıl içerisinde en az 10 kat artır-
mayı hedefliyoruz. 

Makine şirketimiz İmaş’ın üre-
tim kapasitesini 2,5 kat artırdık. 
Şirketimizin satış gelirleri de artan 
kapasitesine paralel olarak bir ön-
ceki döneme göre yüzde 41 artış 
kaydetti. İmaş Makine ile 2017 
yılında 10 farklı ülkede 19 anahtar 
teslim değirmen tesisi üretimi ger-
çekleştirdik. 

Seha Yapı, 3 yeni konut proje-
si başlattı. İnşaat şirketimiz Seha 
Yapı 2017 yılı içerisinde Zermeram 
ve 3. İstanbul projelerinin inşaatla-
rını sürdürürken yeni projelerimiz-
den olan Seha Kanyonpark Evle-
ri’nin inşaatına başladı. Şirketimiz, 
İttifak çalışanları için planladığımız 
Vadi Evleri ve markalı konut proje-
miz 7 RENK Selçuklu’nun ön hazır-
lık süreçlerini de tamamladı. 

Adese’yi tesis ve teknoloji yatı-
rımları ile güçlendiriyoruz. Gelecek 
yıllarda grubumuzun tamamının 
geçeceği SAP platformuna geçiş 
sürecimizi Adese ile başlattık. 

Şirketimiz, yeni programa ge-
çiş aşamasına kadar olan işin en 
büyük kısmını 2017 yıl sonuna 
kadar tamamladı. Diğer taraftan 
Konya’da bulunan merkez lojistik 
depomuzu yeni bir noktaya taşıdık 
ve büyüttük. Mersin ve Antalya’da 
da yerinden alım operasyonları-
mızı güçlendiren tesis yatırımları 
yaptık.”
n HABER MERKEZİ 

İttifak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ünsal Sözbir

 İttifak Holding CEO’su 
Tahir Atila
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Konya’da basit yaralama su-
çundan haklarında soruşturma 
başlatılan 3 lise öğrencisi, uzlaşma 
edimi olarak belirlenen kitapları 
okuyarak ve Mehmetçik Vakfı’na 
50’şer lira bağışta bulunarak ceza 
almaktan kurtuldu. 

Edinilen bilgiye göre, merkez 
Selçuklu ilçesinde Şubat ayında 
liseli öğrenciler arasında meyda-
na gelen kavga olayı sonrasında, 
suça sürüklenen H.K., B.Y. ve 
M.Y. hakkında “basit yaralama” 
suçundan soruşturma başlatıldı. 
Söz konusu suçun uzlaştırma kap-
samında kalması nedeniyle dosya, 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 
Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. 
Uzlaştırmacı Muhammet Mu-
rat Üyel, tarafların 18 yaşından 
küçük olması nedeniyle kanuni 
temsilcilerini uzlaşma görüşme-
sine davet etti. Mağdurlar H.Ş. ile 
F.T.’nin babaları, meydana gelen 
olay nedeniyle suça sürüklenen 

çocuklarının geleceklerini olum-
suz etkileyecek bir ceza almaları-
nı istemediklerini ancak yaşanan 
olaydan ders çıkarmaları için her 
birinin tespit edilecek bir kitabı 
okumalarını, ayrıca Mehmetçik 
Vakfına 50’şer lira bağış yapma-
larını istediklerini söyledi. Suça 
sürüklenen çocukların kanuni 
temsilcileri de böyle bir olayın ya-
şanmış olmasından dolayı üzüntü 
duyduklarını, çocuklarının daha 
sorumlu bir davranış sergileme-
lerini istediklerini ve bu nedenle 
mağdur velilerin taleplerini kabul 
ettiklerini belirtti. 

Suça sürüklenen gençlerden 
H.K., B.Y. ve M.Y. Konya Adliye-
si 15 Temmuz Kütüphanesi’n-
de belirlenen kitapları okuyarak 
uzlaşma edimini yerine getirdi. 
Böylece suça sürüklenen gençler, 
“basit yaralama” suçundan yargı-
lanmaktan kurtuldu.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 TEMMUZ 2008 
31 Mayıs 2018 Perşembe  • Yıl: 10 • Sayı: 3358

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak. No: 10  Selçuklu /KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

S. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZ 

Yayın Danışmanları :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN 

Yazıişleri Müdürü  : Abdullah Akif SOLAK 

3 lise öğrencisine 
kitap okuma cezası 

İHH İnsani Yardım Vakfı, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da yetimle-
ri unutmayacak, Türkiye ve Dünya’nın dört bir tarafındaki yetimlere bayramlık dağıtacak

Yetimlere bayramlık 

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik 
Vergisi (iş yerleri ve kuyu suyu kul-
lanan meskenler için) ve ilan-rek-
lam vergilerinin ilk taksitini ödeme 
süresi 31 Mayıs (bugün) sona eri-
yor.

Meram Belediyesi Mali Hizmet-
ler Müdürlüğü tarafından konuyla 
ilgili yapılan açıklama şöyle:  “Em-
lak Vergisi tahsilatı her yıl mayıs 
ve kasım aylarında yapılmaktadır. 
Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik 
Vergisi’nin (iş yerleri ve kuyu suyu 
kullanan meskenler için) ilk taksiti-
ni ödeme süresi 31 Mayıs Perşem-
be günü sona erecektir. Mükellefle-
rin mağdur duruma düşmemeleri 
için belirtilen süre içinde vergilerini 
ödemeleri gerekmektedir. Belediye 
hizmet binamız ve Tapu Kadastro 

Bölge Müdürlüğünde bulunan vez-
nelerde hafta içi mesai saatleri içeri-
sinde nakit ve kredi kartı ile ödeme 
yapılabilmektedir. İş Bankası, Halk 
Bankası, Ziraat Bankası ve Garanti 
Bankası Bonus kredi kartlarıyla tak-
sitle ödeme fırsatı bulunmaktadır. 
Halk Bankası şubeleri ve ATM’le-
rinden de ödeme yapılabilmektedir. 
Ayrıca e-belediyecilik uygulaması 
kapsamında www.meram.bel.tr 
web adresinden online olarak da 
tahsilat yapılabilmektedir. Ödeme 
süresi içinde ödenmeyen vergiler 
için 6183 sayılı kanun gereğince 
gecikme zammı uygulanacak olup, 
mükelleflerin gecikme zammına 
maruz kalmamaları için belirtilen 
güne kadar vergilerini ödemeleri 
gerekmektedir.”   n İHA 

İHH İnsani Yardım Vakfı bu 
bayram da bağışçılarımızın des-
teğiyle yetimlerin yüzünü güldü-
recek. İHH İnsani Yardım Vakfı, 
Türkiye dahil dünyanın  farklı ül-
kesinde yetim çocukların  bakımını 
üstlenerek onlara sahip çıkarken 
dönemsel olarak yetimlere  destek 
oluyor. İHH, Ramazan ayı içerisin-
de de gerçekleştirdiği yardım çalış-
malarının yanı sıra yetim çocukla-
ra yönelik çalışmalara da öncelik 
verdi. Yetim çocukların yüzünü 
güldürmek bayrama mutlu girme-
lerini sağlamak için Yetim Gülsün 
Dünya Bereketlensin sloganı ile 
yetimlerin Ramazan Bayramına 
yeni giysilerle girmesini sağlaya-
cak. İHH’nın çocuklar için hazırla-
dığı sürprizler arasında bayramlık 
kıyafetler de var. Hayırseverler, 
dünyanın dört bir yanında 120 
TL’ye bir çocuğu baştan aşağıya 
giydirerek bayramlık ihtiyacını kar-
şılayabilecek.
İHH YETİMLERE SAHİP ÇIKMAKTA, 

YETİMLERİN, ŞER GÜÇLERİN 
ELİNE DÜŞMESİNİ ENGELLEMEYE 

ÇALIŞMAKTADIR
Geçtiğimiz Ramazan’da Kon-

ya’da ve ülkemizin değişik şehirle-
rinde 1650 dolayında yetime bay-
ramlık giydirdiklerini ifade eden 
Konya İHH Başkanı Hasan Hüse-
yin Uysal, “Savaşlar, terör, doğal 
afetler ve insan hırsı yüzünden 
gelişen afetler nedeniyle her gün 
binlerce çocuk yetim kalmaktadır. 

Bu çocuklardan önemli bir kısmı 
yoksul ülke ve toplumlarda olduk-
larından, çoğu korumasız, hamîsiz 
öylece ortada kalakalmaktadır. Ve 
her gün binlerce çocuk kaçırılmak-
ta, çalınmakta, uyuşturucu ve fu-
huş mafyalarına satılmakta, kötü 
yola sürülmekte; binlercesi de or-
gan mafyasına satılmakta, zengin 
sömürgecilerin organ yedek parça 
deposu gibi değerlendirilip katle-
dilmektedir. Bir kısım yetimler de 
Hıristiyan misyonerlerin eline düş-
mekte ve Hıristiyanlaştırılıp Batı’ya 
hizmet ettirilmek üzere  taşınmak-
ta veya Batı adına toplumlarını 
gütmek üzere kendi ülkelerinde 
eğitilip ülkelerinin başına musallat 

edilmektedir. Bütün bu olumsuz 
durumlara karşı İHH, bütün dün-
yada özellikle İslam dünyasında 
yetimlere sahip çıkmakta, yetim-
lerin, şer güçlerin eline düşmesi-
ni engellemeye çalışmaktadır. Bu 
amaçla dünyada 11 ülkede 38 tane 
yetimhane açmış ve bir kısmı bu 
yetimhanede bir kısmı akrabasının 
yanında kalan 90 bini aşkın yetime 
bakım ve eğitimlerini üstlenerek 
düzenli hami olmuş durumdadır. 
Ayrıca yetim dayanışma günleri 
olarak ilan ettiği Mart-Nisan-Ma-
yıs aylarında ve Ramazan- Kurban 
bayramlarında 7-8 yüz bin yetime 
gıda, giysi ve kırtasiye yardımı yap-
maktadır” dedi

BİR YETİMİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK 
KURTARMAK CENNETİN KAPILARINI 

AÇACAK BİR İBADETTİR
Bu Ramazan’da da yine  yüz-

binlerce yetime bayramlık giysi, 
oyuncak, gıda vs ulaştırılacakları-
nı ifade eden Uysal, “  Büyük İHH 
ailesinin bir üyesi olarak Konya 
İHH da halkımızın destekleri ile 
geçen Ramazan’da şehrimizde 
ve ülkemizin değişik şehirlerinde 
1650  dolayında yetime bayramlık 
giydirdik ve bu bayramda da gene 
bu yetimlere bayramlık giydirme 
çabasındayız.  Aziz milletimizin 
desteklerini bekliyoruz. Bir yeti-
min yüzünü güldürmek, bir yetimi 
kötü ellere düşmekten kurtarmak 
cennetin kapılarını açacak bir iba-
dettir. Bir yetimin bayramlık giydi-
rilmesi 120 TL ‘dir.Haydi malımı-
za, canımıza, çoluk-çocuğumuza 
kalkan edinelim, sigorta edinelim! 
Haydi en azından bir yetimin yü-
zünü güldürelim! Vatandaşlarımız 
www.konyaihh.org.tr adresinden 
sitemizi ziyaret edip ayrıntılı bilgi 
edinebilir.Konya İHH Şerafettin 
Caddesi No 40’taki binasında ze-
kat, sadaka, fitre, fidye vs her tür-
lü bağışlarınızı kabul etmektedir. 
Ayrıca online.konyaihh.org.tr ad-
resinden kredi kartı ile  veya Kon-
ya İHH hesap numaralarına EFT/
havale ile bağışlarını yapabilirler. 
Tüm Konyalı hemşerilerimizden 
desteklerini bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Üzerine benzin döküp, kendini yaktı Husumetlisini kırmızı ışıkta öldürdü
Gittiği ağaçlık bir alanda üze-

rine benzin döküp kendini yakan 
kadın ağır yaralandı. 

Olay, saat 09.45 sıralarında 
merkez Meram İlçesi Ekmekkoçu 
Mahallesi Saadet Sokak üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, sa-
bah saatlerinde sokak üzerindeki 
ağaçlık bir alana elindeki benzin 
bidonuyla gelen Melike G. (59) 
bir süre çevreyi gözettikten sonra 
bidondaki benzini üzerine döke-
rek, kendini ateşe verdi. Bağır-
ma seslerini duyan vatandaşlar 
alevler için de kalan kadına kendi 
imkanlarıyla müdahale etti. Kısa 
sürede söndürülen alevler sonrası 
yüzü ve vücudunda ağır yanıklar 
oluşan Melike G. çağrılan ambu-
lansla Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Vücudun-
da 3’üncü derece yanıklar olduğu 
tespit edilen Melike G.’nin yoğun 

bakıma alınarak tedavi altına alın-
dığı öğrenildi. Olay yerinde ince-
leme yapan polis, ağaçlık alanda 
benzin bidonu buldu. Öte yandan, 
Melike G.’nin uzun süredir psiko-
lojik sorunlarının olduğu ve daha 
önceden birçok kez intihar teşeb-

büsünde bulunduğu öne sürüldü. 
Antidepresan ilacı kullandığı ileri 
sürülen Melike G.’nin ailesi tara-
fından birçok kez hastaneye ya-
tırılarak tedavi ettirmek istendiği 
fakat bu teklifi sürekli reddettiği 
öğrenildi.  n İHA 

Ereğli’de kırmızı ışıkta bek-
leyen minibüs sürücüsü, husu-
metlisi tarafından pompalı tüfek-
le vurularak öldürüldü. Cinayet 
zanlısı olaydan sonra polise tes-
lim olurken, olay bir vatandaşın 
cep telefonu kamerası tarafından 
kaydedildi. Olay, İnönü Caddesi 
belediye önündeki ışıklarda mey-
dana geldi. İddiaya göre, İsmail 
Candan (22) 42 HB 530 plakalı 
minibüsü ile kırmızı ışıkta bekle-
diği esnada daha önce aralarında 
husumet bulunan Koray C. tara-
fından aracın sağ camından pom-
palı tüfekle açılan ateş sonucu 
vuruldu. Açılan 5 el ateş sonucu 
minibüs sürücüsü İsmail Candan 
olay yerinde hayatını kaybetti. 
İhbar üzerine olay yerine sevk 
edilen polis ekipleri, çevrede ge-
niş güvenlik önlemi aldı. Araçtaki 
cesedin görüntüsünü engellemek 

için minibüsün ön camı kilimle 
kapatıldı. Olaydan sonra kaçan 
cinayet zanlısı Koray C.’nin polise 
teslim olduğu öğrenildi. Minibüs-
te ve olay yerinde yapılan incele-

menin ardından İsmail Candan’ın 
cesedi Ereğli Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Bu sırada açılan ateş 
sonucu yoldan geçen bir aracında 
zarar gördüğü öğrenildi.  n İHA 

Emlak Vergisi’nde bugün son gün 

Hasan Hüseyin Uysal
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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

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.

•	 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;
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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

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

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

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

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI KAYNAKÇILARI
alınacaktır.

SSk + Servis + Yemek
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

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

Tel: 248 13 50
Selçuklu/ Konya

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

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

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.
Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 

Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde çalıştırmak 
üzere vasıfsız işçi 

alınacaktır.

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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR DOĞRAMA 

USTALARI 
ALINACAKTIR

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

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

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

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

TEL: 355 40 00

DOLUM VE PAKETLEME 

BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK

BAY ELEMAN ARANIYOR

Müracaatlar Şahsen Yapılacaktır

Adres: Fetih Mahallesi Sönmez 

Sokak No: 8 Konya

Tel: 332 355 0 355

Dünyada 15 yaş üzeri her üç 
erişkinden biri sigara kullanıyor. 
Türkiye’de ise tüm ölümlerin 
yüzde 23’ünden sigara sorumlu. 
Tütün kullanımına bağlı hastalık-
la nedeniyle her yıl 2 milyon kişi 
hayatını kaybediyor. 

31 Mayıs Dünya Tütünsüz 
Günü nedeniyle açıklama yapan 
Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Sigara-
ya bağlı nedenlerden dolayı her 
10 saniyede 1 kişi hayatını kay-
bediyor. Ramazan ayına da denk 
gelen bu özel gün sigarayı bırak-
mak için büyük bir fırsat. “Siga-
rayı bırakın, kalbinizi koruyun” 
dedi. Günümüzde tütün kullanı-
mı, dünyada tek başına en önem-

li ölüm nedeni. Dünya üzerinde 
yaklaşık 1,2 milyar insan sigara 
kullanıyor. Tütünden kaynaklı 
hastalıklar sebebiyle her yıl 6 mil-
yon kişi hayatını kaybediyor ve 
bu ölümlerin 2 milyonu kalp-da-
mar hastalıklardan kaynaklanı-
yor.  Uzmanlar, tütün kullanımı 
bu şekilde devam ettiği takdirde 
Türkiye’de ise 2030 yılına gelin-
diğinde ölen kişi sayısının 8 mil-
yonu geçeceğini belirtiyor. Dünya 
Sağlık Örgütü tütün kullanımının 
zararlarına dikkat çekmek, ülke 
politikalarını gözden geçirmek, 
yeni politikalar üretmek ve 
DSÖ’ye bağlı üye ülkelerde tütün 
kullanım oranlarını gözden geçir-
mek amacıyla her yıl 31 Mayıs’ı, 

Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan 
etmiştir. Her yıl bir slogan ile ça-
lışmaların yapıldığı 31 Mayıs’ın, 
DSÖ tarafından belirlenmiş bu 
yıl ki sloganı ise, ‘Tütün kalbinizi 
kırar!’ Sigarayla etkin mücadele 
eden, gerekli çalışmaları yapan 
ve her yaş grubuna özelleştiril-
miş içeriklerle eğitimler vererek 
farkındalık oluşturan Yeşilay’ın 
Konya Şubesi olarak, 31 Mayıs 
Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla 
vatandaşları sigaraya karşı uyarı-
yoruz” dedi. 

Yeşilay Konya Şube Başka-
nı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
“Sigara dünyada ve ülkemizde 
önemli bir halk sağlığı sorunu ve 
fiziksel, sosyal ve ekonomik ba-

kımdan yıkıcı sonuçlara yol açan 
ciddi bir bağımlılık. Ülkemizde 
her yıl 100 binden fazla insanımızı 
sigardan dolayı kaybediyoruz. Bu-
nun yanında pasif etkilenimden 
doğan hastalıklar ve zararlar da 
ayrı bir acı tablo olarak karşımıza 
çıkıyor. Sağlıklı yarınlar inşa edi-
lebilmesi için sigaranın zararları 
konusunda farkındalık oluştura-
cak çalışmalarımız devam ediyor. 
Konya da her zaman parlayacak 
Yeşilay ışığında bağımlılıkla mü-
cadelede her bireyi her kurumu 
ve her çalışmayı önemseyeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

MERAK, ÖZENTİ SİGARA 
BAĞIMLILIĞINA SEBEP OLUYOR

Küresel Yetişkin Tütün Araş-

tırması raporuna göre; Türkiye 
genelinde son yıllarda sigara kul-
lanım oranlarının erkeklerde düş-
tüğü gözlemleniyor. Raporda, tü-
tün kullanımının en çok 25-34 ve 
35-44 yaş grupları arasında oldu-
ğu belirtiliyor. Tütün kullanımını 
bırakmayı en fazla deneyenler ise 
kadınlar. Tütün kullanmaya baş-
lama nedeni en belirgin olarak 
“merak”, “özenti” ve “arkadaş 
etkisi” olarak listeleniyor. DSÖ, 
bu yıl tütünden kaynaklı kalp 
sağlığının bozulmasına dikkat 
çekerek; milyonlarca sigara kulla-
nıcısının, tütün kullanımının kalp 
hastalıklarına yol açtığının fakın-
da olmadığını belirterek, tütün 
kullanımının ortadan kalkmasının 

milyonlarca insanın kalp krizi ve 
felcinin yol açtığı ölümlerden ko-
ruyabildiğini ifade ediyor. Yeşilay 
Sağlık Bakanlığıyla birlikte siga-
rayı bırakmaya yönelik; Sigarayı 
Bırak, Hayatı Bırakma kampan-
yasını hayata geçirdi. Bilimsel alt 
yapılı, uzman kadrolarla hazırla-
nan bu kampanyada bilhassa di-
jital medya kanalları kullanılarak 
sigara bağımlılığına yönelik bi-
linçlendirme çalışmaları yapılıyor. 
Sigarayı bırakmak isteyenlere 
özel programların hazırlandığı 
birakabilirsin.org sitesi yanı sıra 
kamu spotları da sigara bağımlısı 
ve sigarasız yaşam üzerinden me-
sajlarını veriyor.
n HABER MERKEZİ 

Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “ Ülkemizde tüm ölümlerin yüzde 23’ünü oluşturan sigarayı bırakarak kendinize ve çevrenize sağlıklı yarınlar inşa edin” dedi

‘Sigarayı bırak, kalbini koru’

 24 Haziran’da gerçekleşecek 
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçimi için 
çalışmalarını aralıksız sürdüren 
AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı STK 
(Sivil Toplum Kuruluşları) ziyaret-
leri gerçekleştiriyor.  27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili adayı 
Mehmet Akif Yılmaz, Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, Karatay Belediyesi 
Meclis Üyeleri ve Teşkilat Üyele-
rinin katılımıyla Memur-Sen, Eği-
tim-Bir-Sen, Hayra Hizmet Vakfı 
ve Ensar Vakfı ziyaret edildi.

 AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç, gerçekleştirilen 
ziyaretlerin çok verimli geçtiği-
ni dile getirerek; AK Parti olarak 
STK’larla fikir alışverişi içerisinde 

hareket ederek; toplumun sesine 
kulak verdiklerini belirtti. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, STK’ların demokrasinin önemli 
bir parçası olduğunu vurguladı. 
Başkan Hançerli, toplumun ortak 
sesi ve gücü olan STK’ların desteği 
bize kuvvet veriyor diyerek ger-
çekleştirilen ziyaretlerden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Baş-
kan Hançerli “Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çok net bir şekilde ifade ettiği gibi 
‘Yaparsa yine AK Parti yapar.’ 24 
Haziran seçimlerin bir milletin di-
rilişinin ve yükselişinin sembolü-
dür. Biz de bu kutlu dava yolunda, 
daha da müreffeh bir Türkiye için 
üzerimize düşeni ifa etmek için 
durmadan çalışıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Karatay'dan 
STK'lara ziyaret 



Allah’ım! Derin üzüntü ve kederden  ̧acizlik ve tembellikten  ̧korkaklık ve 
cimrilikten  ̧ağır borç içinde ve insanların kahrı altında ezilmekten sana sığınırım.

31 Mayıs 2018
Hicri: 16 Ramazan 1439

Sahur:
03:39

İftar:
20:12

İMANIN ŞAHİTLERİ

Allah Teâlâ buyuruyor:
“Siz zanneder misiniz ki, şâhidsiz-

dâvânızı yani mü’min olduğunuzu isbât 
edebilirsiniz Cenâb-ı Hakkşâhidtaleb 
edecektir.” (AnkebûtSûresi, 1-2) buyu-
rulmuştur.

Bir dâvâcı var, bir de dâvâlı. Dâvâcı 
olanın mahkeme huzûrundadâvâsı-
nıisbât için iki şâhid lâzımdır. Şu halde 
cümlemiz mü’miniz, îmânımız vardır, 
diyoruz. Bunun isbâtı lâzımdır. İki şâhid 
ise amel ve ibâdettir. Amel ve ibâdet ol-
mayınca dâvâsâbit olmaz.

“Şunlar ki îmân ettiler ve günahla-
rına tevbe ederek Cenâb-ı Hakk tarafına 
hicret ve teveccüh ettiler. Nefs ve şeytan 
ile mücâhede ederek dâire-i isyândan-
dâire-i itaata hicret ve evâmir-i ilâhiye-
yiîfâ ve yasaklardan kaçınmaya dikkat ve 
nefislerini icbâr ettiler. Cenâb-ı Hakk’ın 
rızâsınatâlib oldular. Onlar için Allâh’ın 
rahmeti vardır.” (Bakara Sûresi, 218)

Yalnız bir duâ ile sözde kalmak fayda 
vermeyip, her halde rahmet-i ilâhiye-
yenâil olmak için amel ve ibâdet şarttır. 

Bu sûretletâlibleriCenâb-ı Hakk mağfiret 
eder.

Cihâd ikidir; biri küffâr ile, diğeri nefs 
ile harb etmek demektir.

Bir insan bir kula hizmet ediyor, 
mukâbilinde ücretini, mükâfatını alıyor. 
Şu halde mahlûkattan mükâfat alınırsa 
Cenâb-ı Hakk için çalışan acaba mükafat-
sız mı kalır? Bir kimse bir kuldan mütead-
did defalar ihsân görürse ona dâimâmin-
nettâr kalır. Ve hatırından çıkarmaz. Şu 
halde Cenâb-ı Hakk’ın binlerce nîmetini 
gördük, şükr etmek lâzımdır. Tefekkür 
edilmezse küfrân-ı nîmet edilmiş olur.

“Eğer yasak edildiğiniz büyük (gü-
nah)lardan kaçınırsanız, sizin (öbür) ka-
bahatlerinizi örteriz.” (Nisâ Sûresi, 31)

Bir mü’min, Cenâb-ı Hakk’ın korku-
suyla büyük günah işlemezse ona çok 
sevâb yazılır. Niyeti hâlis olmak lâzımdır.

Hakk Teâlâ hazretleri:“Kim (Allâh’a) 
bir iyilikle, güzellikle gelirse, işte ona on 
katı var. Kim de bir kötülükle gelirse bu, 
o miktardan başkasıyla cezâlanmaz.” 
(Enam Sûresi, 160) buyuruyor.

Bir mü’min yüz sene ibâdet etmiş 
olsa on misli bin sene eder. Bir kâfir de 
yüz sene yaşamış olsa, o miktardan baş-
kasıyla cezalanmayacağı için yüz sene 
cehennemde kalması lâzım geliyor. 
Halbuki mü’min, ebedî mü’min olarak 
yaşamak niyetindeydi. Kâfir de kezâ ya-
şamış olsaydı, ebedî küfr ile yaşamak 
niyetindeydi. Binaenaleyh, niyetleri se-
bebiyle âhirette ebedî mükâfât veyahut 
ebedî azaba dûçâr olurlar. Bütün bunlar 
niyetleri sebebiyle olur. Niyet zahmetsiz 
büyük bir sermayedir.

Nitekim hadîs-i şerîfte:“Mü’minin ni-
yeti amelinden hayırlıdır.” (Keşfü’l-hafâ, 
II/430) buyurulmuştur.

Meselâ bir mü’min, ben Cenâb-ı 
Hakk’a karşı hiç günah işlemeyeceğim 
şeklindeki niyetiyle me’cûr oluyor. Niyet, 
benî Âdem’e mahsus bir lütuftur. Me-
lekler için yoktur.Şu kadar var ki, niyet-i 
hâlisayadâimâ muvaffak olabilmek için 
kalbin tasfiyesi ve ihlâs ile ıslâhına dikkat 
ve gayret edilmesi lâzımdır.

Her hükümetin kânûnu olduğu gibi, 

Cenâb-ı Allâh’ın emri, kanûn-i ilâhîsi de 
şeriattır. Ahkâmına riâyet edenler, saâ-
detenâil olur. Riâyet etmeyenler itâba 
müstahak olur.Üç kişi bir sofrada yemek 
yiyorlar. Üçten birine sevab yazılıyor, di-
ğerine günah yazılıyor, diğer birine de ne 
sevâb ne de günah yazılıyor.

Eğer ibâdet yapayım diye kuvvet 
kastiyle yerse sevâb yazılır. Eğer fısk için 
veya eşkıyalık yapayım diye yerse günah 
yazılır ve eğer ne ibâdet ve ne de fısk kas-
tetmezse ne sevab ne de günah. Meselâ 
bir insan para kazanarak zekât vereyim, 
hayır yapayım, diye çalışırsa sevâbtır.
Ve eğer paraya âşık olmuş, haram ve 
helâl ne olursa olsun para toplamak için 
çalışırsa şekâvettir. Hiç bir niyetsiz olursa 
hayvan gibidir.

“Amelin hükmü niyete tâbîdir.” 
(Keşfü’l-hafâ, II/430) Amel niyet ile iyi 
olur, niyet ile fenâ olur.

“Namazı huşû ve huzû ile kılanlar 
felâh bulurlar.” (Mü’minûnSûresi, 1-2) 
buyurulmuştur. Namazı huşû ile kılmak 
da tarîkat ile mümkün olur.

Kur’an’dan Mesaj
Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı 
(ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya 
koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, 
elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cuma 9)

Sakın ashabıma dil uzatmayın  ̧aman onlar hakkında 
kötü konuşmayın! Ashabım zikredilince ya hayır 
konuşun veya susun. Onlara kızıp beni üzmeyin. 

(Hadis-i Şerif)

İnsanı gıybetten ve başkasını kötülemekten 
iki şey alıkoyar: Kendi kusurlarını düşünmek 
ve zikrullah ile arkadaş olup dilini tutmak. 

(İmam Gazalî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe SAD BİN RABÎ (R.A.)

Ramazan Duası

Hicret’ten bir sene önceydi. On iki kişilik bir kafile 
Mekke’ye geldi. Bunlardan altısı bir sene önce İs-
lam’la şereflenmiş, seneye görüşmek üzere Peygam-
berimizle (s.a.v.) sözleşmişlerdi. Mekke’ye yakın, 
Akabe denilen dar ve küçük bir vadide Peygamberi-
mizle (s.a.v.) görüştüler. “Allah’a şirk koşmamak, 
hırsızlık ve zina yapmamak, çocuklarını öldürmemek, 
iftira etmemek ve her işte Peygamberimizin (s.a.v.) 
sözünden çıkmamak” üzere biat ettiler. Peygambe-
rimiz (s.a.v.) de onlara “Verdiği sözde duranın ücret 
ve mükâfatını Allah tekeffül etmiş, onlara cenneti vaat 
etmiştir.” müjdesini verdi. Bunun üzerine, diğer 6 kişi 
de orada iman ettiler. Bu anlaşma Birinci Akabe Bi-
atı olarak İslam tarihine geçti. Bu 12 zattan birisi de 
Medine’nin ileri gelenlerinden ve zenginlerinden olan 
Sad bin Rabî idi. Hz. Sad, Hicret’ten az önce meyda-
na gelen İkinci Akabe Biatı’nda da Hazreç kabilesini 
temsil eden 9 kişinin arasında bulunuyordu. Yine gizli 
olarak yapılan biatta Peygamberimiz hazır bulunanla-
ra ebedî saadet müjdesini vermişti.Hz. Sad bin Rabî, 
Cahiliye Devri’nde az sayıdaki okuma yazma bilen ki-
şilerden birisiydi. Kabile reisi olduğu için sözü geçen, 
nüfuzlu bir insandı. Hicret’ten sonra Peygamberimiz 
(s.a.v.), Muhacir’le Ensar arasında kardeşlik bağı 
kurunca, Mekke’nin zenginlerinden ve cennetle müj-
delenenlerden Abdurrahman bin Avf’ı̧  Sad bin Rabî 
ile kardeş ilan etti. Hz. Sad, kardeşini evine götürdü. 
Yemek yediler. Yemekten sonra Hz. Sad, öz kardeşin 
yapmadığı bir yakınlık ve fedakârlık manzarası sergi-
ledi: “Ben mal bakımından Ensar’ın en zenginiyim. 
Malımın yarısını sana ayırdım. Sonra bak (senin ha-
nımın yok), iki hanımımdan hangisini istersen senin 
için boşayayım, iddeti bitince onunla evlenirsin.” Hz. 
Abdurrahman, evini barkını ve malını mülkünü Mek-
ke’de bırakmış, gelmişti. Muhtaç durumdaydı fakat 
o, tok gönüllü bir insandı. Memnuniyet ve şükranını 
bildirdikten sonra, “Kardeşim, Allah, aileni ve malını 
sana mübarek etsin! Benim bunlara ihtiyacım yoktur. 
İçinde ticaret yapılan bir çarşınız yok mu, bana orayı 
gösterin.”  Hz. Sad, ona Kaynuka kabilesinin pazarını 
gösterdi. Hz. Abdurrahman pazara gitti, alım satım 
yaptı, kısa zamanda büyük servet elde etti. Bu olay¸ 
Asr-ı Saadet’teki isar hasletinin, din kardeşini her hu-
susta kendi nefsine tercihin en açık bir misaliydi.Hz. 
Sad’ın üstün cesareti Uhud’da hemen görüldü. Çevre-
sine devamlı cesaret veriyordu. Bir ara bozgun görül-
düğünde, Hz. Sad’ın hızı hiç kesilmemişti. Ümitsizliğe 

düşenler de, Akabe Biatı’nda Resûlullah’ın (s.a.v.) 
emrinden çıkmamak üzere ettikleri yemini hatırlıyor-
lardı fakat savaş esnasında bir grup müşrik, üzerine 
hücum edip ağır şekilde yaraladılar. Öyle ki, vücudu 
tanınmaz hâle gelmişti. 12 dişi kırılmış, 70 yerinden 
de kılıç, mızrak ve ok yarası almıştı. Savaş sona erin-
ce şehit ve yaralıların toplanmasına başlanmıştı. Hz. 
Sad’ın Peygamberimizin (s.a.v.) yanında ayrı bir yeri 
vardı. Onu merak ediyordu. Sahabelere: “Hz. Sad’ın 
ne yaptığını̧  hayatta kalanlar arasında mı, yoksa 
şehitler arasında mı bulunduğunu araştırıp bana kim 
haber getirecek?” dedikten sonra eliyle işaret ederek, 
“Savaş esnasında ben onu bir ara şurada görmüş-
tüm.” buyurdular. Ubeyy bin Kâb anlatıyor: “Peygam-
berimizin (s.a.v.) gösterdiği tarafa doğru gittim. Uhud 
Vadisi’ndeki şehitler arasında Sad’ı tanıyabilir miyim 
diye bir müddet dolaştım. Sonra, ‘Ey Sad, Resûlullah 
(s.a.v.) beni sana gönderdi.’ diye yüksek sesle bağır-
dım. Az sonra boğuk bir ses cevap verdi. Sesin geldiği 
tarafa yöneldim. Hz. Sad yerde yatıyordu, ona son ne-
fesinde yetişmiştim. “Ey Sad, Resûlullah (s.a.v.) se-
nin hayatta kalanlar içinde mi, yoksa şehitler arasın-
da mı bulunduğunu görüp kendisine haber vermemi 
emretti.” dedim. “Hz. Sad’ın sesi çok hafif, inilti gibi 
çıkıyordu: ‘Ben artık ölüler arasındayım.’ diyor, kurtu-
lamayacağını söylemeye çalışıyordu. Zor anlaşılır bir 
sesle son sözlerini söylüyordu: ‘Benden Resûlullah’a 
(s.a.v.) selam söyle ve ona, Sad bin Rabî senin için, 
ümmetlerine doğru yolu gösteren peygamberlerin 
alacakları mükâfatların en hayırlısı ve en üstünüyle 
Allah bizden dolayı mükâfatlandırsın, diyor, de. Kav-
mim Ensar’a da selamımı ilet; onlara da, Siz Akabe 
gecesinde Resûlullah’ı (s.a.v.) koruma hakkında biat 
etmediniz mi? Vallahi gözleriniz kımıldarken Resûlul-
lah’ı (s.a.v.) düşmanlarından korumaz da ona bir za-
rar dokunursa, sizin Allah katında ileri sürecek hiçbir 
mazeretiniz yoktur de!”  Hz. Sad bu sözlerden sonra 
şahadet şerbetini içti.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

İman, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini tasdik, küfür de 
inkâr etmektir. Buna göre, iman ile küfrü belirleyen başlıca ayıraç 
kalbin tasdikidir. Ancak kalbin tasdiki, insanlar tarafından biline-
mediğinden, ikrar ve ikrarı gösteren dinî görevleri yerine getirmek, 
yani amel, kalpteki imanın varlığının göstergesi olarak kabul edil-
miştir. Küfrün en belirgin alâmeti, dinin temel esaslarından birini 
veya tamamını reddetmek yahut onları beğenmemek, önemseme-
mek ve değersiz saymaktır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kim-
senin, bu dünyada mümin kabul edilmesi ve İslâm toplumundan 
dışlanmaması gerekir.

Çünkü dünyada dış görünüşe ve ikrara göre işlem yapılır. İçten 
inanıp inanmadığını tesbit ise Allah’a mahsus ve âhirete ilişkin bir 
meseledir: “...Size selâm verene dünya hayatının geçici menfaa-
tine göz dikerek, sen mümin değilsin demeyin...” (en-Nisâ 4/94) 
buyurularak buna işaret edilir. Hz. Peygamber de imanda ikrarın 
önemini vurgulamak ve kelime-i tevhidi söyleyenin, müslüman 
kabul edilmesi gereğine işaret etmek için şöyle buyurmuştur: “İn-
sanlar Allah’tan başka Tanrı yoktur, Muhammed O’nun elçisidir 
deyinceye kadar kendileriyle savaşmakla emrolundum. 

Ne zaman bunu söylerlerse, can ve mal güvenliğine sahip 
olmuş olurlar...” Bu sebeple imanını diliyle ikrar ettiği veya dav-
ranışlarına yansıttığı sürece herkesin İslâm toplumunun tabii bir 
üyesi olarak görülmesi, can ve mal güvenliğine sahip olması, dün-
yevî-dinî ahkâm, sosyal

ve beşerî ilişkiler bakımından da müslümanın sahip olduğu bü-
tün statü, hak ve sorumluluklara muhatap olması gerekir.

Bayezid-i Bistami bir defasında şöyle anlatmıştır; “Benim za-
manında binlerce veli vardı. Hepsi de ibadet, riyazet, keşif ve ke-
ramet sahibi idiler fakat asrın kutupluğu, bir demircinin, basit ve 
ümmi bir demircinin üzerindeydi. Ben bu işin sır ve hikmetine karşı 
hayretler içerisindeydim. 

Bütün geçimini, geceli gündüzlü örs başından ayrılmayan de-
mirciyi göreyim, dedim. Ve bir gün dükkanına gittim. Selam ver-
dim. Beni görünce çocuklar gibi sevindi.

Ellerime sarıldı, öptü ve benden dua rica etti. Henüz keşif ale-
mine girmemiş olduğu için makamından habersizdi. Benden dua 
istediğinde ona; “Ben senin ayaklarından öpeyim de, sen bana dua 
et!” dedim. 

Bana; “Benim sana dua etmemle içimdeki dert hafiflemez ki?” 
dedi. Ben de; “Derdin ne söyle bir çare arayalım.” dedim. Tekrar 
bana; “Acaba kıyamet gününde bunca insanın hali ne olur? Bunu 
düşünmekten, buna yanmaktan başka derdim yok!” dedi. 

Bunu söyledi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Beni de ağ-
lattı. O vakit içimde; “Bunlar nefsim nefsim diyenlerden değildir. 
Bunlar ümmetim ümmetim diyenlerdendir.” diye bir nida duydum. 
Hemen içimdeki hayret silindi. Kutupluk makamının bu demirciye 
neden verildiğini anladım.

Demirciye; “İnsanların azap çekmesinden sana ne?” diye sor-
dum. Bana; “Bana mı ne? Benim fıtratımın mayası, şevkat suyuyla 
yoğrulmuştur. Cehennem azabının bütün azabını bana yükleseler 
de onları bağışlasalar ben saadete ererim ve derdimden kurtulu-
rum.” dedi.

 Demircinin dükkânında saatlerce oturdum, sohbet ettik. Ve 
ben, evet ben, kırk yıldır elde edemediğim manevi derecelere yük-
seldim. İçim Allah-u Teala’nın feyziyle doldu. 

O vakit anladım ki; kutupluk sırrı başka bir mana, faziletle ilim-
le elde edilen iş değil. Sadece Allah vergisi…” Vefatından sonra 
Bayezid-i Bistami’yi rüyada gördüler ve; “Halin nice oldu?” diye 
sordular. Bayezid-i Bistami; “Bana, ey pir ne getirdin?” dediler. 
Ben de dedim ki; “Dilenci padişahın kapısına gelince, ona ne ge-
tirdin demezler, ne istersin derler” dedim. Bunun üzerine; “Doğru 
söylüyor, onu bırakın.” diye bir hitap geldi.

İman ile küfür
arasındaki sınır

Bayezid-i Bistami 
Hazretleri ve demirci

Medine döneminde inmiştir. 120 âyettir. Sûre, adını 
112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelime-
sinden almıştır. Sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine 
getirilmesi, İsrailoğullarının sözlerinde durmamaları, 
Hıristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri 
ve yolsuzlukları, müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve 
dinî hükümler konu edilmektedir. Mushaftaki sıralamada 
5., iniş sırasına göre 112. sûredir. Fetih sûresinden son-
ra, Tevbe’den önce Medine’de nâzil olmuştur. Muhteva 
bakımından Nisâ sûresinin devamı mahiyetindedir. Zira 
Nisâ sûresinin son bölümünde değinilen yahudi ve hıris-
tiyanların bâtıl inançları, tutum ve davranışları bu sûrede 
de ağırlıklı olarak ele alınmış ve bunlarla ilgili önemli 
açıklamalar yapılmıştır. Bunun dışında akidlere bağlılık, 
yardımlaşmada ölçü, helâl ve haram olan yiyecekler, av 
ve avlanma hükümleri, hayvanlarla ilgili bazı Câhiliye 
âdetlerinin yersizliği, Ehl-i kitabın kestiklerini yemenin 
ve kadınlarıyla evlenmenin câiz olması; abdest, gusül, 
teyemmüm, temizlik ve hac farîzasıyla ilgili hükümler; 
hırsızlık, yol kesicilik ve ülkede fesat çıkarmanın cezası, 
cihadın lüzumu, insanların birbirlerine iyilikle muamele 
etmeleri, fiil ve niyette doğruluk ve adalet üzere bulun-
maları, yemin kefâreti, vasiyet, dinden dönmenin kötülü-
ğü, içtimaî ve ahlâkî münasebetler, içki ve kumar yasağı 
gibi dinî ve hukukî konular ele alınmaktadır. Bunlara ek 
olarak sûrede öğüt ve ibret alınacak kıssalar yer almıştır. 
Bunlar, Hz. Âdem’in iki oğlunun kıssası ile Hz. Mûsâ ve 
Hz. Îsâ’nın hayat hikâyelerinden kesitler şeklindedir. Ay-
rıca sûrede âhiret hallerinden de bahsedilmektedir.
Abdullah b. Amr b. Âs’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Hz. 
Peygamber bineği üzerinde iken ona Mâide sûresi indi. 
(O sıradaki ruh halinden dolayı) binek onu taşıyamadı, 
bunun üzerine Hz. Peygamber bineğinden indi.” 
 Sûrenin bir defada indiği görüşünde olanları destekleyen 
bir rivayete göre Esmâ binti Yezîd şöyle demiştir: “Ben 
Hz. Peygamber’in devesi Adbâ’nın yularını tutuyordum, 
o anda Hz. Peygamber’e Mâide sûresinin tamamı nâzil 
oldu. Sûrenin ağırlığından neredeyse devenin bacakları 
kırılacaktı.”

Mâide Suresi
SURELER
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Çumra Belediyesi 4 yıldır sür-
dürdüğü geleneği bu yılda sür-
dürmeye devam ediyor. Ramazan 
ayının ilk gününde başlayan Ma-
halle iftarlarında 14 günü geride 
bırakan Çumra Belediyesi şuana 
kadar Afşar, Cicek, Türkmenka-
rahüyük, Tahtalı, Çukurkavak, 
Abditolu, Dedemoğlu, Beylerce, 
Gökhüyük, Alemdar, Yörükcamili, 
İnli, Ürünlü, Üçhüyük, Dinlendik, 
Alıssa, Apasaraycık, Taşağıl ve 
Büyükaşlama mahalleleri olmak 
üzere toplamda 19 mahallede if-
tar programı düzenlendi. Rama-
zan ayının son gününe kadar iftar 
programları devam edecek. 

Çumra Belediyesi tarafında 
düzenlenen programlara Çum-
ra Belediye Başkanı Dr.Mehmet 
Oğuz, Ak Parti Çumra İlçe Başka-
nı Ufuk Yağcılar, Belediye Meclis 

üyeleri ve Ak Parti İlçe Yönetim 
kurulu üyeleri de katılıyor. İftar 
programlarına katılan mahalle 
halkıyla tek tek ilgilenen Çum-
ra Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Oğuz, “Göreve geldiğimizde Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi buralara 
çivi bile çakmaz deniliyordu. Bü-
yükşehir buralara hizmet edebilir 
mi deniyordu. Allah’a hamd olsun 
ve önceki dönem Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Tahir Akyü-
rek’ten Allah bir değil binlerce kez 
razı olsun. Büyükaşlama-Sazlıpı-
nar arası, Büyükaşlama-Küçükaş-
lama arası yol yapım çalışmaları 
tamamlandı. Şimdi ise Büyükaş-
lama-Türkmenkarahüyük-Üçhü-
yük-Ürünlü arası 25 kilometrelik 
yolumuzda büyük bir çalışma var 
bu yol genişletiliyor ve en kısa 
sürede asfaltlaması yapılacak. İlk 

defa beldelerimizden sonra ilçe 
belediyesi olarak ilk halısahamızı 
Büyükaşlama mahallemize yaptık. 
Mahalle parkımız yapıldı. Şimdi 
ise inşallah Büyükaşlama Sağlık 
Ocağımızın inşaatı başlayacak. Di-
ğer belediye çalışmalarımız hızla 
devam ediyor. 12 bin 950 met-
rekare yol asfaltlama çalışması 
yapmıştık, bu yıl bir o kadar daha 
yapılacak ve mahallemiz içerisin-
de bu yıl itibari ile asfaltlanmamış 
yolumuz kalmayacak. Söz verdiği-
miz tüm sözlerimizi bu yıl içerisin-
de tamamlamış olacağız inşallah” 
dedi. Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz ve beraberin-
deki heyet mahalle iftar programı 
sonrası mahalleli ile gençlerle bir 
araya gelerek hasbihal etmeye de 
devam ediyor.
n HABER MERKEZİ

Başı rahmet, ortası bereket, 
sonu ise günahlardan arınmaya 
vesile olan, on bir ayın sultanı Ra-
mazan dolayısıyla çeşitli kurum ve 
kuruluşlar, meslek odaları, dernek-
ler ve şahıslar iftar programları dü-
zenliyor. Kurulan iftar sofralarında 
biraraya gelinirken, rahmet ve be-
reket ikliminden daha çok istifade 
ediliyor. 

Konya Sıhhi Tesisatçılar ve Ka-
loriferciler Odası da önceki akşam 
Beyaz Gelincik Düğün Salonu’nda 

düzenlediği iftar programı ile mes-
lektaşlarını biraraya getirdi. Rama-
zan ayının birlik ve beraberliğe ve-
sile olduğunu belirten Konya Sıhhi 
Tesisatçılar ve Kaloriferciler Odası 
Başkanı Mehmet Ünlügül, “Rama-
zan ayının rahmet ve bereketinden 
daha çok istifade edelim diye oda-
mız yönetimi olarak iftar yemeği 
vermek istedik. Rabbim bu müba-
rek ayın rahmetinden, feyz ve be-
reketinden daha çok istifade eden-
lerden eylesin bizleri. Bu mübarek 

günde sizlerle biraraya gelmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Davetimize 
icabet eden tüm oda üyelerimize ve 
dostlarımıza teşekkür ediyor; hayırlı 
Ramazanlar diliyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Konya’nın geleneksel pilavının 
ikram edildiği iftarın ardından tesi-
satçılar çay eşliğinde uzun süre soh-
bet etti. Programa Bakırcılar Odası 
Başkanı İbrahim Işık ile Yorgancılar 
Odası Başkanı Ramazan Tezel de 
katıldı.  n HABER MERKEZİ

‘Konya sanayisi için Teknik 
Üniversite önemli bir hizmet’

KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Konya’ya yeni 
kurulan Konya Teknik Üniver-
sitesiyle ilgili bir açıklama yaptı. 
Başkan Karabacak, “Sanayimizin 
hızlı gelişimiyle birlikte eksikliğini 
hissettiğimiz ve yıllardır özlemini 
duyduğumuz Konya Teknik Üni-
versitesi’nin kurulması, şehrimiz 
açısından büyük önem arz etmek-
tedir” dedi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıkla-
ma yapan Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
Konya’nın teknik eğitim anlamın-
da tamamlayıcı bir üniversiteye 
kavuşmasının mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi.

Konya sanayisinin hızlı bir 
gelişme süreci yaşadığına vurgu 
yapan KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak, “Sanayimizin 
hızlı gelişimiyle birlikte eksikliğini 
hissettiğimiz ve yıllardır özlemini 
duyduğumuz Konya Teknik Üni-
versitesi’nin kurulması şehrimiz 
açısından büyük önem arz et-

mektedir. Konya’mıza bu önemli 
hizmeti kazandıran başta Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan olmak üzere, Başba-
kanımız Sayın Binali Yıldırım, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Sayın Ahmet 
Sorgun, Milli Eğitim Bakanı Sayın 
İsmet Yılmaz ve Konya Millet-
vekillerimize teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Başkan Karabacak, Konya’ya 
kurulan teknik üniversitenin rol 
model olacak özellikler taşıyaca-
ğını da hatırlatarak, “Yeni teknik 
üniversitemizin bünyesinde tek-
nik fakülte bölümlerinin yanı sıra, 
Enerji Entitüsü, İleri Teknoloji 
Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Ta-
şımacılık ve Lojistik Enstitüsü ile 
Mühendislik ve Fen Bilimleri Ens-
titüsü gibi önemli enstitülerin ol-
ması yükseköğretim sistemimize 
de veri temin edecek ve rol model 
olacak. Konya, kurulan yeni tek-
nik üniversite ile Türkiye’ye bir 
ilki yaşatacak” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 

Konya’da partisinin Karatay İlçe Seçim Bürosu açılışına katılan MHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “Cumhur İttifakı olarak hedeflerimiz büyük” dedi

‘Hedeflerimiz büyük’
MHP Genel Başkan Yardımcısı 

ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, partisinin Karatay İlçe Seçim 
Bürosu açılışına katıldı. Burada ko-
nuşan Kalaycı, “MHP yarım asra va-
ran şerefli mazisinde Türkiye Cum-
huriyeti’nin bekası, Türk milletinin 
huzuru ve güvenliği için her zaman 
ön saflarda mücadele vermiştir. 
MHP, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin teminatıdır. MHP, Türk mil-
letinin umududur. Allah’a şükürler 
olsun liderimiz Devlet Bahçeli’nin 
önderliğinde MHP, Türk milletinin 
vicdanında yer bulmuş, büyük tak-
dir ve teveccüh kazanmıştır. İnanı-
yoruz ki, 24 Haziran seçimleriyle 
birlikte MHP çok güçlü bir şekilde 
TBMM’de yerini alacaktır” dedi. 

Cumhur İttifakı ile hedeflerinin 
büyük olduğunu vurgulayan Ka-
laycı, “Büyük Türkiye’ye giden yol 
Cumhur İttifakı’ndan geçmektedir. 
24 Haziran seçimlerinde Cumhur 
İttifakı büyük bir başarıyla seçim-
den çıkacak, ilk turda Cumhur-
başkanı adayımız Recep Tayyip 
Erdoğan seçilecek ve milletvekili se-
çiminde de sayısal ve siyasal ağırlık-
lı olarak MHP çok güçlü bir şekilde 

TBMM’ye girecektir. Bizim hedefle-
rimiz var, MHP olarak yetiştirdiği-
miz liyakatli kadrolarımız var. Yine 
ülkemizin geleceğine yönelik hedef-
lerimiz, vizyonumuz var. İnşallah 
Cumhur İttifakı’yla birlikte öncelikle 
Türkiye’yi lider ülke yapacak 2023 
hedeflerimize ulaşacağız. Ardından 
da gerek Türk dünyasının gerek 

İslam coğrafyasının umutlarını ger-
çekleştireceğiz ve Alem-i Cihan’a 
İlayı Kelimetullah mührünü vura-
cağız inşallah. MHP güçlü olursa 
Türkiye güçlü olacaktır. MHP güçlü 
ise Türk milleti emin olacaktır. MHP 
güçlü ise hak, hukuk, adalet olacak-
tır. MHP güçlü ise lider ülke Türkiye 
inşallah inşa edilecektir” ifadelerini 

kullandı.  MHP İl Başkanı Murat Çi-
çek ise konuşmasında, seçimlerde 
Konya’dan yüksek oranda oy alıp 
çok sayıca milletvekilini TBMM’ye 
göndereceklerini söyledi. 

Okunan duanın ardından Ka-
ratay İlçe Seçim Bürosu’nun açılış 
kurdelesi kesildi.
n İHA

Çumra Belediyesi, iftar geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Başkan 
Mehmet Oğuz, verdikleri sözleri bu yıl tamamlayacaklarını belirtti

‘Sözlerimizi bu yıl 
tamamlamış olacağız’

Konya Sıhhi Tesisatçılar ve Kaloriferciler Odası, Konya genelin-
deki meslektaşlarını iftar sofrasında buluşturdu

Tesisatçılar Odası 
iftarda buluşturdu

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak, 
Başkan Altay’a Ahilik Sancağı hediye etti. Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Konya büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın en büyük sivil 
toplum kuruluşu olan esnaf odaları ile Konya’ya katkı 
sağlayamaya devam edeceklerini söyledi.  KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak ise, Başkan Altay’a 
Ahilik Sancağı takdim ederek, “Esnaf dostu sayın Bü-
yükşehir Belediye Başkanımıza esnaf teşkilatımızın he-
diyesi olan Esnaf Sancağını takdim etmekten onur du-
yuyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Başkan Altay’a Ahilik Sancağı verildi 
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Dost Eli, bayram sevinci yaşatıyor
Dost Eli Derneği, yaklaşan 

Ramazan bayramı öncesinde her 
yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarına bay-
ramlık kıyafet sevinci yaşatıyor. 

Yıllardır çocuklara “Başucu 
Bayramlıkları “ adı altında bay-
ram alış verişi heyecanını ya-
şatan Dost Eli Derneği Konya 
merkezi ve ilçelerinde yaşayan 
çocuklarla buluşuyor. Derneğin 
giyim mağazasında gerçekleşen 
buluşmada çocuklar seçtikleri 
kıyafetler ve oyuncaklarla bay-
rama erken hazırlanıyor. Yapı-
lan çalışma bir ilgili bir açıklama 
yapan Dost Eli Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Seçer, 
“Ramazan ayının başlaması ile 
birlikte bu ay içerisinde gerçek-
leştirilmesi gereken birçok ha-

yırlı ve bereketli çalışmalar için 
dost eli görevlileri ve gönüllüleri 
ile birlikte seferber olmaktayız. 

Çalışmalarımız yurt içi ve yurt 
dışında birçok alanda yürütülür-
ken özellikle Başucu Bayramlık-

ları  adıyla çocuklara yönelik ger-
çekleştirilen çalışma ile ortaya 
çıkan mutluluk tüm çalışmalar 

için bizlere ayrı bir güç katmak-
ta. Çocukların seçip beğenerek 
aldıkları kıyafetler ayakkabılar 

ve oyuncaklar ile Ramazan ayı-
nın bereketi binlerce çocuğun 
yüzündeki tebessümlerle ortaya 
çıkmakta. Onların bu mutlulu-
ğunun daha nice hayırlara vesile 
olacağı inancı içerisindeyiz. Dost 
Eli olarak; hayırsever vatandaş-
larımızın destekleri ile Ramazan 
Bayramı öncesinde başucunda 
bayramlık hayali kuran çocuk-
larımızın bayramlık hayallerini 
gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Dost Eli Derneği başta Konya 
olmak üzere civar ilçelerde otu-
ran ihtiyaç sahibi 3 bin çocuğa 
bayramlık giydirecek. Çocuklara 
bayramlık kıyafetler ve çeşitli 
hediyelerle birlikte tatil sürecin-
de okumaları için eğitici ve bilgi-
lendirici kitaplar da verilmekte.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, asfalt sezonunun açılmasıyla birilikte çalışmalarını gece gün-
düz aralıksız sürdüren ekiplerin Tekstil Pazarı’nda gece gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Selçuklu’da asfalt 
çalışması sürüyor

Ekiplerin asfalt çalışmalarını 
yerinde inceleyen Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, yaşam kalitesini yükselten ve 
ilçenin çehresini değiştiren altyapı 
ve asfalt çalışmalarının planlı ve 
programlı olarak devam ettiğini 
söyledi. 

Selçuklu’da fiziki belediyecilik 
çalışmaları ilçeye değer katmaya 
devam ediyor. Şehircilik açısından 
Türkiye’nin en önemli metropol 
ilçeleri arasında yer alan Selçuk-
lu’da yürütülen altyapı ve asfalt 
çalışmaları ilçenin yaşam kalitesini 
arttırıyor.  Selçuklu’nun merkez ve 
civar mahallerinde sürdürülen ça-
lışmalarda 34 ekip görev yapıyor. 
İlçede 38 mahallede 3 adet asfalt 
finişeri ile gece gündüz çalışmaları 
sürdüren Selçuklu Belediyesi, ilk 
etapta 133 bin m² sıcak asfalt seri-
mi gerçekleştirdi.

Selçuklu’da yaşam kalitesinin 
her geçen gün arttırılması için 
fiziki belediyecilik çalışmalarına 
büyük önem verdiklerini ifade 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, “Halkımızla ve 
muhtarlarımızla yapılan istişareler 
neticesinde Selçuklu’ya bağlı 72  
mahallenin tamamında farklı bir 
çalışma programı  hazırladık. Ge-
çen ay başladığımız altyapı ve as-
falt çalışmalarına yoğun bir şekilde 
devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz 

için modern fiziki altyapıyı oluş-
turmak ve onların yaşam kalitesi-
ne katkı sağlamak amacıyla çalış-
malarımıza sezon boyunca devam 
edeceğiz” dedi.

Asfalt şantiyesinin, 57 bin m² 
alan üzerinde Avrupa standartla-
rında hizmet verdiğini ifade eden 

Başkan Pekyatırmacı, 240 ton/saat 
üretim kapasitesi ile geri dönüşüm 
asfalt üretimi özelliğine sahip yeni 
nesil asfalt plentinde laboratuar 
ortamında testlerin yapıldığını, te-
siste üretilen altyapı mamullerin-
de kaliteye büyük önem verdikle-
rini belirtti.    n HABER MERKEZİ

Özel Türmak, fethin 565. yılını kutladı
Konuyla ilgili olarak Özel Tür-

mak Anadolu Lisesi Tarih Öğret-
meni Musa Turan şunları ifade etti; 
“İstanbul’un Fethi’nin 565.yılında 
Özel Türmak Okulları olarak etkin-
lik gerçekleştirdik. Etkinlik saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı.  Ardından okulu-
muz Genel Müdürü İlhan Yılmaz’ın 
açılış konuşmasıyla devam etti. 
Yılmaz konuşmasında, “Türk ve 

dünya tarihinde bir dönüm noktası 
olan adaletin, inancın zaferi olan bu 
fetih, tüm dünya üzerinde yeni bir 
çağın başlangıcıdır. Osmanlı fethet-
tiği bölgelere medeniyet götürmüş 
Müslüman olmayan halkında hu-
zuru, güveni için her türlü önlemi 
alarak hoşgörülü bir yönetim saye-
sinde kalıcı olmuştur. Peygamber 
Efendimiz ( s.a.v) ‘İstanbul mutlaka 
fethedilecektir. Onu fetheden ko-

mutan ne güzel komutan, o ordu 
ne güzel ordudur.’ demiş. Bizim de 
Türmak Okulları olarak amacımız 
Fatih’in ve  ordusunun mücadelesi-
ni, inanarak başarının önemini gü-
nümüz gençlerine ve gelecek ne-
sillere aktarmaktır.” sözlerine yer 
verdi. Etkinlik İstanbul’un Fethini 
konu alan sinevizyon gösterisiyle 
son buldu.

565 yıl önce genç bir kuman-

dan tarafından bu fethi gerçekleş-
tirdiğini ve İstanbul’un Fethinin, 
İstanbul ve Osmanlı’nın yeniden 
inşası olduğunu belirten Turan, 
“ÖzelTürmak Okulları olarak Fatih 
Sultan Mehmet’i ve O’nun kahra-
man ordusunu minnetle anıyor, bu 
güzel vatan için canlarını feda eden 
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

“Ramazan ayı… İn-
sanlar için hidayet olan, 
doğru yolu ve hak ile 
batılı birbirinden ayıran 
apaçık belgeleri (kapsa-
yan) Kur’an onda indi-
rilmiştir. Öyleyse sizden 
kim bu aya şahit olursa 
artık onda oruç tutsun. 
Kim hasta ya da yolcu-
lukta olursa, tutmadığı 
günler sayısınca diğer 
günlerde (tutsun). Allah, size kolaylık 
diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylık) sayıyı 
tamamlamanız ve sizi doğru yola (hida-
yete) ulaştırmasına karşılık Allah’ı büyük 
tanımanız içindir. Umulur ki şükredersi-
niz.” (Bakara Suresi, 185)

Nefse hâkimiyetin en kesin çaresi, 
en emin yolu oruç tutmaktır. Gün sayı-
sında, mevsim ve zamanlarda bazı fark-
lar bulunmakla beraber bizden evvelki 
ümmetlere oruç farz kılınmıştı. Allahû 
Teâlâ onlara ihsan ettiği bu lütfu bize de 
ikram etti ve takva mertebesine ersinler 
diye, hicretin ikinci senesi, ümmet-i Mu-
hammed’e orucu farz kıldı.

Sahabeden Ebu Ümame (RA) Re-
sulü Ekrem (SAV) Efendimize gelerek, 
“Ey Allah’ın Resulü! Bana bir amel em-
redin,” dedi. Efendimiz (SAV) “Oruç tut. 
Çünkü oruca denk bir ibadet yoktur.” 
buyurdu. Ebu Ümame (RA) aynı so-
ruyu tekrar tekrar sorduysa da Efendi-
mizin (SAV) cevabı değişmedi. (Nesâî).

Oruç; Allah’ın emrini yerine ge-
tirmek niyetiyle, tanyerinin ağarma-
sından itibaren güneşin batmasına 
kadar yemekten, içmekten ve nefsanî 
arzulara uymaktan kendini tutmaktır. 
Oruca başlarken düşüncemizin nokta-i 
hareketi, yüce Mevla’mızın emrini yeri-
ne getirip rızasını kazanmak olmalıdır. 
Orucu perhiz den ayıran şey de niyettir. 
Ve oruçlunun tek sermayesi; nefsani 
arzulardan kendini koruyarak Allah’tan 
rahmet, mağfiret ve rızayı ilahiye erme 
talebi ile aç kalmaktır.

Fakat on bir ay Allah’la savaşanların 
bizim zaaflarımızı kullanarak bir ay ra-
mazanı sermaye yapmaları biz Müslü-
manlar için ne kadar acı bir durum öyle 
değil mi? Yahudi, Hristiyan, lâik, müş-
rik, komünist, kapitalist, münafık, din 
düşmanı ne varsa ramazan pazarlıyor-
lar, iftar pompalıyorlar oruçlu dimağla-
rımıza. Ne gariptir ki, özellikle de Müslü-
man düşmanı markaların ürünleri, öyle 
büyük bütçelerle ürünlerine ramazan 
reklamı yaparlar ki, küçüğümüzden 
büyüğümüze herkes iftar saatlerine ya-
kın, her hangi bir markete uğrayıp hiçte 
ihtiyaç yokken doldururuz sepetlerimizi 
onların ürünleriyle, iftarlık ederiz düşün-
cesiyle. Gariptir ya, reklamlar hep iftarlık 
sunar bizlere, hiç sahurdan bahsetmez, 
çünkü onlar bizi bizden iyi incelemişler 
“aç Müslümanın halini, tok kapitalistler” 
iyi çözmüşler. Hâlbuki biz ramazana 
girmeye niyetlenmiştik, markete değil. 
Aç olmaya, midemizi dinlendirmeye 
niyetlenmiştik, acın halini anlamamız 
için aç kalmamızı isteyen Rabbimize, 
ibadet şuuruyla tutmuş olduğumuz 
oruçlarımızı günahlarımıza karşılık su-
nacaktık, ama kilo alarak bitireceğiz bu 
gidişle yine mübarek ramazanı. Diğer 
aylarda yediklerimizden kısacaktık, infak 
edecektik, fakir komşularımızı, aç bildik-
lerimizi doyuracaktık öyle değil mi?

Onlar tabi olarak görevlerini ya-
pıyorlar, Müslümanların Ramazanını 
dahi fırsata çeviriyorlar, hatta zulüm 
ettikleri diğer coğrafyalardaki Müslü-
man kardeşlerimize sıkılan kurşun ve 
bombalara bizim adlarımızı veriyorlar. 
Hani bizim için Ramazan ayı fırsat ayı 
idi, hani biz bu ayda tutacağımız oruç-
larla, yapacağımız infaklarla, edeceğimiz 

dualarla kulluğa, cennete 
ve Allah’ın rızasına daha 
çok yakın olacaktık, ne 
oldu bize? Hani bizim 
açlığımız, cennetin Rey-
yan kapısından girebilme 
biletinin sermayesiydi. 
Kaptırdık yine sermayeyi 
kapitalist, sömürü düze-
nine.

Amacım reklamı 
yapılan ürünleri veya 

onları bize sunan firmaları, markaları, 
ülkeleri, toplumları, gayrimüslimleri 
kötülemek değil. Yanlış anlaşılmasın. 
Onlar görevlerini yapıyorlar kendilerince 
ve başarılı da oluyorlar nitekim. Peki, biz 
ramazanda oruç görevimizi tam mana-
sıyla, Allah’ın istediği şekilde yapabiliyor 
muyuz diye, iftar ve sahur sofralarımızı 
gözden geçirmemiz için bir çağrı sade-
ce benimkisi. Orucun, şekil bakımından 
dikkat edilmesi gereken pek çok yönü 
vardır. Bu yüzden, mümin kişi orucu 
dinin temel rükünlerinden biri olarak 
kabul edip benimsedikten sonra, geriye 
sadece bir husus kalır: Söz konusu iba-
deti Rasulallah’ın (SAV) yaptığı şekilde 
yerine getirmek için elden gelen çabayı 
harcamak. Peki, biz böyle mi yapıyo-
ruz?

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi 
için Asrı Saadetten bir örnek vermek 
isterim.

Orucun Müslümanlara farz kılındığı 
yıl. Ve o ilk ramazanın 16. Günü Bedir 
Seferine gidiliyor. Önde kutlu nebi, ar-
kasında 305 kişilik Sahabe-i Kiramdan 
oluşan Müslümanların ilk şanlı ordusu. 
Aylardan Ağustos, toprak sıcak, hava 
sıcak, ayaklar çöl kumlarına saplanıp 
çıktıkça, beyinler fokurdamakta. Vakit 
öğle vakti, kişi başı en fazla 1-2 hurma 
ile sahur yapıldığından beri 100 km çöl 
yolunda, kum tepeciklerini aşa aşa yü-
rümüşlerdi.

Efendimiz buyurdular; “Kardeşle-
rim çok çetin bir yoldayız, daha 50 km 
yolumuz var, yarın da cenk meydanın-
da çetin bir karşılaşma var, güçlü olma-
lısınız, orucunuzu iftar edebilirsiniz.”

Ashab, öylesine iştiyakla tutuyor 
ki orucunu, hem orucun farz olduğu-
nun ilk yılı olması, hem sefere gidiliyor 
olması, onların oruca olan bağlılıklarını 
arttırıyordu.

Dediler ki; “Ya Rasulallah, bu Al-
lah’tan bir emir midir, yani mecbur mu-
yuz orucumuzu bozmaya?”

Efendimiz buyurdular; “Hayır, ama 
seferisiniz ve hava sıcak, yol çok çetin, 
iftar vaktine kadar dayanamayacağınız-
dan endişe ediyorum.”

Dediler ki; “Ey Allah’ın Resulü, belli 
ki biz bu sefere çıkarken, Allah’a kavuş-
ma yerine diye niyet ettik, şehadete ant 
içtik, eğer kesin emriniz bu değilse mü-
saade edin iftarı bekleyelim.”

Ve bozmadılar oruçlarını. Nihayet 
iftar vakti geldi. 305 kişi azıklarını açtı-
lar toru topu 100 kadar hurma, yani 3 
kişiye 1 hurma, ısırarak mı yenir, yoksa 
yalayarak mı? Ertesi gün 5-6 kiloluk 
kılıçlar, karşıdaki yaklaşık 1000 kişilik 
ordunun tepesine inecek, Ebu Cehillerle 
savaşılacak.

Şimdi önce nefsimi sonra sizleri 
düşünmeye ve tefekküre davet ediyo-
rum kardeşlerim, bizim orucumuzu 
sorgulamamız gerekmiyor mu? İftar-
larda eş, dost, akraba, komşu ne kadar 
zengin yakınımız var hepsini çağırıp en 
güzel ve en çeşitli sofra benim yarışına 
girmek ve teravihe gidemeyecek kadar 
yiyerek şişmek, orucun hangi farzında, 
hangi sünnetinde, hangi nafilesinde, 
hangi sevabında var ve böylesi bir oruç-
la rızayı ilahiyi ummak bir Müslümana 
yakışır mı?

ORUÇLUNUN SERMAYESİ, AÇLIK!

haber@konyayenigun.com
ŞENER İŞLEYEN

 Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geçen ay başladığımız altyapı ve
 asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz” dedi. 
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Seçim çalışmaları kapsamında esnafla biraraya gelen  AK Parti Konya Milletvekili Ziya Al-
tunyaldız, “Üretimin, ihracatın, istihdamın ve refahın kesintisiz olması için çalışıyoruz” dedi

‘İstikrar için çalışıyoruz’

AK Parti Konya Milletvekili ve 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, 
“Üretimin, ihracatın, istihdamın ve 
refahın kesintisiz olması için çalışı-
yoruz” dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili ve 
27. Dönem Milletvekili Adayı Ziya 
Altunyaldız, 24 Haziran Cumhur-
başkanlığı ve Milletvekili seçimleri 
için çalışmalarına devam etti. Ça-

lışmaları kapsamında Büsan Sanayi 
Sitesinde bulunan esnafları ziyaret 
eden Altunyaldız, “İnşallah büyük 
ve güçlü Türkiye’nin yürüyüşün-
de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
sürekli kesintisiz üretim kesinti-
siz ihracat ve kesintisiz istihdam 
için çalışıyoruz. Milletimiz inşallah 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ı ilk turda seçmek suretiyle 
Türkiye’nin yürüyüşünü kesintisiz 

bir şekilde devam ettirecektir. Buna 
inancımız sonsuz. İnşallah parla-
mentoda da cumhur ittifakı içerisin-
de AK Partimiz yine çoğunluğu alan 
yine istikrarlı bir şekilde yürüyüşü 
sağlama adına çoğunluğu alan bir 
parti olarak bugüne kadar olduğu 
gibi 16 yıllık kesintisiz hizmetini 
sürdürecektir inşallah. Bunun için 
buradayız, kardeşlerimizle üreten 
ellerle, üreten yüreklerle birlikteyiz. 
Ramazan günündeyiz. Bereketli bir 

gündeyiz. İnşallah üretimin, ihraca-
tın, istihdamın ve refahın kesintisiz 
olması için çalışıyoruz. Cenab-ı hak 
çalışmalarımızı hayırlı etsin inşallah 
bereketli etsin ve 24 Haziran’ı ülke-
miz için hayırlı ve uğurlu eylesin” 
ifadelerini kullandı. 

Öte yandan AK Parti Milletvekili 
adayı Osman Seçgin ve beraberin-
deki heyet esnafları ve çalışanları 
ziyaret ederek destek istedi.
n İHA

DİRİLİŞ
Tekkelerde mü-

tehammil olunmayı 
öğretirlerdi. 

Ne demek di-
yeceksiniz “müte-
hammil olunmak?

Yani dostların 
nazını çekmek ve 
farklı düşünenlere 
tahammül etmek. 

Mesela tekkelerde uygula-
nan ve sıkça ifade edilen dört 
prensip vardı; 

Bunlardan birisi “Yezülü” 
ilkesiydi. 

Yani “bu da geçer” demek. 
Çağımızın temel hastalık-

larından birisi olan ve psiko-
logların seferber oldukları bir 
illet olan stresten kurtulmanın 
birebir şifası olan bir tekniktir 
“yezülü” ilkesi....

“Bu da geçer”....
Tekkelerde bu ilke örnek-

lerle ve yaşanarak anlatılırdı. 
“Takma kafana, bu da ge-

çer”. 
Bu dünya üç günlüktür ve 

dört günlük dert edecek kadar 
uzun değildir…

İkincisi; “errizku alallah” 
ilkesi.... Yani “rızkı veren Al-
lah’tır”... 

İnsanı hırstan koruyan ve 
rahatlatan bir eşsiz bir pren-
siptir bu ilke....

Şunun bunun ayağına 
basmaya gerek bırakmayacak 
kadar asil bir ilkedir “errizku 
alallah” ilkesi.... 

Debelenmeye gerek yok. 
Çalış fakat debelenme...

Gayret göster ama asla 
hırslı olma…...

Stresi önleyen ilke olarak 
etti mi iki?

Şimdi sırada üçüncüsü; 

“Tevekkeltü alal-
lah” yani “Allah’a 
dayan ve güven”...

Bazıları “te-
vekkeltü” ilkesini 
“teekkeltü” olarak 
anlıyorlar...Yani “ye 
ve yat” 

“Allah’a tevek-
kül et” demek hırsa 

kapılmadan, azimle üzerine 
düşeni yapacaksın ve gerisini 
Allah’a bırakacaksın demektir. 

“Tevekkeltü alallah” ilkesi 
insanı muhteşem şekilde ra-
hatlatır. 

Tecrübeyle sabittir ki, öy-
ledir. 

Dördüncüsü “Ya sabur” 
ilkesidir. 

Bu ilke olmadığından ha-
pishanelerimiz hiç boşalmıyor. 

“Ya sabur” ilkesi az bilindi-
ğinden ülkemizde evlenenler-
den daha çok boşananlar var. 

Tekkeler Müslüman Türk 
milletinin direnç noktalarından 
biriydi. 

Ahilik sistemiyle ümit ede-
riz ki, tekrar ihya olacaktır. 

TÜRK MİLLETİ DİRİLİŞ 
SAFHASINDADIR. 

Diriliş, tekrar ihya olmaktır. 
Dirilmek, doğrulmaktır. 
Kıyamdır. 
Kıyam, ibadettir. 
Biliyorsunuz, namazın rü-

künlerinden ikincisi “kıyam-
dır”. 

Rükün demek “namazın 
içindeki farz” demektir.

Türk milleti Müslümandır 
ve Müslüman  kalacaktır. 

Türklüğün özü ehl-i sün-
nettir. 

YAZMANIN ZORUNLULUĞU YA DA SORUMLULUĞU

haber@konyayenigun.com
DOÇ DR. ÖMER AKDAĞ

Üzerinde Cumhurbaşkanı adayı 
Muharrem İncenin resimlerinin asılı 
bulunduğu Bez afişlerin üzerlerine 
‘Türkiye evimiz, Erdoğan Babamız’ 
notu yazılı kâğıtlar yapıştırılmasına 
CHP’den tepki geldi.  Bu durumu 
polise bildirdi.  Kent merkezi başta 
olmak üzere kentin bazı bölgelerine 
CHP teşkilatları tarafından üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhur-
başkanı Muharrem İnce’nin fotoğ-
rafının bulunduğu bez afişler asıldı. 
Asılan afişlerin üzerine Muharrem 
İnce’nin göz ve ağzını kapatacak 
şeklide kimliği belirsiz kişi yada ki-
şilerce  ‘Türkiye evimiz Erdoğan 
babamız’  yazılı notlar yapıştırıldı. 
Sabah afişleri gören CHP’liler du-

rumu polis bildirdi. Afişlerin bulun-
duğu bölgedeki güvenlik kameraları 
polis tarafından incelemeye alındı. 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 

olaylı ilgili yaptığı açıklamada, olayı 
gerçekleştirenleri kınayarak, “Cum-
hurbaşkanı adayımız Muharrem İn-
ce’nin afişlerine yapılan bu hakaret 
kabul edilemez bir durumdur. Bu 
durumdan anlaşılan Cumhurbaş-
kanı adayımız Muharrem İnce’ye 
halkımızın gösterdiği teveccüh ile 
sevgi bunları rahatsız etmiş. Korku 
ve panik içinde oldukları artık orta-
dadır.  24 Haziran’da artık bu işin 
biteceğinin farkına varmışlar.  Ne 
yaparlarsa yapsınlar halkımız ar-
tık size itibar etmeyecektir. Polisin 
failleri kısa sürede bulup, adalete 
teslim edeceğine inancımız tamdır” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

CHP, afişlere yapılan saldırıyı kınadı

 CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş



Allah’ın velî kulu bir Allah dostu olan merhum Ladikli Hacı Ahmet Ağa, halkın ve Hakk’ın hizmetinden ömür boyunca hiç ayrılmadı. Halk arasında 
pek çok menkıbe ve kerameti anlatılan merhum Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın Hızır Aleyhisselam’ın gösterdiği yere kazdığı kuyu, hala kullanılıyor

Konya’nın manevi önderlerinden 
merhum Ladikli Hacı Ahmet Ağa 
(Hüdai), barındırdığı manevi dün-
yasıyla bugün hala dualarla anılan 
mübarek zatlar arasında yerini alı-
yor. Halkın ve Hakk’ın hizmetinden 
ömür boyunca ayrılmayan merhum 
Ladikli Hacı Ahmet Ağa, kırk yaşına 
geldiği zaman hocam dediği Hızır 
Aleyhisselam’la daha çok karşılaşır 
ve onun manevi terbiyesinde yetişir. 
Allah’ın velî kulu bir Allah dostu olan 
merhum Ladikli Hacı Ahmet Ağa, 

İslam Tasavvufu öncüleri velile-
rin kerametlerini gizlemeleri gerek-
tiğini söylemişlerse de Hacı Ahmet 
Ağa hiç çekinmeden keramet izhar 
edebilmekteydi. Halk arasında pek 
çok menkıbe ve kerameti anlatılır. 
Yaşantısıyla veli bir zat olduğunu 
anladığımız Hacı Ahmet Ağa her 
bakımdan örnek bir insandı. Aynı za-
manda Çanakkale gazisi de olan La-
dikli Hacı Ahmet Ağa’yla ilgili Hasan 
Yaşar, şu bilgileri paylaştı; 

LÂDİKLİ HACI AHMET AĞA (HÜDAİ) 
(1303/1887 – 08.06.1969)

Sarayönü’nün Lâdik köyünde 
doğdu. Babasının adı Mehmet, an-
nesinin adı Emine’dir. Küçük yaşla-
rından itibaren çiftçilik ve çobanlıkla 
uğraştı. Balkan Savaşları sırasında, 
iki ağabeyi ile birlikte cepheye sevk 
edildi. Cepheden cepheye koştu. 
Çatalca, Makedonya, Yunanistan, 
Arnavutluk ve Bulgaristan savaşla-
rına katıldı. Ardından Birinci Cihan 
Harbi’nde Çanakkale Savaşı’na iş-
tirak etti. İki ağabeyi bu savaşlarda 
şehit olurken kendisi iki defa yara-
landı. Bilahare Hicaz savunmasına 
katılıp Arabistan çöllerinde savaştı. 
Kanal Harekâtı’nda üçüncü defa 
yara aldı. Yirmi yılı aşan askerlik ha-
yatıyla Ahmet Ağa, gerçek bir “Gazi 
veli”dir. Bu manevi hâline de Ka-
nal savunmasında aldığı bir yara ile 
ulaştı. Mehmet Ali Uz ağabeyin de 
“Lâdikli Hacı Ahmet Ağa” kitabında 
yer verdiği, kendi anlatımıyla Hacı 
Ahmet Ağa’nın yaralanması olayı şu 
şekilde gerçekleşir: “Filistin’in Gazze 
şehri civarında İngilizlerle savaşırken 
mensubu olduğum birlik pusuya dü-
şürülmüş, birliğin büyük bir kısmı 
da makineli tüfeklerle taramıştı. As-
kerlerin çoğu Şehit düşmüş bir kıs-
mı da yaralanmıştı. Bende yaralılar 
arasında idim. Yanımdaki arkadaşlar 
tek tek vurularak üzerime düştüler 
ve şehadet şerbetini içtiler. Bu arada 
ben de bayılmışım. Şehit ve yara-
lı arkadaşlarımın arasında sızlayan 
yaralarımdan kanlar akarken, o çöl 
sıcağında kavrulan kumlar üzerinde 
dayanılmaz hararetten adeta ciğer-
lerimin yandığını hissediyordum. 
Yakın civarımızda kuş uçmuyordu. 
Çevrede Kimsecikler yoktu. Adeta 
bütün ümitlerin tükendiği bir andı. 
Gönlümce yüce Mevlâ’ya yönelmiş 
şehit olarak kendisine kavuşacağım 
anı bekliyordum. Bulunduğumuz 
mevki asıl karargâhımıza 3 günlük 
mesafede idi. Bu arada ortada tek 
canlı gözükmüyordu. Artık herhan-
gi bir yardım ve kurtuluş ümidim 
de kalmamıştı. Ben böyle baygın ve 
perişan bir vaziyette yatarken saba-
ha karşı üzerimize yağmur çiselemiş, 
bunun serinliği ile kendime gelmiş-
tim. Tam bu anda beyaz bir ata bin-
miş, nuranî yüzlü bir zat bana doğru 

yaklaştı ve bana yumuşak ve müşfik 
bir sesle; 

-Esselamu aleyküm! Ahmet Ağa 
yaralandın mı? Kalk yanıma gel! 
Dedi. Doğrudan bana ismimle ve 
bana selam verilerek hitap edilmesi 
karşısında herhangi bir korkuya ka-
pılmadan:

- Kalkamıyorum yaralıyım. De-
dim. Bunun üzerine kendisi atından 
indi ve benim yanıma geldi. Üzerime 
düşüp kalmış olan şehit arkadaşları-
mı üzerimden birer birer çekip aldı. 
Susuzluktan yanıyordum bana atının 
terkisinden aldığı su dolu bir matara 
uzattı.

“ -Al iç! Dedi. Matarayı aldım, 
onu hararetten çatlayan dudakla-
rıma götürüp bu sudan kana kana 
içtim. Taze bir hayat bulmuş gibi ol-
dum. Bundan sonra beni elimden tu-
tarak kaldırdı. Ellerini sızlayan yara-
larımın üzerinde gezdirirken acılarım 
bir bir diniyor ve kendime geliyor-
dum. Bana ne oldu ise o hayat ve aşk 
bahşeden sudan içtikten sonra oldu. 
O anı hayatımın hiçbir döneminde 
unutamadım. Bu tanışmadan sonra 
o meçhul atlı Ahmet Ağa’yı atının 
terkisine bindirir ve onu en yakın 
bir askeri hastane önüne bırakır. Üç 
günlük mesafeden geldiğine görevli-
leri zor inandırır. Ahmet Ağa o has-
tanede bir süre tedavi görür, iyileşir. 
Kurtarıcısı birkaç kere de hastanede 
kendisinin ziyaretine gelir. Ahmet 
Ağa’yı çölden kurtaran ve sonra ken-
disiyle sık sık görüştüğü anlatılan o 
zatın Hızır Aleyhisselam olduğu söy-
lenir. Ahmet Ağa bu olayı muhtelif 
vesilelerle kendisini ziyaretine gelen 
misafirlerine anlatmıştır.”

Kendisini çölden kurtaran atlı 
yolda giderken eğer istikametini ve 

yaşantısını değiştirmezse kırk yaşına 
geldiği zaman kendisinde bazı halle-
rin vuku bulacağını söylemiştir. Bu 
hallerden korkmaması gerektiğini 
belirtmiştir. Kırk yaşına geldiği za-
man da hocam dediği Hızır Aleyhis-
selam’la daha çok karşılaşır ve onun 
manevi terbiyesinde yetişir. O artık 
basit tabirle Allah’ın velî kuludur, bir 
Allah dostudur. 

Elmalı Hamdi Yazır’a göre ve-
liler tam bir iman ile ilahi emirleri, 
hükümleri özenle ifa ve icraya de-
vam eden kimselerdir. Kendilerin-
den Allah rızasına aykırı bir hal, bir 
durum sadır olmaması için dikkat 
ederler.    Bu vasıflara haiz olan ki-
şilerin gösterdikleri olağan üstü hal-
lere de keramet denir. İslam Tasav-
vufu öncüleri velilerin kerametlerini 
gizlemeleri gerektiğini söylemişlerse 
de Hacı Ahmet Ağa hiç çekinmeden 
keramet izhar edebilmekteydi. Halk 
arasında pek çok menkıbe ve kera-
meti anlatılır. Yaşantısıyla veli bir zat 
olduğunu anladığımız Hacı Ahmet 
Ağa her bakımdan örnek bir insandı.

Askerlik dönüşü köyünde evle-
nir. Eşi Hatice Hanım da saliha bir 
kadındır. Kocasından yardımını hiç 
esirgemez. Ahmet Ağa daha sonra 
ikinci evliliğini yapar. İkinci eşinin 
adı Halime’dir. Bu hanımdan Zahide 
adında kızı olur. Ahmet Ağa’nın di-
ğer eşi Hatice Hanım’dan Zekeriya 
ve Yahya adında iki oğlu Emine, Fa-
dime ve Sıdıka adında üç kızı vardır. 

 Hacı Ahmet Ağa, tahsil gör-
mediğinden okuyup yazması yoktu 
(ümmi); ama ariflerdendi. Duyguları-
nı şiirlerle dile getirdi. Şiirlerinin çoğu 
dostları tarafından kaleme alınıp, 
muhafaza edildi. Çoban Ahmet ve ya 
Ahmet Hüdaî mahlasıyla söylediği 

şiirlerinde insan sevgisi, peygamber 
muhabbeti ve Allah aşkı hemen fark 
edilmektedir.  Şiirleri uzun yıllar ya-
nından ayrılmayan Zıvarıklı Ahmet 
Ağa’nın tuttuğu defterlerden ve Hacı 
Halis Kestane’nin anlattığı menkıbe-
lerden istifade edilerek Mehmet Gö-
çergi tarafından derlenip, neşredildi. 
Tanınmış güzel şiirlerinden bir tanesi 
şöyledir:

 Semâyı devreler şu çarkıfelek 
Safları bağlamış kıyamda Melek
 Ravzâ’nın üstünde nurdan bir direk
 Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Ol Muhammed nuru tecelli eder 
Ufuklara doğru ziyası gider 
Ol Yaradan Huda’m gör neler eder
 Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Şu yalan dünyada sürmedim sefâ 
Bu dünya kimseye eylemez vefâ 
Hani Süleyman nerede Mustafa? 
Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Çok nasihat duydum kalmadı serde
 Mevlâ vermeyince kalkar mı perde? 
Beklerim Mevlâ’dan hidayet nerde?
Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Feryat eyle bülbül vazgeçme gülden
 Âşık olmayan ne anlar halden 
Âşıkım Muhammed vazgeçmem 
senden 
Gecelerde doğar nur-u Muhammed 

Ol Seher Vaktinde ne yaptın Ahmet?
Tecelli eyledi nur-u Muhammed 
Yoldan ala koydu seni bu gaflet 
Gecelerde doğar nur-u Muhammed

  Hacı Ahmet Ağa ömür 
boyu halkın ve Hakk’ın hizmetinde 
oldu. Lâdik’in Çalıbağı’nda eşi ile ça-
balayarak her çeşit meyve ve sebze-
nin yetiştirildiği örnek bir bahçe kur-
du. Buraya bir kuyu kazdı. Kurduğu 
bahçeyi hayvanlardan korumak 
için etrafını, dağdan sırtında çektiği 
taşlarla duvarla çevirdi. Lâdik halkı 
onun kurduğu bahçe için “Kırın ba-
şında bahçe mi olur? Diye takılmış-
lar. Ama Ahmet Ağa aldırış etmemiş 
o kırın başında bugün bile dillere 
destan bir bahçe kurmuş. Bahçe-
nin girişine de kendi ifadesiyle Hızır 
Aleyhisselam’ın gösterdiği bir yere 
bir kuyu kazmış bu kuyu hala kul-
lanılmaktadır. Çalıbağı’na gelenler 
bu sudan içmeden, ellerini yüzlerini 
yıkamadan gitmemektedirler. Bu-
gün olduğu gibi sağlığında da sürekli 
kendisini yurdun dört bir yanından 
gelen misafirleri ziyaret ederler.  

Bir zamanlar ziyaretçilerin sayısı 
artık dikkat çekmeye başlayınca bazı 
hasut insanlar Ahmet Ağa’yı Sarayö-
nü kaymakamına şikâyet ederler. Bir 
gün kaymakam Lâdik’e geldiğinde 
Ahmet Ağa’yı yanına çağırır ve teh-
ditkâr bir şekilde artık bundan sonra 
odasına ziyaretçi almamasını söyler. 
Ahmet Ağa da misafirlerin kendi-
lerinin geldiğini anlatmaya çalışsa 
da kaymakam kabul etmez. Üstelik 
bir de kapısına “Ziyaret yasak” diye 
bir yazı yazmasını söyler.  Bunun 
üzerine Ahmet Ağa okuma yazma 
bilmediğini söyler, bulup geldiği bir 
karton parçasına bu yazıyı kendisinin 
yazması ricasında bulunur. Kayma-
kam “Ziyaret yasaktır” yazısını biz-
zat yazarak Ahmet Ağa’ya verir.  O 
sırada bulundukları yere Ahmet Ağa’ 
ya mevki makam sahibi,  seçkin bir 
grup ziyaretçi gelir, hürmetle elini 
öptükten sonra bir süre kaymakamın 
da bulunduğu yerde sohbet ederler.  
Ahmet Ağa hiç de kaymakamın zan-
nettiği gibi zarar verecek bir insan 
değildir. Misafirler kalkarken kayma-
kam bey biraz arkada kalarak Ahmet 
Ağa’dan özür diler ve istediği gibi ha-
reket etmesini, onun kendisine yan-
lış tanıtıldığını ifade eder ve yazdığı 
yazıyı bizzat yırtar. 

Ömrünün son yıllarını ziyaret-
çilerini kabul ederek geçirir. Ahmet 
Ağa, vefatından bir süre önce, rahat-
sızlanınca Konya Devlet Hastane-
sinde tedavi altına alındı. Burada bir 
süre tedavi gördü. Lâdik’e dönünce 
rahatsızlığı gittikçe arttı. 8 Haziran 
1969 tarihinde vefat etti. Lâdik Me-
zarlığı’ndaki kabri, önemli ziyaret 
yerlerindendir. 

Adı, Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Yeni İstanbul Caddesi üzerinde 
yaptırdığı şirin bir parkta yaşatılmak-
ta ve yine Konya Büyükşehir Bele-
diyesi öncülüğünde memleketinde 
vefat yıldönümü programları düzen-
lenmektedir.

Kaynaklar:
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Konya Ansiklopedisi, C.VI, Konya, 
2014.

Mehmet Ali uz, Konya Âlim ve 
Velileri, Meram Belediyesi, Konya, 
2013.

Mehmet Ali Uz, Gazi Veli Lâdikli 
Hacı Ahmet Ağa, Konya,2006.

Ahmet Elma, Lâdikli Âşık Ahmet 
Hüdai, Konya,2006.

Mehmet Göçergi, Lâdikli Hacı 
Ahmet Ağa Hayatı ve Divanı, Konya, 
2001.

Koyunoğlu Müzesi Gazete Arşivi.

Ladikli Hacı Ahmet Ağa  ziyaretçileriyle.

Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın kabri. Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın 
kazdığı su kuyusu.

Hakk’ın hizmetinde oldu

 Ladikli Hacı Ahmet Ağa’nın yaşadığı ev.



Ahıska Türkü Teyfur Ahıska, öz vatanım dediği Türkiye’ye dönme hayalini eğitim görmek için Konya’ya gelerek gerçekleştirdi. Ahıska Türkle-
rinin bilinmesini ve Türkiye’de kolaylıkla kimlik alması gerektiğini belirten Ahıska, “Bizim vatanımız Türkiye, Türk vatansız olmaz” mesajı verdi

Türk vatansız olmaz!
Ahıska Türkleri, öz yurtları olan 

Türkiye’ye kolaylıkla dönmeyi ve 
vatandaşlık almayı istiyor. Bir za-
manlar Osmanlı toprağı içerisinde 
yer alan ve Osmanlı Devleti’nin za-
yıflamasıyla birlikte dönemin Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne 
tazminat olarak verilen Ahıska’da 
yaşayan Türkler, büyük acılar ya-
şadılar. Ahıska’dan sürgün edilen 
Ahıska Türkleri, Gürcistan’a oradan 
da Özbekistan’a gönderildi. Havyan 
vagonları içerisinde kış ayında saat-
lerce yol gitmek zorunda kalan Ahıs-
ka Türkleri, zorlu şart nedeniyle bir 
çok şehit verdi. Tüm yaşadıkları acı-
lara rağmen benliklerini kaybetme-
yen, İslam’ı ve Türklüğü yitirmeden 
bugünlere kadar gelen Ahıska Türk-
leri, öz yurtları olan Türkiye’de her-
kes tarafından tanınmak ve kolayca 
Türk vatandaşı olabilmeyi istiyor. 

ORADAN ORAYA DAĞILDILAR! 
4 yıldır Konya’da eğitim gören 

Teyfur Ahıska, Ahıska Türkü. Azer-
baycan’dan gelen Teyfur Ahıska, Sel-
çuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
4. sınıf öğrencisi. Ahıska Türklerinin 
birçok zorluklar yaşadığını anlatan 
Ahıska, şu bilgileri paylaştı,  “Ahıska 
Türküyüm. Özbekistan’da doğdum. 
1989’da Fergana olayından sonra 
Özbekistan’dan Ahıska Türkleri sü-
rüldü. Oradan Azerbaycan’a gittik. 
Okulumu orada bitirdim ve üniver-
site sınavına girdim. Hedefim kendi 
ülkem olan Türkiye’de üniversite 
okumaktı. Sınavı kazandım buraya 
geldim. Ahıska Osman himayesin-
deydi bir zamanlar. Biz oradan sü-
rüldük. Bu nedenle kendi vatanımız 
olan Türkiye’ye geri dönmek istiyo-
ruz. Çünkü vatanımız Türkiye. Ahıs-
ka zaten Osmanlı himayesindeydi. 
250 yıl öyle yaşadı. Osmanlı’nın za-
yıf zamanında Ahıska tazminat ola-
rak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’ne verildi. Sovyet Rusya da 
dağılınca, Ahıska Gürcistan toprak-
larında kaldı. Ardahan’a 15 kilomet-
re uzaklıkta. Gürcistan biz oradan 
sürüldükten sonra oraya Ermenileri 
yerleştirmişler stratejik olarak. Tür-
kiye-Rusya arasında savaş çıksa biz 
Türk olduğumuz için Türkiye safın-
da yer alacağız. Bunu Rusya biliyor 
ve bizi oradan sürmek için oyun oy-
nanıyor. 2. Dünya Savaşı’nda 40 bin 
asker o bölgeden Rus-Alman sava-
şına gönderilmiş. Geri gelen 20 bin 
civarında kişi Ermenilerin evlerinde 
yaşadığını görüyor. 2-3 saat içinde 
toplanın, sizi buradan gönderiyoruz, 
savaştan sonra geri gelirsiniz diyerek 
hayvan vagonlarına dolduruluyorlar. 
Tarih 14 Kasım soğuk kış ayı. Yolda 
ölenleri vagonlardan aşağı atıyorlar. 
Aç susuz gidenler var, lavaboya çı-
kamadığı için kendini sıkıp ölenler 
olmuş. Derken 1 ay boyunca feci bir 
yolculuk yaşanıyor ve Özbekistan’a 
kadar gidiyor. Ahıskalılar Özbekis-
tan’da da Rusya’nın gözüne batıyor 
ve Fergana olayları oluyor oradan 
da bizi sürmeye başlıyorlar. Biz ora-
dan Azerbaycan’a gittik. Akrabaları-
mız dağıldı. Kimisi Rusya’ya, kimisi 
Amerika’ya, kimisi Avrupa’ya gitti.”

ORUP TUTMAK YASAKTI!
Özbekistan’da yaşadıkları dö-

nemde, Rusya’nın himayesinde 
olduğu için büyük baskı altında 
olduklarını belirten Ahıska, Rama-
zan’da oruç bile tutturmadıklarını 
söyledi. Oruç tutup tutmadığımızı 

öğrenmek için zorla su içirdikleri-
ni belirten Ahıska, “Ramazanlarda 
Rusya’dan dolayı oruç tutmak ya-
sakmış. Özbekistan’da yaz aylarında 
pamuk yetiştirilir. Orada çalışırken 
zorla su içiriyorlarmış, oruç mu değil 
mi diye öğrenmek için. Eğer içmez-
sen oruç diye ceza veriyorlarmış. 
Akşamlar toplanıp iftara gittikleri 
zaman dışarda nöbetçi duruyormuş 
bizimkilerden, anca öyle iftar yapa-
biliyorlarmış. Türkçe konuşamaz-
sın, oruç tutamazsın gibi sürekli bir 
baskı yapmışlar. Biz o acıları yaşa-

madık ama büyüklerimizin çektiği o 
sıkıntıyı yüreğimizde hissedebiliyo-
ruz. Özbekistan’da halam var, Türk 
olduğu için kimlik verilmiyor, orada 
resmiyette görünmüyor. Böyle bir 
baskı altında. Çocuklarını bir şekilde 
gönderdi Türkiye’ye ama zorunlu 
geri dönme var. Baskıdan dolayı hala 
kopamadı” ifadelerini kullandı. 

GELENEKLER YAŞATILIYOR
Ahıska Türklerinin yaşadıkları 

zorluklara rağmen, asla benliklerini 
yitirmediklerini vurgulayan Ahıska, 
hala eski Türk geleneklerini barın-
dırdıklarını dile getirdi. “Saygı, sev-
gi, örf, gelenek hepsini yaşatmaya 
çalışıyoruz” diyen Ahıska sözlerine 
şöyle devam etti, “Geçmişini unu-
tursanız geleceğiniz olmaz. 

Biz o acıları yaşayarak geldik, 
bu acıları unutmamaya çalışıyoruz. 
Nereden geldiğimizi nasıl sıkıntılar 
yaşadığımızı unutmamamız ge-
rekiyor. Çanakkale Savaşı yaşadık 
mesela, zorlu bir durumdu. Çanak-
kale unutulur mu? Asla unutulmaz. 
Türkü ayakta tutan bayraktır, vatan 
sevdasıdır, İslam’dır. Azerbaycan’da 
“Gezmeye gurbet ülke, ölmeye va-
tan yakışır” diye bir söz var. Ben 
Azerbaycan’da okuyabilirdim ama 

okumadım buraya geldim. Gürcis-
tan, Özbekistan, Azerbaycan’dan 
sonra yurduma döndüm. İnşallah 
burada kalabilirim. Bizim Türk bay-
rağından başka bayrağımız yok. Biz 
Türklüğümüzden ve vatanımızdan 
asla vazgeçemeyiz. Benim hayalim 
hep Türkiye’ye gelmektir. Bizim ye-
meklerimiz, kültürümüz hep aynı. 
Mantımız, katmerimiz, pilavımız 
aynı. Ahıska Türkleri eski gelenekle-
ri yaşatıyor.”

HERKES TÜRK OLAMAZ
Ahıska Türkleri olarak Türki-

ye’de tanınmamanın üzüntüsünü 
yaşadıklarını söyleyen Ahıska, bu 
konuda çalışmalar yapılmasını iste-
di. “Biz Türk’üz” diyen Ahıska, şöyle 
devam etti, “

Ahıska’nın da Ahıska sürgünü-
nün de unutulmaması gerekiyor. Bi-
zim tek sıkıntımız Türkiye’de Ahıska 
bilinmiyor. Bir de bizim kimlik so-
runumuz var. Vatandaşlık almakta 
zorluk yaşıyoruz, süre çok uzuyor. 
Türkiye’de yabancı kişiler Türk va-
tandaşı olabiliyor.  Herkes kimlik 
alabilir ama herkes Türk olamaz. 
Bizim bu çok zorumuza gidiyor. Biz 
burada elimizden geldiğince Ahıs-
ka’yı tanıtıyoruz.”

Ahıska Türkü Teyfur Ahıska

Uzun süren sürgün, baskı ve zulme rağmen benliklerini kaybetmeyen Ahıska Türkleri benliklerini kaybetmediler. 
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69 yaşındaki Teslime Uygun, 2 yıl önce yerleşmiş olduğu Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayatından 
oldukça memnun. kardeşlerine bakmak için hiç evlenmeyen Teslime Uygun, kedileri çocukları olarak benimsemiş ve onlara özenle bakıyor

Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Yaş-
lı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin 
misafirlerinden olan 69 yaşındaki Tes-
lime Uygun, 2016 yılından itibaren ya-
şamını huzurevinde sürdürmeye baş-
lamış. Köydeki yaşam koşullarının zor 
olması nedeniyle Teslime Teyze’yi kü-
çükken, anne ve babası Ankara’da bi-
rine evlatlık olarak vermiş. Uzun yıllar 
yaşamını Ankara’da sürdüren Teslime 
Teyze, memleket hasretine dayana-
mayıp Konya’da bulunan huzurevine 
yerleşmiş. Daha önceden hiç evlenme-
miş olan Teslime Teyze huzurevindeki 
hayatından çok memnun kaldığını dile 
getirerek kedileri ise çocukları olarak 
gördüğünü söyledi. Teslime Teyze 
duygu ve hasret dolu yaşamını ise biz-
lere şu şekilde anlattı: 

“İLERİ Kİ YILLARIMI DÜŞÜNDÜM VE 
HUZUREVİNİ SEÇTİM”

Küçükken yokluk içerisinde haya-
tını geçiren Teslime Uygun’un ailesi 
onu evlatlık olarak Ankara’da birine 
vermiş. Duygu dolu hayatını bizlere 
anlatan Teslime Teyze, sözlerine şu 
şekilde devam etti: “Konya’nın Sey-
dişehir İlçesine bağlı Çavuş Mahallesi 
doğumluyum ve 69 yaşındayım. Ben 
köy hayatı yaşadım. 5 kardeştik.2 tane 
ablam var benden büyük. Kız kar-
deşlerimden 2’si vefat etti.  Annemle 
babam beni küçükken köyde yaşa-
mayım diye evlatlık olarak Ankara’da 
birine gönderdi. Ankara’da onların 
yanında kalırken mutluydum orada 
herhangi bir sorunum yoktu. Onlar 2 
oğlan kardeşti anneleri vefat etmişti. 
1’i çalıştığı için bütün evin geçim der-
di benim ‘abi’ dediğim kişiye kalmıştı. 
Annelerinin vefatı ile küçük kardeşleri 
sıkıntıdan hastalandı. Ben ise ileri de ki 
yıllarımı düşündüm.Orada yaşadığım 
insanlar evlerini kiraya verdikleri veya 
satacakları zaman ben ne yapacağımı 
düşündüm ve ardından huzurevine 
yerleşmeye karar verdim” 

“ÖLENE KADAR HUZUREVİ 
BENİM EVİM”

Ankara’dayken huzurevi tercihini 
Konya olarak seçen Teslime Uygun, 
seçme sebebinin ise kardeşlerine ya-
kın olmayı istemesi olduğunu belirtti. 
2 yıldır Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı 
Bakım Rehabilitasyon Merkezi kalan 

Uygun, “Ankara’da huzurevleri için 
nereye başvurulduğunu araştırdım. 
Daha sonra işlemlerin nasıl gerçekle-
şeceğini aradım ve buldum. Başvuru 
yaparken yaşımı sordular ve herhangi 
bir sağlık sorunum olup olmadığına 
baktılar. Ve nerede kalacağımı se-

çerken Konya’yı tercih ettim. Anka-
ra’dakiler neden Konya’yı seçiyorsun? 
Dediler. Bende ablalarım orada, doğ-
duğum yer orası, onlara yakın olmak 
istiyorum dedim. Ardından dosyamı 
hazırladılar ve dosyamın üzerine de 
tercih olarak Konya’yı yazdılar. Ora-
dan sonucun 6 ay ile 1 sene arasında 
belli olacağını söylediler ama benimki 
çok şükür 6 ayda çıktı. Dr. İsmail Işık 

Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon 
Merkezi yetkililerinden Zeynep Hanım 
bana ulaştı ve gün içerisinde Konya’ya 
gelmemi söyledi. Ankara’da ki kaldı-
ğım evde kimseye bir şey söylemeden 
yola düştüm. Huzurevine geldiğimde 
mesai bitmişti. Zeynep Hanım olmadı-

ğı için sabaha kadar onu bekledim ve 
sabah oldu Zeynep Hanım geldi. Bana 
da eksiğimin olup olmadığını sordular 
bende eksiğim yok dedim. Ardından 
bana 1 ay izin verdiler. Bu 1 aylık izin 
içinde tekrardan Ankara’ya döndüm. 
Abimde orada evdeymiş. Beni kapı-
da görünce ağlamaya başladı ve bana 
‘Böyle olmamalıydı, çok üzgünüm’ 
dedi. Bende bunu yapmak için mecbur 

olduğumu söyledim ve 27 Mart 2016 
tarihi itibariyle huzurevine yerleştim. 
Ölene kadar huzurevi benim evim. 
Ablalarım da buraya beniz ziyarete 
gelip gidiyorlar. Ankara’da ki abim de 
beni sürekli arıyor ve halimi hatırımı 
soruyor” diye konuştu. 

“KARDEŞLERİME BAKMAK
 İÇİN EVLENMEDİM”

Daha önceden hiç evlilik yaşa-
madığını kaydeden Teslime teyze, 
kardeşlerine bakabilmek için evlen-
memeyi tercih etmiş. Teslime teyze, 
“Şu anda mutluyum çünkü vicdanım 
zengin” diyerek cümlelerini şu şekil-
de aktardı: “Bu zamana kadar hiç ev-
lenmedim. Beni çok isteyen oldu ama 
annem sağ iken onları araştırmam ge-

rektiğini söyledi ve annem vefat etti. 
Bende kardeşlerimi bırakamayacağımı 
düşünerek evlenmeyi tercih etmedim 
vicdanım elvermedi. Ama şu anda 
mutluyum çünkü vicdanım zengin. 
İçimdeki hiçbir ufacık bile olsa şüphe-
nin olmayacağını söyleyebilirim. Daha 
önceden çalışma hayatım da olmadı 
ama eğer çalışma hayatını tercih ede-
cek olsaydım hemşire olurdum çünkü 
birçok hastaya baktım ve çok seviyo-
rum.” 

“BENİM ÇOCUKLARIM; KEDİLERİM”
Huzurevindeki yaşamında çok 

mutlu olduğunu dile getiren Teslime 
Teyze, çocukları olarak gördüğü kedi-
ler ile vakit geçirdiğini de dile getire-
rek, “Buradaki hayatımdan çok mem-
nunum. Huzurevinin personeline ve 
yetkililerine ilgilerinden dolayı çok te-
şekkür ediyorum. Ben böyle gereksiz 
olan israfa da çok karşıyım. Örneğin bir 
ışığı boş yere yanık gördüğüm zaman 
hemen kapatırım. Bu huyumdan do-
layı da beni çok severler” dedi. Ayrıca 
huzur evinde nasıl vakit geçirdiğini de 
anlatan Teslime Teyze, “Huzurevinin 
kocaman bir bahçesi var. Burada yü-
rüyüş yapıyorum. Kedilerin annesiyim 
onları çok seviyorum. Her sabah onla-
rın yanına giderek yiyecek veriyorum. 
Onlarda beni tanıdıkları için sesimi 
duydukları an yanıma geliyorlar. Bü-
tün hayvanlara bir sevgim var. Bura-
daki görevliler bana ‘kedilerin annesi’ 
diye espri yapıyorlar. Hepsini çok sevi-
yorum ve çok memnunum. Allah on-
lardan razı olsun” diye konuştu. 

“OKULUNUZU BİTİRİN, 
AİLENİZE SAHİP ÇIKIN”

Üniversiteye öğrencilere ziyarete 
gittiği zaman onlara okuma konusun-
da tavsiyelerde bulunan Teslime tey-
ze, okumanın ve ailenin ne kadar çok 
önemli bir kavram olduğuna dikkat çe-
kerek gençlere şu şekilde nasihatlerde 
bulundu: “Burada bir üniversiteye zi-
yarete gittik. Oradaki gençlere de bazı 
tavsiyelerde bulundum. Dedim ki; Ço-
cuklar ben okumadım. Ama okumak 
kadar güzel bir şey yok. Hangi mesleği 
okuyorsanız ailenizi sevindirin ve oku-
lunu bitirin dedim. Ayrıca onlara aile 
ve eğitim kadar önemli ve güzel bir 
şeyin olmayacağını da ilettim”

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

‘Mutluyum, vicdanım zengin’

Daha önceden hiç evlilik yaşamadığını kaydeden Teslime teyze, kardeşlerine bakabilmek için evlenmemeyi tercih etmiş. Teslime teyze, “Şu anda mutluyum çünkü vicdanım zengin” dedi.

Huzurevinin kocaman bir bahçesi var. Burada yürüyüş yapıyorum. Kedi-
lerin annesiyim onları çok seviyorum. Bütün hayvanlara bir sevgim var. 

Buradaki görevliler bana ‘kedilerin annesi’ diye espri yapıyorlar. Hepsini çok 
seviyorum ve çok memnunum.
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Seydişehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı
Konya’nın Seydişehir İlçe Bele-

diyesi Spor Kulübü Yaz Spor Okulları 
kayıtları başladı. 

Yaz spor okulları bünyesinde 
futbol, yüzme, voleybol, basketbol, 
judo, güreş, tekvando, karate dahil 
olmak üzere 8 branşta eğitim verile-
ceği belirtildi. 2018 Yaz Spor Okulları 
için kayıtların 27 Haziran 2018 tarihin-
de sona ereceği ifade edildi. Kurslar 2 
Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 
HEDEF SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR 

YAPMA ALIŞKANLIĞI
Yaz Spor Okulları uygulamasının 

bu yıl beşincisinin gerçekleştirildiğini 
kaydeden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “Çocuklarımızın ve gençle-
rimizin yaz tatillerini en iyi şekilde 
değerlendirmelerini sağlamak, spor 
yapma alışkanlığı kazanarak sağlıklı 
yaşam sürmelerine katkıda bulunmak 

amacı ile düzenlediğimiz yaz okul-
larının geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da ilgi göreceğine inanıyoruz. Yaz 
Spor okulları ile öğrencilerimizin çe-
şitli branşlarda kabiliyetlerini ortaya 
koyabilmelerine imkan sağlarken, iyi 
birer sporcu olarak yetişmeleri için 
de Belediye olarak tüm imkanlarımı-
zı sunuyoruz. Yaz okulları sayesinde 
çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan 
uzak durmalarına, yeni eğitim öğre-
tim dönemine çok daha rahat ve kolay 
uyum sağmalarına da olanak veriyo-
ruz. Öğrencilerimiz eğitim sezonu so-
nunda tatillerini hem eğlenerek, hem 
de öğrenerek geçirebilecekleri gibi 
aileleri de huzur içinde olabilecekler-
dir” dedi. 

2 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR
Belediyeden yapılan açıklama-

da, “Seydişehir Belediyesi Yaz Spor 

Okulları kapsamında futbol 2 nolu 
sentetik çim sahada, yüzme, Seydi-
şehir Belediyesi yüzme havuzu, vo-
leybol, basketbol, judo, güreş, karate 
kapalı spor salonunda, tekvando ise 
akademi spor salonunda eğitim ve-
rilecek olan kategoriler arasında yer 
alıyor. Kayıt ve çalışmalarla ilgili bilgi 
Seydişehir Belediye Kültür Sosyal İş-
ler Müdürlüğü ile Kapalı Spor Salo-
nundan alınabilir” denildi. 2 Temmuz 
Pazartesi günü başlayacak olan 2018 
Yaz Spor Okullarının son kayıt tarihi 
27 Haziran olduğu ve 8-15 yaş guru-
bunu kapsadığı kaydedildi. Kursların 
kayıt yeri: Kapalı Spor Salonu, irtibat 
telefonu 0 332 582 36 16, kayıtlı için 
gerekli evraklar ise, sağlık raporu, 2 
adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, kayıt 
formu olarak belirtildi. 
n İHA

Ünal Karaman, Trabzonspor’a imza attı
Trabzonspor, teknik direktör Ünal 

Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzala-
dı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 
düzenlenen imza törenine, Trabzonspor 
Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Genel 
Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Basın Sözcü-
sü Zeyyat Kafkas hazır bulundu. 

Diğer yöneticiler de imza törenini 
takip etti. Kulüp asbaşkanı Hayrettin Ha-
cısalihoğlu, Trabzonspor’un her alanda 
yapılanmaya gittiğini belirterek, “Bu 
yapılanmanın en önemli taşlarından biri 
teknik direktörümüz Ünal Karaman ola-
caktır. Trabzonspor’da kendisiyle birçok 
dönem mutluluk zaman zaman da üzün-
tüyü birlikte yaşadık. İnşallah bu dönem 
mutlulukların başarıların çok fazla oldu-
ğu, üzüntülerin yaşanmadığı bir süreç 
olacak” dedi. 

Karaman’ın camianın içinden biri 
olduğunu ve herkes tarafından tanındı-
ğını ifade eden Hacısalihoğlu, yönetim 
adına kendisinin başarılı olup tüm Trab-
zonspor’u sevenleri mutlu edeceğine 
inandığını belirtti. 

ÜNAL KARAMAN: 
“KENDİMİ HER ZAMAN BURANIN 

BİR PARÇASI GÖRDÜM” 
Teknik direktör Ünal Karaman ise ca-

mianın bir parçası olarak kendisine bu gö-
revi tebliğ ettikleri için asbaşkan nezdinde 
tüm yönetime teşekkür ederek sözlerine 
başladı. Karaman, “Ben buraya geldiğim-
de hiçbir dönemde resmi olmadım. Şehir-

de en yaşlı dedesi beşikteki bebesi dahil 
hep kendimden bir parça gördüm. Futbol-
cu, teknik heyette olarak bu şehrin sevinci 
ile mutlu oldum, hüznü ile kederlendim 
ağlamam gerektiğinde ağladım mahsur 
görmedim, kendimi yaşadım. Şehrin ken-
di değerleri içerisinde kendi değerlerimi 
örtüştürdüm. Başarı da acı da yaşayacak-
sak hep beraber yaşayacağız. İnan bana 

sizden hiçbir ayrı gayrım yok. Çatının bu 
şehre değer katan camianın parçasıyız. 
Eksik olan bir yeri bu camiada tamamla-
maya geldik. Gücümüz ne kadar yeterse 
yetmediği sürece bizi iterek omuzlayarak 
kaldırmanızı bekliyorum. Taraftarlarımızla 
da birlikte inşallah güçlü birliği oluşturaca-
ğız. Camiamızı hak ettiği yere getirmeye 
çalışacağız” açıklamasını yaptı. 

“SAHADA NAMUSLU BİR ŞEKİLDE 
MÜCADELE EDEN BİR TAKIM OLACAK” 

Karaman, takımın 1995 - 96 sezo-
nundaki ruhunu sahaya yansıtmaya çalı-
şacak mısınız şeklindeki bir soru üzerine, 
şu cevabı verdi: “Özde onu kaybedersek 
Trabzonspor kimliğini de kaybetmişiz de-
mektir. Hangi sonucu alırsak alın o ışığı 
görmemiz gerekiyor. O ışığı vermemiş 
oyun anlayışını kabul etmemiz mümkün 
değil. Saha içinde gücü ölçüsünde na-
muslu şekilde mücadele eden bir takım 
olarak görüleceğiz. Bundan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Camiayı hak ettiği noktaya 
getirmeye gayret göstereceğiz.” 
n İHA

TSYD’den Erben için 
başsağlığı mesajı
Konyaspor ve Konya sporuna büyük katkılar sağlayan 

ve önceki gün hayatını kaybeden Necdet Erben için TSYD 
bir başsağlığı yayınladı. TSYD Genel Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi Recep Çınar ve TSYD Konya Şube Başkanı 
Murat Dönmez ortak yayınladıkları başsağlığı mesajında 
şu görüşlere yer verildi, “Bir dönem Konyaspor’da da 
yönetici olarak görev yapan spor ve sporcu dostu olan 
Necdet Erben’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Her zaman sporun içinde olan ve gönlü Konyaspor için 
atan Necdet ağabeyimize Allah’tan rahmet, başta kederli 
ailesi ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”
n SPOR SERVİSİ

Göztepe’de 3 ayrılık
Spor Toto Süper Lig’de teknik direktörlük görevine 

Bayram Bektaş’ı getiren Göztepe’de üç oyuncuyla yollar 
ayrıldı. Geçen sezon takımın kaptanlığını yapan Selçuk 
Şahin, Sabri Sarıoğlu ve ikinci kaleci Günay Güvenç 
ile yollar ayrıldı. Teknik Direktör Tamer Tuna ile yolları 
ayıran ve teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş’ı 
getiren Göztepe’de değişim rüzgarları esmeye devam 
ediyor. Takımı gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılı yö-
netim; sözleşmeleri sona eren Selçuk Şahin ve yedek 
kaleci Günay Güvenç ile sözleşme uzatmazken, bir sezon 
daha sözleşmesi bulunan Sabri Sarıoğlu ile de karşılıklı 
anlaşarak yollarını ayırdı. Geçen sezon takıma dahil olan 
ve kaptanlık görevini yürüten 37 yaşındaki Selçuk Şahin 
geçtiğimiz yıl 27 karşılaşmada görev yaparken, ikinci 
kaptan olan Sabri Sarıoğlu da 29 kez Göztepe formasını 
terletti. Son iki sezonu Göztepe’de geçiren ve Play-off 
şampiyonluğu sevinci yaşayan Günay Güvenç ise geride 
kalan sezonda 6 resmi müsabakada görev aldı. 
n İHA

Sivasspor’da 
Tuna dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaşmaya var-
dı. Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yaptığı 
açıklamada, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz’ın, İstan-
bul’daki ofisinde teknik direktör Tamer Tuna ile bir araya 
gelerek görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşmenin 
olumlu geçtiğini ve Tuna ile anlaşma sağladıklarını ifa-
de eden Sarılar, “Tamer hoca ile 1 yıllık anlaşma sağ-
ladık” ifadesini kullandı. Tuna, 2014-2015 sezonunda 
Sivasspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. 
Kırmızı-beyazlı ekibi yaklaşık 1,5 sezon çalıştıran teknik 
direktör Samet Aybaba ise Süper Lig ekiplerinden Bur-
saspor ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. n AA

Heyecan artıyor!
Atiker Konyaspor’da genel kurul heyecanı her geçen gün artıyor. Zeki Çimen ve Mustafa Oral’ın resmi 

aday olduğu, Selçuk Aksoy-Hilmi Kulluk grubunun aday olmaya hazırlandığı genel kurul süreci taraftarı 
da heyecanlandırdı. İlk kez Konyaspor taraftarı bir genel kurul öncesi aday değerlendirmesi yapıyor

Atiker Konyaspor’da genel kurul he-
yecanı yaşanıyor. Uzun seri sonra bir-
den fazla adayın yarışacağı genel kurul 
öncesi taraftar sosyal medyada adayları 
değerlendiriyor. Zeki Çimen ve Mustafa 
Oral’ın adaylıklarını açıkladığı, Selçuk 
Aksoy-Hilmi Kulluk grubunun aday ol-
maya hazırlandığı genel kurul heyecanı-
na ilk kez ortak olan taraftarlar durumdan 
memnun.

MUAMMA LİSTELERLE 
GİRİLEN GENEL KURULLAR

Konyaspor uzun yıllar sonra birden 
fazla adayın yarışacağı bir genel kuru-
la hazırlanıyor. Daha önce tek liste ile 
girilen ve yönetim kurulu listesinin son 
dakikada belli olduğu çarpık bir yapı ile 
yönetim seçilen Konyaspor’da taraftarlar 
adaylar arası değerlendirme yapabilme-
nin keyfini çıkarıyor. Taraftarlar kendine 
yakın gelen adayı savunurken, şu ana ka-
dar iddia edildiği gibi camiada herhangi 
bir bölünme yaşanmaması sevindirici 
bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

DELEGE SİSTEMİ CAN SIKIYOR
Atiker Konyaspor’da bu pozitif seçim 

atmosferine gölge düşüren tek konu de-

lege yapısı. 193 delegesi olduğu ortaya 
çıkan ve pek çoğunun Konyaspor camia-
sı ile yakın ilişki içinde olmadığı bilinen 
delege sistemi taraftarın canını yakıyor. 
Koskoca Konyaspor’un 2 haneli rakam-
larla yönetim belirleyecek olması kulü-
bün marka değerini de düşüren önemli 
bir etmen.

ÇARPIK YAPI İLE SON GENEL KURUL
Konyaspor’a aday olan ve aday ol-

maya hazırlanan bütün isimler çarpık 
delege sisteminin değişmesi yönünde 
görüş birliğinde. Kim seçilirse seçilsin 
193 kişilik delege ile seçilen son yöne-
tim olacak. 

Delege yapısı değiştikten sonra ku-
lübün kapıları taraftara açılınca daha 
sağlıklı seçimler yapılabilecek.
SOSYAL MEDYADA SEÇİM HEYECANI

Seçim yarışlarına alışık olmayan 

Konyaspor taraftarı bir hayli heyecanlı. 
Sosyal medyada adaylar hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan taraftarlar 
şimdilik net bir eğilim göstermiş değil. 
İlerleyen günlerde adaylar arasında 
yapılan değerlendirmelerin sonuç ver-
mesi, taraftarın adaylar noktasında göz-
lemlenebilir bir meylinin ortaya çıkması 
bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ




