
Mavi Tünel’den içeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya’nın Çumra ilçesinde Mavi Tünel 
İçme Suyu Projesi kapsamında yapımı 
tamamlanan isale hattı ve arıtma tesisinin 
açılışını gerçekleştirdi. 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Söz verdik ve bugün de açılışı yapılmak 
suretiyle bir adım atıyoruz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

GİBA ŞEKERLEME
İLE İFTARLAR
Konyalı bürokratların, 
milletvekillerinin, odaların 
buluştuğu geleneksel “Birlikte 
Konya’yız” iftarı bu yılda 
gerçekleştirildi. Programda 
Konya’nın örnek şehir olduğu 
vurgulandı.   n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
1996 yılında Siirt’in Pervari 
İlçesinde şehit olan Uzman 
Çavuş Hacı Hüseyin Kütükçü’nün 
annesi Zeynep Kütükçü evladının 
acısına dayanamayarak 2016 
yılında vefat etmiş.  
n SAYFA 3’TE

İLMİHAL 
SAYFASI
İlmihal sayfasında bugün zekatın 
ödenme zamanı hakkında bilgi 
verildi. Oruç iken mekruh olan 
veya olmayan konula değinilerek 
yanlış bilinen konular aydınlatıldı. 
n SAYFA 7’DE

MANEVİ ÖNDERLER
Hayatı boyunca İslam medeni-
yetinin sürekli canlı kalması ve 
Müslüman şahsiyetin yeniden 
inşa edilmesi için gayret sarf 
eden merhum Ali Ulvi Kurucu, 
edip ve alim bir şahsiyetti. 
n SAYFA 16’DA

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Amerika ve İsrail’in Türkiye’yi 
yanlış tanıttığını belirten Mısırlı 
Mahmoud Mohamed Khalifa Eld, 
“Onlar yalancıdır. Türkiye zalimin 
karşısında, mazlumun yanında” 
dedi. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Kon-
ya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası (SMMMO), Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği, Konya Sanayi 
Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) 
ve Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafın-
dan 13. Birlikte Konya’yız iftar buluşması 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleş-
ti. Gerçekleştiren programa Vali Yakup 
Canbolat,   AK Parti Konya Milletvekili ve 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, 3. Ana Jet 
Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ-
general Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman,  Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya il 
Başkanı Murat Çiçek, milletvekilleri, oda 
başkanları, sanayiciler, işadamları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

İSTİKRAR OLMADAN YENİ HEDEFLER 
BELİRLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Programın açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Müstakil Sanayici ve İşa-

damları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka seçim öncesi 
Türkiye’de ekonomik bir kriz havasının 
oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “İs-
tikrar olmadan yeni hedefler belirlemek 
yeni başarılar elde etmek ve kazanımları 
korumak mümkün değildir. Vesayetten 
ekonomik müdahalelerden darbelerden 
ve muhtıralardan çok çeken ülkemizin 
büyük Türkiye olma yolunda kaybedecek 
tek bir dakikası dahi yoktur. Her seçim 
öncesi olduğu gibi bu seçimde de ülke-
mize her türlü yolda saldıran dış güçler 
şimdi de ekonomi alanında bir kriz havası 
oluşturmaya çalıştırmaktadır. Geçtiğimiz 
günlerde dövizde yaşanan sıra dışı hare-
ketlilik ve uluslar arası kredi derecelendir-
me kuruluşu ülkemizin ekonomisi üzerine 
yaptığı açıklamaları bizleri yine şaşırtma-
mıştır. Zira bu kuruluşların birçok kritik 
sürecin arifesinde Türkiye’nin aleyhinde 
açıklamalar yaptığına daha önce de şahit 
olmuştuk. Bu tür açıklamalarla kritik 24 
Haziran seçimleri öncesinde uluslararası 
kamuoyunda Türkiye ekonomisine yöne-
lik bir olgu oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

15 Temmuz’daki hain saldırıyı bertaraf 
eden milletimizin, bu saldırıların da üste-
sinden geleceğine inancımız tamdır. Kriz 
ve çatışmaların yaşandığı, zorlu bir coğ-
rafya da yer alan Ülkemiz, yaşadığımız 
bütün bu zorluklara rağmen, hedefinden 
sapmadan ilerlemeye devam edecektir. 
ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınma-
sına yönelik aldığı karar maalesef dünya 
barışına ağır bir darbedir. Tüm İslam Âle-
minin, Filistin için ortak hareket etmesini 
ve akıtılan kanı durdurmaları için her türlü 
çabayı göstermelerini arzu ediyoruz” şek-
linde konuştu. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “ Kon-
ya bir payitaht şehir. Selçuklu başkenti 
ve geleneği olan bir şehir. Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bu iftar 
organizasyonuna eklenmesi ile büyük 
bir birliktelik oldu. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar 
diliyorum” dedi.  

KONYA HER ZAMAN ÜRETEN 
ŞEHİRLER ARASINDA YERİNİ ALDI
Konya’nın her zaman üreten şehirle-

rarasında yer aldığını ifade eden Konya 

Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
“Konya hep örnek bir şehir oldu, hiçbir 
zaman yük olmadı. Aksine yük alan bir 
şehir oldu. Çünkü Konya her zaman üre-
ten şehirlerarasında yerini aldı. Bugün, 
9 organize sanayi bölgemiz, özel sanayi 
sitelerimiz ve küçük sanayi bölgelerimiz-
le Türkiye’nin üreten gücüyüz Elhamdü-
lillah. Geçtiğimiz yıl Konyalı sanayicileri-
miz, bir milyar 586 milyon dolar ihracatla 
Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu 
kırdı. Bu yıl inşallah 1.8 milyar dolar ih-
racat hedefliyoruz. Yani ihracatçılarımız, 
yeni bir rekora daha imza atacak. Konya 
şu anda ilk 5 ay itibariyle ihracatını yüzde 
15.7 arttırarak 737 milyon dolara taşıdı. 
bu yıl 1.8 milyar dolar ihracat hedefini 
gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı

KONYA GİBİ BİR TÜRKİYE 
ARZU EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, birlik 
ve beraberliğin önemine değinerek şu 
ifadeleri kullandı , “Konya gibi bir Türkiye 
arzu ediyoruz. Birlikte Konya’yız, birlikte 
Türkiye’yiz bu birliği koruyamayan ülke-

lerin ne hala geldiğini Irak’ta, Suriye’de, 
Yemen ’de, Afganistan’da dünyanın bir-
çok yerinde görüyoruz. Biz bir gemideyiz. 
Bu geminin isteyen güvertesinde gider 
isteyen kamarasında isteyen altında, is-
teyen önünde, isteyen sağında solunda 
gidebilir. Hiç kimsenin gemiyi delmesine 
asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bu 
böyle bilinsin” dedi.

TÜRKİYE ÇOK BOYUTLU, 
ÇOK YÖNLÜ SALDIRILAR ALTINDA
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da 
konuşmasında, dış güçlerin saldırılarına 
rağmen vatanın parçalanamayacağı-
nı belirterek, “Türkiye çok boyutlu, çok 
yönlü saldırılar altında. Bir taraftan terör 
saldırıları bir taraftan ekonomi ile ilgili 
saldırılar. Ancak şunu net ifade ediyorum, 
ne yaparlarsa yapsınlar zaten yedi düvel 
karşımıza çıkmış. İster terör saldırıları is-
ter siyasi saldırılar olsun başaramayacak-
lar Türkiye’yi bölemeyecekler, vatanımızı 
parçalayamayacaklar, 1000 yıllık kardeş-
liğimizi bozamayacaklar” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Birlikte Konya’yız iftarı bu yılda gerçekleştirildi. Programda konuşan MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “İstikrar olmadan yeni hedefler belirle-
nemez” dedi. KSO Başkanı Memiş Kütükcü de, “Konya hep örnek bir şehir oldu, hiçbir zaman yük olmadı. Aksine yük alan bir şehir oldu” ifadelerini kullandı  

‘Konya hep örnek oldu’

4 Haziran 2018
Hicri: 20 Ramazan 1439

Sahur:
03:36

İftar:
20:15

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Allah’ım! Gökleri ve yeri aydınlatan yüzünün nuruyla senden, beni 
koruman, himaye ve hıfzın altına almanı dilerim. Allah’ım! Beni, rızkı-
na kanaat edenlerden eyle, bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve arkada 
bıraktığım her şeyimi gözet. Allah’ım! Muhammed(s.a.v.)’in büyük şe-
faatini kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelt. İbrahim ile 
Musa’ya verdiğin gibi, onun dünya ve ahiretteki her dileğini ver.

ZEKÂTIN ÖDENME ZAMANI
Fakihler şartları gerçekle-

şen malda zekâtın derhal (fevrî) 
yani sene biter bitmez ödenme-
si gerektiğinde görüş birliğine 
varmışlardır. Çünkü malda 
gerçekleşen zekât borcu, artık 
kul hakkıdır. Bu borcun öden-
mesini -özürsüz olarak- geriye 
bırakmak câiz değildir. Hanefî 
mezhebinde fetvaya esas olan 
görüş bu olduğu gibi, İmam 
Şâfiî, İmam Mâlik ve Ahmed b. 
Hanbel’in görüşü de bu yönde-
dir. İslâm’da prensip olarak iba-
detler hemen yerine getirilmesi 
istenen bir husustur. Çünkü 
Cenâb-ı Allah, “Hayırlar(ı işle-
mede) yarış yapınız” (Âl-i İmrân 3/133) buyurur. Bütün 
hayır işlerinde acele etmek övüldüğüne göre, malda 
gerçekleşen fakir hakkının bir an önce hak sahiplerine 
ödenmesi de övülmeye değer bir iştir.Altın, gümüş ve 
parada, ticaret malları ve hayvanlarda zekât, bir ka-
merî yılın tamamlanması ile farz olur ve bu mallardan 
zekât her senede bir defaya mahsus olmak üzere öde-
nir. Toprak ürünlerinden zekât, senede kaç kere ürün 
alınırsa o kadar verilir. Yani bir araziden bir senede 
iki kere mahsul alan kişi iki kere zekât verir. Toprak 
ürünlerinde zekâtın vücûb vakti konusunda farklı gö-
rüşler bulunmakla birlikte ağırlıklı görüş, bunun hasat 
esnasında olduğu yönündedir. Bununla birlikte olgun-
laşmaya başladığı andan itibaren takriben hesaplanıp 
verilebileceği gibi, hasattan kısa bir müddet sonra ver-
mek de mümkündür. Toprak ürünleri hasattan sonra 
sahibinin kusuru olmaksızın helâk olsa veya çalınsa 
zekâtı düşer. Bu tarihleme meyveler için de geçerlidir. 
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler madenlerde zekâtın, nisab 
miktarı maden istihsal edilmesiyle, Hanefî ve Hanbelî-
ler de balda zekâtın, nisab miktarı bal elde edilmesiyle 
vâcip olacağı görüşündedir. Ancak toprak ürünlerinden 
zekât, ekinler sürülmeden, meyveler de toplanmadan 
alınmaz. Görüldüğü gibi toprak ürünlerinden zekât 
tahsili güneş takvim sistemine göre “hasat zamanı”; 
hububat harmanlanıp sapından çıkarılınca, meyveler 
toplanınca yapılmaktadır. Madenlerin de elde edilince 
zekâtı ödenmektedir. Bunların dışındaki mallar; altın, 
gümüş, para, ticaret malları ve hayvanlar ise üzerin-
den bir kamerî yıl geçmekle zekâta tâbi olmaktadır. 
Acaba bu ikinci grup malların zekât borçlarını mükellef 
isterse sene dolmadan da verebilir mi? Veya bunun 
aksi olarak zekât borcu ertesi yıla tehir edilebilir mi? 
Hz. Ali’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber, 
amcası Abbas’ın zekâtını vaktinden önce ödeyip öde-

yemeyeceğini sorması üzerine ona ödeyebileceğini 
söylemiş, Abbas da iki senelik zekât borcunu peşin 
ödemiştir. Fakihlerin çoğunluğu, bu uygulamadan 
hareketle, zekâtın vücûb sebebi nisab bulunduğu tak-
dirde kişinin zekâtını vaktinden önce ödeyebileceğini 
söylemişlerdir. Ebû Hanîfe, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel 
bu görüştedir. İmam Mâlik ile Dâvûd ez-Zâhirî ise, mal 
ister nisaba ulaşsın ister ulaşmasın vaktinden önce 
zekâtının verilmesinin câiz olmadığı görüşündedir. Bu 
iki müctehide göre, sene geçme şartı (havl) nisab gibi 
zekâtın vücûb şartlarından olup, nasıl namaz vaktinden 
önce kılınmazsa zekât da vaktinden önce ödenemez. 
Zekâtın zamanında ödenmesi, ihtiyaç sahiplerinin 
haklarını doğrudan ilgilendirdiğinden, mükellefin haklı 
ve geçerli bir sebep bulunmaksızın zekât borcunu ge-
ciktirmesi doğru bulunmaz. Hatta fıkıh kitaplarında, 
zaruret olmaksızın zekâtı vaktinde ödemeyen kişinin 
şahitliğinin kabul edilmeyeceği, onun bu fiiliyle tıpkı, 
istendiğinde emaneti sahibine iade etmeyen ema-
netçi konumunda olacağı ifade edilerek zekâtın vak-
tinde ödenmesinin önemi vurgulanmak istenmiştir. 
İslâm’daki “kolaylaştırma” prensibine uyarak zekât 
borcunun mâkul bir süre geciktirilmesi câizdir. Me-
selâ zekâtın yerine ulaşmasını temin gayesiyle daha 
muhtaç fakirleri aramak, gurbette olan fakir akrabaya 
zekât göndermek veya zekât malına o anda mükellefin 
ihtiyacının bulunması, daha sonra borcunu ödemesi 
halinde iktisadî bir sıkıntıdan kurtulmasının söz konusu 
olması gibi sebeplerle zekât borcunun ödenmesi bir 
süre geciktirilebilir. Ancak bu erteleme süresi içinde 
zekât mal telef olursa, tahakkuk eden zekât miktarını 
öder. Çünkü zekât borcu doğmuş, mükellef verme 
imkânına da kavuşmuş, ama herhangi bir sebeple 
ödemeyi geciktirmiştir. Hz. Ömer’in, kıtlık yılında güç 
duruma düşen zekât mükelleflerinin zekât borçlarını 
ertesi yıla ertelediği rivayet edilir. Fakihlerin çoğunlu-

ğu Hz. Ömer’in bu uygulaması-
nı esas alarak zekât borcunun 
ödenmesinde böyle bir ihtiyaç-
tan dolayı erteleme yapılabi-
leceği görüşüne varmışlardır. 
Ancak Ahmed b. Hanbel ve bazı 
Mâlikî fakihleri ise durum ne 
olursa olsun zekât borcunun er-
telenemeyeceği görüşündedir. 
Öteden beri müslümanlar zekât 
borçlarını rahmet ayı olan rama-
zan ayında ödemeyi âdet haline 
getirmiş iseler de, zekâtın öden-
mesi için tayin edilmiş bir gün 
veya ay yoktur. Aslolan, vücûb 
şartları gerçekleşince zekâtın 
ödenmesidir. Bir malda zekât 

borcu doğduktan sonra, bu borç ödenmeden önce o 
mal çalınmak, kaybolmak, gasbedilmek gibi yollarla 
helâk olsa; mükellef ister ödeme imkânına sahip ol-
sun veya olmasın, Hanefîler’e göre zekât borcu düşer. 
Fakat bu malı bağış veya satış yoluyla tüketirse zekât 
borcu düşmez, zekâtını vermesi gerekir. Fakihlerin ço-
ğunluğuna göre ise bu durumda zekât borcu düşmez. 
Mükellefin onu yeniden ödemesi gerekir. Ancak İmam 
Mâlik’e göre, telef olduklarında hayvanların zekâtı 
ödenmez.

Hanefîler, zekâtın mükellefin niyetiyle eda edilen 
ve niyâbet kabul etmeyen bir ibadet olduğunu ileri 
sürerek, mükellefin ölmesiyle zekât borcunun da dü-
şeceğini söylemişlerdir. Ancak ölen vasiyet etmişse 
mirasının üçte bir miktarından zekât borcu ödenir. Va-
siyet etmemiş ise mal vârislerine intikal eder. Fakat, 
vârisleri ödeme mecburiyetinde değillerdir. Ama öder-
lerse bu nâfile bir sadaka yerine geçer. Çünkü zekât bir 
ibadettir. Her ibadet gibi niyetle eda edilir. Borçlunun 
ölmesi sebebiyle niyet olmadığından borç da düşer. 
Hanefîler zekât borcunu ödemeden ölen kimsenin, 
namazı, orucu terkederek ölen kimse gibi günahkâr ve 
borçlu olarak öldüğü ve geride kalanların onu bu borç-
tan kurtaramayacağı görüşündedirler.

Zekâtın niyete dayalı bir ibadet olma vasfından 
çok ihtiyaç sahiplerinin hakkını ilgilendiren yönünü ön 
planda tutan cumhura göre ise, zekât borcu mükellefin 
ölümü ile ortadan kalkmaz. Aksine ölen vasiyet etme-
se de terikesinden ödenir. Namaz ve oruç bedenî iba-
detlerdir. Onların yerine getirilmesi için başkasını vekil 
tayin etmek mümkün değildir. Malî bir ibadet

olan zekâtta ise vekâlet geçerlidir. Çocuk ve akıl 
hastasının mallarından velileri nasıl zekât ödemekle 
mükellefse ölenin vârisleri de onun zekât borcunu öde-
mekle sorumludur.

Kur’an’dan Mesaj
Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler 
ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip 
üzerlerine yerleşince, Rabbinizin nimetini anarak: Bunu 

bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz 
bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz.   (Zuhruf 12-13)

Müminin durumu; ekine benzer. Rüzgârlar onu bir o tarafa¸ 
bir bu tarafa eğer¸ doğrultur¸ bazen yere yatırır. Nihayet 

ona ölüm gelir. Kâfirin durumu ise; ladin ağacına benzer. 
Ona hiçbir şey isabet edip eğemez. Sonunda o bir defada 

kökünden kopar¸ mahvolur gider.  (Hadis-i Şerif)

Kalbin ölümü¸ Allah Teâlâ ve O’nun 
zikrinden gafil olmaktan ibarettir. 

(Abdülkadir Geylânî)

Hadis Günün Sözü

40,94,95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri 
Mekke döneminde inmiştir. 109 âyettir. Sûrede temel konu 
olarak Allah’ın rahmetinin gazabına üstün olduğu vurgulan-
maktadır. Sûrede, Yûnus, Nûh ve Mûsâ peygamberler ile bun-
ların kavimlerinin kıssalarına yer verilmektedir. Sûre, adını 
içindeki Yûnus kıssasından almıştır. 

Mushaftaki sıralamada onuncu, iniş sırasına göre elli bi-
rinci sûredir. İsrâ sûresinden sonra, Hûd’dan önce Mekke’de, 
büyük bir ihtimalle hicretten iki yıl önce nâzil olmuştur. 40. 
âyetle 94-96. âyetlerin Medine’de nüzûlüne dair rivayetler de 
vardır. 

Yûnus sûresinin temel konuları, İslâmî kaynaklarda tev-
hid, nübüvvet ve âhiret terimleriyle ifade edilen, “bir Allah’a 
iman ve kulluk etmek, bilgi kaynağı vahiy, vahyin taşıyıcısı ve 
açıklayıcısı olarak peygamber ve dünya hayatında peygambe-
rin çağrısına uyanlarla uymayanları ebedî âlemde bekleyen 
âkıbet”tir. Sûre bütün peygamberlerin görev ve işlevlerine, bu 
arada son peygamber Muhammed aleyhisselâmın gerçek bir 
peygamber olduğuna, onun insanları Allah’a iman ve yalnızca 
O’na kulluk etmeye çağırdığına, içlerinde Yûnus aleyhisselâ-
mın da bulunduğu başka peygamberlerden örnekler vererek 
tarih boyunca yaşanan şirk-tevhid mücadelesine, hem Hz. 
Peygamber’in getirdiği kitabın kendisinin uydurduğu bir kitap 
olmadığı hem de Allah’tan başka bir tanrının bulunmadığı ger-
çekleriyle ilgili ikna edici delillere Kur’an’ın genel üslûbu ve 
sistematiği çerçevesinde temas etmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm, fert ve toplum olarak insanların muhtaç 
bulunduğu birçok hüküm (irşad, tâlimat, tavsiye vb.) ihtiva 
etmektedir; getirdiklerinin ölçülü, yerinde ve faydalı olması da 
onun “hikmetli” niteliğini oluşturmaktadır.

 Kur’an’ı vahyeden Allah, daha hiçbir âyet göndermeden 
kitabın içeriğini bildiği için, bilgisindeki kitaba işaret ederek 
“bu kitap...” diyebilir veya birkaç âyet geldikten sonra, o za-
mana kadar gelenlerle ondan sonra gelecek olanlara işaret 
ederek “bu kitap...” demiş olabilir. Her iki durumda da kitap-
tan maksat Kur’an’dır.

Yûnus Suresi

Menkıbe ABDULLAH BİN EBÎ EVFÂ (R.A.)

Dua

Cihat meydanlarında kılıcıyla, normal zaman-
larda ilim ve zekâsı ile Hakk’ın davasını dünyanın 
dört bir tarafına duyurmaya çalışan sahabilerden 
biri de Ab¬dullah bin EbîEvfâ’dır. Hz. Abdullah, 
“Abâdile-i Seb’a [yedi Abdullah]” olarak meşhur 
olan âlim sa¬habiler arasında yer alıyordu.

Babası EbûEvfâ ile birlikte Re¬sû¬lul¬lah’ın 
feyizli sohbetine mazhar olan Hz. Abdullah, bir gün 
mallarının zekâtını teslim etmek üzere Re¬sû¬lul¬-
lah’ın huzuruna vardılar. Bu fedakâr ailenin ihlas, 
samimiyet ve İslam’a bağlılıklarından dolayı Pey-
gamber Efendimiz, baba oğula takdir ve duasını 
eksik etmezdi. Zekâtlarını getiren diğer sahabilere 
yal¬nız kendileri için dua ettiği hâlde, Abdullah 
için, “Yâ Rab, EbûEvfâ ailesine rahmet ve keremini 
bol eyle.” buyurdu.

Bu dua, Hz. Abdullah için dünyalara bedeldi. 
Bu ânı ve sözleri hayatının en tatlı ve mesut hatırası 
olarak yâd ederdi. Sonunda Re¬sû¬lul¬lah’ın duası 
EbûEvfâ ailesi hakkında kabul olmuş, Hz. Abdullah, 
Re¬sû¬lul¬lah’ın yüce davasını cihana yayma bah-
tiyarlığına ermişti.

Hz. Abdullah bir taraftan ilimle uğraşırken, di-
ğer taraftan savaşlara da katılır¬dı.Re¬sû¬lul¬lah 
ile birlikte yedi gazaya katıldı. Huneyn ve Hayber 
Savaşlarında üstün kahramanlıklar gösterdi. Hu-
neyn’de birçok kimsenin sıkışıp kaçtığı, Müslü-
manların mağlubiyet ihtimalinin ortaya çıktığı bir 
sırada Hz. Abdullah, sarsılmadan canını Re¬sû¬-
lul¬lah’a siper eden sahabiler içinde bulunuyordu. 
Sava¬şın dehşeti ve şiddeti onu korkutmu¬yordu. 
Re¬sû¬lul¬lah’a gelecek tehlikelere karşı göğsünü 
geriyordu. Nihayet Hu¬neyn’de yaralandı. Bu yara-
ların izleri, hayatının sonuna kadar bir alamet ve 
işaret olarak kaldı.

Umretü’l-Kazâ’daRe¬sû¬lul¬lah Efendimiz 
Kâbe-i Muazzama’yı tavaf ederken, Hz. Abdullah, 
Peygamberimize muhafızlık ediyordu. Kendisinden 
nakledilen bir rivayette, “Peygamber Efendimiz 
umre için Kâbe’yi tavaf ve Safa ile Merve arasında 

sa’y ederken biz de onu müşriklere karşı koruyor-
duk.” der. Bir bakıma Hz. Abdullah, Re¬sû¬lul¬-
lah’ın muhafızıydı. Gerçi Re¬sû¬lul¬lah daima 
Allah’ın inayeti altındaydı, onun koruyucusu Hz. 
Allah’tı; fakat sebepler dünyasında ya¬şadığı için 
ümmetine örnek olsun diye esbaba tevessül edi-
yordu.

Hadis ilminde mühim isimlerden olan Abdul-
lah bin EbîEvfâ, Re¬sû¬lul¬lah’tan 95 hadis rivayet 
etmiştir. Bunların çoğu cihat hakkındadır. Mesela 
“Cen¬net kılıçların gölgesi altındadır.” mealindeki 
hadisi Hz. Abdullah rivayet etmiş¬tir.

Abdullah bin EbîEvfâ son derece sabırlı bir in-
sandı. Vuku bulan musibetler karşısında ailesine, 
çevresine daima sabır telkin ederdi. Bir defasında 
çok sev¬diği küçük kızı vefat etmişti. Hanımı yana 
yakıla ağlıyordu. Hz. Abdullah, hanı¬mının bu şe-
kilde sesli ağlamasını hoş görmedi, ikaz etti:

“Kalben üzülebilirsin, gözyaşı dökebilirsin; fa-
kat seslice ağlama!”

O, Re¬sû¬lul¬lah’ın yaptığını aynen tatbik edi-
yordu. Zira Re¬sû¬lul¬lah Efendimiz de oğlu İbrâ-
him vefat ettiğinde aynı şekilde hareket etmişti.

Hz. Abdullah, Resûl-i Ekrem’in vefatına kadar 
Medine’de kaldı. Re¬sû¬lul¬lah’ın nübüvvet nu-
rundan feyiz aldı. Vefatından sonra Kûfe’ye gitti, 
oraya yerleşti. Hz. Abdullah, Kûfe’de Hicrî 86 sene-
sinde vefat eden son sahabidir. İmam-ı ÂzamEbû 
Hanife, Hz. Abdullah’ın devrine yetişti. Hz. Abdul-
lah vefat ettiğinde Ebû Hanife altı yaşındaydı.

Allah ondan razı olsun!

SURELER

1- Oruçlu olanın su ile ıslatılmış bir misvaki kullanması İmam 
Ebu Yusuf’a göre mekruhtur. Fakat diğer alimlere göre, sabahleyin 
yahut zevalden sonra yaş ve kuru misvak kullanmakta kerahet yok-
tur.

 (İmam Şafiî’ye göre, zevalden sonra misvak kullanılması mek-
ruhtur.)

2- Oruçlu kimsenin istincada (büyük abdest temizliğinde) ve 
abdest alırken ağzına, burnuna su verirken aşırı gitmesi, fazla su 
doldurup taşırması mekruhtur.

3- Oruçlunun bir özrü bulunmaksızın pişirilen yemeği yalnız ağzı 
ile tadması mekruhtur. Bir kocanın kötü huylu olması, karısı için bir 
özürdür, böyle bir kadın pişireceği yemeğin, yutmaksızın, tadına ve 
tuzuna bakabilir.

4- Oruçlu bir kimsenin satın alacağı bal ve yağ gibi şeylerin iyi 
olup olmadığını anlamak için yalnız ağzı ile onlardan tadmasında 
kerahet vardır. Bir görüşe göre, muhakkak satın alınması gerekiyor-
sa yahut aldanmaktan korkuluyorsa, boğaza kaçırmamak şartı ile 
tadına bakılmasında kerahet yoktur.

5- Oruçlu kimsenin, önceden çiğnenmiş beyaz ve parçalanmaz 
bir sakızı çiğnemesi mekruhtur. Fakat yeni bir sakızı çiğnemek caiz 
değildir. Erkekler oruçlu olmadıkları zamanlarda da sakız çiğneme-
leri hoş değildir. Bir özür sebebiyle çiğneyeceklerse, gizlice çiğne-
meleri güzel görülmüştür.

6- Oruçlunun kan aldırması, orucunu koruyamayacak şekilde 
zayıf düşmesinden korkulursa mekruhtur, değilse mekruh olmaz. 
Bununla beraber uygun düşen, bunu güneş batışından sonraya bı-
rakmaktır.

7- Ramazanda harareti azaltıp serinlenmek için ağza ve buruna 
su almak ve soğuk su ile yıkanmak, İmamı Azam’a göre mekruhtur. 
Çünkü böyle bir hareket, ibadet için bir daralma göstermek demek-
tir. Fakat İmam EbûYûsuf’a göre, bunda kerahet yoktur. Çünkü böyle 
yapmakla ibadete yardım edilmiş ve doğal olan sıkıntı giderilmiş 
olur. Fetva da buna göredir.

8- Kendine güvenemeyen bir oruçlunun zevcesini öpmesi ve ok-
şaması mekruhtur.

9- Oruçlu kimsenin zevcesi ile çıplak olduktan halde boyun bo-
yuna sarılmaları kendine güvensin veya güvenmesin, her halde 
mekruhtur. Bu harekete “Fahiş mübaşeret = Aşırı yaklaşma” denir. 
Zevcesinin dudaklarını emmesi de, her halde mekruhtur, buna da 
“Fahiş kuble = Aşırı öpüş” denir.

10- Oruçlu kimsenin cünüb olarak sabahlaması veya gündüzün 
uyuyup ihtilam olması orucuna zarar vermez. Fakat mümkün olduğu 
halde geceleyin yıkanmamak mekruh değildir, denemez.

11- Oruçlu kimsenin gül ve misk gibi kokuları koklaması da 
mekruh değildir. Sürme çekmesi, bıyık yağı kullanması da mekruh 
değildir. Ancak erkeklerin süs maksadı ile sürme çekmeleri ve bıyık-
larına yağ sürmeleri mekruhtur.

Oruçlu için mekruh 
olan ve olmayan şeyler

Gûyende Osman anlatmıştır: “Bir aralık yine darlığa düştüm¸ har-
cayacak hiç param kalmadı. Hazreti Pir Efendimizin huzuruna gelip 
dedim ki: “El öpmek sünnetini işlemek zamanı geldi!” “Pekâlâ¸ ha-
tırını hoş tut; bugün sana yağlı bir lokma gelecektir!” buyurdu. O gün 
akşama kadar tekkede kaldım¸ hiçbir şey olmadı. Nasıl olur da Hazre-
ti Pir’in işareti gerçekleşmez diye hayrete düştüm. Akşam oluyordu¸ 
yağmur yağmaya başladı. Ortalık kararmadan¸ yerler çamur olmadan 
eve gideyim deyip dışarı çıktım. Eve vardığımda bahçeyi sel bastığını 
gördüm. Menfezin ağzında suyun akışını engelleyen çer çöpü ayağım-
la açınca su akıp çekilmeye başladı. Geçerken ayağıma bir ip dolaştı¸ 
ayağımı çekince bir kemer gördüm; içi gümüş akça doluydu. Eve gelip 
saydım yedi yüz dirhem vardı. Bir kısmını hanıma verdim¸ bir kısmını 
kendi masrafıma harcadım. Ertesi günü darlığımın açılmadığını belli 
eder şekilde yüzümü ekşiterek Hazreti Pir Efendimizin huzuruna vardı-
ğımda şöyle buyurdular: “Osman¸ bir kese gümüşü eve götürdün¸ hâlâ 
sıkıntıdan dem vuruyorsun¸ utanmıyor musun?” Hemen ayaklarına 
kapanıp tövbe ettim.”

Şeyh Ahmed Haznevî 
Hazretlerinin hassasiyeti

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

Levazım Uzman Çavuş Hacı Hüseyin Kütükçü, 1996 yılında Siirt’in Pervari İlçesinde devriye gezerken terö-
ristlerin roketli saldırısında şehit oldu. Anne Zeynep Kütükçü evladının acısıyla 2016 yılında vefat etmiş. Baba 

İsmail Kütükçü ise, “Memleket için şehit oldu benim çocuğum” diyerek evladını hatıralarıyla yaşıyor

 ‘’Allah’a dayandım! ‘’ diye sen çıkma 
yataktan...
Ma’na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi 
nadan! 
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 
Üç kıt’ada, yer yer, kanayan izleri şahid:
Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i 
mücahid.
Alemde ‘’tevekkül’’ demek olsaydı 
‘’atalet’’
Miras-ı diyanetle yaşar mıydı bu millet? 
Çoktan kürenin meş’al-i tevhidi sönerdi; 
Kur’an duramaz, Nezd-i İlahi’ye dönerdi.

Tarihin hangi sayfasını çevirirseniz 
çevirin, bu vatan için, Tevhid için, na-
mus için ödenmiş bir bedel, dökülmüş 
bir kan, feda edilmiş bir can bulursu-
nuz. “Kızıl Elma” adıyla belirlenmiş bir 
ülkü ışığında nice evlatlar verilmiş bu 
vatan toprağına. Dünyanın her yerin-
de İslam’ın en büyük koruyucusu, bü-
tün mazlumların umudunun adı olmuş 
Türk. 

Bundan önce nasıl bulunduğumuz 
coğrafyada ışık olmuşsak, umut olmuş-
sak bundan sonra da olmaya devam 
edeceğiz. Ödenen bedeller, dökülen 
kanlar, toprağa verilen şehit evlatlar hep 
bunu içindir. 

İşte bugün bu vatan evlatlarından 
Şehit Hacı Hüseyin Kütükçü’yü anlat-
maya çalışacağız. O da bu vatan için top-
rağa düşmüş nice kahramandan sadece 
biri. Şehadetinin üzerinden tam 22 yıl 
geçmiş ama zannetmeyin acısı dinmiş, 
adı unutulmuş. 

Şehidimiz, 1971 yılında Doğan-
hisar’ın Cuma Mahallesinde dünyaya 
gelmiş. Beş kardeşin en küçüğüymüş. 
Askerden geldikten sonra bir berber 

dükkânı açan baba İsmail (İsmet) Kü-
tükçü’nün işinden dolayı ilkokulu Yu-
nak’ta İsmet Paşa İlkokulunda, ortao-
kulu Yunak Orta Okulunda okuduktan 
sonra Akşehir’de Sanat Okulunda metal 
bölümünü bitirmiş. 

Eğitimini burada tamamladıktan 
sonra 1992 yılında askere gitmiş. Va-
tani görevini Tokat’ta tamamladıktan 
sonra baba ocağına dönmüş. Bir süre 
iş aradıktan sonra uzmanlık sınavlarına 
girmiş. Sınavı kazanan şehidimiz İstan-
bul’da aldığı eğitimin ardından Levazım 
Uzman Çavuş rütbesiyle Siirt-Doğan İç 
Güvenlik Tabur Komutanlığına tayin 
edilmiş. Uzmanlığı kazandıktan sonra 
da evlenmiş ve bir yıllık bir evlilik haya-
tı olmuş. Daha 25 yaşında, geride onu 
hatırlayacaklar için hatıralar bırakacak 
kadar da uzun bir hayatı olmamış. 

Uzun bir ömür sürmek değil belki 
önemli olan geride bir isim bırakabil-
mek için. Geride bıraktığınız isminizin 

ölümüzün ardından bile hafızalarda yer 
etmesi için. Vatan ve milletiniz için, in-
sanlık için yaptıklarınız isminizi ölümsüz 
yapıyor. 

Şehidimiz Hacı Hüseyin Kütükçü de 
vatanı uğruna can verirken ismi, ölüm-
süzler arasına yazılmış. Rahmetli dede-
si tarafından koyulmuş ismi. Cesur ve 
gözü pek bir çocukmuş küçükken. De-
desi ismini koyarken “Bahtı açık olsun” 
diye dua etmiş. Belki dünyalık bahtı de-
ğil ama ebedi âlem için nur ile aydınlan-
mış bahtı. 

24 Ağustos 1996 tarihinde, Siirt’in 
Pervari İlçesine bağlı Doğan Köyünde, 
devriye gezerken, yol emniyeti görevi 
sırasında RPG 7 tanksavar roketi patla-
ması sonucu şehit düşmüş. Birkaç gün 
önce annesiyle telefonda konuşan Şe-
hidimizi bu görüşmeden sonra şehadet 
haberi gelmiş. Yaklaşık bir yıldır yüz 
yüze görüşemediği ailesine, bir telefon 
ile bildirilmiş şehadeti. Vatan toprağına 
kurban verdiği evladının acısı anne yü-
reğini kor gibi yakmış. Sonrasında ge-
len hastalıklara uzun süre direnen anne 
Zeynep Kütükçü de 2016 yılında vefat 
etmiş. 

Yunak’ta 40 yıl berberlik yaptıktan 
sonra oğlunun şehadetiyle her şeyini 
bırakıp Doğanhisar’a yerleşen İsmail 
Amca, evinin bir odasında her yeri şehit 
oğlu ve ailesinin fotoğraflarıyla süslemiş. 
Bugün ise tek uğraşının bu olduğunu 
ifade ediyor. 

Baba İsmail Amcanın isteği üzerine 
25 Ağustos’ta gelen cenazesi dualarla 
memleketi Doğanhisar’a defnedilmiş 
Şehidimiz. “Evlat acısını kimseye yaşat-
masın Rabbim. Evlat acısı çok zor evla-
dınız varsa bilirsiniz. Kimseye bu acıyı 

yaşatmasın” diye dua ediyor. “Memle-
ket için şehit oldu benim çocuğum. Yüz 
yaşına da gelsek ölmemeye çare yok. 
Babam öldü, annem öldü, abilerim, 
eşim öldü benim. Ailem gitti. Ama böy-
le yaşı gençken bir de ani olunca insan 
daha çok üzülüyor. Ama vatan için şehit 
oldu benim oğlum. Allah rahmet eyle-
sin. Vatan sağ olsun. Memleketimiz için 
hepimiz ölmeye hazırız. Evlatsız yaşanır 
ama vatansız yaşanmaz.” Diye ekliyor.

Birkaç gün öncesinde annesinin rü-
yasında tabutların üzerinden geçerek 
ulaşmaya çalıştığı eşine o tabutlardan 
birinde bayrağa sarılı cenazesi ulaşmış. 
Henüz 25 yaşında şehit olan Şehit Hacı 
Hüseyin Kütükçü’nün şehadetinin üze-
rinden tam 22 yıl geçmiş. Neredeyse 

onun yaşı kadar bir süre eklenmiş haya-
ta. Ama acısı hala ilk günkü gibi kalmış.
Acısı hala baba yüreğinde. Allah’a olan 
inancımız (elhamdülillah), bir gün bizim 
de öleceğimizi bilmek İsmail amcanın 
en büyük tesellisi olmuş. Eşi vefat et-
tikten sonra oğlunun yanına defnetmiş 
aynı yerde bir de kendi için mezar yeri 
ayırmış.    

Eğer bugün biz evimizde huzur için-
de uyuyabiliyorsak biliriz ki bizim için 
uykusuz kalanlar var. Eğer vatan top-
rağında rahat yaşayabiliyorsak bu vatan 
için ölenler var. Bayrağa ve vatana kanı-
nı, canını feda edenler için:

Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. 
Vatan sağ olsun. 
n DERYA KARAKAYA

‘Memleket için şehit 
oldu benim çocuğum’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Baba İsmail Amcanın isteği üzerine 25 Ağustos’ta gelen cenazesi dualarla memleketi 
Doğanhisar’a defnedilmiş Şehidimiz. “Evlat acısını kimseye yaşatmasın Rabbim. Evlat acısı 

çok zor evladınız varsa bilirsiniz. Kimseye bu acıyı yaşatmasın” diye dua ediyor.

Hayatı boyunca İslam medeniyetinin sürekli canlı kalması ve Müslüman şahsiyetin yeniden inşa edilmesi için gayret sarf eden merhum Ali 
Ulvi Kurucu, edip ve alim bir şahsiyetti. Merhum Kurucu’nun idealinde imanlı bir gençlik yetişmesi vardı ve bu ideal için çalışmalar yürüttü

İmanlı gençlik idealiydi
Ali Ulvi Kurucu, küçük yaşlarda 

aldığı eğitimler sayesinde, imanıyla, 
bilgi ve irfanıyla, ahlakıyla, kibarlık 
ve nezaketiyle Hz. Peygamber’in 
varisi olan bir edip ve âlim bir kişi 
olarak dikkat çekmeye başladı. Ço-
cuklarının daha iyi bir eğitim ala-
cağı düşüncesiyle hicret eden ba-
basıyla birlikte gittiği Medine’den, 
Ezher’e gitti ve burada eğitim gör-
dü. Babasının vefatının ardından 
yeniden Medine’ye dönen merhum 
Ali Ulvi Kurucu, ailesinin geçimini 
sağlamak için çalışmaya başladı. 
Kütüphanecilik yapmaya başlayan 
Kurucu, kitapları ve kütüphaneyi 
çok seviyordu.  İdealinde imanlı bir 
gençlik yetişmesi vardır. Bu ideal 
için yazdığı şiirler,  yaptığı sohbetler 
ve gazetelerde yazdığı yazılar örnek 
gösterilebilir. Ali Cahit Selvi’nin ka-
leminden merhum Ali Ulvi Kurucu:  

ALİ ULVİ KURUCU (1922-2002)
Karatay ilçesine bağlı bir ma-

halle olan Sakyatan köyünde doğ-
du. Annesi Göçü köyünden Hacı Ali 
Ağa’nın kızı Sare Hanım, babası da 
Hacı Veyis Efendi’nin oğlu İbrahim 
Efendi’dir. Babaannesinin arzusuy-
la Ali adını aldı. Ulvi adını sonradan 
kendisi almıştır. Ulvi adı kendisine 
mahlas da olmuştur. Dedesi Ve-
yis Efendi ve amcası Hacı Ve-
yiszade Mustafa Sabri (Kuru-
cu) Efendi, Konya’nın ilmî 
hayatına hizmetleriyle 
damga vurmuş kişiler-
dir. Annesi bir buçuk 
yaşındayken vefat 
etmiştir. Babasının, 
ikinci annesi ola-
rak nitelendirdiği 
teyzesiyle evlen-
mesinin çok isabetli 
olduğunu ve bu 
sayede öksüzlük 
çekmediğini ha-
tıralarında kay-
deder.  Babası Sak-
yatan’da ve Şatır’da 
imamlık yapmıştır. 
Şatır’da  baba-
sından Kur’an-ı 
Kerim okuyup, 
ilmihal bilgileri 
alarak eğitim-öğ-
retim hayatına başladı. 

1928 yılında Köprübaşı İlko-
kuluna kaydoldu. Okulundaki ilk 
dersinde okuyup yazdığı anlaşılınca 
ikinci sınıfa yükseltildi. Dedesinin 
özellikle dinî eğitim bakımından 
eksik gördüğü okul programını be-
ğenmemesi üzerine eğitimini yarım 
bırakarak Şatır’a babasının yanına 
döndü. Babasının yanında Konya-
lı âlimlerden Cebbarzade Şükrü 
Efendi’nin tavsiyesiyle âdet olan 
cüz sonlarından değil de Kur’an-ı 
Kerim’in başından ezberleyerek 
hafızlığa başladı. Hafızlığını bitirdik-
ten sonra babasından sarf ve nahiv, 
Hafız Ali Efendi’den de kıraat ders-
leri almaya başladı. Bu arada her 
gün öğle ile ikindi arasında dedesi 
Hacı Veyis Efendi’nin evindeki ders 
ve sohbetlerine katıldı. 21 Hazi-
ran 1934’te soyadı kanunu çıkınca 

“Kurucu” soyadını aldı. Eğitim ha-
yatını sürdürerek babasından sarf 
ve nahiv dersleri aldı. 1937 yılının 
ortalarında görev yaptığı mescidin 
dükkânları satılınca maaşsız kalan 
babasının ortak olduğu toptan bak-
kal dükkânında çalışmaya başladı. 
Yeni düzenden memnun olmayan 
ve Konya’da çocuklarının iyi yetişe-
ceği bir ortam kalmadığını düşünen 
İbrahim Efendi, Ali Ulvi Bey başta 
olmak üzere çocuklarının daha iyi 
yetişmelerine imkânlar sağlamak 
için hicret etmeye karar verdi. Bu-
nun üzerine yurt dışında okumaya 
gitmek için pasaport talebinde bu-
lundu. Talebi Kahire’deki Camiü-
lezher’de okuması şartıyla kabul 
edildi. Hicaz yolculuğu Romanya’ya 
ait Bükreş adlı gemiyle başladı. 
Yunanistan’ın Pire limanına uğra-
dıktan sonra İskenderiye’ye ulaşan 
kafile, buradan trenle Kahire’ye 
gitti. Daha sonra trenle Kahire’den 
Süveyş’e oradan da Cidde’ye geçti. 
Buradan da Mekke’ye ulaştı (1939 
Eylül sonları). İlk umresini yaptıktan 

sonra hac mevsimi-
ne kadar yaklaşık 
dört ay Konya 
delili Abdülla-

tif Efendi’nin 
evinde misa-
fir oldu. 
O sene hac 

için Mekke’ye 
gelen Kon-
ya’dan çocukluk 
arkadaşı  Mus-

tafa Runyun, Ali Ulvi 

Bey’i Ezher’de birlikte okumaya da-
vet etti. Okuma arzusuyla Kahire’ye 
gitmek için babasını ikna eden Ali 
Ulvi Bey, 1940 yılı Şubatının orta-
larında pasaportunda “Ezher’de 
tahsil için alınmıştır” ibaresine gü-
venerek vizesiz olarak Cidde’den 
gemiyle Süveyş’e gitti. Kendisini 
karşılamaya gelen Mustafa Runyun 
Bey’in çabalarıyla giriş vizesi almayı 
başararak birlikte Kahire’ye gittiler. 
Ezher Üniversitesine kaydoldu. Bu 
arada Kahire’de ikamet etmekte 
olan eski şeyhülislam Mustafa Sab-
ri Efendi ile Mehmet İhsan Efendi 
ve Zahit Kevserî gibi tanınmış ki-
şilerin yakın çevresinde bulundu, 
onlardan ders aldı, sohbetlerinden 
yararlandı. O dönemde, Türkiye’ye 
geri dönüşünün üzerinden fazla 
zaman geçmeyen Âkif, hatıralarıy-
la Mısır’da hâlâ yaşamaktadır. Bu 

hatıralarla beslenen Ali Ulvi Bey, 
ileriki yıllarda İstiklal Marşı şairinin 
izinde şiirler söyleyerek “Âkif-i sânî’ 
unvanını alacaktır. Beş yıla yakın 
bir süre devam ettiği Ezher’de “Eh-
liyye” adı verilen birinci kademe 
imtihanlarını başarıyla verdi. İkinci 
kademe olan “Âlimiyye” imtihan-
larına hazırlanırken babası Hacı 
İbrahim Efendi’nin vefat haberini 
alınca (1945) tahsilini yarım bırakıp 
Medine’ye ailesinin yanına dönmek 
zorunda kaldı. Medine’ye döndü-
ğünde ailesinin geçimini sağlamak 
için 1946 yılından itibaren Mescid-i 
Nebevî’nin yakınında tuttuğu kü-
çük bir dükkânda hacılara kardeşi 
Ahmet Ziya Bey ile hazırladıkları 
mendilleri satmaya başladı. Hac-
dan önce bir, hacdan sonra da bir 
ay olmak üzere yapılan bu işten ai-
lesinin geçimini sağlıyordu. 

1947 yılında Konyalı müca-
virlerden Hacı İbrahim Sandıkçı 

Efendi’nin kerimesi Fatma 
Hanım’la evlendi. 1953 
yılından itibaren Medine 
Maarif Müdürü Muham-
met Sait Defterdar Bey ile 
birlikte çalışmaya başladı. 

1955 yılından itibaren bir yıl 
ilkokulda Kur’an-ı Kerim, siyer 
ve yazı dersleri okutarak öğret-
menlik yaptı. 1956 yılı ortaların-
da Medine-i Münevvere Evkaf 
Dairesinde İnşaat ve Sicillat 

Müdürlüğü görevine ge-
tirildi. 1960 yılında 
daha az maaşlı olma-
sına rağmen Sultan II. 

Mahmut’un inşa ettirdiği Mahmu-
diye Kütüphanesi’ne müdür oldu. 
1975’ten itibaren Mahmudiye’nin 
yanında Şeyhülislam Arif Hikmet 
Kütüphanesi’nin müdürlüğünü 
de üstlendi. 1982’de Mahmudiye 
Kütüphanesi Mushaf-ı Şerif Kü-
tüphanesi’ne tahvil edilince kitap-
ları Melik Abdülaziz adlı umumi 
kütüphaneye nakledildi. Bundan 
sonra Arif Hikmet Kütüphanesi’nin 
yanında bu iki kütüphanenin yö-
netimini de üstlendi. 1985 yılında 
emekli oluncaya kadar tek maaşla 
bu üç kütüphane yönetimini yü-
rüttü. Kütüphane hayatıyla alakalı 
hatıralarında şunları söylemektedir:

“Dünyada eşi bulunmayan de-
ğerli el yazması eserleri ihtiva eden 
kütüphanelerde uzun zaman çalış-
mam sayesinde Müslüman âlemi-
nin çeşitli memleketlerinden büyük 
âlimler, tarihçiler, hattatlar kütüp-

hane uzmanları, din olarak İslam’ı 
seçen batılılar, hüsnü hat müte-
hassısları ve nice nice ilim adamları 
ile tanışma fırsatı buldum. Asırlar 
boyu miras olarak bizlere kadar ula-
şan bu bilgi kaynaklarının başında 
vazife almam ruhumu rahatlamış 
ve nice inkişaflara vesile olmuştur”

Ali Ulvi Bey, gerek Medine’de 
yaşayan ve gerekse hac mevsim-
lerinde buraya gelerek uzun süreli 
Hz. Peygamber’in civarında bulu-
nan kimselerle sohbetler eder ve 
kendilerinden istifade ederdi. Ali 
Ulvi Bey’in Medine’deki hayatın-
da Konya doğumlu Saatçi Osman 
Efendi ile Şeyh Şamil’in torunların-
dan Sait Şamil Bey’in ayrı bir yeri 
vardır. Osman Efendi özellikle dinî 
ilimler sahasında kendisini geliştir-
mesine katkıda bulunurken, Sait 
Şamil Bey ile dünya ve Türkiye’deki 
siyasi gelişmeleri takip ederdi. Hic-
ret ettikten sonra Türkiye ile olan 
bağını hiçbir zaman kesmedi. Hac 
için Medine’ye gelen Konyalılarla 
görüşmekten ve bir arada olmaktan 
büyük zevk alırdı. Güçlü hafızasın-
dan dolayı yıllar sonra görüştüğü 
kişileri hemen tanırdı. Konya ha-
yatından hiç çıkmaz ve mümkün 
olduğunca hava durumuna kadar 
günlük takip ederdi. Dertlerle üzü-
lür sevinçlere ortak olurdu ve ha-
yırlı iş ve gelişmelere vesile olanları 
şükran ve hayırla anmayı hiçbir 
zaman ihmal etmezdi. 1985 yılında 
emekli olduktan sonra Türkiye’de 
daha uzun süre kalmaya başladı. 

Türkiye hayatı İstanbul Eren-
köy, Kastamonu Çatalzeytin ile 
Konya’da geçiyordu. Her Konya’ya 
geldiğinde başta Üçler olmak üze-
re bütün mezarlıkları ziyaret eder, 
Hz. Mevlâna’yı, Şems-i Tebrizî’yi, 
Sadreddin-i Konevi’yi ziyaret etme-
yi ihmal etmezdi. Önceden dostu 
olan Ahmet Efendi için Ladik’e gi-
derdi. Dost ve akrabalarına mutlaka 
uğrar, çocukluğunun geçtiği Şatır, 
Sakyatan ve Göçü köylerini ziyaret 
ederdi. Kapı ile Sultan Selim cami-
lerinde cuma ve bayram namazla-
rında vaaz verirdi. Amcasının adı 
verilen Hacıveyiszade Camii’ndeki 
bayram vaazı en çok heyecanlandı-
ğı konuşmalarındandı.

 İbrahim ve Mustafa adlı iki oğlu 
ve Sare adlı bir kızı olan Ali Ulvi Bey 
3 Şubat 2002’de Medine’de vefat 
etti. Ertesi gün Mescid-i Nebevî’de 
kılınan namazdan sonra Cennetül-
baki’ye defnedildi. İmanıyla, bilgi 

ve irfanıyla, ahlakıyla, kibarlık ve 
nezaketiyle Hz. Peygamber’in varisi 
olan bir edip ve âlimdi. Söze daima 
besmele ve hamdele ile başlar, Pey-
gamber Efendimizi andığında mut-
laka salat ve selam getirir, sohbetle-
rini ayet, hadis, büyüklerin sözleri ve 
örnek insanların menkıbeleriyle süs-
lerdi. Namaz evde kılınacaksa mut-
laka cemaatle kılar; başta namaz 
olmak üzere bütün ibadetlerini Kon-
ya’da dedesi ve babasından gördüğü 
şekliyle yapmaya gayret ederdi. O 
hayatı boyunca İslam medeniyetinin 
sürekli canlı kalması ve Müslüman 
şahsiyetin yeniden inşa edilmesi için 
gayret sarf etmiştir. İdealinde imanlı 
bir gençlik yetişmesi vardır. Bu ideal 
için yazdığı şiirler,  yaptığı sohbetler  
ve gazetelerde yazdığı yazılar örnek 
gösterilebilir.

Edebî Şahsiyeti: Edebiyat ve şii-
re olan eğilimi Ezher’deki öğrencilik 
döneminde içine girdiği ortamda 
belirginlik kazanmış, Türk edebi-
yatı ve aruz dersleri aldığı Mehmet 
İhsan Efendi gönlündeki şiir yazma 
arzusunu canlandırmıştır. Edebiya-
ta yakınlık duyduğu dönemi hatıra-
larında şu şekilde anlatmaktadır:

“Güzel okunan şiir ve ustaca 
yazılmış edebiyat parçalarına tevec-
cühümle küçük yaşımdan itibaren 
güzel sanatlar ruhumda ufuklar 
açıp coşturuyordu.  Mısır Üniversi-
tesi’ne 7 kilometre yolu yürüyerek 
gider, kütüphanesindeki şiir divan-
ları arasından güzel beyitleri seçer 
ve kaydederek ezberledim. Hocala-
rım Mustafa Sabri Efendi ve İhsan 
Efendi milli şairlerimizin şiirlerinin 
yanı sıra Arapça, Farsça hatta tercü-
me edilmiş dünyaca ünlü beyitleri 
okurlarken aklıma ve kalbime yer-
leşirdi. Edebiyat beni uzak ufuklara 
aldı götürdü ve daldan dala uçan 
kuş gibi şairden şaire koşar oldum.”

Mehmet Akif’e olan hayranlığı 
onu edebiyata sıkı sıkı bağlamıştır. 
Mehmet Akif’i hatıralarında şiirlerle 
şöyle anlatmaktadır:

“Bir milletin Akif gibi dâhileri 
ölmez

Fâniliği temsil eden hep eb’ada 
gömülmez

Şairdir asîl an’anelerden örülen 
tâc

Dünya bugün Akif gibi şairlere 
muhtaç” bir diğer şiirinde;

“Marşın okunurken vatanın her 
bir ucunda

Bin meş’ale yanmakta ilâhî avu-
cunda

Heybetli sesin cephede şimşek 
gibi çaktı

Marşındaki ateş bütün insanları 
yaktı

Tarihini yıkmak dileyen düşma-
na karşı

Diktin bir âbide halinde o marşı”
Dr. Ali Kemal Belviranlı’nın 

1950’de İstanbul’da çıkarmaya 
başladığı “İslâm’ın Nûru “ adlı der-
gide arka arkaya şiirleri yayımlan-
mıştır. İslâm’ın Nûru dergisinde 
yayımlanan şiirler önce” Nurdan 
Sesler”, daha sonra da “Gümüş 
Tül” unvanlarıyla bir araya getiril-
miştir. Tamamı aruzla yazılmış bu 
şiirler yenilerinin ilavesiyle” Gümüş 
Tül ve Alevler” adıyla yeniden ba-
sılmıştır. Daha çok Mehmet Akif 
tarzını sürdüren dinî ve millî muh-
tevalı bu manzumeler o dönemde 
geniş okuyucu kesimlerince ilgiyle 
karşılanmıştır. Türk musikisi ile il-
gilenmeyi Medine-i Münevvere’ye 
mücavir olduktan sonra da sürdür-
müş ve bu konudaki gelişmeleri 
sürekli takip etmiştir. Özellikle Kon-
ya’da cami musikisi başta olmak 
üzere bu alanda unutulan pek çok 
uygulamayı anlatarak veya yazarak 
bizlerin ve bizden sonraki nesillerin 
bunlardan haberdar olmasını sağla-
mıştır. “Doğmazdı kalbe iman, in-
mezdi arza Kur’an”, “Derdimendim 
ya Resûlellah, devâ ol derdime”, 
“Ey âşık-ı dîdâr, ulu yezdâna gönül 
ver”, “Bülbüller sazda”, “Mevlâm 
sana ersem diye”, “Âşık-ı Yezdan” 
gibi bazı şiirlerinin Sadettin Kay-
nak, Zeki Altın, Ali Kemal Belviran-
lı, Fevzi Özçimi, Bekir Sıtkı Sezgin, 
Hüseyin Sebilci ve Tahir Karagöz 
tarafından bestelenmiş olmasından 
çok mutluydu. İslam dünyasında 
birliğin, gücün ve yeni bir cihat 
hamlesinin rehberi olarak düşün-
düğü Faslı Şeyh İbrahim b. İdris Se-
nusi’nin “En-Nûrü’l-lâmi” unvanlı 
kitabını, “Asırlar Boyunca Parlayan 
Nur” adıyla tercüme etmiştir.  Ali 
Ulvi Bey, Osmanlı klasik sohbet 
geleneğinin son temsilcilerinden 
olduğunu 1990’lı yıllardan itibaren 
katılmış olduğu radyo ve televizyon 
sohbetlerinde fark ettirdi. Sağlığın-
da kendi ağzından derlenen hatıra-
ları M. Ertuğrul Düzdağ tarafından 
dört cilt hâlinde yayımlanmıştır. 
Eser, Konya’nın özellikle de Os-
manlı ülkesinin yakın tarihinin söz 
konusu olduğu bu eser geniş kitle-
lerce büyük ilgi görmüştür.
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Sultan Selim Camii İmamı Şükrü Efendiye Yazdığı Mektup 
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Abdullah Rıza Efendi’ye yazdığı mektup. 

(Konya bölge Yazma Eserler Kütüphanesi No:6547)

Amerika ve İsrail gibi ülkelerin Türkiye’yi yanlış tanıttığını belirten Mısırlı Mahmoud Mohamed Khalifa Eld, “Onlar yalancıdır. Türkiye zalimin 
karşısında, mazlumun yanında olan bir ülke. Allah Türklerin ve Türkiye’nin yardımcısı olsun ve daima zafer Türkiye ile olsun” dedi

‘Zafer Türkiye ile olsun’
Osmanlı Devleti’nin 3 kıtada hü-

küm sürmesi, Osmanlı Devleti’nin 
devamı olan Türkiye’nin bugün 
İslam dünyası tarafından sevgi ve 
saygıyla görülmesini sağlıyor. Os-
manlı Devleti’nin izlediği politikalar 
o dönemde büyük takdir toplarken,  
Türkiye de bugün İslam dünyası 
üzerinde benzer politikalar yürütü-
yor. Mazlumlara yardım elini uzatan 
Türkiye, İslam coğrafyasından eği-
tim görmek isteyenlere de kapısını 
açarak burslu eğitimler veriyor. Bu 
durum, İslam coğrafyası ile gönül 
bağlarının güçlenmesini sağlıyor, 
ülkelerin birbirlerini tanımasına ve-
sile oluyor. Çünkü birçok İslam ül-
kesinde Türkiye bazı güçlerce yanlış 
tanıtılıyor. Ancak o ülkelerden bu-
raya gelen misafir öğrenciler, yanlış 
bilgileri görüyor ve doğrusunu an-
layarak ülkesinde anlatıyor. Bu öğ-
rencilerden biri de Mısırlı Mahmoud 
Mohamed Khalifa Eld. Türkiye’nin 
televizyon ve radyolarda terör devle-
ti olarak anlatıldığını, buraya gelince 
öyle olmadığını gördüğünü anlatan 
Mahmoud Mohamed Khalifa Eld, 
“Bu İsrail ve Amerika’nın oyunu” 
dedi. 

TÜRKİYE YAŞANABİLİR BİR ÜLKE
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Fizyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrenci-
si olan Mahmoud Mohamed Khalifa 
Eld, eğitim görmek için geldiği Kon-
ya’yı çok sevdiğini söyledi. Türkiye’yi 
tercih etmesindeki en büyük neden 
olarak “İslam ülkesi” olmasını gös-
teren Mahmoud Mohamed Khalifa 
Eld, “Mısır’da darbe oldu biliyorsu-
nuz. Darbe olmadan önce orada 
okuyabilirdim ama darbe olduktan 
sonra buraya gelmek zorunda kal-
dım. Burssuz okuyorum. Türkiye’yi 
tercih etmemin nedenleri var. Tür-
kiye Müslüman bir ülke. Türkiye ile 
Mısır arasında benzerlikler var. Tür-
kiye Müslümanlar için yaşanabilir 
bir ülke. Amerika veya Avrupa öyle 
değil mesela. Oralarda Müslüman 
olarak yaşamak zor. Burada zor de-
ğil. Burada hem okuyorum hem ça-
lışıyorum. Tercümanlık yapıyorum” 
diye konuştu. 

TÜRKİYE’YE GELMELERİNİ 
TAVSİYE EDİYORUM 

“Türkiye ile Mısır arasında de-
rin bağlar var” diyen Mahmoud 
Mohamed Khalifa Eld, Çanakkale 
Savaşı’nda omuz omuza verilen 
mücadeleyi hatırlattı.  Tarihe bakıl-
dığı zaman Mısır ve Türk halklarının 
birbirlerine olan sevgisini ve bağını 
görmenin mümkün olacağını dile 
getiren Mahmoud Mohamed Kha-
lifa Eld, sözlerine şöyle devam etti, 
“Osmanlı döneminde mesela Arap 
ülkelerinin birçoğu yanlış yapmış 
ve Osmanlı’yı arkadan vurmuştur. 
Ancak Mısır bunu yapmamıştır. Ya-
vuz Sultan Selim Mısır’ı fethettiği 
zaman biz çok sevindik. Başka bir 
ülke mesela günümüzden örnek 
verecek olursak İsrail, Amerika bir 
yeri işgal ettiği zaman, kendi dilini, 
kendi kültürünü, kendi dinini işgal 
ettiği ülkeye benimsetmeye çalışı-
yor. Ama Yavuz Sultan Selim Mısır’ı 
fethettiği zaman öyle yapmamış. 
Mısır’ı fethetmiş ama Mısır halkı-
nı kültür, dil, din anlamında özgür 

bırakmış. Sadece devlet yönetimi 
konusunda kurallar koymuş ve o ku-
rallara uyulacağını söylemiş. Böyle 
bir hoşgörüyle fetih gerçekleşmiş. 
Mazlumun yanında durmuş, zali-
min karşısında olmuştur. Bu neden-
le Türkleri ve Türkiye’yi seviyorum 
ve Türkiye’yi tercih ettim eğitim 
için. Herkese Türkiye’ye gelmelerini 
tavsiye ediyorum. Bize Mısır’day-
ken Türkiye hakkında yanlış bilgiler 
verdiler. Türkiye’yi terörist bir ülke 
olarak anlattılar. Televizyonlarda, 
radyolarda Türkiye’yi bu şekilde 
kötü anlattılar. Ama buraya gelince 
Türkiye’nin öyle olmadığını gördüm. 
Bunların Amerika’nın, İsrail’in birer 
oyunu olduğunu biliyorum. Tele-
vizyonlarda diyorlar ki “Türkiye’ye 

gitmeyin, Türkiye terörist bir ülke.” 
Ama onlar yalancıdır. Türkiye zali-
min karşısında, mazlumun yanında 
olan bir ülke. Ben bunu bizzat gör-
düm ve yaşadım. Bu nedenle her-
kese Türkiye’ye gelmelerini tavsiye 
ediyorum. Türkiye ve Türk olarak 
Allah sizin yardımcınız olsun daima 
zafer sizinle olsun.” Ramazan ayın-
da Konya’daki atmosferden de bah-
seden Mahmoud Mohamed Khalifa 
Eld, “Ramazan ayı Konya’da güzel 
geçiyor. Mısır’a benziyor. Ben Tür-
kiye’deki diğer şehirleri de gördüm. 
Konya diğer şehirlere göre daha 
iyi, daha güzel. Burası Hz. Mevlana 
şehri. Ben önceden Şems-i Tebrizi 
Mahallesinde oturuyordum. Rama-
zan’dayken orada hiç tanımadığım 
komşum beni çağırdı, birlikte iftar 
yaptık. Onunla tanışmıyorduk, akra-
bam değil, arkadaşım değil ama bir-
likte iftar yaptık. Türkiye halk olarak 
ülke olarak çok iyi bir ülke. Ben bura-
da kalmak istiyorum” diye konuştu. 

MISIR HAKKINDA
GENEL BİLGİLER

Piramitleri ve köklü tarihi ile 
dünyaca bilinen Mısır’ın 7 bin yıllık 
bir geçmişi vardır.

Dünyanın yedi harikasından biri 
olan Keops Piramidi Mısır’da yer 
almaktadır. Başkent Kahire; Arap 
dünyası ve Afrika’nın en büyük şeh-
ridir. Sanatsal, turistik ve kültürel 
açıdan ülkenin kalbi durumunda-

dır. Resmi dil Arapçadır. Para birimi 
olarak Mısır lirası kullanılmaktadır. 
Mısır ile Türkiye arasında saat farkı 
bulunmamaktadır. Mısır vize isteyen 
ülkeler arasındadır, gitmeden önce 
vize başvurunuzu yapmış ve Mısır’a 
vize almış olmanız gerekmektedir. 
Kuzey Afrika’da yer alır. Batısında 
Libya, güneyinde Sudan ile komşu-
dur. Ülkenin Asya yarımadasında 
yer alan kısmı Sina Yarımadası üze-
rinden Filistin ve İsrail ile komşudur. 
Mısır’dan geçen Nil Nehri, sularını 
Akdeniz’e boşaltmaktadır.

EN ÇOK ZİYARET ALAN ŞEHİRLERİ
Kahire, İskenderiye, Süveys, 

Port Saind, Luxor, Aswan, Dimyat, 
Hurghada, Sharm El Sheikh, Dahab, 
Marsa Matruh

İKLİM / HAVA DURUMU
Sıcak ve kuru bir iklim hakimdir. 

İki mevsim görülmektedir. Kış ayları 
sert olmayıp, oldukça yumuşaktır. 
Güneyde yazın 43 dereceye çıkan sı-
caklık, kış aylarında 15 dereceye ka-
dar düşer. Ülkedeki gece ile gündüz 
arasındaki sıcaklık farkı da oldukça 
yüksektir.
ÜLKE MUTFAĞI / NE YENİR NE İÇİLİR

Kuzey Afrika’daki en özgün 
mutfaklardan birine sahiptirler. Kıyı 
şeridinde daha çok balık ve deniz 
ürünleri, Nil Nehri Deltası’nda pirinç 
ve kümes hayvanları, çölde ise ağır-
lıklı olarak kuzu, koyun eti ve bakli-
yat tüketilmektedir.

Mısırlı Mahmoud Mohamed Khalifa Eld

‘Şer odaklarla asla
ittifak yapmadık’

Saadet Partisi Konya İl 
Başkanlığı, 27. Dönem 
Milletvekili Adaylarını 
tanıttı. Burada konuşan 
Saadet Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Lütfi 
Yalman, “Milli Görüş Ha-
rekâtı asla şer ile ittifak 
yapmadı ve yapmayacak 
da. Akıbet için niyetin 
halis olması lazım” dedi. 
n SAYFA 4’TE

Meyve ve sebze 
fiyatları yükseldi

Muhacir Pazarı’nın üstünü kaplayan örtü sistemi-
nin yıpranması nedeniyle yenileme çalışmaları 
devam ederken, geçici pazar yerinde alışveriş 
sürüyor. Meyve sebze fiyatları Ramazan’dan 

dolayı yükselmiş durumda. n SAYFA 15’TE

06 Meram Belediyesi
yüzleri güldürüyor 15 ‘Türkiye daha 

hızlı karar alacak’ 18 Esnaflar iftarda
biraraya geldi
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Konya şahlanacak
Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

24 Haziran’ın önemine vurgu yaptı, “Türkiye şahlanacak, Konya şahlanacak” dedi
47 KATRİLYON 
YATIRIM YAPTIK
Konya’da çok sayıda 
yatırım yaptıklarını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Konya’ya 
son 16 yılda bay Kemal, 
İnce şu yatırıma bak, son 16 
yılda Konya’ya 47 katrilyon 
yatırım yaptık. Ah bay Kemal 
senin genel müdür olduğun 
hastaneler müflis haldeyken, 
o hastanelerde vatandaş-
larımız can çekişirken sen 
diyordun ki ben ne yapa-
yım” diyerek muhalefete de 
gönderme yaptı.

ESKİ STAD YERİNE
MİLLET BAHÇESİ 
Konya’daki eski stadın yerini Millet Bahçesi 
yapacaklarını ifade eden Erdoğan, “Ame-
rika’nın Central Parkı, İngilte-
re’nin High Parkı varsa bizim 
de Konya’da Millet Bahçe-
miz olacak” dedi. Konya’da 
veledrom müjdesi veren 
Erdoğan, “Konya Kara-
man hızlı treni inşallah 
bu yıl sonu açılıyor. 
Biz proje üretiyoruz, 
onlar laf üreti-
yor” ifadelerini 
kullandı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

ERDOĞAN SEVGİSİ 
MEYDANA SIĞMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya 
mitingi coşkulu geçti. Erdoğan, havaalanından mi-
tingin yapılacağı meydana kadar yoğun sevgi seli 
ile karşılaştı. Her yaştan partili Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a olan sevgisini mitinge katılarak gösterdi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

Recep Tayyip Erdoğan
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Kon-
ya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası (SMMMO), Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği, Konya Sanayi 
Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) 
ve Konya Ticaret Borsası (KTB) tarafın-
dan 13. Birlikte Konya’yız iftar buluşması 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleş-
ti. Gerçekleştiren programa Vali Yakup 
Canbolat,   AK Parti Konya Milletvekili ve 
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, 3. Ana Jet 
Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğ-
general Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman,  Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya il 
Başkanı Murat Çiçek, milletvekilleri, oda 
başkanları, sanayiciler, işadamları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

İSTİKRAR OLMADAN YENİ HEDEFLER 
BELİRLEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Programın açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Müstakil Sanayici ve İşa-

damları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka seçim öncesi 
Türkiye’de ekonomik bir kriz havasının 
oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, “İs-
tikrar olmadan yeni hedefler belirlemek 
yeni başarılar elde etmek ve kazanımları 
korumak mümkün değildir. Vesayetten 
ekonomik müdahalelerden darbelerden 
ve muhtıralardan çok çeken ülkemizin 
büyük Türkiye olma yolunda kaybedecek 
tek bir dakikası dahi yoktur. Her seçim 
öncesi olduğu gibi bu seçimde de ülke-
mize her türlü yolda saldıran dış güçler 
şimdi de ekonomi alanında bir kriz havası 
oluşturmaya çalıştırmaktadır. Geçtiğimiz 
günlerde dövizde yaşanan sıra dışı hare-
ketlilik ve uluslar arası kredi derecelendir-
me kuruluşu ülkemizin ekonomisi üzerine 
yaptığı açıklamaları bizleri yine şaşırtma-
mıştır. Zira bu kuruluşların birçok kritik 
sürecin arifesinde Türkiye’nin aleyhinde 
açıklamalar yaptığına daha önce de şahit 
olmuştuk. Bu tür açıklamalarla kritik 24 
Haziran seçimleri öncesinde uluslararası 
kamuoyunda Türkiye ekonomisine yöne-
lik bir olgu oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

15 Temmuz’daki hain saldırıyı bertaraf 
eden milletimizin, bu saldırıların da üste-
sinden geleceğine inancımız tamdır. Kriz 
ve çatışmaların yaşandığı, zorlu bir coğ-
rafya da yer alan Ülkemiz, yaşadığımız 
bütün bu zorluklara rağmen, hedefinden 
sapmadan ilerlemeye devam edecektir. 
ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınma-
sına yönelik aldığı karar maalesef dünya 
barışına ağır bir darbedir. Tüm İslam Âle-
minin, Filistin için ortak hareket etmesini 
ve akıtılan kanı durdurmaları için her türlü 
çabayı göstermelerini arzu ediyoruz” şek-
linde konuştu. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “ Kon-
ya bir payitaht şehir. Selçuklu başkenti 
ve geleneği olan bir şehir. Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bu iftar 
organizasyonuna eklenmesi ile büyük 
bir birliktelik oldu. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Hayırlı ramazanlar 
diliyorum” dedi.  

KONYA HER ZAMAN ÜRETEN 
ŞEHİRLER ARASINDA YERİNİ ALDI
Konya’nın her zaman üreten şehirle-

rarasında yer aldığını ifade eden Konya 

Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
“Konya hep örnek bir şehir oldu, hiçbir 
zaman yük olmadı. Aksine yük alan bir 
şehir oldu. Çünkü Konya her zaman üre-
ten şehirlerarasında yerini aldı. Bugün, 
9 organize sanayi bölgemiz, özel sanayi 
sitelerimiz ve küçük sanayi bölgelerimiz-
le Türkiye’nin üreten gücüyüz Elhamdü-
lillah. Geçtiğimiz yıl Konyalı sanayicileri-
miz, bir milyar 586 milyon dolar ihracatla 
Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu 
kırdı. Bu yıl inşallah 1.8 milyar dolar ih-
racat hedefliyoruz. Yani ihracatçılarımız, 
yeni bir rekora daha imza atacak. Konya 
şu anda ilk 5 ay itibariyle ihracatını yüzde 
15.7 arttırarak 737 milyon dolara taşıdı. 
bu yıl 1.8 milyar dolar ihracat hedefini 
gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı

KONYA GİBİ BİR TÜRKİYE 
ARZU EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, birlik 
ve beraberliğin önemine değinerek şu 
ifadeleri kullandı , “Konya gibi bir Türkiye 
arzu ediyoruz. Birlikte Konya’yız, birlikte 
Türkiye’yiz bu birliği koruyamayan ülke-

lerin ne hala geldiğini Irak’ta, Suriye’de, 
Yemen ’de, Afganistan’da dünyanın bir-
çok yerinde görüyoruz. Biz bir gemideyiz. 
Bu geminin isteyen güvertesinde gider 
isteyen kamarasında isteyen altında, is-
teyen önünde, isteyen sağında solunda 
gidebilir. Hiç kimsenin gemiyi delmesine 
asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bu 
böyle bilinsin” dedi.

TÜRKİYE ÇOK BOYUTLU, 
ÇOK YÖNLÜ SALDIRILAR ALTINDA
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da 
konuşmasında, dış güçlerin saldırılarına 
rağmen vatanın parçalanamayacağı-
nı belirterek, “Türkiye çok boyutlu, çok 
yönlü saldırılar altında. Bir taraftan terör 
saldırıları bir taraftan ekonomi ile ilgili 
saldırılar. Ancak şunu net ifade ediyorum, 
ne yaparlarsa yapsınlar zaten yedi düvel 
karşımıza çıkmış. İster terör saldırıları is-
ter siyasi saldırılar olsun başaramayacak-
lar Türkiye’yi bölemeyecekler, vatanımızı 
parçalayamayacaklar, 1000 yıllık kardeş-
liğimizi bozamayacaklar” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...
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Birlikte Konya’yız iftarı bu yıl da gerçekleştirildi. Programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “İstikrar olmadan yeni hedefler belirle-
nemez” dedi. KSO Başkanı Memiş Kütükcü de, “Konya hep örnek bir şehir oldu, hiçbir zaman yük olmadı. Aksine yük alan bir şehir oldu” ifadelerini kullandı  

‘Konya hep örnek oldu’
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Levazım Uzman Çavuş Hacı Hüseyin Kütükçü, 1996 yılında Siirt’in Pervari İlçesinde devriye gezerken terö-
ristlerin roketli saldırısında şehit oldu. Anne Zeynep Kütükçü evladının acısıyla 2016 yılında vefat etmiş. Baba 

İsmail Kütükçü ise, “Memleket için şehit oldu benim çocuğum” diyerek evladını hatıralarıyla yaşıyor

 ‘’Allah’a dayandım! ‘’ diye sen çıkma 
yataktan...
Ma’na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi 
nadan! 
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 
Üç kıt’ada, yer yer, kanayan izleri şahid:
Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i 
mücahid.
Alemde ‘’tevekkül’’ demek olsaydı 
‘’atalet’’
Miras-ı diyanetle yaşar mıydı bu millet? 
Çoktan kürenin meş’al-i tevhidi sönerdi; 
Kur’an duramaz, Nezd-i İlahi’ye dönerdi.

Tarihin hangi sayfasını çevirirseniz 
çevirin, bu vatan için, Tevhid için, na-
mus için ödenmiş bir bedel, dökülmüş 
bir kan, feda edilmiş bir can bulursu-
nuz. “Kızıl Elma” adıyla belirlenmiş bir 
ülkü ışığında nice evlatlar verilmiş bu 
vatan toprağına. Dünyanın her yerin-
de İslam’ın en büyük koruyucusu, bü-
tün mazlumların umudunun adı olmuş 
Türk. 

Bundan önce nasıl bulunduğumuz 
coğrafyada ışık olmuşsak, umut olmuş-
sak bundan sonra da olmaya devam 
edeceğiz. Ödenen bedeller, dökülen 
kanlar, toprağa verilen şehit evlatlar hep 
bunu içindir. 

İşte bugün bu vatan evlatlarından 
Şehit Hacı Hüseyin Kütükçü’yü anlat-
maya çalışacağız. O da bu vatan için top-
rağa düşmüş nice kahramandan sadece 
biri. Şehadetinin üzerinden tam 22 yıl 
geçmiş ama zannetmeyin acısı dinmiş, 
adı unutulmuş. 

Şehidimiz, 1971 yılında Doğan-
hisar’ın Cuma Mahallesinde dünyaya 
gelmiş. Beş kardeşin en küçüğüymüş. 
Askerden geldikten sonra bir berber 

dükkânı açan baba İsmail (İsmet) Kü-
tükçü’nün işinden dolayı ilkokulu Yu-
nak’ta İsmet Paşa İlkokulunda, ortao-
kulu Yunak Orta Okulunda okuduktan 
sonra Akşehir’de Sanat Okulunda metal 
bölümünü bitirmiş. 

Eğitimini burada tamamladıktan 
sonra 1992 yılında askere gitmiş. Va-
tani görevini Tokat’ta tamamladıktan 
sonra baba ocağına dönmüş. Bir süre 
iş aradıktan sonra uzmanlık sınavlarına 
girmiş. Sınavı kazanan şehidimiz İstan-
bul’da aldığı eğitimin ardından Levazım 
Uzman Çavuş rütbesiyle Siirt-Doğan İç 
Güvenlik Tabur Komutanlığına tayin 
edilmiş. Uzmanlığı kazandıktan sonra 
da evlenmiş ve bir yıllık bir evlilik haya-
tı olmuş. Daha 25 yaşında, geride onu 
hatırlayacaklar için hatıralar bırakacak 
kadar da uzun bir hayatı olmamış. 

Uzun bir ömür sürmek değil belki 
önemli olan geride bir isim bırakabil-
mek için. Geride bıraktığınız isminizin 

ölümüzün ardından bile hafızalarda yer 
etmesi için. Vatan ve milletiniz için, in-
sanlık için yaptıklarınız isminizi ölümsüz 
yapıyor. 

Şehidimiz Hacı Hüseyin Kütükçü de 
vatanı uğruna can verirken ismi, ölüm-
süzler arasına yazılmış. Rahmetli dede-
si tarafından koyulmuş ismi. Cesur ve 
gözü pek bir çocukmuş küçükken. De-
desi ismini koyarken “Bahtı açık olsun” 
diye dua etmiş. Belki dünyalık bahtı de-
ğil ama ebedi âlem için nur ile aydınlan-
mış bahtı. 

24 Ağustos 1996 tarihinde, Siirt’in 
Pervari İlçesine bağlı Doğan Köyünde, 
devriye gezerken, yol emniyeti görevi 
sırasında RPG 7 tanksavar roketi patla-
ması sonucu şehit düşmüş. Birkaç gün 
önce annesiyle telefonda konuşan Şe-
hidimizi bu görüşmeden sonra şehadet 
haberi gelmiş. Yaklaşık bir yıldır yüz 
yüze görüşemediği ailesine, bir telefon 
ile bildirilmiş şehadeti. Vatan toprağına 
kurban verdiği evladının acısı anne yü-
reğini kor gibi yakmış. Sonrasında ge-
len hastalıklara uzun süre direnen anne 
Zeynep Kütükçü de 2016 yılında vefat 
etmiş. 

Yunak’ta 40 yıl berberlik yaptıktan 
sonra oğlunun şehadetiyle her şeyini 
bırakıp Doğanhisar’a yerleşen İsmail 
Amca, evinin bir odasında her yeri şehit 
oğlu ve ailesinin fotoğraflarıyla süslemiş. 
Bugün ise tek uğraşının bu olduğunu 
ifade ediyor. 

Baba İsmail Amcanın isteği üzerine 
25 Ağustos’ta gelen cenazesi dualarla 
memleketi Doğanhisar’a defnedilmiş 
Şehidimiz. “Evlat acısını kimseye yaşat-
masın Rabbim. Evlat acısı çok zor evla-
dınız varsa bilirsiniz. Kimseye bu acıyı 

yaşatmasın” diye dua ediyor. “Memle-
ket için şehit oldu benim çocuğum. Yüz 
yaşına da gelsek ölmemeye çare yok. 
Babam öldü, annem öldü, abilerim, 
eşim öldü benim. Ailem gitti. Ama böy-
le yaşı gençken bir de ani olunca insan 
daha çok üzülüyor. Ama vatan için şehit 
oldu benim oğlum. Allah rahmet eyle-
sin. Vatan sağ olsun. Memleketimiz için 
hepimiz ölmeye hazırız. Evlatsız yaşanır 
ama vatansız yaşanmaz.” Diye ekliyor.

Birkaç gün öncesinde annesinin rü-
yasında tabutların üzerinden geçerek 
ulaşmaya çalıştığı eşine o tabutlardan 
birinde bayrağa sarılı cenazesi ulaşmış. 
Henüz 25 yaşında şehit olan Şehit Hacı 
Hüseyin Kütükçü’nün şehadetinin üze-
rinden tam 22 yıl geçmiş. Neredeyse 

onun yaşı kadar bir süre eklenmiş haya-
ta. Ama acısı hala ilk günkü gibi kalmış.
Acısı hala baba yüreğinde. Allah’a olan 
inancımız (elhamdülillah), bir gün bizim 
de öleceğimizi bilmek İsmail amcanın 
en büyük tesellisi olmuş. Eşi vefat et-
tikten sonra oğlunun yanına defnetmiş 
aynı yerde bir de kendi için mezar yeri 
ayırmış.    

Eğer bugün biz evimizde huzur için-
de uyuyabiliyorsak biliriz ki bizim için 
uykusuz kalanlar var. Eğer vatan top-
rağında rahat yaşayabiliyorsak bu vatan 
için ölenler var. Bayrağa ve vatana kanı-
nı, canını feda edenler için:

Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. 
Vatan sağ olsun. 
n DERYA KARAKAYA

‘Memleket için şehit 
oldu benim çocuğum’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Baba İsmail Amcanın isteği üzerine 25 Ağustos’ta gelen cenazesi dualarla memleketi 
Doğanhisar’a defnedilmiş Şehidimiz. “Evlat acısını kimseye yaşatmasın Rabbim. Evlat acısı 

çok zor evladınız varsa bilirsiniz. Kimseye bu acıyı yaşatmasın” diye dua ediyor.
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Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’ın Türkiye için önemli bir seçim günü 
olacağını belirterek, “Türkiye şahlanacak, Konya şahlanacak” dedi. Erdoğan, Konya’ya 16 yılda 47 katrilyon yatırım yaptıklarını da ifade etti 

‘16 yılda 47 katrilyon yatırım’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı’n-
da partisince düzenlenen mitingde 
Konyalılara hitap etti. Erdoğan, alan-
dakilerden, 24 Haziran’da cumhur-
başkanlığında şahsına, Meclis’te AK 
Parti’ye destek sözü isteyerek, ‘Vakit 
birlik vakti, vakit Konya vakti, vakit 
Türkiye vakti’ diyor muyuz?” ifade-
sini kullandı. Mitinge Başbakan Yar-
dımcısı Recep Akdağ, AK Parti’nin 
Konya milletvekili adayları da katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kon-
ya ve ülke için çok büyük hedefleri 
olduğunu belirterek, “Biz millet ola-
rak bu topraklarda hep güzel baş-
langıçlar yaptık. Malazgirt’te Sultan 
Alparslan ile güzel bir başlangıç 
yaptık, Selçuklu ile Osmanlı ile An-
kara’da Cumhuriyet ile güzel bir 
başlangıç yaptık. 1950’da çok partili 
hayata geçerek güzel bir başlangıç 
yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile güzel 
bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz’da 
milletimizle istiklalimize, istikbalimi-
ze sahip çıkarak güzel bir başlangıç 
yaptık. Şimdi 24 Haziran yeni yöne-
tim sistemimizle güzel bir başlangıç 
yapmaya hazırlanıyoruz. 24 Hazi-
ran’da güçlü Türkiye için Cumhur-
başkanlığında şahsımı, mecliste AK 
Parti’yi desteklemeye hazır mıyız? 
Konya öyleyse vakit birlik vakti diyor 
muyuz? Vakit Konya, vakit Türkiye 
vakti diyor muyuz? Unutmayın ya-
parsa yine AK Parti yapar. İnşallah 
sizlerin desteğiyle Türkiye şahlana-
cak, Konya şahlanacak. Biraz sonra 
Çumra’ya gidiyorum. Konya’nın 
içme suyu problemini çözecek 
önemli bir tesis in açılışını yapacağız. 
Biz yaparız, onlar laf yapar, aramız-
daki fark bu. Açılışını yapacağımız 
Mavi Tünel ile 100 milyon metreküp 
suyla Konya şehir merkezi, Çumra 
ilçesi ve İçeriçumra’nın 2050 yılına 
kadar olan ihtiyacını karşılıyoruz. To-
rosların memba kalitesindeki suyu-
nu şehre verecek bu tesis 650 mil-
yon TL’ye mal oldu. Konuşuyor, para 
var mı diyor. Sen esere bak, para ol-
madan bunlar olur mu? Hamdolsun 
para da var. İnce sen Konya’yı bilir 
misin, bay Kemal bilir misin? Niye 
bilsin ki, ihtiyaçları var mı? İşte 20 
yıl önceki Konya’yı bunlar bilse işte 
o zaman dünyanın kaç bucak oldu-
ğunu anlarlar. Konya’ya son 16 yıl-
da bay Kemal, İnce şu yatırıma bak, 
son 16 yılda Konya’ya 47 katrilyon 
yatırım yaptık. Ah bay Kemal senin 
genel müdür olduğun hastaneler 
müflis haldeyken, o hastanelerde 
vatandaşlarımız can çekişirken sen 
diyordun ki ben ne yapayım. İşte 
bak biz her şeyimizle buradayız. 
Devlet hastanelerimizle, şehir has-
tanelerimizle, tesislerimizle. Sen bu 

işlerden anlamazsın, senin adayın da 
anlamaz. Ne diyor, ‘Muharrem gel 
bakalım’ diyor. Seçim beyannamesi-
ni kim okuyor, aday değil parti genel 
başkanı okuyor. Bunların durumu 
rezalet” dedi. 

“ESKİ STADIN YERİ 
MİLLET BAHÇESİ OLACAK” 

Konya’daki eski stadın yerini 
Millet Bahçesi yapacaklarını ifade 
eden Erdoğan, “Amerika’nın Central 
Parkı, İngiltere’nin High Parkı varsa 
bizim de Konya’da Millet Bahçemiz 
olacak. Konya’ya ülkemizde ilk defa 
bisiklet yarışları için bir veledrom 
inşa ediyoruz. Konya bisiklet kul-
lanmada Türkiye’nin bir numarası. 
İnşallah ihalesi Ağustos’ta yapılacak, 
kısa sürede hizmete girecek. Sağ-
lıkta 83 tesis şehrimize kazandırdık. 
Aralarında bin 250 yataklı Karatay 
Şehir Hastanemizin de bulunduğu 
6 adet tesisin yapımı devam ediyor. 
Bay Kemal, İnce anlar mısınız? Şehir 
hastanemizi önümüzdeki yıl hizme-
te sunuyoruz. Konya’nın bölünmüş 
yol uzunluğunu bin 104 kilometreye 
ulaştırdık. Seydişehir ve Beyşehir yo-
lunu bu yıl tamamlıyoruz. Konya’yı 
Yüksek Hızlı Trenin merkezi haline 
dönüştürdük. Ne diyor şimdi bay 
Kemal’in adayı, ‘Biz bu işlerle uğ-
raşmayız’. Yahu o zaman niye aday 
oldun. Biliyorlar, yaparsa AK Parti 
yapar. Nasıl olsa kazanamayacakla-
rını biliyorlar. Konya Karaman hızlı 
treni inşallah bu yıl sonu açılıyor. Biz 

proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. 
530 kilometre uzunluğa sahip hat-
tın toplam maliyeti 11,5 katrilyon. 
Antalya’yı Kapadokya ve Kayseri’ye 
bağlayacak hattın etüt çalışmaları 
devam ediyor. Afyonkarahisar-Kon-
ya demiryolu hattını modernize et-
mek üzere yatırım programımıza 
aldık. Konya havalimanımıza yıllık 
3 milyon yolcu kapasiteli yeni ter-
minal binası yaptık. Geçenlerde bay 
Kemal bir televizyonda konuşuyor, 
‘Sabiha Gökçen’in yolcusu yoktu. 
Yolcusu olmayan yere havalimanı 
yapılır mı?’ Bu havalimanını Erdoğan 
ve AK Parti yapmadı ki ama basmı-
yor. Biz çalışmayan Sabiha Gökçen 
Havalimanını çalışır hale getirdik. 
Şimdi yetmiyor, binalarını çoğalttık, 
pist yaptık. Biz sayın İnce’ye de ra-
hat gidip gelsin Yalova’ya diye Os-
man Gazi Köprüsünü yaptık. Bize 
teşekkür et, biz hizmet ehliyiz. Biz bu 
millete efendilik yapmaya gelmedik” 
şeklinde konuştu. 

“ÇÜNKÜ BUNLARIN İŞİ 
YALAN ÜZERİNE KURULU” 

“Osmanlı’dan bugüne uzanan 
Mavi Tünel’i tamamlamak da ham-
dolsun bize nasip oldu” şeklinde 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“17 bin 34 metre uzunluğunda, 4,2 
metre çapında dev bir tüneldir. Kon-
ya Kapalı havzasına sular aktarılıyor. 
Bu tesislerden Mavi Tünel, Bağbaşı 
Barajının inşaatlarını tamamladık. 
Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama 

projeleriyle 374 bin dekar araziyi su-
lamaya açtık. Son 16 yılda Konya’ya 
yaklaşık 2 katrilyon lira olmak üzere 
toplamda 7 katrilyon destek verdik. 
Bay Kemal çiftçilere para vermiyor-
sunuz, çiftçi ağlıyor diyor. Bir sorar 
insan, verilen paralardan haberi yok. 
Çünkü bunların işi yalan üzerine 
kurulu. Ama istediğin kadar yalan 
söyle benim feraset ehli milletim si-
zin bu yalanlarınızı yutmuyor. Hay-
vancılıkta hibe programımız var. 24 
Haziran’da vakit birlik vakti. Cum-
hurbaşkanlığında şahsıma, mecliste 
AK Parti’ye mührü basıyor muyuz? 
Hizmet siyasetinden yana oy kullanı-
yor muyuz? Gece gündüz çalışmaya 
devam. Ben de çalışıyorum. Her yeri 
geziyorum. Hamdolsun vatandaş-
larımız sahura kadar dimdik ayak-
ta. Gece Taksim Camisini gezdim. 
2 gün önce bin 44 kişilik bir yurtta 
öğrencilerle sahur yaptım. Benim de 
aklımda değildi, bir tweet attı, bizim-
le çay içemeye var mısınız dedi, gittik 
onlarla çay içtik. Gençler 24 Hazi-
ran’a kadar liseden üniversiteye ve 
çalışanlarına kadar tüm gençlere AK 
Parti’yi anlatıyor muyuz?” dedi. 

MİLLETVEKİLLERİNE İNCE’YE 
DAVA AÇIN ÇAĞRISI 

“Kardeşlerim gördüğünüz gibi 
biz her gittiğimiz yerde yaptıkları-
mızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöy-
le devam etti: “Diğerleri yıkacağız, 
yaptırmayacağız, eskiye döneceğiz, 

kapatacağız diyor. Hızlarını alamayıp 
milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, 
burada görev yapan milletvekilleri-
mizi hırsız olarak itham edecek kadar 
ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bun-
larda kayış attı. Milletvekillerine nasıl 
bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsız-
sın o zaman. Benim milletvekili arka-
daşlarımıza hırsız ithamında bulunan 
İnce’ye dava açın. Ben zaten bir dava 
açtım. Bay Kemal ne kadar yalancıy-
sa bu da o kadar yalancı. Ne dedim 
ispat edeceksin, ispat etmezsen na-
mertsin dedim. Bir şey söyleyebildi 
mi? Bir tane yazarın bir kitabından 
mısra aldı. O yazar ne dedi, ‘benim 
o yazım somut değildir, arkasında 
duramam’ dedi. Yüreğin varsa, sıkı-
yorsa çık delilini göster. Bay Kemal 
de öyleydi. Ondan epey para aldık.” 

“MİLLET SANA PAŞAMIZIN 
APOLETLERİNİ SÖKECEK FIRSATI 

HİÇBİR ZAMAN VERMEZ” 
Muharrem İnce’yi eleştiren Cum-

hurbaşkanı Erdoğan, “Bugün yeni 
bir herze daha yumurtladı. Zeytin 
Dalı Harekatının kahraman Komuta-
nı İsmail Metin Temel paşamıza sal-
dırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? 
Biliyorsunuz, 2. Ordu Malatya’dadır, 
ben de gittiğimde bir iftar verildi. 
Malatya’da şahsımın bulunduğu bu 
iftar sofrasına komutanımızın katıl-
masından beyefendi rahatsız olmuş. 
Nasıl olur da katılırmış. Haddini öyle 
aşıyor ki, muazeleyi kaybediyor. Bi-
zim Metin Temel Paşamızla terörle 

mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatın-
dan gelen yakın bir hukukumuz var. 
Millet sana paşamızın apoletlerini 
sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez 
ama seni sandığa öyle bir gömer ki, 
çok hevesli olduğun CHP Genel Baş-
kanlığı yarışına katılacak yüzün kal-
maz. Bunun genel başkanı da ‘Aman 
ha Afrin’e girmeyin’ diye yeri göğü 
inletiyordu. Kahraman askerlerimiz 
girdi mi; başlarında da Metin Temel 
Paşamız var mıydı, vardı. Akıllarınca 
bunun intikamını alıyorlar. Terörle 
mücadele kahramanlarımıza saldırı-
yorlar. Milletimize gösterecekleri bir 
eserleri, vizyonları, niyetleri de yok. 
Biz 24 Haziran’da sandıkları patlatır-
casına AK Parti’yi çıkarmaya var mı-
yız?” diye konuştu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasının ardından AK 
Parti Konya Milletvekili adayları ile 
birlikte vatandaşları selamladı. 

ERDOĞAN’DAN MİTİNG 
SONRASI HASTA ZİYARETİ 

Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı havalimanında karşılayan-
lar arasında yer alan Gülizar Ozan, 
kanser hastası olan annesinin kendi-
sini çok sevdiğini söyleyerek, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ı evlerine davet 
etti. Erdoğan da mitingin ardından 
Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesinde 
bulunan ailenin evine gitti. Akciğer 
kanseri hastası Raife Ozan (73) ile bir 
süre görüşen Erdoğan, geçmiş olsun 
dileklerini iletti.
n İHA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Havaalanından mitingin yapılacağı meydana kadar Konyalıların sevgi seliyle karşılaşan Erdoğan, kendisini çok seven kanser hastası 73 yaşındaki Gülizar Ozan'ı da evinde ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Konya’nın Çumra ilçesinde Mavi Tünel İçme 
Suyu Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 
isale hattı ve arıtma tesisinin açılışını gerçek-
leştirdi. 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Söz verdik ve bugün de açılışı yapılmak 
suretiyle bir adım atıyoruz” diyerek, “Konya 
Ovası Projesi Göksu Ovasından Akdeniz’e o 
boşa akan suları barajlar ve tünel vasıtasıyla 
Torosları aştırarak Konya Ovasına aktaracak 
bir proje. KOP’un temel unsularından olan 
proje. 16 Aralık 2012’de adımı attık ve Mavi 
Tünel 17 bin 34 metre uzunluğunda 4,2 met-
re çapında bir eser. Burada önemli olan şu 
bundan sonra Afşar ve Bozkır barajları da bit-
mek üzere. Bütün bunlarla beraber bu proje-
nin toplam yatırım bedeli 650 milyon lira. Eski 
rakamla 650 trilyon. Bu işin ne kadar önem-
li olduğunu, Konya’ya, Çumra’ya ne kadar 
önem verdiğimizi anlatması bakımından bü-
yük önem arz ediyor ve Mavi Tünel vasıtasıyla 
Konya Kapalı Havzasına aktarılan suyun yıllık 
100 milyon metreküpü içme suyu projesine 
tahsis edilecektir. Bütün bunlarla beraber 120 
kilometre uzunluğunda 2,20 metre çapında 
çelik isale hattı ham su terfi merkezi, 136 met-
re açıklığında Belkuyu yaya ve isale geçiş köp-
rüsü. Tabii hepsinden öte burada önemli olan 
günde 366 bin metreküp kapasiteli içme suyu 
arıtma tesisi. Fakat buranın önemli olan bir 
özelliği de malum hidroelektrik santral mese-
lesi. Yani enerji üretimine de sahip olması. İşte 
Konya’ya verdiğimiz önem, Konya’nın ilçeleri-
ne özellikle Çumra’daki Mavi Tünel projesiyle 
bambaşka bir özellik kazandı. Şimdi yapılacak 
ilave tesislerle, çevredeki yeşil düzenlemesi ile 

bol miktarda yeşillendirmeyi yapmamız lazım. 
Böyle güzel bir Mavi Tünel barajının çevresini 
yemyeşil yapalım” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların 
Ramazanı şerifini de tebrik ederek, “Rabbim 
bizleri şu mübarek aya kavuşturdu. Rabbim 
bizleri Ramazan Bayramına da kavuştur, bir-
liğimizi, beraberliğimizi daim eyle” şeklinde 
konuştu. Erdoğan, tesislerin yapımında emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, protokol mensupları ile 
birlikte Mavi Tünel İçme Suyu Projesi kapsa-
mında yapımı tamamlanan isale hattı ve arıt-
ma tesisinin açılışını gerçekleştirdi. n İHA

Mavi Tünel içme suyu isale 
hattı ve arıtma tesisi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitingi coşkulu geçti. Erdoğan, havaalanından mitingin yapılacağı meydana 
kadar yoğun sevgi seli ile karşılaştı. Her yaştan partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini mitinge katılarak gösterdi

Erdoğan’a coşkulu karşılama
Türkiye, 24 Haziran’daki erken 

seçime odaklanırken, siyasi partiler 
seçim propagandasına ilişkin çalış-
malarına hız verdi.  Bu kapsamda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan 24 Haziran seçimleri öncesinde 
Konyalılara ve partilere hitap etti. 
Kılınçarslan Şehir Meydanında ger-
çekleşen miting öncesinde Konya 
genelinde ve miting alanında geniş 
güvenlik önlemleri alındı. Konyalılar 
miting alanını saatler öncesinde dol-
durarak Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a ve AK Parti’ye olan 
desteğini tekrar gösterdi. Miting ön-
cesinde Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay Konyalılara hitap etti.

VATANDAŞLAR MİTİNGE
YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Konyalılar ile buluşaca-
ğı günler öncesinde vatandaşlara 
duyuruldu. Her yaştan partili Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini 
mitinge katılarak gösterdi. Havaala-
nından mitingin yapılacağı meydana 
kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
vatandaşlar sevgi gösterilerinde 
bulundu. Erdoğan’ın otobüsünün 
geçeceği güzergah boyunca vatan-
daşlar, kendisine eşlik etti. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 

bu sevgi seline karşılıksız kalmadı ve 
karşılık verdi.

VATANDAŞLAR 
GÖLGELİK ALANLARDA 

CUMHURBAŞKANINI BEKLEDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-

nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Konyalılar gölgelik alanlarda otura-
rak bekledi. Vatandaşlar Ramazan 
ayı sebebi ile Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğanı gölgelik alanlarda 
ve oturak konuşmasını dikkatli bir 
şekilde dinledi, sloganlar atarak des-
teklerini belirtti. 

ERDOĞAN’IN  GELİŞİ İLE MİTİNG 
ALANINDA ÇOŞKU ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın miting alanına gelmesi 
ile birlikte miting alanında coşku art-
tı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan konuşmasında 16 Yıl boyun-
ca Konya’ya kazandırdıkları ve yeni 
kazandıracakları yatırımlar ile ilgili 
bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan konuşmasında mu-
halefet’in söylemlerini de eleştirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Hazi-
ran seçimleri için Konyalılardan des-
tek istedi ve Tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı. 
Miting alanını dolduran vatandaşlar 
Erdoğan’ın konuşmasını dikkatli bir 
şekilde dinledi.
GENÇ YAŞLI MİTİNG ALANINA GELDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanı 
Konyalılar seslendiği miting alanına 
genç, yaşlı,kadın ve erkekler miting 
alanını saatler öncesinde doldurdu. 
Erdoğan’ın konuşması boyunca va-
tandaşlar sloganlar ile konuşmasına 
destek oldu. AK Parti Konya il Baş-
kanı Hasan Angı da mitingin ardın-
dan sosyal medya adreslilerinden 
Konyalılara  teşekkür etti. Başkan 
Angı şu ifadeleri kullandı: “Medeni-
yetimizin kutlu şehri, Selçuklu’nun 
Başkenti Konya Gönül vermedikçe 
gönül bulamazsın övgüsüne layık, 
ahde vefasına sadık güzel şehir 320 
bin kişi ile tarihin en kalabalık mitin-
gine imza atarak,bizleri ve reisini bir 
kez daha gururlandıran tüm hem-
şehrilerimize teşekkürler.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting alanına 
gelmesi ile birlikte miting alanında coşku arttı.



4 HAZİRAN 20186 HABER

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
4 Haziran 2018 Pazartesi  • Yıl: 10 • Sayı: 3361

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Hasan AYHAN

Yunak’ta 2017-2018 eğitim 
ve öğretim yılı döneminde  değişik 
alanlarda yaptıkları etkinlikler ile 
farkındalık oluşturan öğretmenle-
re, İlçe Kaymakamı  Fatih Cıdıroğlu 
tarafından başarı belgesi verildi. Yu-
nak  İlçe Kaymakamı  Fatih Cıdıroğ-
lu  ilçede bulunan  banka şubelerinin  
katkısı ile (YEKAP) Yunak Eğitimde 
Kaliteyi Artırma Projesi kapsamında  
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
tüm okullarda yüksek performans 
ile farkındalık  yaratarak  başarılı bir 
eğitim yılı geçiren öğretmenler  ve 
idarecileri başarı belgesi ile ödüllen-
dirdi.

Yunak  YİBO Konferans salo-
nunda  düzenlenen ödül töreninde 
konuşan Kaymakam Fatih Cıdıroğ-

lu, “Neslimizin yücelmesi adına her 
türlü fedakarlığa katlanan bugünün 
ve yarının mimarları siz değerli öğ-
retmenlerimize ve bütün eğitim 
camiasına büyük görevler düşüyor. 
Öğretmenlik mesleği, görevden zi-
yade bir gönül ve sevda işidir. Yap-
mış olduğunuz etkinliklerde farkın-
dalık oluşturduğunuz için sizlere ve 
şahsınızda bütün öğretmenlerimize 
teşekkür ediyorum. Bütün öğret-
menlerimizden beklentimiz, bu tür 
etkinlikleri sıklıkla yapmaları ve bu 
etkinliklerde farkındalık oluşturma-
larıdır. İlçemizin eğitim çıtasını yük-
seltmek için devlet olarak her zaman 
eğitim camiasının yanında olacağız” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Kalbinde üç odacık olan 
Eray bebek, iyileşti

Batmanlı ailenin, kalbinde 3 
odacık bulunan 6 aylık bebekle-
ri Eray Şahin, Konya’daki özel bir 
hastanede yapılan operasyonla 
sağlığına kavuştu.   Batman’da otu-
ran Şahin ailesinin üçüncü çocuğu 
olarak dünyaya gelen Eray bebek, 
doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniy-
le 2 ay önce ambulans uçakla Kon-
ya’ya sevk edildi. Burada bir hasta-
nede tedaviye alınan Eray bebeğin, 
kalbinde üç odacık olduğu tespit 
edildi. Tıp dilinde ‘Cor Triatriatum 
Sinistra’ (üç odacıklı kulakçık) ola-
rak bilinen rahatsızlık nedeniyle 
kalbin sol üst odacığına gelmesi 
gereken kanın, sağ üst odacığa 
yönlendirildiği tespit edildi. Bunun 
üzerine ameliyat yapılmasına karar 
verildi. Bir gün sonra Eray bebek, 
kalbi durdurularak ameliyat edildi. 
Başarılı bir operasyonla sağlığına 
kavuşan minik Eray, tedavisinin 
ardından geçen salı günü taburcu 
edildi.

Baba Şuayip Şahin, “Eray’ın 
doğuştan bir rahatsızlığı vardı. 
Konya’ya geldik. Burada ameliyat 
ettiler. Şimdi çok şükür durumu 
gayet iyi” dedi.

Ameliyatın gerçekleştirildiği 

Başkent Üniversitesi Konya Uygu-
lama ve Araştırma Hastanesi Kalp 
Damar Cerrahı Uzmanı Dr. Meh-
met Çelik, Eray bebeğinin sağlığı-
na kavuştuğunu belirterek şunları 
söyledi: “Eray bebek, hastanemize 
Batman’dan geldi. Doğuştan bir 
kalp rahatsızlığı bulunuyordu. Nor-
malde kalbin iki tane ocağı olur, 
Eray bebekte bir odacık daha vardı. 
Bu ciddi olarak kalp fonksiyonlarını 
bozuyordu. Geldiği günün ertesine 
hemen ameliyata aldık. Kalbi dur-
durarak bu ameliyatı yaptık. Ame-
liyatla kalbin o fazladan olan böl-
mesini ortadan kaldırdık. Fizyolojik 
olarak iki kulakçık haline getirdik. 
Sonrasında yoğun bakım sürecin-
de kalp fonksiyonları toparlandı. Şu 
anda herhangi bir problemi yok.’’

Çocuk Kardiyolojisi Dr. Mah-
mut Gökmedir ise, ‘’Eray bebeği 
muayene ettiğimizde kalbin sol üst 
odacığına gelmesi gereken kanın 
bir zar aracılığıyla sağ üst odacığa 
yönlendirildiğini tespit ettik. Yaptı-
ğımız cerrahi müdahaleyle sağlıklı 
çocuk kalbi haline getirildi. Hasta-
mız geç kalması durumunda işimiz 
çok zor olacaktı” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor. Sosyal Yardım Merkezine gelen 
vatandaşlar, kendilerine tanımlı kartlarla diledikleri ürünü ücretsiz olarak temin edebiliyorlar

Meram’dan ihtiyaç 
sahiplerine yardım

Meram Belediyesi, ihtiyaç sahip-
lerine ramazan ayında da gıda yar-
dımında bulunarak ailelerin yüzünü 
güldürüyor. Harmancık Mahalle-
sinde hizmet veren Sosyal Yardım 
Merkezine gelen vatandaşlar, ken-
dilerine tanımlı kartlarla diledikleri 
ürünü ücretsiz olarak temin edebi-
liyorlar. 

Yardımlaşma, dayanışma ve 
kardeşlik ayı olan Ramazan Ayı’nda 
Meram Belediyesi, ilçe genelinde 
tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin 
yanında olmaya devam ediyor. Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan gerçekleştirilen tahkikat sonucu 
tespit edilen aileler Harmancık Ma-
hallesi’nde bulunan Sosyal Yardım 
Merkezi’nde her türlü alışverişlerini 
yapabiliyorlar. 
“GÖREVE GELDİĞİMİZDE İLK OLARAK 
SOSYAL YARDIM MERKEZİNİ AÇTIK”

Göreve geldiklerinde ilk olarak 
hizmete açtıkları tesisin Sosyal Yar-
dım Merkezi olduğunu hatırlatan 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi 
aileler merkezimizden faydalan-
maktadır. Yardımlaşma, dayanışma 
ve kardeşlik ayı olan ramazanda da 
bu yardımlarımız artarak devam 
etmektedir. Harmancık Mahalle-
si’nde bulunan Sosyal Yardım Mer-
kezimizde giysi, gıda ve temizlik gibi 
temel ihtiyaç maddelerini kapsayan 
158 çeşit ürün yer alıyor. İhtiyaç 
sahibi vatandaşlarımız ve mülteci-
ler, yapılan tahkikatlar neticesinde 

1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece ola-
rak sınıflandırılıp 1’inci derecede 
241 ihtiyaç sahibi ailemiz yılda 12 
kez, 2’nci derecede 761 aile yılda 4 
kez ve 3’üncü derecede 960 aile ise 
yılda 2 kez merkezimizden alışveriş 
yapmaktadır” diye konuştu.  

“HER YIL 7 BİN 574 İHTİYAÇ 
SAHİBİ FAYDALANIYOR “

Meram’ı kardeşçe yaşanan bir 
ilçe haline getirmenin çabası içeri-
sinde olduklarını kaydeden Başkan 
Toru, “Daha önce ihtiyaç sahibi va-

tandaşlarımıza belirlenen yardım 
paketleri hediye edilirken şimdi bu 
merkezde onlar kendi ihtiyaçlarına 
göre alışverişlerini yapabiliyorlar. 
İhtiyaç sahibi vatandaşlar, beledi-
yemizce oluşturulan yardım kartı 
ile birlikte kartta belirtilen tarihte 
merkezimizden rahat bir şekilde  
alışverişlerini yapabiliyorlar. Her 
yıl toplam 7 bin 574 ihtiyaç sahibi 
hemşehrimiz Sosyal Yardım Merke-
zimizden faydalanıyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kaymakam’dan öğretmenlere başarı belgesi 

Necmettin Er-
bakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Türk 
Müziği Devlet 
Konservatu-
varı Öğretim 
Görevlisi Yakup 
Aksoy, bu sene 
Mayıs ayında 
Polonya’da düzenlenen ve 32 Avrupa ülke-
sinin yer aldığı E Twinning Projesi Schoo-
lovision 2018 yarışmasında ülkemizi temsil 
etti. Güfte ve Bestesi kendisine ait olan 
Bilmece isimli çocuk şarkısı, Uşak Bedriye 
ve Kadir Uysal Ortaokulu öğrencilerinin 
çektiği klip ile bu sene E Twinning Projesi 
Schoolovision 2018 yarışmasında Avrupa 
birincisi oldu. Yakup Aksoy’un anne sevgisi 
temalı eseri diğer Avrupa ülkelerinin çok 
sayıdaki eserini açık ara farkla geride 
bırakarak büyük beğeni toplamak suretiyle 
birinciliğe layık görüldü. n İHA

Kulu’da otomobilin takla atması sonucu 
aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 
17.30 sıralarında Tuzyaka ve Bozan ma-
halleleri arasında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Musa S. (33) idaresindeki 
42 M 2340 plakalı otomobil, sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada 
otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi 
F.S. (33) ve çocuğu S.Y.S. (4) yaralandı. 
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 
ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla 
kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde 
yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya 
sevk edildi. n İHA

Yakup Aksoy’a 
Avrupa’dan ödül

Otomobil takla
attı, 3 yaralı

Açık otoparkta cesedi bulunan Nuri Akgül’ün (63), ge-
çirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. 
Akgül’ün hayatını kaybetmeden hemen önce yolda yürü-
mesi ve yere düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından 
kaydedildi. Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak’ta mey-
dana geldi. Açık otoparkta, bir kişinin yerde hareketsiz yat-

tığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 
sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Akgül olduğu tespit 
edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp 
ve yara izi bulunmayan Akgül’ün cesedi, otopsi için Adli 
Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Akgül’ün yapılan otopsisinde ge-
çirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
n DHA

Kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru
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Allah’ım! Gökleri ve yeri aydınlatan yüzünün nuruyla senden, beni 
koruman, himaye ve hıfzın altına almanı dilerim. Allah’ım! Beni, rızkı-
na kanaat edenlerden eyle, bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve arkada 
bıraktığım her şeyimi gözet. Allah’ım! Muhammed(s.a.v.)’in büyük şe-
faatini kabul eyle. Onun yüksek derecesini daha da yücelt. İbrahim ile 
Musa’ya verdiğin gibi, onun dünya ve ahiretteki her dileğini ver.

ZEKÂTIN ÖDENME ZAMANI
Fakihler şartları gerçekle-

şen malda zekâtın derhal (fevrî) 
yani sene biter bitmez ödenme-
si gerektiğinde görüş birliğine 
varmışlardır. Çünkü malda 
gerçekleşen zekât borcu, artık 
kul hakkıdır. Bu borcun öden-
mesini -özürsüz olarak- geriye 
bırakmak câiz değildir. Hanefî 
mezhebinde fetvaya esas olan 
görüş bu olduğu gibi, İmam 
Şâfiî, İmam Mâlik ve Ahmed b. 
Hanbel’in görüşü de bu yönde-
dir. İslâm’da prensip olarak iba-
detler hemen yerine getirilmesi 
istenen bir husustur. Çünkü 
Cenâb-ı Allah, “Hayırlar(ı işle-
mede) yarış yapınız” (Âl-i İmrân 3/133) buyurur. Bütün 
hayır işlerinde acele etmek övüldüğüne göre, malda 
gerçekleşen fakir hakkının bir an önce hak sahiplerine 
ödenmesi de övülmeye değer bir iştir.Altın, gümüş ve 
parada, ticaret malları ve hayvanlarda zekât, bir ka-
merî yılın tamamlanması ile farz olur ve bu mallardan 
zekât her senede bir defaya mahsus olmak üzere öde-
nir. Toprak ürünlerinden zekât, senede kaç kere ürün 
alınırsa o kadar verilir. Yani bir araziden bir senede 
iki kere mahsul alan kişi iki kere zekât verir. Toprak 
ürünlerinde zekâtın vücûb vakti konusunda farklı gö-
rüşler bulunmakla birlikte ağırlıklı görüş, bunun hasat 
esnasında olduğu yönündedir. Bununla birlikte olgun-
laşmaya başladığı andan itibaren takriben hesaplanıp 
verilebileceği gibi, hasattan kısa bir müddet sonra ver-
mek de mümkündür. Toprak ürünleri hasattan sonra 
sahibinin kusuru olmaksızın helâk olsa veya çalınsa 
zekâtı düşer. Bu tarihleme meyveler için de geçerlidir. 
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler madenlerde zekâtın, nisab 
miktarı maden istihsal edilmesiyle, Hanefî ve Hanbelî-
ler de balda zekâtın, nisab miktarı bal elde edilmesiyle 
vâcip olacağı görüşündedir. Ancak toprak ürünlerinden 
zekât, ekinler sürülmeden, meyveler de toplanmadan 
alınmaz. Görüldüğü gibi toprak ürünlerinden zekât 
tahsili güneş takvim sistemine göre “hasat zamanı”; 
hububat harmanlanıp sapından çıkarılınca, meyveler 
toplanınca yapılmaktadır. Madenlerin de elde edilince 
zekâtı ödenmektedir. Bunların dışındaki mallar; altın, 
gümüş, para, ticaret malları ve hayvanlar ise üzerin-
den bir kamerî yıl geçmekle zekâta tâbi olmaktadır. 
Acaba bu ikinci grup malların zekât borçlarını mükellef 
isterse sene dolmadan da verebilir mi? Veya bunun 
aksi olarak zekât borcu ertesi yıla tehir edilebilir mi? 
Hz. Ali’den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber, 
amcası Abbas’ın zekâtını vaktinden önce ödeyip öde-

yemeyeceğini sorması üzerine ona ödeyebileceğini 
söylemiş, Abbas da iki senelik zekât borcunu peşin 
ödemiştir. Fakihlerin çoğunluğu, bu uygulamadan 
hareketle, zekâtın vücûb sebebi nisab bulunduğu tak-
dirde kişinin zekâtını vaktinden önce ödeyebileceğini 
söylemişlerdir. Ebû Hanîfe, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel 
bu görüştedir. İmam Mâlik ile Dâvûd ez-Zâhirî ise, mal 
ister nisaba ulaşsın ister ulaşmasın vaktinden önce 
zekâtının verilmesinin câiz olmadığı görüşündedir. Bu 
iki müctehide göre, sene geçme şartı (havl) nisab gibi 
zekâtın vücûb şartlarından olup, nasıl namaz vaktinden 
önce kılınmazsa zekât da vaktinden önce ödenemez. 
Zekâtın zamanında ödenmesi, ihtiyaç sahiplerinin 
haklarını doğrudan ilgilendirdiğinden, mükellefin haklı 
ve geçerli bir sebep bulunmaksızın zekât borcunu ge-
ciktirmesi doğru bulunmaz. Hatta fıkıh kitaplarında, 
zaruret olmaksızın zekâtı vaktinde ödemeyen kişinin 
şahitliğinin kabul edilmeyeceği, onun bu fiiliyle tıpkı, 
istendiğinde emaneti sahibine iade etmeyen ema-
netçi konumunda olacağı ifade edilerek zekâtın vak-
tinde ödenmesinin önemi vurgulanmak istenmiştir. 
İslâm’daki “kolaylaştırma” prensibine uyarak zekât 
borcunun mâkul bir süre geciktirilmesi câizdir. Me-
selâ zekâtın yerine ulaşmasını temin gayesiyle daha 
muhtaç fakirleri aramak, gurbette olan fakir akrabaya 
zekât göndermek veya zekât malına o anda mükellefin 
ihtiyacının bulunması, daha sonra borcunu ödemesi 
halinde iktisadî bir sıkıntıdan kurtulmasının söz konusu 
olması gibi sebeplerle zekât borcunun ödenmesi bir 
süre geciktirilebilir. Ancak bu erteleme süresi içinde 
zekât mal telef olursa, tahakkuk eden zekât miktarını 
öder. Çünkü zekât borcu doğmuş, mükellef verme 
imkânına da kavuşmuş, ama herhangi bir sebeple 
ödemeyi geciktirmiştir. Hz. Ömer’in, kıtlık yılında güç 
duruma düşen zekât mükelleflerinin zekât borçlarını 
ertesi yıla ertelediği rivayet edilir. Fakihlerin çoğunlu-

ğu Hz. Ömer’in bu uygulaması-
nı esas alarak zekât borcunun 
ödenmesinde böyle bir ihtiyaç-
tan dolayı erteleme yapılabi-
leceği görüşüne varmışlardır. 
Ancak Ahmed b. Hanbel ve bazı 
Mâlikî fakihleri ise durum ne 
olursa olsun zekât borcunun er-
telenemeyeceği görüşündedir. 
Öteden beri müslümanlar zekât 
borçlarını rahmet ayı olan rama-
zan ayında ödemeyi âdet haline 
getirmiş iseler de, zekâtın öden-
mesi için tayin edilmiş bir gün 
veya ay yoktur. Aslolan, vücûb 
şartları gerçekleşince zekâtın 
ödenmesidir. Bir malda zekât 

borcu doğduktan sonra, bu borç ödenmeden önce o 
mal çalınmak, kaybolmak, gasbedilmek gibi yollarla 
helâk olsa; mükellef ister ödeme imkânına sahip ol-
sun veya olmasın, Hanefîler’e göre zekât borcu düşer. 
Fakat bu malı bağış veya satış yoluyla tüketirse zekât 
borcu düşmez, zekâtını vermesi gerekir. Fakihlerin ço-
ğunluğuna göre ise bu durumda zekât borcu düşmez. 
Mükellefin onu yeniden ödemesi gerekir. Ancak İmam 
Mâlik’e göre, telef olduklarında hayvanların zekâtı 
ödenmez.

Hanefîler, zekâtın mükellefin niyetiyle eda edilen 
ve niyâbet kabul etmeyen bir ibadet olduğunu ileri 
sürerek, mükellefin ölmesiyle zekât borcunun da dü-
şeceğini söylemişlerdir. Ancak ölen vasiyet etmişse 
mirasının üçte bir miktarından zekât borcu ödenir. Va-
siyet etmemiş ise mal vârislerine intikal eder. Fakat, 
vârisleri ödeme mecburiyetinde değillerdir. Ama öder-
lerse bu nâfile bir sadaka yerine geçer. Çünkü zekât bir 
ibadettir. Her ibadet gibi niyetle eda edilir. Borçlunun 
ölmesi sebebiyle niyet olmadığından borç da düşer. 
Hanefîler zekât borcunu ödemeden ölen kimsenin, 
namazı, orucu terkederek ölen kimse gibi günahkâr ve 
borçlu olarak öldüğü ve geride kalanların onu bu borç-
tan kurtaramayacağı görüşündedirler.

Zekâtın niyete dayalı bir ibadet olma vasfından 
çok ihtiyaç sahiplerinin hakkını ilgilendiren yönünü ön 
planda tutan cumhura göre ise, zekât borcu mükellefin 
ölümü ile ortadan kalkmaz. Aksine ölen vasiyet etme-
se de terikesinden ödenir. Namaz ve oruç bedenî iba-
detlerdir. Onların yerine getirilmesi için başkasını vekil 
tayin etmek mümkün değildir. Malî bir ibadet

olan zekâtta ise vekâlet geçerlidir. Çocuk ve akıl 
hastasının mallarından velileri nasıl zekât ödemekle 
mükellefse ölenin vârisleri de onun zekât borcunu öde-
mekle sorumludur.

Kur’an’dan Mesaj
Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler 
ve hayvanlar vâretmiştir ki, böylece onların sırtına binip 
üzerlerine yerleşince, Rabbinizin nimetini anarak: Bunu 

bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz, yoksa biz 
bunlara güç yetiremezdik, diyesiniz.   (Zuhruf 12-13)

Müminin durumu; ekine benzer. Rüzgârlar onu bir o tarafa¸ 
bir bu tarafa eğer¸ doğrultur¸ bazen yere yatırır. Nihayet 

ona ölüm gelir. Kâfirin durumu ise; ladin ağacına benzer. 
Ona hiçbir şey isabet edip eğemez. Sonunda o bir defada 

kökünden kopar¸ mahvolur gider.  (Hadis-i Şerif)

Kalbin ölümü¸ Allah Teâlâ ve O’nun 
zikrinden gafil olmaktan ibarettir. 

(Abdülkadir Geylânî)

Hadis Günün Sözü

40,94,95 ve 96. âyetler Medine döneminde, diğerleri 
Mekke döneminde inmiştir. 109 âyettir. Sûrede temel konu 
olarak Allah’ın rahmetinin gazabına üstün olduğu vurgulan-
maktadır. Sûrede, Yûnus, Nûh ve Mûsâ peygamberler ile bun-
ların kavimlerinin kıssalarına yer verilmektedir. Sûre, adını 
içindeki Yûnus kıssasından almıştır. 

Mushaftaki sıralamada onuncu, iniş sırasına göre elli bi-
rinci sûredir. İsrâ sûresinden sonra, Hûd’dan önce Mekke’de, 
büyük bir ihtimalle hicretten iki yıl önce nâzil olmuştur. 40. 
âyetle 94-96. âyetlerin Medine’de nüzûlüne dair rivayetler de 
vardır. 

Yûnus sûresinin temel konuları, İslâmî kaynaklarda tev-
hid, nübüvvet ve âhiret terimleriyle ifade edilen, “bir Allah’a 
iman ve kulluk etmek, bilgi kaynağı vahiy, vahyin taşıyıcısı ve 
açıklayıcısı olarak peygamber ve dünya hayatında peygambe-
rin çağrısına uyanlarla uymayanları ebedî âlemde bekleyen 
âkıbet”tir. Sûre bütün peygamberlerin görev ve işlevlerine, bu 
arada son peygamber Muhammed aleyhisselâmın gerçek bir 
peygamber olduğuna, onun insanları Allah’a iman ve yalnızca 
O’na kulluk etmeye çağırdığına, içlerinde Yûnus aleyhisselâ-
mın da bulunduğu başka peygamberlerden örnekler vererek 
tarih boyunca yaşanan şirk-tevhid mücadelesine, hem Hz. 
Peygamber’in getirdiği kitabın kendisinin uydurduğu bir kitap 
olmadığı hem de Allah’tan başka bir tanrının bulunmadığı ger-
çekleriyle ilgili ikna edici delillere Kur’an’ın genel üslûbu ve 
sistematiği çerçevesinde temas etmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm, fert ve toplum olarak insanların muhtaç 
bulunduğu birçok hüküm (irşad, tâlimat, tavsiye vb.) ihtiva 
etmektedir; getirdiklerinin ölçülü, yerinde ve faydalı olması da 
onun “hikmetli” niteliğini oluşturmaktadır.

 Kur’an’ı vahyeden Allah, daha hiçbir âyet göndermeden 
kitabın içeriğini bildiği için, bilgisindeki kitaba işaret ederek 
“bu kitap...” diyebilir veya birkaç âyet geldikten sonra, o za-
mana kadar gelenlerle ondan sonra gelecek olanlara işaret 
ederek “bu kitap...” demiş olabilir. Her iki durumda da kitap-
tan maksat Kur’an’dır.

Yûnus Suresi

Menkıbe ABDULLAH BİN EBÎ EVFÂ (R.A.)

Dua

Cihat meydanlarında kılıcıyla, normal zaman-
larda ilim ve zekâsı ile Hakk’ın davasını dünyanın 
dört bir tarafına duyurmaya çalışan sahabilerden 
biri de Ab¬dullah bin EbîEvfâ’dır. Hz. Abdullah, 
“Abâdile-i Seb’a [yedi Abdullah]” olarak meşhur 
olan âlim sa¬habiler arasında yer alıyordu.

Babası EbûEvfâ ile birlikte Re¬sû¬lul¬lah’ın 
feyizli sohbetine mazhar olan Hz. Abdullah, bir gün 
mallarının zekâtını teslim etmek üzere Re¬sû¬lul¬-
lah’ın huzuruna vardılar. Bu fedakâr ailenin ihlas, 
samimiyet ve İslam’a bağlılıklarından dolayı Pey-
gamber Efendimiz, baba oğula takdir ve duasını 
eksik etmezdi. Zekâtlarını getiren diğer sahabilere 
yal¬nız kendileri için dua ettiği hâlde, Abdullah 
için, “Yâ Rab, EbûEvfâ ailesine rahmet ve keremini 
bol eyle.” buyurdu.

Bu dua, Hz. Abdullah için dünyalara bedeldi. 
Bu ânı ve sözleri hayatının en tatlı ve mesut hatırası 
olarak yâd ederdi. Sonunda Re¬sû¬lul¬lah’ın duası 
EbûEvfâ ailesi hakkında kabul olmuş, Hz. Abdullah, 
Re¬sû¬lul¬lah’ın yüce davasını cihana yayma bah-
tiyarlığına ermişti.

Hz. Abdullah bir taraftan ilimle uğraşırken, di-
ğer taraftan savaşlara da katılır¬dı.Re¬sû¬lul¬lah 
ile birlikte yedi gazaya katıldı. Huneyn ve Hayber 
Savaşlarında üstün kahramanlıklar gösterdi. Hu-
neyn’de birçok kimsenin sıkışıp kaçtığı, Müslü-
manların mağlubiyet ihtimalinin ortaya çıktığı bir 
sırada Hz. Abdullah, sarsılmadan canını Re¬sû¬-
lul¬lah’a siper eden sahabiler içinde bulunuyordu. 
Sava¬şın dehşeti ve şiddeti onu korkutmu¬yordu. 
Re¬sû¬lul¬lah’a gelecek tehlikelere karşı göğsünü 
geriyordu. Nihayet Hu¬neyn’de yaralandı. Bu yara-
ların izleri, hayatının sonuna kadar bir alamet ve 
işaret olarak kaldı.

Umretü’l-Kazâ’daRe¬sû¬lul¬lah Efendimiz 
Kâbe-i Muazzama’yı tavaf ederken, Hz. Abdullah, 
Peygamberimize muhafızlık ediyordu. Kendisinden 
nakledilen bir rivayette, “Peygamber Efendimiz 
umre için Kâbe’yi tavaf ve Safa ile Merve arasında 

sa’y ederken biz de onu müşriklere karşı koruyor-
duk.” der. Bir bakıma Hz. Abdullah, Re¬sû¬lul¬-
lah’ın muhafızıydı. Gerçi Re¬sû¬lul¬lah daima 
Allah’ın inayeti altındaydı, onun koruyucusu Hz. 
Allah’tı; fakat sebepler dünyasında ya¬şadığı için 
ümmetine örnek olsun diye esbaba tevessül edi-
yordu.

Hadis ilminde mühim isimlerden olan Abdul-
lah bin EbîEvfâ, Re¬sû¬lul¬lah’tan 95 hadis rivayet 
etmiştir. Bunların çoğu cihat hakkındadır. Mesela 
“Cen¬net kılıçların gölgesi altındadır.” mealindeki 
hadisi Hz. Abdullah rivayet etmiş¬tir.

Abdullah bin EbîEvfâ son derece sabırlı bir in-
sandı. Vuku bulan musibetler karşısında ailesine, 
çevresine daima sabır telkin ederdi. Bir defasında 
çok sev¬diği küçük kızı vefat etmişti. Hanımı yana 
yakıla ağlıyordu. Hz. Abdullah, hanı¬mının bu şe-
kilde sesli ağlamasını hoş görmedi, ikaz etti:

“Kalben üzülebilirsin, gözyaşı dökebilirsin; fa-
kat seslice ağlama!”

O, Re¬sû¬lul¬lah’ın yaptığını aynen tatbik edi-
yordu. Zira Re¬sû¬lul¬lah Efendimiz de oğlu İbrâ-
him vefat ettiğinde aynı şekilde hareket etmişti.

Hz. Abdullah, Resûl-i Ekrem’in vefatına kadar 
Medine’de kaldı. Re¬sû¬lul¬lah’ın nübüvvet nu-
rundan feyiz aldı. Vefatından sonra Kûfe’ye gitti, 
oraya yerleşti. Hz. Abdullah, Kûfe’de Hicrî 86 sene-
sinde vefat eden son sahabidir. İmam-ı ÂzamEbû 
Hanife, Hz. Abdullah’ın devrine yetişti. Hz. Abdul-
lah vefat ettiğinde Ebû Hanife altı yaşındaydı.

Allah ondan razı olsun!

SURELER

1- Oruçlu olanın su ile ıslatılmış bir misvaki kullanması İmam 
Ebu Yusuf’a göre mekruhtur. Fakat diğer alimlere göre, sabahleyin 
yahut zevalden sonra yaş ve kuru misvak kullanmakta kerahet yok-
tur.

 (İmam Şafiî’ye göre, zevalden sonra misvak kullanılması mek-
ruhtur.)

2- Oruçlu kimsenin istincada (büyük abdest temizliğinde) ve 
abdest alırken ağzına, burnuna su verirken aşırı gitmesi, fazla su 
doldurup taşırması mekruhtur.

3- Oruçlunun bir özrü bulunmaksızın pişirilen yemeği yalnız ağzı 
ile tadması mekruhtur. Bir kocanın kötü huylu olması, karısı için bir 
özürdür, böyle bir kadın pişireceği yemeğin, yutmaksızın, tadına ve 
tuzuna bakabilir.

4- Oruçlu bir kimsenin satın alacağı bal ve yağ gibi şeylerin iyi 
olup olmadığını anlamak için yalnız ağzı ile onlardan tadmasında 
kerahet vardır. Bir görüşe göre, muhakkak satın alınması gerekiyor-
sa yahut aldanmaktan korkuluyorsa, boğaza kaçırmamak şartı ile 
tadına bakılmasında kerahet yoktur.

5- Oruçlu kimsenin, önceden çiğnenmiş beyaz ve parçalanmaz 
bir sakızı çiğnemesi mekruhtur. Fakat yeni bir sakızı çiğnemek caiz 
değildir. Erkekler oruçlu olmadıkları zamanlarda da sakız çiğneme-
leri hoş değildir. Bir özür sebebiyle çiğneyeceklerse, gizlice çiğne-
meleri güzel görülmüştür.

6- Oruçlunun kan aldırması, orucunu koruyamayacak şekilde 
zayıf düşmesinden korkulursa mekruhtur, değilse mekruh olmaz. 
Bununla beraber uygun düşen, bunu güneş batışından sonraya bı-
rakmaktır.

7- Ramazanda harareti azaltıp serinlenmek için ağza ve buruna 
su almak ve soğuk su ile yıkanmak, İmamı Azam’a göre mekruhtur. 
Çünkü böyle bir hareket, ibadet için bir daralma göstermek demek-
tir. Fakat İmam EbûYûsuf’a göre, bunda kerahet yoktur. Çünkü böyle 
yapmakla ibadete yardım edilmiş ve doğal olan sıkıntı giderilmiş 
olur. Fetva da buna göredir.

8- Kendine güvenemeyen bir oruçlunun zevcesini öpmesi ve ok-
şaması mekruhtur.

9- Oruçlu kimsenin zevcesi ile çıplak olduktan halde boyun bo-
yuna sarılmaları kendine güvensin veya güvenmesin, her halde 
mekruhtur. Bu harekete “Fahiş mübaşeret = Aşırı yaklaşma” denir. 
Zevcesinin dudaklarını emmesi de, her halde mekruhtur, buna da 
“Fahiş kuble = Aşırı öpüş” denir.

10- Oruçlu kimsenin cünüb olarak sabahlaması veya gündüzün 
uyuyup ihtilam olması orucuna zarar vermez. Fakat mümkün olduğu 
halde geceleyin yıkanmamak mekruh değildir, denemez.

11- Oruçlu kimsenin gül ve misk gibi kokuları koklaması da 
mekruh değildir. Sürme çekmesi, bıyık yağı kullanması da mekruh 
değildir. Ancak erkeklerin süs maksadı ile sürme çekmeleri ve bıyık-
larına yağ sürmeleri mekruhtur.

Oruçlu için mekruh 
olan ve olmayan şeyler

Gûyende Osman anlatmıştır: “Bir aralık yine darlığa düştüm¸ har-
cayacak hiç param kalmadı. Hazreti Pir Efendimizin huzuruna gelip 
dedim ki: “El öpmek sünnetini işlemek zamanı geldi!” “Pekâlâ¸ ha-
tırını hoş tut; bugün sana yağlı bir lokma gelecektir!” buyurdu. O gün 
akşama kadar tekkede kaldım¸ hiçbir şey olmadı. Nasıl olur da Hazre-
ti Pir’in işareti gerçekleşmez diye hayrete düştüm. Akşam oluyordu¸ 
yağmur yağmaya başladı. Ortalık kararmadan¸ yerler çamur olmadan 
eve gideyim deyip dışarı çıktım. Eve vardığımda bahçeyi sel bastığını 
gördüm. Menfezin ağzında suyun akışını engelleyen çer çöpü ayağım-
la açınca su akıp çekilmeye başladı. Geçerken ayağıma bir ip dolaştı¸ 
ayağımı çekince bir kemer gördüm; içi gümüş akça doluydu. Eve gelip 
saydım yedi yüz dirhem vardı. Bir kısmını hanıma verdim¸ bir kısmını 
kendi masrafıma harcadım. Ertesi günü darlığımın açılmadığını belli 
eder şekilde yüzümü ekşiterek Hazreti Pir Efendimizin huzuruna vardı-
ğımda şöyle buyurdular: “Osman¸ bir kese gümüşü eve götürdün¸ hâlâ 
sıkıntıdan dem vuruyorsun¸ utanmıyor musun?” Hemen ayaklarına 
kapanıp tövbe ettim.”

Şeyh Ahmed Haznevî 
Hazretlerinin hassasiyeti
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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;

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

ZAYİ
Seri A-NO: 002502 numaralı bir nüsha irsaliyeli fatura belgesi kaybolmuştur, hükümsüzdür.

EYÜP TÜTÜNEKEN İNŞAAT NAKLİYE 
HAFRİYAT PEYZAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

SELÇUK V.D : 2500418592

Z-358
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	 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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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.

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

SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek  
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve

 3+1 daireler
0531 710

88 76

Bütün kâinatı yoktan var 
eden ve en şerefli varlık olarak 
yarattığı insanı yeryüzüne imti-
han için gönderen Hz. Allah, kul-
larını günahlardan arındırmak ve 
tertemiz yapmak için bazı günle-
ri, geceleri ve ayları bir imkân ve 
fırsat olarak bizlere bahşetmiştir.  

Temizlenmemiz, arınmamız 
ve günah yükünden kurtulma-
mız için bize bahşedilen bu fazi-
letli ve ayrıcalıklı günler arasında 
Cuma, aylar arasında Recep, Şa-
ban, Ramazan ile Bayram gün ve 
geceleri ilk sırayı almaktadır. Biz 
mü’minlere yaraşan; tüm müba-
rek gün ve geceleri, günahlardan 
kurtulmak ve Rabbimizin huzu-
runa yüzümüz ak bir şekilde va-
rabilmek için kaçırılmaz bir fırsat 
olarak görüp en güzel şekilde 
değerlendirmektir.

Faziletli, bereketli ve ulvî ay-
lardan olan Recep, kendisinden 
sonra gelecek olan Şaban ve Ra-
mazan aylarının da müjdecisidir.

Allah Rasûlü’nün, üç aylar 
geldiği zaman ibadetlerini ve 
dualarını arttırdığı bilinmekte-
dir. Efendimiz Ramazan’dan 
sonra en fazla Recep ve Şaban 
aylarında oruç tutmuştur. Onun 
için bu aylarda oruç tutmanın ve 
ibadetleri arttırmanın çok büyük, 
muazzam, muhteşem, rakamlar-
la ifade edilemez ve derecesi dile 
getirilemez şekilde kat kat ecir ve 
sevapları vardır.

Ayların sultanı Ramazan’ın 
ilk müjdesini, kendisinden 55 
gün önce başlayan Recep Ay’ı 
verdi. Recep Ay’ının girmesiyle 
Efendimizin, “Allah’ım;  Receb 
ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve 
bizi Ramazan’a ulaştır” mealin-
deki Hadis-i Şerif’ini hatırladık. 
Recep Ay’ı ile beraber mübarek 
üç aylara adım atmış olduk ve 
böylece Ramazan’ın ilk gölgesi 
üzerimize düşmüş oldu.

Recep’in girmesi ile beraber, 
mü’minler kendilerini Rama-
zan’a alıştırmak ve üç ayların 
faziletine ulaşmak için oruç tut-
maya veya tuttukları oruçlarını 
arttırmaya başlarlar. Zira bilirler 
ki, Efendimizin Ramazan’dan 
sonra en çok oruç tuttuğu ay Re-
cep ayıdır. Yine bilirler ki, O’nun 
sünnetini ihya etmek faziletlerin 
en büyüğüdür. 

Daha sonra üç ayların ikincisi 
olan Şaban ayı misafirimiz ol-
maktadır. Şaban’ın girişi ile, Ra-
mazan’a ulaşmaya sadece bir ay 
kaldığını ve Efendimizin, “Receb 
ve Ramazan ayları arasında 
kalan bu aydan (Şaban’dan) in-
sanlar gafil kalıyorlar” sözünü 
hatırlarız.           

Şaban; kendisinden sonra 
gelecek olan Ramazan’ın haber-
cisi ve müjdecisi olduğu için, 
Efendimizin diğer aylara göre bu 
ayda daha çok ibadet ve taatta 
bulunduğu ve bu ay için “Şaban 

günahları temizleyendir” bu-
yurduğu bir aydır.

Birdenbire, aniden, haber-
sizce değil adım adım, kendimi-
zi hazırlayarak ve alıştırarak mü-
barek Ramazan’a girmiş oluruz. 
Böylece, ayların sultanını günah 
yükü ile değil, günahlardan arın-
mış olarak, tertemiz bir şekilde 
karşılamış oluruz. Geride kalan 
ufak tefek günah kırıntıları da, o 
mübarek ayda temizlenir gider 
İnşaallah…

Efendimiz şöyle buyurur: 
“Recep Allah’ın, Şaban benim, 
Ramazan ümmetimin ayıdır.”  

Şaban ayından sonra ka-
vuştuğumuz Ramazan; Kur’an-ı 
Kerim’in nazil olmaya başladığı, 
içinde bin aydan daha hayırlı 
olan Kadir gecesini barındıran ve 
bütün ayların şahı olan çok mü-
barek, çok faziletli ve bereketli 
bir aydır. 

Oruca başlamadan önceki 
akşam, ilk teravih namazı kılınır, 
o gece Ramazan’ın ilk sahuru ya-
pılır ve Ramazan ayının ilk günü 
de Ramazan oruçlarına başlanır.

Rabbimize sonsuz şükürler 
olsun ki, bu yıl da Rahmet ayı, 
huzur ve bereket ayı Ramazan’a 
kavuştuk.

Yüce Allah’ımız bizlere bir 
kere daha kendimizi affettirme 
ve günahlarımızdan arınma fır-
satı verdi. Yaratıcımız bir kere 
daha bizleri; Rahmet, Mağfiret, 
Gufran ve Oruç Ay’ı olan müba-
rek Ramazan’a ulaştırdı. Bunun 
için Rabbimize ne kadar şükret-
sek azdır.

Bütün kâinatı ve içindeki 
canlı cansız mahlûkatı yoktan 
var eden Yaratıcımız Yüce Al-
lah, yarattığı ve üstün kıldığı 
biz insanlara bazı sorumluluklar 
yüklemiştir. Namaz, Oruç baş-
ta olmak üzere diğer ibadetler, 
haram ve helaller; Yüce Allah’ın 
bizlere sunduğu ilahi ikramlar-
dır. Cenab-ı Hak; kullarına değer 
vermiş, kıymet vermiş, yarattı-
ğını muhatap kabul etmiş ve biz 
insanları yaratılmışların en şeref-
lisi yapmıştır.

Yüce Allah; “Ey İman eden-
ler! Oruç, sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi size de farz 
kılındı. Umulur ki sakınırsınız” 
(Bakara 183)  ve “O Ramazan 
ayı ki, insanları irşad için, hak 
ile batılı ayıracak olan, hida-
yet rehberi ve deliller halinde 
bulunan Kur’an onda indirildi. 
Onun için sizden her kim bu 
aya şahit olursa onda oruç tut-
sun” (Bakara 185)  buyurarak 
oruç tutmayı farz kılmıştır.

Mâdem ki, bizler Yaratıcımız 
olan Allah’ın bir muhatabıyız ve 
Yüce Allah yarattığı milyarlarca 
eserinin içinden insana ayrıcalık, 
üstünlük vermiştir, o halde biz 
de seçilmiş olmanın, ayrıcalıklı 
ve üstün olmanın, Rabbimizin 

lütuf ve hediyeleri ile 
muhatap kılınmanın 
şerefi ile davranmalı, 
beden ve ruh dünya-
mıza ona göre yön 
vermeliyiz.

Rabbimizin lü-
tuf ve hediyeleri ile 
muhatap kılınmanın 
şerefi ile Yüce Rabbi-
mizin hediyelerini baş 
tacı yapmalı ve O nasıl davran-
mamızı istiyorsa eksiksiz olarak 
o şekilde davranmalıyız.

Ramazan Ay’ı bunun için en 
büyük bir fırsattır. Bu fırsatı en 
iyi şekilde değerlendirmeli ve 
oruç ibadetini, bizleri günahla-
rımızdan arındıran bir fırsat ve 
melekût âlemine yükselten bir 
imkân olarak görmeliyiz.

Orucun farz kılınmasının 
özelliği ve hikmeti, sadece aç 
kalmaktan ibaret olmamız değil-
dir. Yemeyi – içmeyi azaltmanın 
elbette birçok hikmetleri ve fay-
daları vardır. Ancak, asıl olan 
sadece bedenimizi yemeye ve 
içmeye kapatmak değil, bununla 
beraber, gönül dünyamızı da ta-
mamen kötülüklere, çirkinliklere 
kapatmak, orucu bedenimizin 
yanında ruhumuza ve kalbimize 
de tutturmaktır.

Oruç tutan mü’minler ken-

dilerini kötü ve çirkin huylardan 
arındırır, Yaratıcımızın emirleri 
ve O’nun elçisinin söylediği söz-
ler doğrultusunda güzel mezi-
yetlerle donatırsa toplumun bir 
anda olumlu olarak değişece-
ğini, yaşanan haksızlıkların, çir-
kinliklerin ve kötülüklerin sona 
ereceğini görebiliriz.

Oruç tutmamız sebebi ile 
oluşan açlığımız ve susuzluğu-
muz, aç ve susuz kalarak ha-
yatını idame ettirmeye çalışan 
garip, fakir ve kimsesiz insanları 
da düşünmeye sevk etmelidir. 
Hayatları boyunca sürekli olarak 

açlık içinde kıvranan 
insanların ve onların 
yaşadıkları zorlukla-
rın hatırlanması oruç 
sayesinde mümkün 
olmaktadır. Oruç, bu 
insanların durumla-
rını daha iyi anlamak 
ve sıkıntılarını gider-
mek için en büyük 
vesiledir.

Böylesine zor durumda olan 
insanlara ve evlerine ekmek 
götürmekte zorlanan kimselere 
yardım elini uzatmak, paylaş-
mak, yardımlaşmak gibi haslet-
lerin Ramazan’da daha çok ya-
şanıyor olması, Rahmet Ay’ının 
toplumsal ve sosyal yönden ne 
denli olumlu bir hava oluştur-
duğunu göstermesi bakımından 
oldukça önemlidir.

Ömrümüz boyunca durup 
dinlenmeden çalışan vücut aza-
larımızın biraz da olsa dinlenme-
ye ihtiyaçları vardır. Dinlenmeye 
ihtiyaç duyan organlarımızın 
başında mide ve diğer sindirim 
organlarımız gelmektedir.

İnsanın ömrü boyunca, bir 
saniye zaman süresince bile ara 
vermeden çalışan Allah’ın yarat-
tığı sistem, görevini aksatmadan 
eksiksiz bir şekilde yerine getir-
mektedir. Organlarımız görevle-

rini tam icra ederken, bizim de 
onlara karşı bazı vazifelerimiz 
vardır. Onların sağlıklı çalışma-
larına katkıda bulunmak vazge-
çilmez görevimizdir.

Vücudumuz, Yaratıcımızın 
bize verdiği bir emanettir. Ema-
netlere ihanet etmemek ve onları 
korumak en temel borcumuz-
dur. Bilhassa sindirim sistemi 
organlarımıza fazla yük yükle-
memek ve onları zaman zaman 
dinlendirmek, onların sağlıklı 
çalışması bakımından oldukça 
önemlidir.

Bizler güzelim ülkemizde 

ailelerimizle birlikte huzur ve 
mutluluk içinde oruçlarımızı 
tutar, iftar ve sahurlarımızı ya-
parken, diğer İslâm ülkelerinde, 

büyük acılar ve sıkıntılar içinde 
Ramazan’a kavuşan mazlum 
Müslüman kardeşlerimizi unut-
mayalım.

Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da, 
Filistin’de, Myanmar’da, Afga-
nistan’da, Yemen’de, Türkis-
tan’da ve diğer birçok bölgede 
Müslüman kardeşlerimizin dur 
durak bilmeyen acıları ve dök-
tükleri kanları Ramazan’da da 
aralıksız devam etmektedir.

Zalimlerin zulmü altında inim 
inim inleyen ve oluk oluk akan 
kanlarına rağmen cihad ruhun-
dan vazgeçmeyerek, zulüm dü-
zenlerini defetmek için mücade-
le veren bu kardeşlerimiz için, şu 
mübarek Ramazan’da yapma-
mız gerekenler var mutlaka…

Bedenlerimizle onların ya-
nında olamıyorsak, maddi im-
kânlarımızla, hiç değilse manevi 
olarak onların yanında olmalıyız. 
İçten ve gönülden yapacağımız 
dualarımızla onlara ulaşmaya 
çalışmak imanımızın en düşük 
derecesi olsa da, hiç değilse 
bunu yapmalı ve ötelerin öte-
sine göndereceğimiz yazısız, 
pulsuz dilekçelerimizle onlara 
destek olmaya çalışmalıyız.

Oruçlarımız bizi hesap gü-
nüne hazırlamalıdır. İçinde ya-

şadığımız şu mübarek ve fazi-
letli günler, nefis muhasebesi 
yapmanın, hata ve kusurlarımızı 
telâfi etmenin, eksikliklerimizi gi-
dermenin tam zamanıdır. Henüz 
vakit varken ve yüce Allah bizle-
re fırsat üstüne fırsat sunarken 
kendimize çeki düzen vermeli ve 
içinde bulunduğumuz fırsatı iyi 
değerlendirmeliyiz. Zira bu, son 
fırsat olabilir.

Rahmet Ay’ı Ramazan’ın 
içinde iken,  bu fırsatı kaçırma-
mak ve Ramazan’da affa, rahmet 
ve mağfirete mazhar olmayı ba-
şarmak en önemli kulluk borcu-

muzdur.
Rabbimizin rahmet, mağfi-

ret ve af deryasının cûşa gelip 
coştuğu, kabarıp taştığı ve tüm 
mü’minlerin üzerine sağanak 
halinde yağdığı bu mübarek 
Ramazan Ay’ı, Yaratıcımız tara-
fından bizlere verilen en büyük 
fırsatlardan biridir. Onun için bu 
fırsatı çok iyi değerlendirmemiz, 
eşi ve benzeri bulunmaz bu ay 
içinde mutlaka hata, kusur ve 
günahlarımızdan arınmamız, 
kendimizi affettirmenin yollarını 
arayıp bulmalıyız.

Ramazan ayı; Oruç ibadeti 
ile bedenimizin sıhhate kavuşa-
cağı, Zekat ve sadakalarla malı-
mızın temizleneceği, şeytanların 
zincire vurulduğu, nefsimizin 
açlıkla terbiye olmasıyla huzura 
erdiğimiz, yardımlaşmanın zir-
veye ulaştığı, maddi ve manevi 
hayatımızda birçok güzelliklerin 
yaşandığı huzur ve güven ayıdır.

Ramazan ayı; Oruçlarımızla, 
beş vakit namaz ve teravihleri-
mizle, manasını bilerek okuyaca-
ğımız Kur’an ile manevi yönden 
birçok feyiz ve bereketler elde 
edeceğimiz bir aydır.

Ramazan ayına değer veren 
kimse, kendine değer vermiş, 
kendini yükseltmiş olur.

Ramazan ayı, aylar arasında 
vücuttaki “kalp” gibidir.

Ramazan ayı, insanlar ara-
sında “peygamberler” gibidir.

Ramazan ayı, beldeler ara-
sında “Harem-i Şerif” gibidir.

Ramazan ayı, oruç tutan-
lara “şefaatçi” ve onların ce-
hennemden kurtulup, cennete 
girmesine sebep olan mübarek 
bir aydır. Ramazan ayının fazilet-
lerini sayfalar dolusu yazmakla 
bitiremeyiz.

Böylesine mübarek ve eşsiz, 
Rahmet, Mağfiret ve Gufran Ay’ı 
olan Ramazan’a kavuşturduğu 
için Rabbimize sonsuz şükürler 
ediyoruz. 

Hoş geldin ya Şehr-i Rama-
zan…

Hoş geldin on bir Ay’ın Sul-
tanı…

Hoş geldin Kur’an Ay’ı Ra-
mazan…

Hoş geldin kalbimizin nuru, 
gönlümüzün süruru, önümüzün 
ve ömrümüzün ışığı olan müba-
rek Ramazan…

Hoş geldin bizleri karanlık-
lardan aydınlığa ulaştıran, ru-
humuzu doyuran ve cehennem 
azabından kurtuluş Ay’ı olan, be-
reketli, güzel ve güzelliklerle dolu 
olan feyizli, kutlu Ramazan…

Mübarek Ramazan’ın tüm 
mü’minler için kurtuluş, hayırla-
ra ve güzelliklere ulaşma vesilesi 
olmasını Yüce Rabbimizden ni-
yaz ediyorum.

RAMAZAN’IN ÖZELLİĞİ VE BEREKETİ 

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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Sayın Mustafa Arslan’ın 1 
haziran 2018 tarihinde Yenigün 
Gazetesinde yayınlamış olduğu 
“İŞTE BÜYÜK KONYA HEDEFİ 
VE İŞTE BÜYÜK KONYA PRO-
JELERİ” ŞİMDİ BÜYÜK KONYA 
VAKTİ” tarımsal ve kültürel bir 
başlıklı yazısına gönülden katılı-
yorum. Sevgili dostum Gazeteci- 
Yazar arkadaşım fazla uzun olur 
ise okunmaz ve dikkate alınmaz 
olacağını düşünerek kısa tut-
tuğunu düşünüyorum. Çünkü 
bunu belki daha da uzatmak 
mümkün olabilir.  Mustafa beyin 
yazıya döktüğü hususlara aynen 
katılıyorum. Müsaadenizle ben 
de belirtilen Konya için önemli 
olan projelerine birkaç ilave yap-
mak istedim. Bende sayın Mus-
tafa Arslan’ın “ Söz tohumdur, 
Tohum ekmek gerek, yağmura 
kavuştuğu, güneşle buluştu-
ğunda filizlenir, fidan olur, ürün 
verir” sözüyle başlamak istedim. 
Düşünmek, söze dökmek, ko-
nuşmak, tasarlamak, planlayıp, 
projelendirmek, uygulamak, 

yapmak ve hizmete açmak 
önemli ve beklenendir. Gelişme 
böyle sağlanmaktadır. Konya 
için elbette düşünen beyinler 
vardır. Mustafa  Bey gibi dile ge-
tirmek istediğimiz hususlar aynı 
duygularla Konya’ya olan sevgi 
ve bağlılığımızdan dolayı katkı 
amaçlıdır. Bu hususu ben de ön-
celikle belirtmek isterim.

Konya bu güne kadar şehir-
cilik konusunda önemli mesa-
feler kat etmiş, zaman zaman 
bazı eleştiriler alsa da daha iyisi 
olamaz mı düşüncesi ile eleşti-
rilmiş olmasına rağmen Türkiye-
2de örnek gösterilen bir şehirler 
arasındadır. Yapılan ve yapılacak 
olan her şey Konya’mızın daha 
güzel olması içindir. Sayın Mus-
tafa Arslan’ın yazısında belirttiği 
hususlara aynen katıldığımı tek-
rar belirterek yapılması gereken-
leri uzatmadan başlıklar halinde 
sıralamak istiyorum.

1. Konya’nın dışa açılan şe-
hirlerarası yolların, çevre yol-
larının tamamlanması ve şehir 

girişlerine Selçuklu 
mimarisine uygun 
kapılar (Kampus üst 
geçidinde olduğu 
gibi) yapılabilir.

2. Şehir içi ula-
şımda trafik kuralla-
rının uygulanmasın-
da taviz verilmemeli, 
kural varsa (ki var) 
katı uygulanmalı, alt 
ve üst geçitler  artırılmalı ve mi-
marisine uygun yapılmalı,

3. Şehir içi trafiğini rahatlata-
cak mahalle kapalı parkları plan-
lanmalı, özellikle yeşil alan, okul 
ve cami bahçeleri, pazar yerleri 
ve benzeri ortak kullanılan alan-
ların altları bu amaçla değerlen-
dirilmeli,

4. Alt geçitlerin bazıları uy-
gun olan yerlerde Büyükşehir 
Belediyesi önünde olduğu gibi 
ticari iş yerleri olarak veya park 
olarak düzenlenmeli,

5. Güneş enerjisi değerlendi-

rilirken tarım arazileri 
değil, tarım dışında 
ki araziler kullanılma-
lı ve enerji panelleri 
yüksek ayaklı yapı-
larak altı mera veya 
mevcut haliyle kıs-
men kullanılır halde 
kalmalı,

6. Sille barajı gü-
zelliği ile göz kamaş-

tırmaktadır. Beyşehir, Altınapa, 
Apa, Avşar.... barajı veya diğer 
yörelerdeki su kaynaklarımız Sil-
le barajı gibi değerlendirilmeli,

7. Konya’da; Konya eko-
nomisi, bilimsel katkıları ve 
Konya’nın tanıtımı için oldukça 
önemli görevler üstlenen 5 üni-
versitemiz bulunmaktadır. Kon-
ya için önemli olan üniversite 
sayısı artırılmalı ve üniversiteler 
için ilçelerde ki Meslek Yükseko-
kullarının açılışında olduğu gibi 
alt yapı, arazi, ulaşım ve diğer 
ihtiyaçlarının karşılanmasında 

belediye ve resmi kurumlar yar-
dımcı olmalı,

8. Dünyada özellikle tarım 
ürünlerinin, gıdanın savunma 
kadar önemli hale geldiği gü-
nümüzde tarım ve gıda ile ilgili 
araştırma enstitüleri, fakülte ve 
üniversitelere arazi, yatırım ve 
diğer ihtiyaçları konusunda ön-
celik tanınmalı, 

9. Konya tarımının geleceği 
açısından ilgili kurumlar ve üni-
versiteler arasında süreklilik arz 
eden ilde bir üst yapı oluşumuna 
gidilmeli,

10. İlimizin tarımsal potan-
siyelini iyi değerlendirmek için 
büyük, orta ve küçük ölçekli 
işletmelerin  entegrasyonu sağ-
lanmalı,

11. Tarihi eser varlıklarımız 
özenle korunmalı, tanıtılmalı, et-
rafları açılmalı, güzelleştirilmeli 
ve turizme kazandırılmalı, sade-
ce Hz. Mevlana ve birkaç mekan-
la yetinilmemeli, 

12. Konya şehir içi kültür 
varlıklarımız yanında ilçelerdeki 

tarihi ve kültürel zenginliklere de 
aynı önem verilmeli,

13. Hadim, Taşkent gibi su 
kaynaklarının olduğu bütün il-
çelerimizde su ürünleri yetiş-
tiriciliği özel desteklerle teşvik 
edilmeli,

14. Bu güne kadar Konya ve 
ilçelerinde yapılan sempozyum-
larda ve farklı kanallarda  öneri-
lenler dikkate alınmalıdır.

Yukarda ki maddeleri daha 
da artırmak elbette mümkün 
olduğu gibi bir çoğu da yeni bir 
fikir de değildir. İdare edenler 
başta olmak üzere düşünen her 
kişi günün şartları ve imkanları-
na göre bazı fikirler üretmiş ve 
tartışmıştır. Günümüzde her şey 
mukayese edilmekte olduğu bir 
gerçektir. Bu nedenle şehrimi-
zin de bu mukayeselerde daha 
önde olması düşüncesi ile bu 
hususları ilave etmem gerekti.  
Sayın Mustafa Arslan’ın paylaş-
tığı hususlarla birlikte belirtilen 
taleplerin gerçekleşmesi dilek ve 
dualarımla hoşça kalınız.

DAHA GÜZELBİR KONYA 

Halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik mayıs 
ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 280 terörist etkisiz hale getirildi

PKK’ya Mayıs’ta 
ağır darbe vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 
ve Milli İstihbarat Teşkilatının 
(MİT), ülkenin huzur ve kardeşli-
ğini bozmaya çalışan terör örgüt-
lerine yönelik takibi güvenlik koru-
cularının da desteğiyle kararlılıkla 
devam ediyor. 

Yıl boyunca gece gündüz deme-
den şehir merkezi ve kırsal alanların 
yanı sıra yurt dışında da teröristlerin 
peşini bırakmayan, haftalarca arazi-
de kalarak operasyonlarını sürdüren 
güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/
PKK’ya bu yılın mayıs ayında da ağır 
darbe vurdu. 

1-31 Mayıs tarihlerinde terör ör-
gütü YPG/PKK’nın saldırılarında 14 
güvenlik görevlisi şehit oldu, ope-
rasyon ve saldırılarda yaralanan 12 
asker tedavi altına alındı. Güvenlik 
güçleri, ülkenin barış ve huzurunu 
bozmaya yönelik saldırılar düzenle-
yen terör örgütü mensuplarının pe-
şini bırakmayarak, yurt içi ve dışında 
hava ve kara operasyonları yürüttü. 
Mayıstaki bu operasyonlarda arala-
rında örgütün sözde sorumlularının 
de yer aldığı 280 terörist etkisiz hale 
getirildi. PKK ve örgütün gençlik 
yapılanmasına yönelik pek çok ilde 
mayısta düzenlenen operasyonlar-
da gözaltına alınan 216 zanlıdan 
HDP ve DBP’li yöneticilerin de bu-
lunduğu 97’si tutuklandı. Özellikle 
Mehmetçik’in Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 
yurt içi ve dışında yürüttüğü operas-
yonlar, zorlu arazi şartlarında dahi 
hız kesmeden sürüyor.

Bölgede herhangi bir ihbar ya 
da istihbarat beklemeksizin şüphe 

uyandıran adreslerin yanı sıra sarp 
arazileri de didik didik arayan Meh-
metçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzin-
can, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, 
Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van 
kırsalı başta olmak üzere teröristler-
ce kullanılan sığınak, barınak ve de-
poları belirleyip tek tek imha ediyor. 
Yaz mevsiminin yaşandığı şu sıralar 
teröristlerin eylem yapmasına fırsat 
vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi 
şartlarındaki olumsuzluklara aldırış 
etmeden operasyonlarını kararlılıkla 
yürütüyor.

SÖZDE SORUMLULAR 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri, yurt dışında 
olduğu gibi yurt içinde de terör un-
surlarını yok etmek için çalışmaları-
nı ara vermeden sürdürüyor. Doğu 
ve Güneydoğu kırsalında hava ve 

kara operasyonlarıyla teröristlere 
hem personel hem de ciddi lojistik 
kaybı yaşatan güvenlik güçleri, ör-
gütün birçok sözde sorumlusunu 
da etkisiz hale getirdi. TSK’nın 30 
Nisan’da Siirt’te düzenlediği ope-
rasyonda sağ ele geçirilen teröristin, 
kırmızı bültenle aranan “Malik” kod 
adlı Osman Özonal olduğu tespit 
edildi. Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 
18 Mayıs’taki hava destekli operas-
yonda etkisizleştirilen 5 teröristten 
birinin, “Aranan Teröristler Listesi”-
nin gri kategorisinde yer alan Zeynal 
Küçük, birinin de aynı kategoride 
aranan “Fuat Fikri” kod adlı Fuat 
Akkaya olduğu bildirildi. Siirt’te 22 
Mayıs’taki operasyonda etkisiz hale 
getirilen PKK’nın sözde “Siirt Deşto-
va Gücü Sorumlusu” “Kendal” kod 
adlı Adnan Çelik’in, Terör Arananlar 

Listesi’nde gri kategoride yer aldığı 
belirlendi. Tunceli’nin Hozat ilçesi 
kırsalındaki 29 Mayıs’ta düzenlenen 
operasyonda, Aranan Teröristler 
Listesi’nde gri kategoride yer alan 
“Berhudar-Genco” kod adlı Mustafa 
Şeker adlı terörist ölü ele geçirildi. 
Giresun’un Güce ilçesinde 31 Ma-
yıs’ta düzenlenen operasyonda et-
kisiz hale getirilen 2 teröristin Eren 
Bülbül’ü şehit eden gruptan olduk-
ları bildirildi.

 MAYIS AYINDAKİ TERÖR 
OLAYLARINDAN BAZILARI

Mayısta meydana gelen bazı te-
rör olayları şöyle:

- Şırnak’ta Bestler Dereler böl-
gesinde 11 Mayıs’ta terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonda, terö-
ristlerin döşediği el yapımı patlayı-
cının infilak etmesi sonucu 1 asker 
şehit oldu, 1 asker yaralandı.

- Ağrı’da 20 Mayıs’ta bölücü te-
rör örgütü üyelerince yola döşenen 
el yapımı patlayıcının infilak etmesi 
sonucu biri asteğmen 2 asker şehit 
oldu.

- Güvenlik güçlerinin 21 Ma-
yıs’ta Irak’ın kuzeyindeki operas-
yonu sırasında teröristlerin saldırısı 
sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker 
yaralandı.

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 
24 Mayıs’ta PKK’lı teröristlerce yola 
tuzaklanan el yapımı patlayıcının in-
filak etmesi sonucu 2 güvenlik koru-
cusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu 
yaralandı.

- Irak’ın kuzeyinde 31 Mayıs’ta 
bölücü terör örgütü mensupları ile 
çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.
n HABER MERKEZİ

‘Esnafı borçlu durumdan çıkaracağız’

24 Haziran cumhurbaşkanı se-
çimi ve genel seçimler öncesinde 
seçim çalışmalarını aralıksız sürdü-
ren İyi Parti Milletvekili Adayı Sevil 
Sargın,  Kadınhanı  esnafını gezerek 
sorunlarını dinledi. Karşılıklı görüş 
alışverişi şeklinde  geçen ziyaretler-
de 5 milyon vatandaşımızın tüketici 
kredisi, kredi kar ve kredili mevdu-

at hesaplarından doğan borçlarının  
silineceğini ifade eden  aday Sevil 
Sargın, Kadınhanı esnafı ve vatan-
daşlardan yoğun ilgi gördü.

İyi Parti Konya Milletvekili Adayı  
Sevil Sargın, “Ülkemizdeki  esnaf ve 
sanatkarın içinde bulunduğu duru-
mu  parti genel merkezimiz olarak 
yakından takip etmekteyiz.  Yaşa-

nan sıkıntıların ne olduğunu   çok iyi 
biliyoruz. Bu sebepledir ki esnafımı-
zın borçlu durumdan çıkarılması ve 
rahat nefes alması konusunda çö-
zümlerimize seçim beyannamemiz-
de detaylı olarak  yer verdik.  Türki-
ye bir çıkış noktası  bunalımı yaşıyor. 
Maalesef mevcut muhalefet partileri 
de  bu bunalıma bir çare bulamadı. 

Bu  nedenle de partimizin kurul-
ması ve  zamanlaması büyük önem 
taşımaktadır. Bize karşı ciddi bir te-
veccüh var. Biz tüm  kadrolarımız-
la ülke  yönetimine talibiz’’şeklinde 
konuştu. İyi Parti  seçim gezisi ziya-
retlerine Kadınhanı  ilçe başkanı ve 
yöneticiler de iştirak etti.
n HABER MERKEZİ 

Yasalar; hürriyeti-
mize koyduğumuz ya-
saklarımızdır... 

Sınırlamalarımız, 
engellemelerimiz, gem-
lerimiz... 

Sahi neden böyle 
bir sınırlamaya ihtiyaç 
duyar insan?!.. Nedir 
bu sınırlamanın gerek-
çesi? Bir kader mi? İn-
sanın fıtratından, yaratı-
lışından kaynaklanan bir 
şey mi? İnsanın ve tüm yaratılmışla-
rın ‘yaratık’ olmasıyla bir bağlantısı 
var mı? Yaratılmış olduğumuz için mi 
kendimizi sınırlıyoruz yoksa? Başka 
bir ifadeyle ‘yaratılmış’ olmanın sınır-
lamayla bir bağlantısı var mı? Yaratıcı 
her yarattığını eksik mi yaratıyor (!) 
yoksa yaratılanın ‘mükemmel’ olan-
dan bir cüz olması hasebiyle sınırlı 
olması mı söz konusu olan…

Bizi sınırlayan biz miyiz, bizi yok-
tan var eden mi?!.. kendi kendimi, 
dünyamızı bir buyruğun, yaratılmışlı-
ğın bilinciyle mi sınırlıyoruz, bilinçsiz 
cemi? Bir buyruğun direktifleri doğ-
rultusunda sınırlıyorsak, yaratılmış 
olmanın, eksik olmanın bunda bir 
katkısı var mı? Eksik yaratılmış olma-
nın etrafımıza tel örgüler çekmemize 
katkısı ne kadar? Yaratan düşünce, 
idrak kabiliyetimizin ve duyu organ-
larımızın kabiliyetini, frekansını biraz 
daha yükseltmiş olsaydı sınırlama-
larımız sınırı da o oranda genişler 
miydi?...

Yaratılmanın  verdiği eksiklikle 
yaşamımızı idâme ettirirken, eksik 
olmanın verdiği eksiklikle kendimizi 
ve dünyamızı eksik yönettiğimiz için 
mi yaşam alanımızı sınırlıyoruz?!.. 
Yoksa algılama ve değerlendirme 
kabiliyetimiz sınırlı olduğu için bece-
rebildiğimiz bu mu?..

Sınırlı  ve eksik yaratılanın sınır-
lanın genişlemesi, eksikliğinin gide-
rilmesi, tamamlanmamsı mümkün 
mü? Sınırlar aşıla bilir mi? Yaratıl-
mışların bir yaratı tarafından yoktan 
var edildiği düşüncesi ekseninden 
uzaklaşan materyalist düşünceye 
göre insanın hürriyetinin boyu kaç 
metredir? İnsanlık içinde bulunduğu 
bu kısır döngüden günün irinde kur-
tulacak mı? Tekrar ait olduğu yerlere; 
kırlara,  dağlara, sadece elleri, ayakla-
rı, aklının -kim tarafından verildiğini 
hiçe sayarak- güçleri doğrultusunda 
sınırları yıkarak dönecek mi? Bir ara-
da yaşamak; bir şehir de, kasaba da, 
köy’de diz dize oturup sonrada “git 
öte” diyerek yetmişinde yedi yaşında 
çocuklar gibi bir birimizin yüzünü tır-
mıklamak zorun damıyız? 

Konuyu inanç yönünden değer-
lendirmememiz gerekirse yaratıcı,  
‘insanı’ yaratılanların en şereflisi, (üs-
tünü) olarak yaratımı diyor. Yani bizi 
diğer yaratılmışlara hükmedebilecek 
yetenekte ve kabiliyette. –peki niye 
öyle yarattın Ey! Yaratıcı- Bana kulluk 
edesiniz diye. Niye kini?!.. sen ki her 
şeyi yaratansın, bir kulluğa mı kaldı?! 
İstesen pekâla kullarında en âlâsını - 
sana kullukta sıfır kusur hatalı (melek-
ler gibi) insanlar yaratırsın- niye böyle 
bir kul yarattın ortada duran? -hikme-
tinden sual olunmaz- başka ne yaptın 
ey! Yaratıcı? Birde o insanlara yerle-
rin ve göklerin kabullenmekten ber-
taraf olduğu emanet verdim... Nedir 
o, akıl, sorumluluk, irade, kendini bil-
mek, özel teşebbüs. Nasıl kabul ettik 
biz bu emaneti Ey Yaratıcı?! Yerler ve 
gökler diğer yarattıkların kabul etme-
di de? Eee ben sizi bu emaneti kabul 
edecek kabiliyette yarattım da ondan. 
Peki diğer yaratıklar emanetinizi ka-
bul etmemekle size isyan etmediler 

mi? Onlara bu kabili-
yeti vermediğim için 
sorumlulukları yoktur. 
Çünkü üstünlüğü size 
verirken hercai olarak 
vermedim. Arkasından 
sorumluluk verdim.

Sizi yaratılmışların 
en şereflisi yaratman bir 
rastlantıdan ibaret değil-
dir. Tamamen planla-
malarım doğrultusunda 
yapmış olduğum bir ey-

lemdir. Yarattığım tüm canlı ve cansız 
varlıkların yeryüzündeki yaşamlarını 
belirli bir düzene soktum. Seni de 
(ey İnsan) yaratılmışların en rütbe-
lileri olarak onların başına komutan 
olarak atadım. Sebep ise Ey! Kul se-
ninle kendi arama kurmuş olduğum 
‘kıl’dan köprüdür.

Dikkat eder yaratılış gayene 
ters düşmezsen aramızdaki trafik 
bir ahenk içinde seyredecek. Dikkat 
etmezsen bu köprüden uçuruma 
yuvarlanırsın ama aramızdaki abdiyet 
ve yaratıcılık hep böyle kalacak. Seni 
kendimden ayırmam, ya da senin 
benden ayrılman söz konusu değil-
dir. Çünkü ben asılım sen suretsin… 
Münasebetimiz ezeli ve ebedidir…

Konuyu insanların ve canlıların 
uzun süren bir gelişim sürecinden 
geçtikten sonra bu gelişmiş haline 
eriştiği yönünde değerlendirirsek, bu 
bir duraklama dönemi midir? Neden 
kendimizi ve hayatımızı sınırlıyoruz? 
Bu gelişimlimizin ulaştığı son nokta-
mı? Neden ilerleme kat etmiyoruz? 
Bu güne kadar gelişme kabiliyetimiz 
varken şimdi ne oldu? Yaşam alanı-
mızı neden daraltıyoruz? Üzerimizde 
gelişmemize engel bir durum yokken 
neden kendimizi zindanlarda çürütü-
yoruz?!..  

Burası  komşunun arsası ge-
çemezsin. Kiralamış olduğun evi 
kontratın dışında bir amaç için kul-
lanamazsın. Apartman içinde yüksek 
sesle konuşamazsın. Meskûn mahal-
de silah kullanamazsın... 

Sokaklara çöp atamazsın. Ar-
sana imar ve iskân yasalarına aykırı 
şekilde kat çıkamazsın... 

Kimliksiz dolaşamazsın. Ülken-
den dışarıya Pasaportsuz çıkamaz-
sın. Bu ülkeye vizesiz giremezsin...

Niçin kendimizi böylesine bir bil-
mecenin içine atmışız.?!..   

Hani, kuşlar kadar hür,
Denizler kadar dalgalı, 
Irmaklar Kadar lirik, 
Karlı dağlar gibi pervasız yaşa-

mak varken...
Hani küheylanlar gibi yeşil Vadi-

lerde dolaşmak, Arılar gibi her çiçek-
ten bal almak varken 

sınırlamalar niye?!..
Neden özgür ayaklarımıza Pran-

ga, hoyrat bileklerimize Kelepçeler 
vurmuşuz?!..

Hani, bülbülü altın kafes sıkar da 
bizi sıkmaz mı?!..

Şimdi işimiz ne altın kafeste?!..
Vatan...
Vatan demekten başka...
Kafes bizim mi olmalı? Neden 

Vatan ve terennümlerimiz?!..
Yoksa altın kafes bize mi layık? 

Hiçbir varlığı altın kafese layık görme-
diğimiz bencilliğimiz niye?!

Bu ne bencillik!..
Bülbül dağları sever bırakın git-

sin. Biz kafesi. Neden?!..
Çünkü kafes altın.Biz malı severiz 

arkadaş!...
Onunla her şeyi satın alabiliriz. 

Yasaları değil ama yasacıları,
Yaşattıklarıyla gurur duyan ya-

sakçıları...

YASALAR VE İNSANLAR...   

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK

mulayim@selcuk.edu.tr
PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYİM  
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Sektör Kimya, iftarda buluşturdu
Endüstriyel temizlik malze-

meler üreticilerinin lider Fabrikası 
Sektör Kimya AŞ, müşterilerini, 
tedarikçilerini, çalışanlarını iftar-
da buluşturdu. 150  çalışanı olan 
şirket, Türkiye genelinde yaygın 
pazarlama ağı ile sektörün lider fir-
malarından.  Asya, Avrupa, Afrika 
ve Ortadoğu’da hızla büyüyen ih-
racatı ile Konya’nın stratejik konu-
muna uygun bir gelişme gösteren 
firma, yerli üretim kapasitesi ile göz 
dolduruyor. Konya’daki tedarikçiler 
vasıtası ile Konya ekonomisine kat-
ma değer meydana getiren Sektör 
Kimya, üniversite öğrencilerine 
sağladığı  staj imkanları ile de  şeh-
rin insan kaynaklarına ayrıca katkı 
sağlıyor. Prohijyen ve OXY marka-
ları altın endüstriyel  temizlik ürün-
leri pazarının ihtiyacı olan  toz ve 
sıvı bütün ürünleri  üreten Sektör 

Kimya AŞ  ürün yelpazesi ile de pa-
zardaki güçlü bir konumda. 2018 
yılında hedeflerine uygun bir şekil-
de büyüdüklerini söyleyen Genel 
Müdür Yusuf Bodur, laboratuvar-
larında ürettikleri formüllerle  ül-
kemiz ekonomisine  katma değeri 
yüksek ürün üretmenin övüncünü 
yaşadıklarını ifade etti. Hedeflerinin 
sürdürülebilir kalite,ile pazardaki 
paylarını büyütmek istediklerini,  
Bunu yapabilmek için bilgi beceri 
ve ekibe sahip olduklarını vurgu-
ladı. Konya’nın  dünya pazarının 
önemli bir nüfusunun merkezi ol-
duğunu, bunu değerlendirmek için 
1,5 yıl önce Konya’ya geldiklerini 
bundan da menün olduklarını dile 
getiren Bodur,  gelişme ve büyüme 
için yatırımlara devam ettiklerini 
bildirdi.
n HABER MERKEZİ

SP Konya İl Başkanlığı düzenlemiş olduğu program ile 27. Dönem Milletve-
kili Seçimleri için adaylarını tanıttı. SP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman, 

“Milli Görüş Hareketi asla şer ile ittifak yapmadı ve yapmayacak da” dedi 

‘Milli Görüş Hareketi
şer ile ittifak yapmadı’

Saadet Partisi (SP) İl Başkanlığı 
tarafından, 27. Dönem Milletvekili 
Seçimleri Konya Milletvekili aday 
tanıtım programı düzenlendi. Bayır 
Diamond Otel’de düzenlenen prog-
rama Saadet Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Lütfi Yalman, Saadet 
Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çe-
tinkaya, Saadet Partisi Yüksek İsti-
şare Kurulu (YİK) Üyesi  Hasan Hü-
seyin Öz, Saadet Partisi Genel İdare 
Kurulu (GİK) Üyesi Mehmet Şen, 
Meram Belediyesi eski Başkanı ve 
eski milletvekili Veysel Candan, Sa-
adet Partisi İl Başkanvekili Hüseyin 
Saydam, Anadolu Gençlik Derne-
ği (AGD) Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ali Korkmaz, AGD Konya 
Şube Başkanı Mehmet Parlak ve Sa-
adet Partisi Milletvekili adaylarının 
yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 
“ARTIK MİLLETÇE ÇOK YORULDUK”

Milletçe ülkenin çok yorulduğu-
nu dile getiren Saadet Partisi Konya 
İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Say-
dam Türkiye’nin artık dinlenmeye 
ihtiyacı olduğunu da söyleyerek 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Milletçe çok yorulduk. 16 yıldır her 
gün yeni bir gerginliğe uyanmaktan 
yorulduk. Her seçimden önce istik-
rardan bahsedip, seçimden sonra 
istikrarsız olan politikalardan yorul-
duk. Esnafımız, çiftçilerimiz, öğret-
menlerimiz, öğrencilerimiz, velileri-
miz, hatta hukuk bile yoruldu. Her 
gün farklı bir tavır sergilemekten bi-
zimle irtibatları olan dış ülkeler bile 
yoruldu. İşin ilginci miting zaman 
meydanda bekletilen, polislerimiz 
bile yoruldu. Artık yeter… Buna bir 
dur demenin zamanı yani dinlen-
me zamanı geldi. Artık Türkiye’nin 
bir dinlenmeye ihtiyacı var. Her şey 
karman karışık hale geldi. Ülkemizin 
düşünüp yeni bir yol haritası çizme-
si gerekiyor. Milletin, Riyakâr sahibi 
inançlı kadrolara ihtiyacı var.  Böyle 
bir kadroda Saadet Partisinde var. 
Böyle bir kadroyu da sizlerle tanıştır-
mayı amaçladık. 25 Haziran’da ül-
keyi huzura, sükûnete kavuşturacak 

kadrolarımızı meclise göndereceğiz. 
24 Haziran’a kadar hem adaylarımız 
hem de teşkilat mensuplarımız can-
la başla çalışıp gece gündüz deme-
den her kesime sesini duyuracak. 
24 Haziran günüde sandıklara sahip 
çıkacağız. Son yapılan düzenleme 
ile seçim ittifakları sayesinde baraj 
problemi diye de bir şey kalmamış-
tır. Artık oylarınız boşa gitmeyecek-
tir”

“MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ ASLA 
ŞER İLE İTTİFAK YAPMADI VE 

YAPMAYACAK DA”
Saadet Partisi Genel Başkan 

Yardımcısı Lütfi Yalman, ‘akıbet için 
niyetin halis olması lazım‘ diyerek 
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Bi-
liyorsunuz, Milli Selamet Partisi ve 
Cumhuriyet Halk Partisi diye bir 
hükümet kurulmuştu. O dönemler-
de korkunç bir saldırıya uğramıştık. 
1974 yılında çıkardığımız affın arka-
sında da fitne aradılar. Bu affın ar-
dında halis niyet vardı. İnancından 
dolayı içeri girenler 1974’e kadar 

affa uğramamıştı. 1974 yılındaki af 
bu sebepten ötürü çıktı. 3 bin kişi 
vardı inancından dolayı içeride ya-
tan. 1974 yılında yapılan yanlışlar 
bugün de yapılıyor. Milli Görüş Ha-
reketi asla şer ile ittifak yapmadı ve 
yapmayacak da. Akıbet için niyetin 
halis olması lazım. Bütünleşince 
BOP Eş başkanlığından vazgeçecek 
misiniz? ABD ile dostluğu bıraka-
cak mısınız? Türkiye’yi bölünmeden 
kurtarabilecek misiniz? Sorduk, ses 
çıkmadı. İttifakı kendileri istedi. ‘Biz 
aldatmayız ve aldanmayız’ dedik. 
Bu ülkeyi biz kamplaştırmayacağız, 
niyetimiz bu. Troller iftira attı, at-
maya da devam edecekler. Biz, mil-
letin, ümmetin aleyhine bir ittifakın 
içinde olmayız. Vatandaşımızın bu 
konuda içi rahat olsun” dedi.

Saadet Partisi’nin 15 Kişilik Kon-
ya aday kadrosu ise şu şekilde be-
lirlenmişti; Mustafa Özkafa, Hasan 
Hüseyin Uyar, Mustafa Derbentli, 
Sinan Toprak, Muhammet Uzun, 
Ahmet Büyüktermiyeci, Yavuz Ay-
dın,  Kenan Özcan, İsmail Hakkı Ba-
cak, İsmail Aydilek, Mahmut Sami 
Büyükyılmaz, İsmail Bulut, Ömer 
Mücevher, Sefa Yılmaz, Kerim Şe-
nel.  n HÜSEYİN MENEKŞE

Arabada giderken 
radyoda  Fenerbahçe 
kongresinden yayın ya-
pılıyordu. Ali Koç konu-
şuyordu.

Biraz dinleyince ku-
lak kesildim.  Tane tane ,   
yavaş yavaş konuşuyor-
du.. Sesi başlangıçta ge-
reğinden fazla sade iken 
sonra kongre rengine 
büründü . Ama yine de 
tevazununhakim olduğu 
bir konuşmaydı.  Hayranlıkla izledim.

Rakibini  eleştirirken  saygılı, ra-
kibinin iyi taraflarını samimice ortaya 
koyan, eksikliklerini  de kırmadan dile 
getiren bir üslubun hakim olduğu bir 
atmosferi yansıtıyordu.

Başarısızlığın sebeplerini ortaya 
koyarken olayları net bir şekilde analiz 
ediyordu.

Projelerini  ve yapacaklarını anla-
tırken, rakibinin zaten başarısız olduğu 
sonucu çıkıyordu.

Bir Beşiktaşlı olarak   ilgi ile dinle-
dim, konuşmayı.

Konuşmanın içeriği güçlü,  sesi  
mütevazı idi.

Tam bir iş adamı dedim.   İkna edi-
ci şekilde konuşuyordu.

Yöneteceği kurumu kısır çekişme-
lerin  girdabından çıkarıp  evrensel fut-
bolun  merkezine çıkaracağım mesajını 
net bir şekilde ifade ediyordu.

Başına geçeceği kurumu kurum-
sallaştırabilmek için adeta gelecekteki 
yönetim biçiminin ilkelerini  ortaya 
koyuyor, organizasyonu nasıl bir ekiple 
yöneteceğini,   nasıl bir yönetim biçimi 
sergileyeceğini gösteriyordu.

Sonra ülkemizdeki seçimleri hatır-
ladım, biraz burukluk yaşadım.   

Biz manaya, iknaya, analize değer 
veren bir tercihten çok gücün gürültü-
de olduğuna inan bir yapımız var diye 
aklımdan geçirdim.

Tam o sırada Ali Koç,  Aziz Yıldırım 
dönemini anlatırken  Aziz Yıldırım’ın 
olumlu yanlarını  bir bir taktir edip öv-
dükten sonra eksikliklerini de dile geti-
riyordu.

20 yıllık yöneticiliği sırasında hep 
hataları karşısına yükleyen bir tarzı ol-
duğunu, kendi öz eleştirisini yapmadı-
ğını söylüyordu.

Hiç kimse Fenerbahçe’den büyük 
değil diyen Aziz Başkan’a aynı cümleyle 
; siz de Fenerbahçe’den büyük değilsi-
niz diyordu, Ali Koç.

Her başarıyı  kendinize mal ettiniz,  
hep ‘’ Ben’’ dediniz. Başarısızlığı baş-
kalarına fatura ettiniz derken,  gücün 
ülkemizdeki genel tavrını da dile geti-
riyordu.

Tam bir yönetim bilgesi kıvamında 
bir konuşmaydı.

Şampiyon olduğumuz zamanlar-
da; Teknik direktörlerin başarılarını; yok 
saydınız,

‘’Sanki o mu bizi şampiyon yaptı?’ 
diyerek hep küçümsediniz. Sanki kendi 
şahsi hesaplarınızdan ödeme yapmış 
gibi ‘Bu parayı vermeseydik şampiyon 
olabilir miydik?’ dediniz. İyi bir başkan 
elde edilen başarılardan sonra emeği 
geçen herkesi taçlandırır ve gurur du-
yar, mütevazı bir şekilde hedefe ulaş-
manın gururunu yaşar’’     diyordu.

Derken iş çevrelerinin yaygın dav-
ranışlarını da Aziz Yıldırım’ın   yönetim 
anlayışında adeta topluma da mesaj 
veriyordu.

Güç zehirlenmesi yaşayan Aziz 
Yıldırım, bu  gücü bırakmama adına ko-
nuşmasını çok gürültülü bir şekilde  ya-
pıyor,  manevralarına devam ediyordu.

Tıpkı güç ile zehirlenen lider ve 
yöneticilerin bulundukları yeri koruma 
adına ayaklar altına aldıkları ilkeleri ez-
dikleri gibi.

Ben konuşmayı izlerken Ülkemizi 

düşündüm.
Yaklaşan seçimle-

ri  düşündüm.  Bağıran 
çağıran liderleri düşün-
düm. Keşke dedim ülke 
sorunlarını da bu tarz bir 
analizle  seçim atmosferi-
ne taşıyabilseydik. 

Ali Koç o sırada 
zamanın değiştiğini söy-
lüyordu. Eskiden gürül-
tü, patırtı manevralarla 
seçmenin gözünü boyu-

yordunuz, şimdi üyeler bilinçli, duyarlı 
analizyapıyorlar  doğru kararı verecek-
ler derken, keşke demekten kendimi 
alamadım.

24 Haziran seçiminde de doğru 
analizlerle karar verebilecek miyiz diye 
düşünmeden edemedim

Ülkemizde genelde, gücü;  ama 
delege, ama nüfuz, ama maddi imkân-
larla elinde bulunduranlar, gürültü ve 
heyecanlı ortamlar yardımı ile insan-
ların algısını sandığa kendi başarıları 
adına taşıdılar.  

Basiretsiz, güç peşinde koşan, ki-
şisel hırslarına her şeyi feda edebilen 
seçilmişler;  yönettikleri ama devlet 
olsun kurumlar olsun şirketler olsun, 
sonuçta çok değerli yılların, emekle-
rin kaynakların israfına sebep oldular.  
Ülke, şirketler takımlar ne başarısızlıklar 
yaşadı.  Ve bu insanlar bu başarısızlık-
larını başkalarına ne kadar kolay mal 
ettiler. Sonuçta neler kaybettik. Hiçbir 
sorumluluğu kabul etmeden, öz eleştiri 
yapmadan.

Ali Koç’un içi dolu dolu bu ko-
nuşmasının ne kadarı sandığa yansır 
bilemem. Ama toplum adına, yöneti-
ciler adına içerisinde dersler dolu bir 
konuşmaydı.

Sonra haber başladığında Liderler-
den haberler vardı. 

Ortam eski Türkiye.
İnsanları rencide eden konuşma-

lar,  laf sokmalar, hakarete varan söy-
lemler.

Kendi tarafının safını pekiştirme 
adına karşı tarafı küçük düşürme savaşı 
devam ediyordu.

Bu gürültünün neresinden mede-
niyete dair proje üretilebilir diye düşün-
düm.

Mitingler daha iyisini yapabilirim, 
benim projelerimden çok, benim haka-
retlerim seviyesinde sürüp gidiyor.

Tıpkı yıllar önce beldemdeki seçim-
ler gibi. İnsanları kahvelerine kadar, oto-
büslerine kadar ikiye bölen politikacılar,  
beldeyi 20 yılda mezraya çevirdiler. 

Ucuz kararlarla beldeyi  yaşanmaz 
hale getirdiler 

Belki bir Bodrum, Kuşadası ya da 
Akdeniz’de  muhteşem bir turizm bel-
desi olabilecek bir yeri,  insanlara zarar 
veren  yolu olmayan bir limanın  teca-
vüzüne terk ettiler.

Demek ki gürültülü heyecanlı se-
çimler, seçmenin dikkatini kendinde 
toplayan hokkabaz misali bir sihirle 
oyunu alan sihirbazın gücü temsil eden 
makama oturmasıymış. 

Güçlülerin gürültüleri devam ettiği-
ne göre, bu düzen hala devam edeceğe 
benziyor.

Aklımızı başımıza, irademizi elimi-
ze alma zamanı geldi de geçiyor.

Seçmen olarak bizler kendi hırs-
larımızdan, duygularımızdan sıyrılıp iyi 
analiz edip muhasebe yapıp derin mu-
hakeme ve feraset ile karar vereceğimiz 
bir seçime gidiyoruz.

Şaşalı,heyecanlı , kulağımıza hoş 
gelen , duygularımızı okşayan, hırsları-
mızı hareketlendiren  gürültülü güçleri 
tercih edeceğimize , içeriği güçlü ayak-
ları  yere basan, stratejik olarak zaman 
ve mekan içinde ülkemizi, kurumumu-
zu geleceğe taşıyacak tercihlerimizle 
karar vermeliyiz.

ALİ KOÇ,FB KONGRESİ GÜCÜN GÜRÜLTÜSÜ

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Hüseyin Saydam Lütfi Yalman



4 HAZİRAN 2018 13HABER 

Kredi çekip, bisikletle Türkiye turuna çıktılar 35 ülkeden 200 öğrenci birlikte iftar yaptı
Çektikleri banka kredisi ile kö-

pekleri Eska ile birlikte “2 Pedal, 
4 Pati” sloganıyla Türkiye turuna 
çıkan iki bisikletsever, Beyşehir il-
çesinde mola verdi.  İstanbul’dan 
bisikletleriyle ve özel olarak yap-
tırdıkları römorka bindirdikleri 1 
yaşındaki dişi Sibirya kurdu olan 
köpekleri ‘Eska’ ile Şubat ayında 
başlayan Türkiye turunda yaklaşık 
4 bin kilometre boyunca pedal çe-
viren Sinan Akın ve Serdar Kepe-
nek, Beyşehir ilçesine ulaştı. Bey-
şehir Kültür ve Turizm Derneği 
Bisiklet Topluluğunun misafir etti-
ği iki arkadaş, geceyi şehir merke-
zinde geçirdikten sonra Isparta’ya 
doğru hareket etti.  Yaklaşık 10 
yıldır bisiklet sürdüğünü belirten 
Sinan Akın, çocukluk arkadaşı olan 
Serdar Kepenek’le birlikte yola çık-
tıklarını anlatarak, “Bugün Beyşe-
hir’deyiz, buradan Isparta yönüne 
devam edeceğiz. Türkiye turu 

Serdar’la bizim ortak çocukluk ha-
yalimizdi. Benim bir de ek hayalim 
vardı. O da bir köpek sahibi olmak-
tı. Önce Eska’yı sahiplendik. Son-
rasında Şubat ayında İstanbul’dan 
yola çıkarak Trakya, Ege, Akdeniz 
ve İç Anadolu’dan dolaşarak turu-
muzu sürdürüyoruz. Yaklaşık bir 
sene sürecek diye planlıyoruz bu 
turu. 4 bin kilometrenin üzerinde 
yol yaptık” dedi. Bisikletsever Akın 

Kepenek de, Türkiye turunun 
bundan sonraki bölümünde yakla-
şık 8 bin kilometrelik yolları daha 
olduğunu dile getirerek, “Doğu 
ortalama 6-7 bin kilometre. İç 
Anadolu kaldı, şu an Akdeniz, Ege 
bitti. Marmara da bitti sayılır. İç 
Anadolu’yu gezeceğiz. Ortalama 
bin kilometre kadar, ondan sonra 
doğuya gideceğiz” dedi.
n İHA

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Türkçe Öğretim Mer-
kezi (KONDİL) tarafından düzen-
lenen iftar programına yaklaşık 
35 ülkeden 200 civarında öğrenci 
katıldı. 

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fa-
kültesinde gerçekleştirilen iftar 
programında KONDİL Müdü-
rü Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık’ın 
açılış konuşmasının ardından 
konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, “Bugün aramız-
da Özbekistan’dan misafir heye-
timiz var, kendilerine ‘Konya’ya 
hoş geldiniz’ diyorum. Bu Rama-
zan gününde onlarla aynı sofrayı 
paylaşmak bizim için büyük bir 
mutluluk oldu. Kendilerinden 
Özbekistan’daki kardeşlerimi-
ze selam götürmelerini istirham 
ediyorum. Bu ziyaretin iki kardeş 
ülke arasındaki ilişkilerin daha üst 
seviyeye çıkmasına vesile olması-

nı diliyorum” dedi. Rektör Şeker, 
Ramazan ayının paylaşma ve da-
yanışma ayı olduğunu söyleyerek, 
“Her günümüzün Ramazan günü 
gibi olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.  Konuşmaların ardından 
Rektör Şeker, Özbek heyetin hedi-
ye ettiği Özbekler tarafından özel 
kişilere giydirilen çapanı giydi. 
Rektör Şeker de Uluslararası Altın 
Miras Vakfı Ankara Bölüm Başka-
nı Süleyman Merdanoğlu’na por-

selen tabak takdim etti. Programa, 
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Önder 
Kutlu ve Prof. Dr. Mehmet Emin 
Aydın, KONDİL Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Kırbıyık, Özbekistan 
Uluslararası Altın Miras Vakfı ve 
Özbekistan Karşı Devlet Üniver-
sitesinden bir heyet ile akademis-
yenler ve davetliler iştirak etti.
n İHA

Gençlerle biraraya gelen AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, “Karar alma süreçlerinden sosyal 
politikalara, eğitimden istihdama kadar her alanda gençlerimizin daha aktif rol almalarını sağlayacağız” dedi 

‘Gençliğe güveniyoruz’
Seçim çalışmaları kapsamında 

Japon Kyoto Parkı’nda gençlerle 
sohbet eden Önceki Dönem Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve 27. 
Dönem AK Parti Konya Milletvekili 
Adayı Tahir Akyürek, AK Parti Me-
ram İlçe Gençlik Kolları Başkanlı-
ğı’nın Evliya Çelebi Parkı’nda açtığı 
seçim çadırında yine gençlerle bir 
araya geldi.

Genç neslin Türkiye üzerinde 
oynanan oyunların ve 24 Haziran 
seçimlerinin kendi gelecekleri açı-
sından öneminin farkında olduğunu 
gördüklerini ifade eden Tahir Akyü-
rek, “Biz gençlerimize güveniyoruz. 
Gençliğimizi bugünün enerjisi, ya-
rınların teminatı olarak görüyoruz 
ve 25 Haziran sabahından itibaren 
ülkemizi hep birlikte dünyada söz 
sahibi lider ülke konumuna kavuş-
turmayı hedefliyoruz” dedi. 

14 yıllık Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı döneminde belediye 
olarak gençlik merkezleri, mesleki 
eğitim merkezleri, kütüphaneler ve 
kültür merkezleri gibi hayata geçiri-
len çok sayıda projelerle her zaman 
gençlerin yanında olduklarını ve 
onlara her türlü desteği verdiklerini 
ifade eden Tahir Akyürek, AK Parti 
iktidarları döneminde de gençlere 
yönelik bir çok çalışma yapıldığını 
söyledi. 

Özellikle gençlerin karar alma 
mekanizmalarına daha erken ka-
tılımını sağlayarak seçilme yaşının 
25’ten 18’e düşürüldüğünü hatır-
latan Akyürek, “AK Parti bunu sa-
dece hükümet politikalarında değil, 
partimizin gençleşme yaklaşımına, 
gençlere siyasette imkan tanıma 
anlayışında da göstermektedir. Yine 
Üniversiteye girişte uygulanan kat-
sayı adaletsizliğine AK Parti iktidar-
ları döneminde son verildi. Yıllarca 
Türkiye’deki ayrımcılığın sembolü 
haline gelen başörtüsü yasağı AK 
Parti döneminde kaldırılarak üniver-

site kapılarından kovulan, devlet da-
irelerine sokulmayan başörtüsünün 
her alanda serbest hale getirilmesi 
sağlandı. İlk kez genç istihdamı için 
teşviklerin sağlandığı dönem de AK 
Parti dönemleridir. Gençlere yö-
nelik daha sayabileceğimiz onlarca 
hizmetin yanında AK Parti olarak 
önümüzdeki dönemde de karar 
alma süreçlerinden sosyal politika-
lara, eğitimden istihdama kadar her 

alanda gençlerimizin daha aktif rol 
almalarını sağlayacağız” dedi. 

AKYÜREK İFTAR 
PROGRAMINA KATILDI 

Meram Belediyesi’nin Kalfalar 
Mahallesi Kapalı Pazar yerinde or-
ganize ettiği iftar programına da 
katılan Tahir Akyürek, Evliya Çelebi 
Parkı Kafem’devakit geçiren vatan-
daşlarla da selamlaşarak bir süre 
sohbet etti.

Vatandaşlar Konya Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından işletilen 
ve şehrin sosyal hayatına da renk 
katan Kafem’lerden memnun ol-
duklarını dile getirerek, böyle ne-
zih ortamların oluşturulmasında 
emeği geçenlere teşekkür ettiler 
ve bu tür mekanların Konya gene-
lindeki sayılarının da artırılmasını 
istediler.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi’nden, Keloğlan masalları
Seydişehir İlçe Belediyesi, Ra-

mazan etkinlikleri kapsamında 
çocuklara yönelik hazırladığı ‘Ke-
loğlan Masalları Müzikali’ minik 
izleyiciler ile buluştu. 

15 Temmuz Milli İrade Mey-
danında düzenlenen etkinlikte 
çocukların severek izlediği ‘Keloğ-
lan Masalları Müzikali’ şarkıları ve 
sahne etkinlikleriyle çocukları eğ-

lendirdi. Seydişehir Belediyesinin 
15 Temmuz Milli İrade Meyda-
nında hazırlanan alanda palyaço-
lar eşliğinde başlayan Ramazan 
etkinliklerinde çocuklar yarışma-
lar, oyunlar ve çeşitli gösterilerle 
eğlenerek Ramazan geceleri yaşı-
yor. ‘Keloğlan Masalları Müzikali’ 
özel şarkıları, etkileyici dekoru ile 
çocukların hayal dünyasına renk 

katarken, Bilgecan Dede, Balkız, 
Karavezir, Huysuz, Uzun gibi ka-
rakterler ile çocuklarlar aileleri ile 
birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi. 

Müzikalin hikayesi ise şöyle: 
Karavezir yüzünden Elma Şekeri 
Festivali’nin yapılamadığını öğre-
nen Keloğlan, Bilgecan Dede ve 
Balkız’ın da yardımıyla, Elma Şeke-
ri Festivali’ni gerçekleştirmek için 

Uzun, Huysuz, Karavezir ve mu-
hafızlara karşı zorlu bir mücadele 
vermek zorunda kalır. Kıvrak ze-
kasıyla da bunun üstesinden gelir. 

Ramazan etkinliklerinin so-
nunda Seydişehir Belediyesi tara-
fından çocuklara ve yetişkinlere 
çeşitli hediyeler ve ikramlar dağı-
tıldı.
n İHA

Merhaba sevgili 
okurlarım,

Bu gün ki yazım-
da adam ustaların-
dan bahsedeceğim.

Adam ustası us-
taların en önemlisi 
en kıymetlisi ve en 
sorumlusudur.Ayak-
kabı ustası, bakır 
ustası, inşaat ustası 
vs. biliyorsunuz usta 
türü çoktur. Bu ustalarımız usta-
lıkları yanında birlikte çalıştıkları 
çırak ve kalfalarına  bu işleri öğ-
reterek usta haline getiriyorlar.

Bilgi ustası olan eğitimcileri-
miz,öğretmen ve akademik eği-
timcilerimiz ise bilgi ve ilim usta-
ları olarak insan yetiştirmekte ve 
adam ustalığı yapmaktalar.

Bilhassa eğitimcilerimiz bu 
hususta en önemli unsurları-
mızdır.Kültürel, siyasi, ekonomi 
vs. bütün konularda geleceğin 

beyin takımını yetis-
tirecek ustalarımız-
dır.O nedenledir ki 
bu sorumlulukları 
omuzlarında taşıya-
rak hareket etmeli-
dirler.Toplum  bilinci 
içerisinde yetiştirilen 
insanlara ihtiyacımız 
vardır.

Şayet temiz eği-
timli vatanına mil-

letine faydalı insanlar istiyorsak 
önce vatan ve millet için iyi eği-
timciler yani ustalar yetistirmeli 
onlardan da değerli vatan evlat-
ları almalıyız.Vatan aşkımızı ve 
bilincimizi başka fikirlere ipotek 
ettirme

meliyiz.Aksi halde bütün milli 
degerlerimiz  başka güçlerin bas-
kısından kurtulamaz.Birligimiz 
gücümüzdür.

Hepinize selam ve saygılar 
sunarım

ADAM USTALARI

Ak Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun Çumra’da teşkilat ve esnaf 
ziyaretinde bulundu.  Ak Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Sorgun’un 
ilk durağı Ak Parti Çumra Seçim 
Koordinasyon Merkezinde partili-
lerle buluşmak oldu. Sorgun’u Ak 
Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Ya-
ğıclar, Çumra Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Oğuz ve çok sayıda par-
tili karşıladı.   Sorgun; “Buradaki 
arkadaşlarımız gece gündüz canla 
başla çalıştıkları sürece Çumra ke-
sinlikle Allah’ın izniyle 1 Kasım se-
çimlerinde almış olduğumuz oyun 
üstüne çıkacaktır ben buna gönül-
de inanıyorum.  Önce heyecanı biz 

duyacağız biz heyecan duymaz-
sak karşımızdakine bu heyecanı 
aktaramayız biz inanacağız inan-
dıracağız. Benim her geldiğimde 
hatırladığım bir meşhur Çumra 
sloganı var; Yağmur Çamur Far-
ketmez, Çumra Seni Terketmez, 
bunu hiçbir zaman aklımdan çıkar-
mıyorum. Çumra adamları değil 
davayı terketmez Allah’ın izniyle 
dedi. Sorgun partililerle buluştuk-
tan sonra Çumra’da esnaf ziyareti 
gerçekleştirerek vatandaşlarla bir 
araya geldi vatandaşların Ramaza-
nı şerifini tebrik etti ve 24 Haziran 
seçimlerinde neler değişeceğini 
anlattı.
n HABER MERKEZİ

‘Çumra adamları değil,
 davayı terketmez’

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ
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Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili  Latif Selvi, “İLO’da Türkiye’yi Memur Sen 
temsil edecektir. Tam 66 yıl sonra sendikamız bu yetkiyi almıştır” dedi

Bu yıl İLO’da Türkiye’yi 
Memur-Sen temsil edecek

Karatay Belediyesi tarafından Akörenkışla Mahallesi’nde iftar programı düzen-
lendi. İstikrara karşı ekonomi oyunlarını başarıya ulaşamayacağı vurgulandı

‘Ekonomi oyunları 
başarıya ulaşamayacak’

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan 
Vekili Latif Selvi’nin konuşmacı ola-
rak katıldığı “Yetkide 10.Yıl” Konya 
Buluşması programı Meram Öğret-
menevi’nde yoğun katılım gerçek-
leşti.

Toplantıya Latif Selvi’nin yanı 
sıra; Şube Yönetim Başkanı Nazif 
Karlıer,  il başkan yardımcıları, ilçe 
başkanları ve yönetimleri,Memur 
Sen’e bağlı sendikaların başkanları 
ve yönetimleri, Ak Parti Konya 27. 
Dönem milletvekili adayı Gülay Sa-
mancı, AK Parti Konya Teşkilatı İl 
Başkan Yardımcısı Fahrettin Kulu, 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy, İl Müdür Yardımcıları, Şube 
Müdürleri,İlçe Milli Egitim Müdür-
leri ve Şube Müdürleri,Konya Sivil 
Toplum Kuruluşları Platform Başka-

nı Muhsin Görgülügil ve davetliler 
katıldı.

Programda konuşan EBS Genel 
Başkan Vekili Latif Selvi, “Dünyanın 
hiçbir ülkesinde sendikalar tüm iş 
kollarında yetkili değildir” dedi. “Al-
lah’a hamdolsun Memur-Sen bütün 
iş kollarında yetkili sendikadır” di-
yen Selvi, “Siz kıymetli müntesip-
leri sayesinde tarih yazmıştır. Bu yıl 
İLO’da Türkiye’yi Memur Sen temsil 
edecektir. Tam 66 yıl sonra sendika-
mız bu yetkiyi almıştır ve bu da faz-
lası ile gurur vericidir. Yıllardır İLO 
da Türkiye’yi temsil eden sendikalar 
hiç bir zaman milli ve yerli bir duruş 
sergilememişlerdir. Ülke ile ilgili bir 
çok kritik meselede hep karşı tara-
fın yanında yer almışlardır. Bizim 
sendika olarak öncelikli görevimiz 

çalışanların kazanımlarını artırmak. 
İkinci iş olarak da geleceğimiz olan 
çocuklarımızın  iyi bir eğitim alma-
larını sağlamaktır.  Amacımız sivil 
toplumu etkili kılmak. Ayrıca mil-
letimizin hissiyatına tercüman ol-
mak,haklının ve mazlumun yanında 
yer almak” şeklinde konuştu. 

EBS Konya Şube Başkanı Nazif 
Karlıer de bir selamlama konuşma-
sı yaparak şunları kaydetti: “Eğitim 
Bir-Sen olarak 14 bin 710, Memur 
Sen olarak 37 bin üye  sayısına 
ulaştık. Bu dönemde 100 den fazla 
öğretmenler odasını ziyaret ederek, 
öğretmenlerimizle istişarelerde bu-
lunduk ve onların taleplerini aldık. 
Çalışmalarımız hız kesmeden de-
vam ediyor.”
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi tarafından 
Akörenkışla Mahallesi’nde düzen-
lenen iftar programına, 27. Dönem 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı 
Ali Sürücü, Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, AK Parti Kara-
tay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK 
Parti Karatay İlçe Teşkilatı Yönetim 
Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay 
Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis 
Üyeleri, Karatay Kent Konseyi Ka-
dın ve Gençlik Meclisi Üyeleri, Kon-
ya Karatay ve Tüm İlçeleri Muhtar-
lar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, 
Mahalle Muhtarları ve Akören Kışla 
ve çevre Mahallelerden gelen çok 
sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesi gerçekleştirdiği ko-
nuşmasında Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli, ülke olarak 
pek çok düşmanımız olduğunu dile 
getirerek, bu düşmanları yenmede 
verdiğimiz mücadeledeki birlik ve 
beraberliğimizin çok büyük önem 
taşıdığını vurguladı. Başkan Han-
çerli, birlik ve  beraberliğimiz de-
vam ettiği sürece bütün problemleri 
aşacağımızı belirtti. Başkan Hançer-
li “6360 Sayılı Büyükşehir Yasası 
ile Akörenkışla Mahallemize 48 
km yol kumladık, asfalt çalışmaları 
gerçekleştirdik, çocuk oyun grupları 
ve suni çim sahasına kadar bir çok 
hizmeti tamamladık belediye olarak 
merkezdeki imkanların merkeze 
uzak mahallelerde de olması için 
çalışıyoruz. Bu kanunun da özü bu” 
dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 

Mehmet Genç, Akörenkışla ve civar 
mahallelerin AK Partiye verdiği des-
tek yüzde doksanın üzerinde, güçlü 
Türkiye, güçlü ekonomi ve güçlü 
tarım için 24 Haziran’da yapılacak 
olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletve-
kili seçiminde de bu desteğin arta-
rak devam etmesini beliyoruz” dedi.

27. Dönem AK Parti Konya 
Milletvekili Adayı Ali Sürücü 24 
Haziranda yapılacak olan seçimin 
Türkiye’deki istikrarın devamı için 
çok önemli olduğu vurgulayarak, 
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın önderliği ve milletimizin 
dik duruşu sayesinde geleceğimize 
sahip çıktık. Parti kapama, gezi olay-
ları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz 
hain darbe girişimi ile devletimizi 
yıkmaya kastettiler. Ama milletimiz 
devletine sahip çıktı. Allah ülkemize 
bir daha böyle süreçleri yaşatmasın. 
Girdiğimiz seçim sürecinde AK Par-
ti’nin ve milletimizin önünü kesmek 
için ekonomi ile uğraşıyorlar. Bu 
oyunlar da milletimizin çabası ile 
başarıya ulaşamayacak.”dedi.
n HABER MERKEZİ

Latif Selvi Nazif Karlıer
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Atabeyi Grup iftarda buluşturdu
Konya’da villa sektörüne 

farklı bakış açısı kazandıran Ata-
beyi Grup önceki akşam sevenle-
rini için iftar programı düzenledi. 
İç mimarlık, Dekorsayon, Medya, 
Reklamcılık ve Danışmanlık gibi 
birçok sektörde adından çokça 
söz etttiren Atabeyi Grup gele-
neksel hale getirdiği iftar yemeği 
programını düzenledi.

Geçtiğimiz yıllarda temel 
atma törenini gerçekleştirdiği 
meşur Atabeyi Villalarında dü-
zenlenen programa AK Parti 
Konya Milletvekili Mehmet Ba-
baoğlu, Konya Tabip Odası Baş-
kanı Dr. Seyit Karaca ve çok sayı-
da misafir katıldı.

Programa katılan misafirleri 
karşılamak için Atabeyi Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Koçak hazır bulundu. 

Programda misafirlere gelenek-
sel Konya Pilavı ikram edildi. 
Programda konuşan Atabeyi 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Koçak, geleneksel iftar 
programına katılan bütün katı-
lımcı misafirlere ve müşterile-
re teşekkür ederek, programa 
katılan misafirleri ağırlamanın 
mutluluğunu yaşadıklarını be-
lirtti.  Düzenledikleri programın 
manevi bir atmosfer içinde ge-
çirmenin mutluluğunu da ya-
şadığını belirten Koçak, ayrıca 
programın kendileri açısından 
güzel ve iyi bir şekilde geçtiğini 
söyledi.  Program yapılan dualar 
ve Atabeyi Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Koçak’ın 
teşekkürleri kabul etmesiyle son 
buldu.
n METE ALİ MAVİŞ

AYDER’den Reyhanlı 
ve Yayladağı’nda iftar 

‘Yeni sistemle Türkiye 
daha hızlı karar alacak’

Kurulduğu günden bu yana, 
gerek savaş bölgeleri, gerek afet 
bölgeleri, gerekse yoksullukla 
mücadele eden ülkelerde faaliyet 
gösteren AYDER Anadolu İnsani 
Yardım Derneği, Ramazan ayının 
bereketiyle çalışmalarına hız kes-
meden devam ediyor.

Binlerce mazlum Suriyelinin 
zor şartlarda yaşam mücadele-
si verdiği Hatay’ın Reyhanlı ve 
Yayladağı ilçelerinde iftar yeme-
ği veren AYDER, bunun yanı sıra 
savaşın izlerini üzerlerinde taşıyan 
yetim yavruları ziyaret etti. Konu 
ile ilgili açıklama yapan AYDER 
Yön.Kur.Üyesi İhsan Erdim, “7.yı-
lını dolduran Suriye’de ki zalimane 
savaş yüzbinlerce masum insanın 

canını aldı, biz AYDER olarak dai-
ma tarafımızı belli ettik ve zalime 
karşı mazlumdan yana olduğumu-
zu göstererek gerek maddi, gerek 
manevi olarak kardeşlerimize yar-
dımlarımızı sürdürmeye devam 
ediyoruz” dedi. Verilen iftar sofra-
larıyla bir nebze de olsa mazlum ve 
yetim ailelerin yüzlerini güldürme-
ye çalıştıklarını ifade eden Erdim, 
“Ramazan’ın sonuna yaklaşıyoruz, 
iftar ve kumanya çalışmalarımız 
hızlı bir şekilde devam ediyor. Kon-
yalı hayırseverlerin destekleri ile 
Suriyeli kardeşlerimize  yardımla-
rımızı sürdürerek, Konya halkının 
yanlarında olduğunu gösteriyoruz” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Muhacir Pazarı’nın üstünü kaplayan örtü sisteminin yıpranması nedeniyle 
yenileme çalışmaları devam ederken, geçici pazar yerinde alışveriş sürüyor

Muhacir Pazarı’nda 
Ramazan hareketliliği

Konya’nın en eski pazar yerlerin-
den olan Muhacir Sebze ve Tuhafiye 
Pazarı’nın, üstünü kaplayan örtü sis-
teminin yıpranması nedeniyle yıkım 
çalışmaları devam ediyor. Stadyum 
içerisinde 29 Nisan Pazar gününden 
itibaren hizmet vermeye başlayan 
geçici pazar yerinde ise alışveriş sü-
rüyor. Geçici olarak tahsis edilen 
pazar alanından memnun olmayan 
Pazarcı esnafları eski Muhacir Paza-
rı’nın bir an önce tamamlanmasını 
bekliyor. Geçtiğimiz haftalara göre 
sebze ve meyve fiyatlarının da yük-
sek olduğunu dile getiren esnaflar, 
fiyatların daha da yükseleceğini ifade 
etti. 
“SEBZE VE MEYVE FİYATLARI GEÇEN 

HAFTALARA GÖRE YÜKSEK”
Pazar esnaflarından Ali Adıgü-

zel geçen haftalara göre sebze ve 
meyve satışlarının yüksek olduğu-
nu dile getirerek sözlerine şu şe-
kilde devam etti: “Ürün alışlarımız 
yüksek olduğu için mecburen satış 
fiyatlarımız da yüksek oluyor. Mil-
letimizin yemesi için fazla bir kar 
amacı gütmeden satış yapıyoruz. 
Fiyatlar geçen hafta daha iyiydi bu 
hafta daha da yükseldi. Ramazan 
Bayramına az bir süre kala fiyatların 
yükseleceğini söylüyorlar. Domate-
sin kilogramı alış; 1,60 TL satış; 2 
TL, salatalık kilogram alış; 90 kuruş 
satış 1,5 TL, patlıcan alış 1,5 TL, sa-
tış 2 TL, biber ise alış 2,80 TL satış 3 
TL. Yaklaşık 1 ay öncede yeni Pazar 
alanına geçtik. Şuanda herhangi bir 
sorunumuz yok ama eski Muhacir 
Pazarına özlem duyuyoruz” 

“GEÇİCİ PAZAR ALANI 
SATIŞLARIMIZI DÜŞÜRDÜ”

Yeni Pazar alanına geçilmesi iti-
bariyle satışlarının düştüğünü iddia 
eden pazarcı esnafı Adıgüzel Sarıtaş 
da ürün temini noktasında da sı-
kıntılar çektiklerini belirtti. Sarıtaş, 
“Muhacir Pazarından yeni Pazar ala-
nına geçmemiz itibariyle satışları-
mız yarı yarıya düştü. Mahalle arala-
rında ki pazarlarda satışlar buradan 
daha iyi oluyor. Oralarda buradaki 
gibi rekabet olmuyor. Tek ümidimiz 
haftaya Pazar günü. Bayram önü 
biraz daha hareketlenmesini bekli-
yoruz. Bir de ürün sıkıntısı var. Ra-
mazan’dan dolayı işçilerin çoğu oruç 
tutuyor. Bundan dolayı da ürün sı-
kıntısı çekiliyor. Geçici olarak yapılan 
Pazar yerinden de memnun değiliz. 
Çünkü esnafların içeri yerleşim pla-

nı kötü. İdare etmek açısından biraz 
sabredeceğiz burada. Tadilat gören 
Muhacir Pazarı için tamamlanma 
tarihini 11. Ay gibi söylediler. Balık 
sezonuna yetiştirecekler. Balıkçılar 
da bu durumdan şikâyetçi” ifadele-
rini kullandı. 

“BAYRAM ÖNÜ SON PAZAR GÜNÜDE 
SATIŞLAR DURGUN OLUR”

Pazarcı esnaflarından Ahmet Şiş-
kin ise Ramazan ayının ilk iki haftası 
satışların iyi olduğunu ancak son haf-
ta satışların düştüğünü vurgulayarak 
cümlelerini şu şekilde aktardı: “Satışlar 

Ramazan ayının ilk iki haftası itibariyle 
iyiydi ama şuanda düştü. Bayram yak-
laştığı için milletimiz daha çok tuhafiye 
ve giyime önem veriyor. Yerli ürünler 
çıktıkça ürün fiyatlarında düşme ola-
caktır. Şeftali, kayısı ve erik gibi mey-
veler ucuzladı.” n HÜSEYİN MENEKŞE

MHP Genel Başkan yardımcısı 
Mustafa Kalaycı seçim çalışmala-
rı kapsamında Ülkücü Eğitimciler 
Birliği Derneği (Ülkü-Bir) Genel 
Merkezini ziyaret etti. Ziyarette 
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek 
ile il yöneticileri, Ülkü Ocakları İl 
Başkanı Mustafa Taha Çini ve mil-
letvekili adayları da hazır bulundu.  
Kalaycı, geçtiğimiz günlerde ge-
nel kurulunu yeni yaparak göreve 
yeni başlayan Genel Başkan Fatih 
Çakmaktepe ve yönetim kurulu-
nu tebrik ederek başarılar diledi. 
Başkanlık sisteminin Milliyetçi 
Hareket Partisinin yıllardır savun-
duğu milli devlet ve güçlü iktidarı 
sağlayacağını vurgulayan Kalaycı, 
bu şekilde Türkiye’nin lider ülke 
olacağını söyledi. Mustafa Kalaycı, 
“2007 yılında yapılan referandum 
neticesinde geçilen Cumhurbaş-
kanlığı Sisteminde hem Cumhur-
başkanı ve hem de Bakanlar Ku-

rulu vatandaştan yetki aldığı için 
yönetimde çift başlılık söz konusu 
idi. Ayrıca her Cumhurbaşkanı 
seçimi ve her hükümet seçimi be-
raberinde istikrarsızlığı getirdi. 95 
yılda 66 hükumet kurularak, nere-
deyse bir buçuk yıla bir hükümet 
düşmüştür. Yeni sistemle Türkiye 
küresel ve emperyalist güçlerin 
vesayet prangalarından kurtula-
cak, daha hızlı, daha etkin karar 
alabilecek bir sürece kavuşacaktır” 
dedi. Ülkü-Bir Genel Başkanı Fatih 
Çakmaktepe de ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.  Der-
nek üyesi öğretmenlerin talep ve 
önerilerini dinleyen Kalaycı, öğret-
menlerle ilgili 3600 ek göstergesi 
başta olmak üzere özlük haklarının 
iyileştirilmesine yönelik geçen yıl 
verdikleri kanun tekliflerinin oldu-
ğunu ve bunu seçim beyanname-
sinde de belirttiklerini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Muhacir Pazarı’nın üstünü kaplayan örtü sisteminin yıpranması nedeniyle yenileme çalışmaları 
devam ederken, pazarcı esnafı eski stadyum alanındaki geçici pazar yerine taşındı.



Hayatı boyunca İslam medeniyetinin sürekli canlı kalması ve Müslüman şahsiyetin yeniden inşa edilmesi için gayret sarf eden merhum Ali 
Ulvi Kurucu, edip ve alim bir şahsiyetti. Merhum Kurucu’nun idealinde imanlı bir gençlik yetişmesi vardı ve bu ideal için çalışmalar yürüttü

İmanlı gençlik idealiydi
Ali Ulvi Kurucu, küçük yaşlarda 

aldığı eğitimler sayesinde, imanıyla, 
bilgi ve irfanıyla, ahlakıyla, kibarlık 
ve nezaketiyle Hz. Peygamber’in 
varisi olan bir edip ve âlim bir kişi 
olarak dikkat çekmeye başladı. Ço-
cuklarının daha iyi bir eğitim ala-
cağı düşüncesiyle hicret eden ba-
basıyla birlikte gittiği Medine’den, 
Ezher’e gitti ve burada eğitim gör-
dü. Babasının vefatının ardından 
yeniden Medine’ye dönen merhum 
Ali Ulvi Kurucu, ailesinin geçimini 
sağlamak için çalışmaya başladı. 
Kütüphanecilik yapmaya başlayan 
Kurucu, kitapları ve kütüphaneyi 
çok seviyordu.  İdealinde imanlı bir 
gençlik yetişmesi vardır. Bu ideal 
için yazdığı şiirler,  yaptığı sohbetler 
ve gazetelerde yazdığı yazılar örnek 
gösterilebilir. Ali Cahit Selvi’nin ka-
leminden merhum Ali Ulvi Kurucu:  

ALİ ULVİ KURUCU (1922-2002)
Karatay ilçesine bağlı bir ma-

halle olan Sakyatan köyünde doğ-
du. Annesi Göçü köyünden Hacı Ali 
Ağa’nın kızı Sare Hanım, babası da 
Hacı Veyis Efendi’nin oğlu İbrahim 
Efendi’dir. Babaannesinin arzusuy-
la Ali adını aldı. Ulvi adını sonradan 
kendisi almıştır. Ulvi adı kendisine 
mahlas da olmuştur. Dedesi Ve-
yis Efendi ve amcası Hacı Ve-
yiszade Mustafa Sabri (Kuru-
cu) Efendi, Konya’nın ilmî 
hayatına hizmetleriyle 
damga vurmuş kişiler-
dir. Annesi bir buçuk 
yaşındayken vefat 
etmiştir. Babasının, 
ikinci annesi ola-
rak nitelendirdiği 
teyzesiyle evlen-
mesinin çok isabetli 
olduğunu ve bu 
sayede öksüzlük 
çekmediğini ha-
tıralarında kay-
deder.  Babası Sak-
yatan’da ve Şatır’da 
imamlık yapmıştır. 
Şatır’da  baba-
sından Kur’an-ı 
Kerim okuyup, 
ilmihal bilgileri 
alarak eğitim-öğ-
retim hayatına başladı. 

1928 yılında Köprübaşı İlko-
kuluna kaydoldu. Okulundaki ilk 
dersinde okuyup yazdığı anlaşılınca 
ikinci sınıfa yükseltildi. Dedesinin 
özellikle dinî eğitim bakımından 
eksik gördüğü okul programını be-
ğenmemesi üzerine eğitimini yarım 
bırakarak Şatır’a babasının yanına 
döndü. Babasının yanında Konya-
lı âlimlerden Cebbarzade Şükrü 
Efendi’nin tavsiyesiyle âdet olan 
cüz sonlarından değil de Kur’an-ı 
Kerim’in başından ezberleyerek 
hafızlığa başladı. Hafızlığını bitirdik-
ten sonra babasından sarf ve nahiv, 
Hafız Ali Efendi’den de kıraat ders-
leri almaya başladı. Bu arada her 
gün öğle ile ikindi arasında dedesi 
Hacı Veyis Efendi’nin evindeki ders 
ve sohbetlerine katıldı. 21 Hazi-
ran 1934’te soyadı kanunu çıkınca 

“Kurucu” soyadını aldı. Eğitim ha-
yatını sürdürerek babasından sarf 
ve nahiv dersleri aldı. 1937 yılının 
ortalarında görev yaptığı mescidin 
dükkânları satılınca maaşsız kalan 
babasının ortak olduğu toptan bak-
kal dükkânında çalışmaya başladı. 
Yeni düzenden memnun olmayan 
ve Konya’da çocuklarının iyi yetişe-
ceği bir ortam kalmadığını düşünen 
İbrahim Efendi, Ali Ulvi Bey başta 
olmak üzere çocuklarının daha iyi 
yetişmelerine imkânlar sağlamak 
için hicret etmeye karar verdi. Bu-
nun üzerine yurt dışında okumaya 
gitmek için pasaport talebinde bu-
lundu. Talebi Kahire’deki Camiü-
lezher’de okuması şartıyla kabul 
edildi. Hicaz yolculuğu Romanya’ya 
ait Bükreş adlı gemiyle başladı. 
Yunanistan’ın Pire limanına uğra-
dıktan sonra İskenderiye’ye ulaşan 
kafile, buradan trenle Kahire’ye 
gitti. Daha sonra trenle Kahire’den 
Süveyş’e oradan da Cidde’ye geçti. 
Buradan da Mekke’ye ulaştı (1939 
Eylül sonları). İlk umresini yaptıktan 

sonra hac mevsimi-
ne kadar yaklaşık 
dört ay Konya 
delili Abdülla-

tif Efendi’nin 
evinde misa-
fir oldu. 
O sene hac 

için Mekke’ye 
gelen Kon-
ya’dan çocukluk 
arkadaşı  Mus-

tafa Runyun, Ali Ulvi 

Bey’i Ezher’de birlikte okumaya da-
vet etti. Okuma arzusuyla Kahire’ye 
gitmek için babasını ikna eden Ali 
Ulvi Bey, 1940 yılı Şubatının orta-
larında pasaportunda “Ezher’de 
tahsil için alınmıştır” ibaresine gü-
venerek vizesiz olarak Cidde’den 
gemiyle Süveyş’e gitti. Kendisini 
karşılamaya gelen Mustafa Runyun 
Bey’in çabalarıyla giriş vizesi almayı 
başararak birlikte Kahire’ye gittiler. 
Ezher Üniversitesine kaydoldu. Bu 
arada Kahire’de ikamet etmekte 
olan eski şeyhülislam Mustafa Sab-
ri Efendi ile Mehmet İhsan Efendi 
ve Zahit Kevserî gibi tanınmış ki-
şilerin yakın çevresinde bulundu, 
onlardan ders aldı, sohbetlerinden 
yararlandı. O dönemde, Türkiye’ye 
geri dönüşünün üzerinden fazla 
zaman geçmeyen Âkif, hatıralarıy-
la Mısır’da hâlâ yaşamaktadır. Bu 

hatıralarla beslenen Ali Ulvi Bey, 
ileriki yıllarda İstiklal Marşı şairinin 
izinde şiirler söyleyerek “Âkif-i sânî’ 
unvanını alacaktır. Beş yıla yakın 
bir süre devam ettiği Ezher’de “Eh-
liyye” adı verilen birinci kademe 
imtihanlarını başarıyla verdi. İkinci 
kademe olan “Âlimiyye” imtihan-
larına hazırlanırken babası Hacı 
İbrahim Efendi’nin vefat haberini 
alınca (1945) tahsilini yarım bırakıp 
Medine’ye ailesinin yanına dönmek 
zorunda kaldı. Medine’ye döndü-
ğünde ailesinin geçimini sağlamak 
için 1946 yılından itibaren Mescid-i 
Nebevî’nin yakınında tuttuğu kü-
çük bir dükkânda hacılara kardeşi 
Ahmet Ziya Bey ile hazırladıkları 
mendilleri satmaya başladı. Hac-
dan önce bir, hacdan sonra da bir 
ay olmak üzere yapılan bu işten ai-
lesinin geçimini sağlıyordu. 

1947 yılında Konyalı müca-
virlerden Hacı İbrahim Sandıkçı 

Efendi’nin kerimesi Fatma 
Hanım’la evlendi. 1953 
yılından itibaren Medine 
Maarif Müdürü Muham-
met Sait Defterdar Bey ile 
birlikte çalışmaya başladı. 

1955 yılından itibaren bir yıl 
ilkokulda Kur’an-ı Kerim, siyer 
ve yazı dersleri okutarak öğret-
menlik yaptı. 1956 yılı ortaların-
da Medine-i Münevvere Evkaf 
Dairesinde İnşaat ve Sicillat 

Müdürlüğü görevine ge-
tirildi. 1960 yılında 
daha az maaşlı olma-
sına rağmen Sultan II. 

Mahmut’un inşa ettirdiği Mahmu-
diye Kütüphanesi’ne müdür oldu. 
1975’ten itibaren Mahmudiye’nin 
yanında Şeyhülislam Arif Hikmet 
Kütüphanesi’nin müdürlüğünü 
de üstlendi. 1982’de Mahmudiye 
Kütüphanesi Mushaf-ı Şerif Kü-
tüphanesi’ne tahvil edilince kitap-
ları Melik Abdülaziz adlı umumi 
kütüphaneye nakledildi. Bundan 
sonra Arif Hikmet Kütüphanesi’nin 
yanında bu iki kütüphanenin yö-
netimini de üstlendi. 1985 yılında 
emekli oluncaya kadar tek maaşla 
bu üç kütüphane yönetimini yü-
rüttü. Kütüphane hayatıyla alakalı 
hatıralarında şunları söylemektedir:

“Dünyada eşi bulunmayan de-
ğerli el yazması eserleri ihtiva eden 
kütüphanelerde uzun zaman çalış-
mam sayesinde Müslüman âlemi-
nin çeşitli memleketlerinden büyük 
âlimler, tarihçiler, hattatlar kütüp-

hane uzmanları, din olarak İslam’ı 
seçen batılılar, hüsnü hat müte-
hassısları ve nice nice ilim adamları 
ile tanışma fırsatı buldum. Asırlar 
boyu miras olarak bizlere kadar ula-
şan bu bilgi kaynaklarının başında 
vazife almam ruhumu rahatlamış 
ve nice inkişaflara vesile olmuştur”

Ali Ulvi Bey, gerek Medine’de 
yaşayan ve gerekse hac mevsim-
lerinde buraya gelerek uzun süreli 
Hz. Peygamber’in civarında bulu-
nan kimselerle sohbetler eder ve 
kendilerinden istifade ederdi. Ali 
Ulvi Bey’in Medine’deki hayatın-
da Konya doğumlu Saatçi Osman 
Efendi ile Şeyh Şamil’in torunların-
dan Sait Şamil Bey’in ayrı bir yeri 
vardır. Osman Efendi özellikle dinî 
ilimler sahasında kendisini geliştir-
mesine katkıda bulunurken, Sait 
Şamil Bey ile dünya ve Türkiye’deki 
siyasi gelişmeleri takip ederdi. Hic-
ret ettikten sonra Türkiye ile olan 
bağını hiçbir zaman kesmedi. Hac 
için Medine’ye gelen Konyalılarla 
görüşmekten ve bir arada olmaktan 
büyük zevk alırdı. Güçlü hafızasın-
dan dolayı yıllar sonra görüştüğü 
kişileri hemen tanırdı. Konya ha-
yatından hiç çıkmaz ve mümkün 
olduğunca hava durumuna kadar 
günlük takip ederdi. Dertlerle üzü-
lür sevinçlere ortak olurdu ve ha-
yırlı iş ve gelişmelere vesile olanları 
şükran ve hayırla anmayı hiçbir 
zaman ihmal etmezdi. 1985 yılında 
emekli olduktan sonra Türkiye’de 
daha uzun süre kalmaya başladı. 

Türkiye hayatı İstanbul Eren-
köy, Kastamonu Çatalzeytin ile 
Konya’da geçiyordu. Her Konya’ya 
geldiğinde başta Üçler olmak üze-
re bütün mezarlıkları ziyaret eder, 
Hz. Mevlâna’yı, Şems-i Tebrizî’yi, 
Sadreddin-i Konevi’yi ziyaret etme-
yi ihmal etmezdi. Önceden dostu 
olan Ahmet Efendi için Ladik’e gi-
derdi. Dost ve akrabalarına mutlaka 
uğrar, çocukluğunun geçtiği Şatır, 
Sakyatan ve Göçü köylerini ziyaret 
ederdi. Kapı ile Sultan Selim cami-
lerinde cuma ve bayram namazla-
rında vaaz verirdi. Amcasının adı 
verilen Hacıveyiszade Camii’ndeki 
bayram vaazı en çok heyecanlandı-
ğı konuşmalarındandı.

 İbrahim ve Mustafa adlı iki oğlu 
ve Sare adlı bir kızı olan Ali Ulvi Bey 
3 Şubat 2002’de Medine’de vefat 
etti. Ertesi gün Mescid-i Nebevî’de 
kılınan namazdan sonra Cennetül-
baki’ye defnedildi. İmanıyla, bilgi 

ve irfanıyla, ahlakıyla, kibarlık ve 
nezaketiyle Hz. Peygamber’in varisi 
olan bir edip ve âlimdi. Söze daima 
besmele ve hamdele ile başlar, Pey-
gamber Efendimizi andığında mut-
laka salat ve selam getirir, sohbetle-
rini ayet, hadis, büyüklerin sözleri ve 
örnek insanların menkıbeleriyle süs-
lerdi. Namaz evde kılınacaksa mut-
laka cemaatle kılar; başta namaz 
olmak üzere bütün ibadetlerini Kon-
ya’da dedesi ve babasından gördüğü 
şekliyle yapmaya gayret ederdi. O 
hayatı boyunca İslam medeniyetinin 
sürekli canlı kalması ve Müslüman 
şahsiyetin yeniden inşa edilmesi için 
gayret sarf etmiştir. İdealinde imanlı 
bir gençlik yetişmesi vardır. Bu ideal 
için yazdığı şiirler,  yaptığı sohbetler  
ve gazetelerde yazdığı yazılar örnek 
gösterilebilir.

Edebî Şahsiyeti: Edebiyat ve şii-
re olan eğilimi Ezher’deki öğrencilik 
döneminde içine girdiği ortamda 
belirginlik kazanmış, Türk edebi-
yatı ve aruz dersleri aldığı Mehmet 
İhsan Efendi gönlündeki şiir yazma 
arzusunu canlandırmıştır. Edebiya-
ta yakınlık duyduğu dönemi hatıra-
larında şu şekilde anlatmaktadır:

“Güzel okunan şiir ve ustaca 
yazılmış edebiyat parçalarına tevec-
cühümle küçük yaşımdan itibaren 
güzel sanatlar ruhumda ufuklar 
açıp coşturuyordu.  Mısır Üniversi-
tesi’ne 7 kilometre yolu yürüyerek 
gider, kütüphanesindeki şiir divan-
ları arasından güzel beyitleri seçer 
ve kaydederek ezberledim. Hocala-
rım Mustafa Sabri Efendi ve İhsan 
Efendi milli şairlerimizin şiirlerinin 
yanı sıra Arapça, Farsça hatta tercü-
me edilmiş dünyaca ünlü beyitleri 
okurlarken aklıma ve kalbime yer-
leşirdi. Edebiyat beni uzak ufuklara 
aldı götürdü ve daldan dala uçan 
kuş gibi şairden şaire koşar oldum.”

Mehmet Akif’e olan hayranlığı 
onu edebiyata sıkı sıkı bağlamıştır. 
Mehmet Akif’i hatıralarında şiirlerle 
şöyle anlatmaktadır:

“Bir milletin Akif gibi dâhileri 
ölmez

Fâniliği temsil eden hep eb’ada 
gömülmez

Şairdir asîl an’anelerden örülen 
tâc

Dünya bugün Akif gibi şairlere 
muhtaç” bir diğer şiirinde;

“Marşın okunurken vatanın her 
bir ucunda

Bin meş’ale yanmakta ilâhî avu-
cunda

Heybetli sesin cephede şimşek 
gibi çaktı

Marşındaki ateş bütün insanları 
yaktı

Tarihini yıkmak dileyen düşma-
na karşı

Diktin bir âbide halinde o marşı”
Dr. Ali Kemal Belviranlı’nın 

1950’de İstanbul’da çıkarmaya 
başladığı “İslâm’ın Nûru “ adlı der-
gide arka arkaya şiirleri yayımlan-
mıştır. İslâm’ın Nûru dergisinde 
yayımlanan şiirler önce” Nurdan 
Sesler”, daha sonra da “Gümüş 
Tül” unvanlarıyla bir araya getiril-
miştir. Tamamı aruzla yazılmış bu 
şiirler yenilerinin ilavesiyle” Gümüş 
Tül ve Alevler” adıyla yeniden ba-
sılmıştır. Daha çok Mehmet Akif 
tarzını sürdüren dinî ve millî muh-
tevalı bu manzumeler o dönemde 
geniş okuyucu kesimlerince ilgiyle 
karşılanmıştır. Türk musikisi ile il-
gilenmeyi Medine-i Münevvere’ye 
mücavir olduktan sonra da sürdür-
müş ve bu konudaki gelişmeleri 
sürekli takip etmiştir. Özellikle Kon-
ya’da cami musikisi başta olmak 
üzere bu alanda unutulan pek çok 
uygulamayı anlatarak veya yazarak 
bizlerin ve bizden sonraki nesillerin 
bunlardan haberdar olmasını sağla-
mıştır. “Doğmazdı kalbe iman, in-
mezdi arza Kur’an”, “Derdimendim 
ya Resûlellah, devâ ol derdime”, 
“Ey âşık-ı dîdâr, ulu yezdâna gönül 
ver”, “Bülbüller sazda”, “Mevlâm 
sana ersem diye”, “Âşık-ı Yezdan” 
gibi bazı şiirlerinin Sadettin Kay-
nak, Zeki Altın, Ali Kemal Belviran-
lı, Fevzi Özçimi, Bekir Sıtkı Sezgin, 
Hüseyin Sebilci ve Tahir Karagöz 
tarafından bestelenmiş olmasından 
çok mutluydu. İslam dünyasında 
birliğin, gücün ve yeni bir cihat 
hamlesinin rehberi olarak düşün-
düğü Faslı Şeyh İbrahim b. İdris Se-
nusi’nin “En-Nûrü’l-lâmi” unvanlı 
kitabını, “Asırlar Boyunca Parlayan 
Nur” adıyla tercüme etmiştir.  Ali 
Ulvi Bey, Osmanlı klasik sohbet 
geleneğinin son temsilcilerinden 
olduğunu 1990’lı yıllardan itibaren 
katılmış olduğu radyo ve televizyon 
sohbetlerinde fark ettirdi. Sağlığın-
da kendi ağzından derlenen hatıra-
ları M. Ertuğrul Düzdağ tarafından 
dört cilt hâlinde yayımlanmıştır. 
Eser, Konya’nın özellikle de Os-
manlı ülkesinin yakın tarihinin söz 
konusu olduğu bu eser geniş kitle-
lerce büyük ilgi görmüştür.
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Amerika ve İsrail gibi ülkelerin Türkiye’yi yanlış tanıttığını belirten Mısırlı Mahmoud Mohamed Khalifa Eld, “Onlar yalancıdır. Türkiye zalimin 
karşısında, mazlumun yanında olan bir ülke. Allah Türklerin ve Türkiye’nin yardımcısı olsun ve daima zafer Türkiye ile olsun” dedi

‘Zafer Türkiye ile olsun’
Osmanlı Devleti’nin 3 kıtada hü-

küm sürmesi, Osmanlı Devleti’nin 
devamı olan Türkiye’nin bugün 
İslam dünyası tarafından sevgi ve 
saygıyla görülmesini sağlıyor. Os-
manlı Devleti’nin izlediği politikalar 
o dönemde büyük takdir toplarken,  
Türkiye de bugün İslam dünyası 
üzerinde benzer politikalar yürütü-
yor. Mazlumlara yardım elini uzatan 
Türkiye, İslam coğrafyasından eği-
tim görmek isteyenlere de kapısını 
açarak burslu eğitimler veriyor. Bu 
durum, İslam coğrafyası ile gönül 
bağlarının güçlenmesini sağlıyor, 
ülkelerin birbirlerini tanımasına ve-
sile oluyor. Çünkü birçok İslam ül-
kesinde Türkiye bazı güçlerce yanlış 
tanıtılıyor. Ancak o ülkelerden bu-
raya gelen misafir öğrenciler, yanlış 
bilgileri görüyor ve doğrusunu an-
layarak ülkesinde anlatıyor. Bu öğ-
rencilerden biri de Mısırlı Mahmoud 
Mohamed Khalifa Eld. Türkiye’nin 
televizyon ve radyolarda terör devle-
ti olarak anlatıldığını, buraya gelince 
öyle olmadığını gördüğünü anlatan 
Mahmoud Mohamed Khalifa Eld, 
“Bu İsrail ve Amerika’nın oyunu” 
dedi. 

TÜRKİYE YAŞANABİLİR BİR ÜLKE
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Fizyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrenci-
si olan Mahmoud Mohamed Khalifa 
Eld, eğitim görmek için geldiği Kon-
ya’yı çok sevdiğini söyledi. Türkiye’yi 
tercih etmesindeki en büyük neden 
olarak “İslam ülkesi” olmasını gös-
teren Mahmoud Mohamed Khalifa 
Eld, “Mısır’da darbe oldu biliyorsu-
nuz. Darbe olmadan önce orada 
okuyabilirdim ama darbe olduktan 
sonra buraya gelmek zorunda kal-
dım. Burssuz okuyorum. Türkiye’yi 
tercih etmemin nedenleri var. Tür-
kiye Müslüman bir ülke. Türkiye ile 
Mısır arasında benzerlikler var. Tür-
kiye Müslümanlar için yaşanabilir 
bir ülke. Amerika veya Avrupa öyle 
değil mesela. Oralarda Müslüman 
olarak yaşamak zor. Burada zor de-
ğil. Burada hem okuyorum hem ça-
lışıyorum. Tercümanlık yapıyorum” 
diye konuştu. 

TÜRKİYE’YE GELMELERİNİ 
TAVSİYE EDİYORUM 

“Türkiye ile Mısır arasında de-
rin bağlar var” diyen Mahmoud 
Mohamed Khalifa Eld, Çanakkale 
Savaşı’nda omuz omuza verilen 
mücadeleyi hatırlattı.  Tarihe bakıl-
dığı zaman Mısır ve Türk halklarının 
birbirlerine olan sevgisini ve bağını 
görmenin mümkün olacağını dile 
getiren Mahmoud Mohamed Kha-
lifa Eld, sözlerine şöyle devam etti, 
“Osmanlı döneminde mesela Arap 
ülkelerinin birçoğu yanlış yapmış 
ve Osmanlı’yı arkadan vurmuştur. 
Ancak Mısır bunu yapmamıştır. Ya-
vuz Sultan Selim Mısır’ı fethettiği 
zaman biz çok sevindik. Başka bir 
ülke mesela günümüzden örnek 
verecek olursak İsrail, Amerika bir 
yeri işgal ettiği zaman, kendi dilini, 
kendi kültürünü, kendi dinini işgal 
ettiği ülkeye benimsetmeye çalışı-
yor. Ama Yavuz Sultan Selim Mısır’ı 
fethettiği zaman öyle yapmamış. 
Mısır’ı fethetmiş ama Mısır halkı-
nı kültür, dil, din anlamında özgür 

bırakmış. Sadece devlet yönetimi 
konusunda kurallar koymuş ve o ku-
rallara uyulacağını söylemiş. Böyle 
bir hoşgörüyle fetih gerçekleşmiş. 
Mazlumun yanında durmuş, zali-
min karşısında olmuştur. Bu neden-
le Türkleri ve Türkiye’yi seviyorum 
ve Türkiye’yi tercih ettim eğitim 
için. Herkese Türkiye’ye gelmelerini 
tavsiye ediyorum. Bize Mısır’day-
ken Türkiye hakkında yanlış bilgiler 
verdiler. Türkiye’yi terörist bir ülke 
olarak anlattılar. Televizyonlarda, 
radyolarda Türkiye’yi bu şekilde 
kötü anlattılar. Ama buraya gelince 
Türkiye’nin öyle olmadığını gördüm. 
Bunların Amerika’nın, İsrail’in birer 
oyunu olduğunu biliyorum. Tele-
vizyonlarda diyorlar ki “Türkiye’ye 

gitmeyin, Türkiye terörist bir ülke.” 
Ama onlar yalancıdır. Türkiye zali-
min karşısında, mazlumun yanında 
olan bir ülke. Ben bunu bizzat gör-
düm ve yaşadım. Bu nedenle her-
kese Türkiye’ye gelmelerini tavsiye 
ediyorum. Türkiye ve Türk olarak 
Allah sizin yardımcınız olsun daima 
zafer sizinle olsun.” Ramazan ayın-
da Konya’daki atmosferden de bah-
seden Mahmoud Mohamed Khalifa 
Eld, “Ramazan ayı Konya’da güzel 
geçiyor. Mısır’a benziyor. Ben Tür-
kiye’deki diğer şehirleri de gördüm. 
Konya diğer şehirlere göre daha 
iyi, daha güzel. Burası Hz. Mevlana 
şehri. Ben önceden Şems-i Tebrizi 
Mahallesinde oturuyordum. Rama-
zan’dayken orada hiç tanımadığım 
komşum beni çağırdı, birlikte iftar 
yaptık. Onunla tanışmıyorduk, akra-
bam değil, arkadaşım değil ama bir-
likte iftar yaptık. Türkiye halk olarak 
ülke olarak çok iyi bir ülke. Ben bura-
da kalmak istiyorum” diye konuştu. 

MISIR HAKKINDA
GENEL BİLGİLER

Piramitleri ve köklü tarihi ile 
dünyaca bilinen Mısır’ın 7 bin yıllık 
bir geçmişi vardır.

Dünyanın yedi harikasından biri 
olan Keops Piramidi Mısır’da yer 
almaktadır. Başkent Kahire; Arap 
dünyası ve Afrika’nın en büyük şeh-
ridir. Sanatsal, turistik ve kültürel 
açıdan ülkenin kalbi durumunda-

dır. Resmi dil Arapçadır. Para birimi 
olarak Mısır lirası kullanılmaktadır. 
Mısır ile Türkiye arasında saat farkı 
bulunmamaktadır. Mısır vize isteyen 
ülkeler arasındadır, gitmeden önce 
vize başvurunuzu yapmış ve Mısır’a 
vize almış olmanız gerekmektedir. 
Kuzey Afrika’da yer alır. Batısında 
Libya, güneyinde Sudan ile komşu-
dur. Ülkenin Asya yarımadasında 
yer alan kısmı Sina Yarımadası üze-
rinden Filistin ve İsrail ile komşudur. 
Mısır’dan geçen Nil Nehri, sularını 
Akdeniz’e boşaltmaktadır.

EN ÇOK ZİYARET ALAN ŞEHİRLERİ
Kahire, İskenderiye, Süveys, 

Port Saind, Luxor, Aswan, Dimyat, 
Hurghada, Sharm El Sheikh, Dahab, 
Marsa Matruh

İKLİM / HAVA DURUMU
Sıcak ve kuru bir iklim hakimdir. 

İki mevsim görülmektedir. Kış ayları 
sert olmayıp, oldukça yumuşaktır. 
Güneyde yazın 43 dereceye çıkan sı-
caklık, kış aylarında 15 dereceye ka-
dar düşer. Ülkedeki gece ile gündüz 
arasındaki sıcaklık farkı da oldukça 
yüksektir.
ÜLKE MUTFAĞI / NE YENİR NE İÇİLİR

Kuzey Afrika’daki en özgün 
mutfaklardan birine sahiptirler. Kıyı 
şeridinde daha çok balık ve deniz 
ürünleri, Nil Nehri Deltası’nda pirinç 
ve kümes hayvanları, çölde ise ağır-
lıklı olarak kuzu, koyun eti ve bakli-
yat tüketilmektedir.

Mısırlı Mahmoud Mohamed Khalifa Eld
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Türkiye’yi lider ülke yapacak 2023 hedeflerimize ulaşacağız” 
dedi. MHP İl Başkanı Murat Çiçek de, “24 Haziran seçimleri öncesinde il ve ilçe teşkilatları olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi 

‘2023 hedeflerimize ulaşacağız’

‘Esnaflar olarak büyük bir aileyiz’

24 Haziran’da gerçekleştirilecek 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 
Genel Seçimleri’ne yönelik Cumhur 
İttifakı içinde yer alan Milliyetçi Ha-
reket Partisi, çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Seçim çalışmaları kap-
samında MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Mus-
tafa Kalaycı, Yenigün Gazetesi’ni 
ziyaret etti. MHP İl Başkanı Murat 
Çiçek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mus-
tafa Taha Çini, Türkiye Kamu-Sen 
Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, Türk 
Sağlık-Sen  Genel Başkan Yardımcı-
sı Hamza Olgun ve parti yöneticileri 
de ziyarette hazır bulundu. Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan ile görüşen MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Türki-
ye’yi lider ülke yapacak 2023 hedef-
lerimize ulaşacağız” dedi.  

CUMHUR İTTİFAKI’YLA 2023 
HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ
Ziyarette konuşan MHP Genel 

Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Mustafa Kalaycı, “Büyük 
Türkiye’ye giden yol Cumhur İtti-

fakı’ndan geçmektedir. 24 Haziran 
seçimlerinde Cumhur İttifakı bü-
yük bir başarıyla seçimden çıkacak, 
ilk turda Cumhurbaşkanı adayımız 
Recep Tayyip Erdoğan seçilecek ve 
milletvekili seçiminde de sayısal ve 

siyasal ağırlıklı olarak MHP çok güç-
lü bir şekilde TBMM’ye girecektir. 
İnşallah Cumhur İttifakı’yla birlikte 
öncelikle Türkiye’yi lider ülke yapa-
cak 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 
Cumhur İttifakı sahada yoğun ilgi 

ve destek var. MHP güçlü olursa 
Türkiye güçlü olacaktır. MHP güç-
lü ise Türk milleti emin olacaktır. 
MHP güçlü ise hak, hukuk, adalet 
olacaktır. MHP güçlü ise lider ülke 
Türkiye inşallah inşa edilecektir. 

Tüm Konyalı hemşerilerimizi MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beye-
fendinin katılımı ile 8 Haziran Cuma 
Günü saat 15:00 de Büyükşehir Be-
lediyesi Spor ve Kongre Merkezinde  
gerçekleştireceğimiz 24 Haziran 

Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl te-
malı bölge toplantına bütün Konyalı 
hemşerilerimizi davet ediyorum” 
ifadelerini kullandı. 
ÇİÇEK: YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ 

MHP Konya İl Başkanı Murat Çi-
çek de, “24 Haziran seçimleri önce-
sinde Milliyetçi Hareket Partisi Kon-
ya il ve ilçe teşkilatları olarak yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah 24 
Haziran’a kadar Konya’da sıkılmadık 
el bırakmayacağız. TBMM MHP’de 
en güçlü şekilde temsil edilmesi 
sağlayacağız.  Konyalıların partimize 
olan ilgisinden oldukça memnunuz. 
Tüm Konyalı hemşerilerimizi lide-
rimiz  katılımı  ile 8 Haziran Cuma 
Günü saat 15:00 de Büyükşehir Be-
lediyesi Spor ve Kongre Merkezinde  
gerçekleştireceğimiz 24 Haziran 
Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl te-
malı bölge toplantına bütün Konyalı 
hemşerilerimizi davet ediyorum. 
Konya İl Teşkilatı olarak hazırlıkları-
mıza başladık” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliğine (KONESOB) bağlı oda 
başkanları ve birlik üyeleri, Akyokuş 
Park Konya Mutfağında düzenlenen 
iftar programında biraraya geldi. Dü-
zenlenen programa Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karabacak,  
AK Parti Konya Milletvekilleri  Ziya 
Altunyaldız,  Leyla Şahin Usta,  Halil 
Etyemez, Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı  Ayşe Türkmenoğlu, Selçuklu 
Belediye Başkanı  Ahmet Pekyatır-
macı, Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, İşkur Konya 
İl Müdürü  Emrah Keleş, Gümrük 
Ticaret İl Müdürü Haşmet Yılmaz, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Konya İl Müdürü Uğur Özalır, Konya 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Başkanı  Seyit Faruk Özselek, 
AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı  Mus-
tafa Hakan Özer, oda başkanları ile 
oda çalışanları katıldı.
ÜLKE EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMA 
KATKI SUNAN BÜYÜK BİR AİLEYİZ

İftar programında konuşan Kon-
ya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bir-
liği (KONESOB) Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Esnaf ve sanatkarla-
rımız her daim toplumsal olayların 
önünde yer almıştır. Ahilik geleneği 
ile bu örneği her daim göstermiştir. 
Bundan sonra da gösterecektir. 15 
Temmuz’da meydanlara ilk inenler 
esnaf ve sanatkârlarımız olmuştur. 
Biz esnaf ve sanatkârlar olarak hiç-
bir beklentimiz olmadan ülke eko-
nomisine ve istihdama katkısı çok 
büyük bir aileyiz. İnşallah daha farklı 
hizmetler ile daha farklı yerlerde es-
nafımızın sözünün çıktığı yerlerde 
göreceğiz” dedi.

24 HAZİRAN’DA ÜLKEMİZİN 
GELECEĞİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ 

Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü de, “Şehrimizin bu bir-
likteliği çok değerli ve çok kıymetli. 
İnşallah şehrimizin birlikteliğini 24 
Haziranda da ortaya koyacağız ve 
ülkemizin istikralını ve geleceğini 
yeniden inşa edeceğiz. Hep beraber 
ülkemize sahip çıkmaya devam ede-

ceğiz. Ramazan ayımızın İslam ale-
mine hayırlar getirmesin diliyorum. 
Şimdiden kadir gecenizi ve bayra-
mınızı kutluyorum” diye konuştu. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “  İnşallah Haziran 
ayında iki bayramı birlikte yaşacağız. 
Hem Ramazan bayramını hem de 
24 Haziran Cumhuriyet, birlik, bera-
berlik ve Türkiye bayramını birlikte 
yaşacağız. Türkiye 24 Haziran se-
çimlerinin ardından level atlayacak. 
İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a hem de AK Par-
tiye büyük bir destek vereceğiz ve 
güçlü bir oy olanı alacaklar” dedi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ 
OLDUKÇA ÖNEMLİ 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Ayşe Türkmenoğlu da, “Türkiye’de 
son 16 yılda yapılan her seçim ol-

dukça önemli. Ama 24 Haziran’da 
yapılacak seçim daha da önemli. 
Çünkü sistem değişikliği yapacağız. 
24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet sistemine geçiş olacak. 
Yeni sisteme Konya’nın desteğinin 
çok büyük olacağını düşünüyorum. 
Özellikle esnaf ve sanatkarlarımızı 
en iyi anlayan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük 
desteği verecek kişilerin esnaflar ol-
duğunu düşünüyorum”  diye konuş-
tu.  AK Parti Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız da, “Esnafımız son 15 
yılda Türkiye ekonomisine omurga-
sı olma vasfını yaşadı. Ülkemizdeki 
faiz olanları belli. Esnafımız şu anda 
yüzde 4-5 ile kredi kullanıyor. Esnaf 
bu ülkenin ekonomisinin omurgası” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 

Muharrem Karabacak

Seçim çalışmaları kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ile görüştü.
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Ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil edeceğiz
U20 Basketbol Ümit Mili Takımı 

idarecisi, temsilcimiz Selçuklu Be-
lediyespor’un geride bıraktığımız 
sezon genel menajerliğini yapan 
Bekir Yarangüme, Avrupa Şampi-
yonası için kamp çalışmalarının iyi 
gittiğini belirterek, ülkeyi en iyi şe-
kilde temsil edeceklerini söyledi. 

Almanya’da 14-22 Temmuz ta-
rihleri arasında gerçekleştirilecek 
olan Ümit Erkekler Avrupa Şampi-
yonası’nda Türkiye’yi temsil ede-
cek olan U20 Ümit Erkek Milli Bas-
ketbol Takımı, Bolu’da Karaçayır 
Mahallesi’nde bulunan 3 bin kişilik 
spor salonunda kamp çalışmaları-
na devam ediyor. Kamp süreci ve 
Avrupa Şampiyonası öncesinde 
oynayacakları hazırlık maçları ile 
ilgili konuşan U20 Basketbol Ümit 

Mili Takımı idarecisi Bekir Yaran-
güme, Avrupa Şampiyonası’na 
Bolu’daki kamp süreciyle başla-
dıklarını belirterek, “30 Mayıs-10 
Haziran arasında çalışmalarımızın 
ilk etabını burada tamamlayacağız. 
Kampımız 20 oyuncuyla başladı. 
Bugün itibariyle 14 kişiye düştü. 
Tabi buna katılacak oyuncularımız 
da var. Yarı final serisinde elenen 
Banvit ve Anadolu Efes’den oyuncu-
larımız da katılacak. Sonrasında İs-
tanbul’a döneceğiz. Ukrayna’da bir 
turnuvamız var. Sonrasında belli bir 
süre İstanbul’da kamp yapacağız. 
İtalya’da tekrar bir turnuvaya katıla-
cağız. Sonrasında ülkemize tekrar 
geri dönüp burada Turgut Atakol 
turnuvasına katılacağız. O turnuva 
da mini bir Avrupa Şampiyonası 

niteliği taşıyacak. Çok iyi takımlarla 
mücadele edeceğiz. O da durumu-
muzun nasıl olduğunu net bir şekil-
de gösterebilecek bir turnuva. Son-
rasında da Avrupa şampiyonası’na 
gideceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmeye çalışacağız” dedi. 

OYUNCULAR ÇOK İSTEKLİ
Kamp sürecinde bazı sakatlıklar 

yaşandığını da söyleyen Yarangü-
me, “Kamp çok iyi geçiyor. Oyun-
cularımız da zaten hazır bir şekilde 
gelmişler. Tabi milli forma da ol-
duğu için çok istekliler. Şanssız bir 
sakatlık yaşadık. Ahmet Can Duran 
sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı. 
Bunlar basketbolun içinde oluyor. 
Onun dışında son derece olumlu ve 
pozitif şekilde süreç işliyor” ifade-
lerini kullandı. n İHABekir Yarangüme

Mustafa Oral: İlk yıl 
restorasyon sezonu

Atiker Konyaspor’da alınan olağanüstü genel kurul kararının ardından başkan adaylığını 
açıklayan Mustafa Oral, önceki gün sosyal medyadan taraftarın sorularını cevapladı. Oral ve 

ekibi, göreve gelmeleri durumunda ilk sezonun restorasyon dönemi olarak geçeceğini ifade etti
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 

Konyaspor, 8 Haziran’dan çok adaylı 
bir genel kurula gidecek. Uzun süre 
sonra bu şekilde bir seçimin yaşa-
nacağı camiada heyecan sürüyor. 
Adaylar sürekli taraftarla iletişim 
halinde olurken, sosyal medya üze-
rinden sorular cevaplanıyor. Kon-
yaspor başkan adaylarından Mus-
tafa Oral, iletişim kampanyasının 
yürütüldüğü Konyaspor Retro sosyal 
medya hesabı üzerinden taraftarın 
sorularını yanıtladı. İşte Mustafa 
Oral ve ekibinin Konyaspor için dü-
şündüğü projeler…

TEKNİK DİREKTÖR 
VE KADRO KONUSU

Mustafa Oral ve ekibine sosyal 
medyada en çok sorulan sorular 
teknik direktör ve kadro yapısı oldu. 
Kampların başlamasına kısa bir 
süre kala nasıl bir yolun izleneceği 
konusunda Konyaspor Başkan Ada-
yı Mustafa Oral ve ekibi, “Mevcut 
oyuncu yapısı ile bir sistem takımı 
çalıştırabilecek bizi büyük hedeflere 
taşıyacak, Konyaspor’a yakışan bir 
teknik direktör ile çalışmayı hedef-
liyoruz. Sergen Yalçın’a olan vefa 
borcumuzun farkındayız. Fakat çok 
iyi bir sezon başı kampı geçirmek 
istediğimiz için göreve geldiğimiz 
takdirde düşündüğümüz bir teknik 
adam Sergen Yalçın değil. Sergen 
Hoca ile ilgili baktığımızda sezon 
başı kampı çok verimli geçireme-
diğini düşünüyoruz. Bütün teknik 
direktörlere olduğu gibi Aykut Ko-
caman’a da aynı mesafedeyiz. Ama 
yarım kalan işlerimizin olduğunu da 
düşünüyoruz. Kulübün ekonomik 
yapısını bozacak, futbolcular ara-
sında ücret aralığını bozmadan yeni 
yıldızları içimizden çıkaracağımızı 
düşünüyoruz. Skubic, Douglas, Ba-
jic, Vukovic, Mücahit gibi örnekleri 
çoğaltabiliriz. Takımımızı inceledi-
ğimizde 5 oyuncuya ihtiyacımız gö-
zükmektedir, fakat bu bugün izlenen 
tablodur. Transferden ziyade kadro 
yapısı içinde ekonomik hasar yara-
tan bir grup olduğu gözlenmektedir. 
Detaylı çalışmalar yapıp en doğru 
modeli uygulamaya çalışacağız. 
Restorasyon sezonu olarak tabir etti-
ğimiz ilk sezonumuzda büyük hedef-
ler vaadimiz olmadığı gibi rahat bir 
sezon geçirebilecek yapı oluşturmak 
temel amacımızdır. Oyuncu kadro-
sunu inceledik sözleşmesi biten ve 
devam eden oyunculara bakarak 
geçmiş dönem tecrübelerimizden 
faydalanıp restorasyon sezonunda 
bu şekilde tamamlayacağız” ifade-
lerine yer verdi.
SPORTİF DİREKTÖR OLMAYACAK

Konyaspor’un son dönemde 
sıkça canını yakan sportif direktör 
konusuna değinen Mustafa Oral, 
“Restorasyon yılı olarak tabir etti-
ğimiz sezonda sportif direktör gibi 
bir birim düşünmemekle birlikte 
Scouting çalışmaları hemen baş-

lanacaktır. Scout ekibimiz olacak. 
Geçmiş dönemlerde transfere olan 
yaklaşımımız menajerlerin tavsiye 
ettiği oyuncular değil, talip olduğu-
muz oyuncuları transfer etmek ön-
celiğimizdir” şeklinde görüş belirtti.

TARAFTAR GÖRÜŞLERİ 
DİKKATE ALINACAK

Atiker Konyaspor Başkan Adayı 
Mustafa Oral ve ekibi, göreve gelme-
leri durumunda taraftar ile olan ileti-
şimlerinin üst seviyeye çıkarılacağını 
belirtti. Yapılan açıklamada, “Temel 
amacımız tribünleri doldurmak. Ge-
nel olarak baktığımızda localar hariç 
kombine ve bilet satışları artık ku-
lüplerin önemli geliri olarak gözük-
memektir, bu doğrultuda gerekeni 
yapacağımızdan emin olabilirsiniz. 
Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren 
ilk yapacağımız iş taraftarın kulübe 
üyeliği ile alakalı proje ekibimizin 
en uygun modelle hayata geçireceği 
sözünü veriyoruz. Ailemizden sonra 

ilk önceliğimizin Konyaspor olaca-
ğının sözünü şimdiden veriyoruz. 
Bizim için en büyük talihsizlik olarak 
görünen delege yapısının farkında-
yız. 7’den70’e bütün Konyalıların 
ve Konyasporluların gönlüne girip 
hafızalarında iz bırakıp Konyaspor 
yönetim tarzını en üst çıtaya taşımak 

hepimizin kazancı olacağına inanıyo-
ruz. Amacımız hiçbir marka sevdası 
olmadan en uygun bütçelerle en gü-
zel formaları tasarlamak, projeleri-
mizden birinde Konyaspor taraftarına 
forma seçtireceğimizden bahsettik 
geliştirebiliriz. Ortak akla önem veri-
yoruz” ifadelerine yer verildi.

BAŞKA TAKIMI TUTANLAR 
LİSTEDE OLMAYACAK

Son dönemde Konyaspor taraftarı-
nın yoğun eleştirisini alan başka takım 
tutanların Konyaspor yönetim kurulun-
da olması konusu, Mustafa Oral’a so-
ruldu. Oral verdiği cevapta, “Herhangi 
bir kulübe bağlı yönetici veya üye v.s. 
olmaması birinci önceliğimizdir. Yö-
netimimizdeki her bir isim gerçek bir 
Konyaspor taraftarıdır. Kurulacak Sos-
yal Medya ve Taraftar Platformu ile 
taraftar görüşleri dikkate alınacaktır. 
Temel amacımız yönetimlerin ekono-
mik seviyesine bakmaksızın bir yöne-
tim anlayışı olmasıdır. Kendi ayakları 
üzerinde duran bir kulüp modeli önce-
liğimizdir. İhtiyaç duyulduğunda ge-
rekli maddi desteği sağlayacak güçlü 
bir yönetim yapımız mevcuttur” dedi.

KONYASPOR’A BAKIŞ 
AÇISI DEĞİŞECEK

Konyaspor Başkan Adayı Mus-
tafa Oral, son dönemde Konyaspor 

hakkında olumsuz fikirler olduğuna 
katıldıklarını ifade ederek, “Kulübü-
müz hakkında olumsuz bir bakış açı-
sının olduğunda hem fikiriz, yönetime 
geldiğimiz andan itibaren göstermiş 
olacağımız özveri ve şeffaf yönetim 
anlayışı ile bu algının düzeleceği ka-
naatindeyiz. Konya’yı Konyasporlaş-
tırmak projesi bu sorunun cevabını 
vermektedir” görüşlerine yer verdi.

ŞEFFAF MALİ TABLO
Konyaspor taraftarının kulübün 

mali yapısından habersiz olması ko-
nusunda da açıklamalarda bulunan 
Başkan Adayı Mustafa Oral ve ekibi, 
“Göreve geldiğimiz andan itibaren 
mevcut kulübün mali tablolarını 
oyuncu bütçelerini kulübün gerçek 
sahibi olan Konyaspor taraftarı ile 
paylaşacağız. Şeffaf yönetim anlayı-
şının gerektirdiği tüm sorumlulukları 
yerine getireceğiz. 3 yıl sonunda mali 
dengeleri sağlanmış istikrarlı sportif 
başarılarla yükselen bir değer haline 
gelmek temel hedefimizdir. KAP (Ka-
muoyu Aydınlatma Platformu) olarak 
bilinen terim bizim için Konyaspor-
luları Aydınlatma Platformu olarak 
değerlendirilecektir. Gelir getirecek 
tüm noktalarda çalışmalarımız olacak-
tır. Lakin somut görüşmeler yönetimi 
devraldığımız andan itibaren yapılma-
sı daha doğru olacağını düşünmekte-
yiz” ifadelerini kullandı.

İMZA GÜNLERİ YAPILACAK
Mevcut Konyaspor yönetiminin 

uzun süredir netlik kavuşturamadığı 
Konya Store konusunda hızlı şekilde 
adımlar atılacağını ifade eden Mus-
tafa Oral, kulübe devredilmesinin 
ardından Store’da imza günlerinin 
yapılacağını belirtti. Oral, “Store so-
runlarını aştığımız andan itibaren imza 
günleri tertipleyeceğiz. Olgunlaştı-
rılmış bir marka haline gelen Konya 
Store markası öncelikli olarak kulübe 
devrolması gerektiğini düşünüp aksi 
halde gerekenler yapılacaktır. Konya 
Store taraftarımız için önemli olduğu-
nun farkındayız. Store devralmak için 
önerimiz olacaktır. Konya Store firma-
sını kâr ettirmeden Atiker Konyaspor 
bünyesine dahil edeceğizden emin 
olabilirsiniz” dedi.

İSİM SPONSORLUĞU 
BİR SÜRE DAHA OLACAK

Konyaspor taraftarlarının isim 
sponsorluğu konusunda olumsuz dü-
şüncelerini de değerlendiren Aday 
Mustafa Oral ve ekibi, kulübün mali 
yapısının düzelmesinden sonra isim 
sponsorluğu alınmayacağını belirtti. 
Açıklamada, “Kulübümüzü ekonomik 
anlamda belli bir seviyeye getirdiğimiz 
andan itibaren ilk vazgeçeceğimiz ta-
kım isim sponsorluğudur” ifadeler yer 
aldı. Ayrıca Konyaspor taraftarlarının 
diğer aday olan Zeki Çimen ile listele-
rin birleştirilmesi ve bu şekilde seçime 
gidilmesi ile ilgili sorusuna ise, “yöne-
tim listelerini birleştirmeyi düşünmü-
yoruz” şeklinde cevap verildi.
n SPOR SERVİSİ 

Mustafa OralSergen Yalçın



Ahmet Baydar: İddialar doğru değildir
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı 

ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar kamuo-
yunda bazı delegelerin üyelikten çıkarıldı-
ğına ilişkin ortaya atılan iddialara yönelik 
bilgi kirliliğinin önüne geçilebilmesi için 
bir açıklama yaptı.

Delege sistemi ile ilgili iddialara 
açıklama getiren Baydar, “Bilindiği üzere 
Konyaspor’umuzun Olağan ve Olağanüstü 
Genel Kurulları maalesef az sayıda üyenin 
katılımıyla gerçekleşiyordu. Tüzüğümü-
zün ilgili maddesi gereğince üyelerimizin 
ödemekle mükellef olduğu yıllık cüzi raka-
mın her yıl aralık ayı sonuna kadar yatıl-
ması gerekiyor. Ödenmediği takdirde yine 
tüzüğümüzde yer alan maddeler nedeniy-
le bazı yaptırımlar söz konusu. Geçmişte 
taraftarımızın üyeliğiyle ilgili çağrılarda 
bulunulmuş ve bunun sonucunda sadece 
17 kişi bu davete icap edip kulübümü-
ze üye olmuştur. Ancak son dönemde 
özellikle gündeme getirilen bazı üyelerin 
Konyaspor Kulübü Derneği’nden ilişiği-

nin kesilmesi doğru değildir.  Konyaspor 
Kulübü üyelerimizin hak mahrumiyeti 
yaşamamaları ve Genel Kurul toplantıla-
rına katılma haklarının düşmemesi için 
delegelerimiz çeşitli kanallarla defalarca 
bilgilendirilmişlerdir. 

23 Aralık 2016- 4 Ocak 2017, 7 Şubat 
2017, 27 Şubat 2017 ve 3 Mart 2017 ta-
rihinde üyelerimizin telefonlarına mesaj 
yoluyla, ayrıca yine bu dönemde resmi 
web sitemizde ve sosyal medya hesapla-
rımızda kamuoyunu bilgilendirmek adına 
yaptığımız haberlerle konunun muhatap-
ları üye aidatlarıyla ilgili gelişmelerden 
haberdar edilmişlerdir. Ancak buna rağ-
men bahse konu üyelerimizden geri dö-
nüş alınamamıştır.  Diğer yandan 16 Mart 
2017 tarihinde yapılan Genel Kurul’dan bu 
yana hiçbir üyemizin kaydı silinmemiştir. 
Üye kayıtlarının silindiğine yönelik yapı-
lan değerlendirmeler gerçeği yansıtma-
maktadır.” dedi.
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RPS

Konyaspor’da bir taraftar devri-
mi gerçekleşiyor. Tek liste ile gidilen, 
yönetim kurulu listelerinin bile son 
dakika topluma açıklandığı çağ dışı 
anlayış yerle bir oldu. 2 resmi 1 ol-
gunlaşmakta olan 3 liste son sürat 
8 Haziran’daki genel kurula hazırla-
nıyor.

Özellikle ilk ortaya çıkma cesare-
tini gösteren Zeki Çimen, Konyaspor 
Retro kampanyası ile sosyal medya-
yı dalgalandıran Mustafa Oral, genel 
kurulda oy hakkı olmayan taraftarı 
projelerle ikna etmeye çalışıyor. 

Muazzam bir dönüşüm bu. Yıl-
lardır Konyaspor taraftarının gün-
deminde olan, ‘Hani aday mı var’, 
‘Belediye’nin desteğini almayan 
yönetim tutunamaz’ gibi şehir efsa-
neleri ile engellenen renkli dünyanın 
laboratuar aşaması.

Henüz çarpık delege sistemi ile 
taraftarın iradesi sandığa yansıma-
yacak olsa bile böyle bir başlangıç 
demokratik mücadele kültürünün 
oturması açısından harika bir baş-
langıç. Kimin kazanacağının bir 

önemi yok. Konyaspor şimdiden 
kazandı bile.

*** 
Bu süreçte adaylarla ilgili tek can 

sıkan hadise, aday olacağı bilinen 
Hilmi Kulluk’un henüz resmi olarak 
adaylığını açıklamaması olarak öne 
çıkıyor. Diğer 2 aday çok büyük 
bir erdem ve olgunluk göstererek 
toplumun önüne çıkıp, demokratik 
mücadele ortaya koyarken, delege 
desteği yüksek olduğu iddia edilen 
bir listenin henüz ortaya çıkmaması 
taraftarın önemli bir kesimini rahat-
sız ediyor. 

Konu ile ilgili görüştüğüm ve 
sitemlerimi aktardığım Hilmi Kul-
luk listesinin en önemli ismi Selçuk 
Aksoy, en kısa zamanda liste ve 
projelerini açıklayacaklarını, taraftarı 
umursamadıkları için değil henüz 
çalışmaları tamamlayamadıkları için 
ortaya çıkmadıklarını söyledi.

Selçuk Aksoy yönetimde yer al-
dığı dönemde Ahmet Şan – Aykut 
Kocaman kronik gerginliğinde Aykut 
hocadan yana tavır alıp, bedel öde-

yen önemli bir isimdir. 
Doğru bildikleri uğruna 
mücadele vermekten 
ve bedelini ödemekten 
çekinmez. 

Bu yüzden sami-
miyetine güveniyorum. 
“En kısa sürede çıka-
cağız. Yarım yamalak 
bir planlama ile çıkmak 
istemediğimiz için ge-
cikme oldu” diyorsa 
bize de saygı duymak düşer.

*** 
Esasında bütün adaylara say-

gı duymak düşüyor bize. Yukarıda 
bahsettiğim gibi, Konyaspor’un en 
büyük kazanımları, adil olmasa da 
bir seçim yarışının yaşanması, se-
çim kampanyalarının oluşturulup, 
toplumun ikna süreçlerinin hız ka-
zanması, delege yapısının değişecek 
olması, demokrasi kültürünün filiz-
lenmesidir. 

Bu tarihi dönüşümün yolunu 
açan da bu 3 adaydır. Tarih bu isim-

leri yazacaktır. O yüzden 
bütün adaylara sahip 
çıkmak gerekiyor. 

Tabii böylesine 
değerli kazanımlar 
aşamasında mutlaka 
sorunlar çıkacak. Linç-
leri ile meşhur sosyal 
medyanın zaman zaman 
adaylar hakkında eleştiri 
sınırlarının dışına çıkan 
söylemler üretmesi en 

önemli sorun.
Elbette bir birey bir adayı des-

tekleyebilir, diğer adaylar niye des-
teklemediğini söyleyebilir, ancak 
adayların onurunu, gurunu, nefsini 
zedeleyecek cümlelerden uzak dur-
mak gerek.

***  
Örneğin Hilmi Kulluk listesi ile 

ilgili sosyal medyada fake hesaplar 
üzerinden bir yazı dolaşıma sokuldu. 
‘Ahmet Şan, Tahir Akyürek, Musa 
Arat, Hilmi Kulluk’ isimlerinin geçti-
ği, çeşitli ağır suçlamaların yapıldığı 

korkunç bir yazı. İçerik ile ilgili tek bir 
kelime etmem. Çünkü usul o kadar 
yanlış ki esasa yönelik hiçbir şey 
söylemeye gerek yok.

Bu tür kumpas metotlarının 
normalleşmesine izin verilmemeli. 
Fikri olan, bilgisi olan, çıkıp ismi ve 
belgeleri ile konuşmalı.  Bu tür kum-
pasvari yolları meşrulaştırmak yeni 
oluşmaya başlayan kültürü yok et-
mek anlamına gelir. 

Bu tür yollara başvuranlar da 
bilmeliler ki, böyle metotları meşru-
laştırırsanız bir gün mutlaka icat etti-
ğiniz silah size karşı kullanılır. 

*** 
Sonuç olarak ahlaki ve vicdani 

sınırlarda kalıp bu sürece sahip çık-
mak gerek. Özellikle sosyal medya-
da etkin olan dostlarıma seslenmek 
istiyorum. Uzun süredir çok büyük 
bir mücadele verildi ve kazanıldı. Ta-
raftarın sözünün geçmediği dönem-
lerden, taraftarın fikrine başvurulan 
dönemlere gelindi. Geldiğimiz nok-
tayı unutup hemen aday değerlen-
dirme heyecanına kapılmak, adayları 

kırmak, üzmek, zarar vermek çelişki 
ortaya çıkarır. Zeki Çimen de, Mus-
tafa Oral da, Hilmi Kulluk da taraftar 
için değerli olmalıdır.

Hem “Kulislerde pazarlıkları 
bırakın ve taraftarın fikrini alın. Bu 
kulübün asıl sahibi biziz” dedikten 
sonra, çıkanları çıktıklarına pişman 
etmek bu kazanımları yok eder. 

Konyaspor’a aday olmayı değerli 
hale getirmek zorundayız. Bundan 
sonraki süreçlerde bu takımı yönet-
meye talip olmanın karşılığı, kum-
paslarla, iftiralar, sert söylemlerle 
baş etmek zorunda olunan korkunç 
bir süreçten çok, herkesin adaya 
saygı duyacağı, ortaya çıktığı ve 
yönetme iddiasında bulunduğu için 
toplumun onun değerli göreceği bir 
atmosfer olmalı. 

Bunlar önemli sorunlar. Sos-
yal medya bu tür noktalarda kendi 
kültürünü de oluşturmalı. Fakat bu 
sorunlar oluyor diye yolumuzdan da 
dönmeyecek, düşüp dizimizi yaralı-
yoruz diye yürümekten de vazgeç-
meyeceğiz…

BIRAKIN TADINI ÇIKARALIM!

yaltinbeyaz@konyayenigun.com
YUNUS ALTINBEYAZ

Tek Sevdam Konyaspor 
iftarda biraraya geldi
Konyaspor’un sosyal medyadaki aktif oluşumların-

dan Tek Sevdam Konyaspor, geleneksel hale getirilen 
iftar programında biraraya geldi. Nalçacılılar Grubu’na 
bağlı olan ve sosyal medya yaptıkları organizasyonla ad-
ların sıkça söz ettiren Tek Sevdam Konyaspor’un iftar or-
ganizasyonuna yoğun katılım oldu. Grup üyelerinin yanı 
sıra Nalçacılılar Taraftarlar Derneği ve basın mensupları 
da programa davet edildi. İftarın yapılmasının ardından 
hep bir ağızdan Konyaspor marşları söylenirken, meşale 
şov ile organizasyon tamamlandı. Uzun süredir faaliyet 
gösteren Tek Sevdam Konyaspor, özellikle deplasmanda 
organizasyonlarında her kesimden taraftarın tercih ettiği 
nezih bir ortam ile Konyasporluların ilgisini çekiyor.
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Eto’o’dan Türkiye’nin 
adaylığına destek

Atiker Konyaspor Futbol Takımı oyuncusu Samu-
el Eto’o, Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 
(EURO 2024) adaylığına destek verdi. Türkiye Futbol 
Federasyonuna açıklamada bulunan Kamerunlu futbol-
cu, şampiyonanın Türkiye’de düzenlenmesi için dünya 
futbolunu yönetenlere çağrıda bulundu.

Türkiye’yi harika bir ülke olarak tanımlayan Eto’o, 
dünya futbolunu yönetenlere seslenerek, “Ümit ediyo-
rum ki bana inanan, dünya futbolunu yönetenler iyi göz-
lemleyip, hep birlikte orada olup güzel bir futbol seyrede-
ceğimiz bir Avrupa Şampiyonası için Türkiye’ye bir şans 
tanırlar.” dedi.

Türk kulüplerinin sahip olduğu imkânlara UEFA üyesi 
birçok ülke kulübünün ulaşamadığını belirten Eto’o, “He-
men hemen üç senedir harika bir ülke olan Türkiye’de oy-
nuyorum. Dünyayı gezme fırsatını yakaladım. Sizi temin 
edebilirim ki Türk ligi içlerinde en iyilerden bir tanesi.” 
değerlendirmesinde bulundu. Türkiye liginin diğer ligler-
le karşılaştırabileceğini kaydeden Kamerunlu futbolcu, 
“Burada olağanüstü uygun şartlara sahibiz. Hemen her 
takımın kendine ait bir stadı, antrenman yaptığı bir tesi-
si var. Bu şartlara Avrupa’da bile sahip olmayan yerler 
var.” ifadelerini kullandı.  n AA

Çimen: Hegemonyayı 
yıkmak istiyoruz

Atiker Konyaspor’da genel kurul heyecanı sürüyor. Adaylar projelerle taraftarın karşısına 
çıkarken sosyal medya en çok kullanılan araç. Sosyal medya trendine katılan başkan adayı 
Zeki Çimen, “Biz İstanbul hegemonyasını yıkmak, hem de Konyaspor’u her sezon Avrupa 

kupalarında Türkiye’yi temsil eden bir takım haline getirmek istiyoruz” dedi
Atiker Konyaspor’da 8 Haziran’da 

yapılacak genel kurul heyecanı sürüyor. 
Çimen’in açıklamaları şöyle: “Değer-
li Konyasporlular; bildiğiniz gibi Kon-
yaspor’umuzun daha büyük hedeflere, 
sağlam adımlarla ilerlemesi için ekibimle 
birlikte çok sevdiğimiz kulübümüzü yö-
netmeye aday olduk. Türkiye’de futbol ne 
yazık ki İstanbul takımlarının hegemon-
yasında oynanan bir oyun haline gelmiş 
bulunmakta. Biz hem bu hegemonyayı 
yıkmak, hem de Konyaspor’u her sezon 
Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden 
bir takım haline getirmek istiyoruz. Bunun 
zor bir hedef ve yolumuzun meşakkatli 
olduğunun bilincindeyiz. Konyaspor’u bu 
hedefe ulaştıracak bilgi ve birikime sahip 
bir ekibiz. Futbol camiasında tecrübe ve 
sağlıklı ilişkilerin çok büyük önemi var. 
Konyaspor son dönemde büyük ve muh-
teşem taraftarının desteğiyle büyük başa-
rılara imza atmış, Türkiye Kupası ve Tür-
kiye’nin en büyük kupası olan Süper Kupa 
Konya’ya gelmiştir. Konyaspor kabuğunu 
kırmıştır ve daha büyük hedeflere durakla-
madan koşmasının vakti gelmiştir. Bunun 
için sağlam bir kurumsal yapı olmazsa 
olmazdır. Yapacağımız çalışmaların çer-
çevesi şöyle oluşacaktır: 

1- Konyaspor’u hem Avrupa hem de 
coğrafyamızda en tanınan markalardan 
biri haline getirmek istiyoruz. Bu konuda 
yürütülmesi gereken projeler ve yapılması 
gereken lobi faaliyetleri konusunda kendi-
mize güveniyoruz.

2- Bu hedefe koşmak için en önemli 
kriter, camiamızın dayanışma içinde ol-
masıdır. Kulübümüz son yıllarda taraftar-

la kucaklaşamamış, Yeşil Beyaz renkleri 
karşılıksız seven taraftarımızın kulübün 
geleceğinde söz sahibi olmasının önüne 
engeller konulmuştur.

Taraftarın ötesinde kulübe hizmet 
edenler bile küstürülmüştür. Bu doğrultuda 
kulübün kapılarını Konyaspor taraftarına 
açarak “Konyasporluyum” diyen herkesin 
kulübe üye olmasının önündeki engelleri 
kaldırmak için çalışma yapacağız.

3-Bizim en önemli vaatlerimizden biri 
de şeffaflık olacaktır. Çünkü kulübün he-
sapları her dönem tartışma konusu olmak-
tadır. Taraftarın yapılan çalışmalara vakıf 
olması ve güven duyması için bağımsız 
denetim kurullarınca hesapların incelen-
mesinin sağlayacağız.

4-Konyaspor’un son dönemde yapılan 
transfer hatalarıyla sürdürülebilir bir başa-
rıyı yakalaması imkansızdır. Bu hataların 
kaynağı ve çözümü konusunda önemli bir 
birikime sahibiz.

Ekip olarak bu konuda hazırlığımız 
olduğunun bilinmesini isterim. Farklı ül-
kelerden takip ettiğimiz çok sayıda genç, 

gelecek vaat eden oyuncu var. Ayrıca 
iç transfer konusunda da tecrübemiz ve 
önemli bağlantılarımız bulunmaktadır.

Sportif başarı için kadro istikrarı en 
can alıcı konulardan biri. Bunu hem trans-
fer hem de alt yapı ve pilot takım uyumuyla 
aşacağımıza inanıyorum. Anadolu Sel-
çukspor’un Konyaspor’a kazandırılmasın-
da da ekibimizin ciddi katkıları olmuştur.

5-Uzun yıllardır Konyaspor alt yapısın-
dan A takıma oyuncu kazandırılamamak-
tadır. Altyapımızın daha kaliteli şartlarda 
çalışması, konaklama sorununun çözümü 
ve oyuncuların A takıma entegrasyonu için 
çalışma yapacağız.

Projesi hazırlanan ancak yapımı ve 
ihale süreci yılan hikayesine dönen Kaya-
cık ek tesislerinin tamamlanıp hizmete su-
nulması önemli hedeflerimiz arasındadır.

6-Ve store mağazası konusu... Vefa-
kar taraftarımızın, mağazaların kulüp tara-
fından işletilmesi yönünde ciddi bir talebi 
var. Bu sorunu çözüp mağazaların Kon-
yaspor’a gelir getiren bir işletme olması 
için adım atacağımızdan hiç kimsenin 

şüphesi olmasın.
Konyasporlu bir nesil yetiştirmek, 

Konyaspor’u şehrin her yerine, 31 ilçenin 
her sokağına götürmek önemli hedefleri-
mizden biri. Konya’yı tüm ilçeleriyle bir-
likte kucaklayarak, Yeşil-Beyaz bir futbol 
kenti olmasını arzu ediyoruz.

Değerli Konyaspor taraftarı; Biliyoruz 
ki “hiç birimiz, hepimiz kadar akıllı deği-
liz”. Bu bilinçle Konyaspor’u ileri taşıyacak 
her türlü görüş ve öneriyi dikkate alacağı-
mızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Biz Anadolu’nun Hükümdarı Kon-
yaspor’u daha büyük hedeflere ulaştır-
maya talibiz. Konya’mızın çok değerli iş 
adamları ve futbol adamlarıyla bu yükün 
altından kalkacağımıza inanıyoruz. Tecrü-
bemize ve bilgi birikimimize güveniyoruz. 

En çok da Konyaspor’u gönülden se-
ven, büyük başarılarda en önemli payın 
sahibi olan taraftarımıza güveniyoruz. 
Konyaspor sevdalılarının teveccühü ve ge-
nel kurul üyelerinin oylarıyla Konyaspor’u 
yönetmeye talibiz.”
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