
KGTÜ öğrencileri 
yine ödülle döndü

Kılca 7 yıl kaldığı 
yurtta sahur yaptı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Ege Üniversitesi 
tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası 
İktisat Öğrencileri Kongresi’ne 3 bildiri ile katıldı. 

Öğrenciler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 
kongreden ödülle döndü. n SAYFA 12’DE

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti 
MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
ile birlikte 7 yıl kaldığı Haciveyiszade Ortaöğretim 

Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle sahur yaptı.
 n SAYFA 13’TE
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Acıtan iddia!
2015 yılında eşinden ayrılan ve 8 yaşında bir kızı olan baba Murat Köse velayeti annesinde olan 
kızının annesinden şiddet gördüğünü ve yetkilerin konuyla yeterince ilgilenmediğini iddia ediyor

HEM FİZİKİ HEM DE
PSİKOLOJİK ŞİDDET

Velayeti annede olan kızının 2016 yılında 
4 kez şiddet gördüğünü ve vücudunda 
morluklar oluştuğunu belirten baba Mu-
rat Köse, “Kızımı o halde görünce hemen 
hastaneye gittim ve darp raporu aldım. 
Konu savcılığa intikal etti ancak cinsel 
ayrım yapılarak kızımın velayeti yine an-
nesinde kaldı. Kızım hem fiziki, hem de 
psikolojik şiddet görmeye devam ediyor” 
ifadelerini kullandı. 

‘KIZIM İÇİN MÜCADELEYE
DEVAM EDECEĞİM!’

Yaklaşık 1 ay önce kızıyla görüştüğünü ve ba-
cakları yoğunlukta olmak üzere vücudunun 
çeşitli yerlerinde morluklar görünce tekrar has-
taneye gittiğini anlatan baba Murat Köse, “İlgili 
bakanlıklara da konuyla alakalı şikayette bulun-
dum. Eğer bu şekilde evladına şiddet gösteren 
baba olsaydı, yer yerinden oynar, çocuk baba-
dan hemen alınırdı. Ama ben evladımı sağlığı 
için mücadelemi sürdüreceğim” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

TÜBA’da yeni 
dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Türkiye Bilimler 

Akademisi (TÜBA) Başkanlığına 
atanan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mu-

zaffer Şeker, bugün gerçekleşecek 
törenle görevi Prof. Dr. Ahmet Cevat 
Acar’dan devralacak.  n SAYFA 7’DE

04 Tapu ve Kadastro 
172. yaşını kutluyor 05 ASKON sofrasında 

kimsesizleri ağırladı 13 Eğrigöl’ün yolu
güçlükle açıldı

Ümmetin yetimleri 
kardeşlik iftarında 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve 
Meram Belediyeleri Dünya Yetimler Günü nedeniyle 
binlerce kişinin katılımıyla Kardeşlik İftarı düzenledi. 
Mevlana Meydanı’nda düzenlenen iftar programı farklı 
coğrafyalardan binlerce kişinin aynı sofrada buluşmasını 
sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Bütün yetimler bizimdir. Ne mutlu yetimlere kefil olup 
cennette Efendimizle birlikte olanlara” dedi.  
n SAYFA 2’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Konya’nın Gülleri’nden 
Parsanalı Mustafa, bazı olayları 
önceden haber vermesiyle 
dikkat çekiyordu. Bu durum 
Parsanalı Mustafa’nın manevi 
yönüne bağlanıyordu. 
n SAYFA 3’TE

Maneviyat sahibi 

Şehit annesi Emsal Arslan, 
“Evlatsız olunurmuş da 
vatansız olunmazmış. Allah’ın 
sevgili kuluymuş, şehit oldu. 
Hala gözüm kapılarda, sanki 
çıkıp gelecekmiş gibi” diyor.
 n SAYFA 15’TE

Vatansız olmaz!

Konya’nın âlimlerinden 
Hacı Veyis Efendi’nin oğlu 
olan İbrahim Efendi, Me-
dine’ye hicret etti. Ali Ulvi 
Kurucu’nun yetişmesinde 
bu hicret pay sahibi oldu. 

n SAYFA 11’DE

Âlim yetiştirdi

8 yaşındaki küçük Sami’ye 1,5 ya-
şında otizm teşhisi konuldu. Şu-
anda SOBE’de eğitimine devam 

eden Sami’nin annesi otizmli 
çocukların ailelerine “Umudunu-

zu kaybetmeyin” diyor.
 n SAYFA 6’DA

Umudu kaybetmeyin

TENTELERİN SAYISINI
ARTIRIN TALEBİ

Yağmurda vatandaş ıslanıyor 

Cenaze namazlarının ağırlıklı 
olarak kılındığı Hacıveyis Ca-
mii’nin avlusunda vatandaşla-
rın yazın sıcaktan, kışın yağmur 
ve kardan korunmak için talep 
ettiği tenteler yapılmıştı. Günde 
6-7 cenazenin kaldırıldığı 
avludaki tentelerin sayısının 
artırılması talep ediliyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE
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Ümmetin yetimleri kardeşlik 
iftarında biraraya getirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri tarafından Dünya Yetimler Gününde Mevla-
na Meydanı’nda binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftarda ümmetin yetimleri buluşturuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Sel-
çuklu, Karatay ve Meram Belediyeleri 
Dünya Yetimler Günü nedeniyle bin-
lerce kişinin katılımıyla Kardeşlik İftarı 
düzenledi. Mevlana Meydanı’nda dü-
zenlenen iftar programına katılan Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, her Ramazanın 15’inde 
olduğu gibi yine bir Kardeşlik İftarında 
bir arada olmanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi. Kardeşlik sofralarında 
farklı coğrafyalardan binlerce kişinin 
bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, 
“Yetimin milleti, rengi, ırkı sorulmaz. 

Bütün yetimler bizimdir. Ne mutlu ye-
timlere kefil olup da cennette Peygam-
ber Efendimizle birlikte olanlara” ifade-
lerini kullandı. 

BİZLER YETİM BİR
PEYGAMBERİN ÜMMETİYİZ 

Adeta bir açık hava yetimhanesi 
haline gelen dünyada UNİCEF rakamla-
rına göre yaklaşık 200 milyon yetim bu-
lunduğuna dikkat çeken Başkan Altay, 
konuşmasına şu sözlerle devam etti: 
“Bu rakamlara dahil edilmeyen 52 ülke-
yi de katarsak 400 milyona yakın çocu-
ğumuz yetim, öksüz ve terkedilmiş. Biz-

ler yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. 
Çocuklara ve yetimlere çok fazla önem 
vermiş olan alemlere rahmet Efendimiz 
bizlere yetimlere sahip çıkmamızı, onla-
ra hamilik yapmamızı öğütlüyor. Tabi ki 
iyiliğin bir günü olmaz. Ancak ilan edi-
len Yetimler Gününü yetim kardeşleri-
miz için farkındalık oluşturmak, onları 
Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde 
gündeme taşımak ve yüzlerini güldür-
mek için bir vesile olduğunu düşünüyo-
ruz. Bir şefkat ve merhamet şehri olan 
Konya’mızda yetimlerin derdini kendi 
derdimiz olarak görüyor, yetimlerimizle 

paylaşmak ve onların yüzünü güldür-
mek için çaba göstermeye bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da devam 
edeceğiz inşallah. Konya’yı daha güzel 
bir geleceğe taşımak için hep birlikte 
çaba sarf ediyoruz.” 

BELEDİYE BAŞKANLARDAN 
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Bugün özel olarak ilgi-
lenmemiz gereken kardeşlerimizle be-
raber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bugün bizim için özel bir gün. Allah 
birliğimizi, dirliğimizi daim etsin” ifade-

lerini kullandı. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Ramazan’ın birliğini, 
beraberliğini ve bereketini hep birlik-
te yaşadıklarını ifade ederek, yıllardır 
devam eden bu iftar geleneğinin güzel 
bir gelenek olduğunu söyledi. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, 
“Her Ramazan’ın 15’inde sizlerle bir-
likte buluşuyoruz. Hep birlikte inşallah 
sağlık ve mutluluk içinde bayrama da 
kavuşturmasını Rabbimden diliyorum. 
Ramazan’ı Konya’mızda huzur içinde 
böyle güzel ortamlarda idrak ediyoruz” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ



22 MAYIS 2019 3HABER

Konya’nın Gülleri’nden Parsanalı Mustafa, bazı olayları önceden haber vermesiyle dikkat çekiyordu. “Seni askere göndereceğim” 
dediği biri ne demek istediğini o an anlamasa da, bir süre sonra başına gelen hadise, Parsanalı Mustafa’yı akıllara getiriyordu 

‘Seni askere göndereceğim!’
Konya’nın Gülleri’ni tek tek ele ala-

rak anlatan Ali Işık, bu güllerin tanıtımı-
na ve unutulmamasına büyük katkı sağ-
lıyor. Konya’nın önemli değerleri olan bu 
meczupların hatıralarının yaşatılması ve 
yenilerinin de korunmaya devam ede-
bilmesi için gerekli kültürün korunması 
anlamında önemli bir iş yapan Ali Işık, 
bu meczuplardan Parsanalı Mustafa ve 
bilinmeyen yönleri anlatıyor. Dün ele 
aldığımız Parsanalı Mustafa’nın bugün 
ikinci kısmını veriyoruz. Hikmetleri ve 
insanlarda bıraktığı anıları ile öne çıkan 
Parsanalı Mustafa’nın bazı olayları önce-
den haber etmesi, şaşkınlık uyandırıyor-
du. Parsanalı Mustafa, 2014 yılında 108 
yaşında Hakk’a yürüdü. 

KARA HABER TEZ ULAŞIR
Konya çarşısı esnaflarından Seyit Ali 

Aksoy, her sabah olduğu gibi o sabah 
da erkenden çıkmış evinden. Dükkânını 
açacak, temizliğini kendisi görecek sonra 
da bir bardak çayı ile bir parça çöreğiyle 
sabah kahvaltısı yapacak…  Sabahın ıs-
lak ve tenha sokaklarından yürüyüp ge-
liyormuş. Karşısına Konya’nın ünlü akıl 
noksanı çocukları dikilmişler. Rahmetli 
şaşırmış, ilk sabahtan nasıl birleşmişler 
diye!.. Bakmış titreşip duruyor hepsi de:

-Gelin demiş, dükkana gidelim, he-
pinize çay içireyim de biraz ısınırsınız. 
Sevinmişler, arkasına düşmüşler Seyit 
Ali’nin. Yolda da taklaşmışlar:

- Ağa ben üç bardak içerim.
-Ben zeytin ekmeksiz yapamam.
-Bana bir de kahve söyleyeceksin, 

ayrıca sigara da içerim. Demişler. 
Seyit Ali:
-Olur demiş, kim ne isterse onu ve-

recem, korkmayın yalnız uslu duracaksı-
nız. Gürültü patırtı istemem. Dükkanın 
önüne gelmişler. Hep beraber dükkanı 
açmışlar, besmele ile içeri girmişler. Se-
yit Ali ortalığı toplamış, kapının önünü 
süpürmüş sulamış:

-Eh demiş çocuklar sıra çaylara geldi! 
Ayrı ayrı her birine sormuş:

- Sen çayın yanında ne istersin? Seyit 
Ali her birinin isteğini alıp gelmiş.

- Haydi bakalım demiş. Çaylarınızı 
için. Ekmeklerinizi yiyin… Çaylar yu-
dumlanırken ince sesli, ölü meraklısı 
Mustafa Seyit Ali’nin gözlerinin içine 
baka baka damdan düşer gibi demiş ki:

-Seyit Ali, sen öleceksin demiş!
Seyit Ali istifini bozmamış:
-Nereden bildin Mustafa öleceğimi 

demiş.
Mustafa:
-Gerisine karışma demiş, sen ölecek-

sin!
Seyit Ali yine sormuş.
-Madem ölecem bari ne zaman öle-

ceğimi de söyle demiş!..
-Bugün demiş. Yarına kalmayacak-

sın bugün!..
Rahmetlinin sabah sabah matrak 

hali üzerinde:
-Öyleyse demiş selamı okuyuver 

Mustafa. Mustafa iki elini çenesine yak-
laştırarak sela vermeye başlamış!... Mus-
tafa sela verirken Seyit Ali kalmış eve te-
lefon çevirmiş:

- Bak demiş hanım ben bugün öle-
cekmişim. Mustafa öyle söylüyor dinle 

selamı da okuyor, duydun mu? Seyit 
Ali’nin eşi, sabah sabah yapılan bu so-
ğuk şakadan tüyleri diken diken olmuş 
, telefonda kocasına çıkışmış!.. Çok değil 
aradan iki saat geçmiş geçmemiş. Kara 
haber eve ulaşmış! Seyit Ali ölmüştü’…

Hasan Hüseyin Varol anlatıyor: Halk 
arasında maalesef “Deli Mustafa” diye 
meşhurdu. Lakin asla deli değildi. Kon-
ya’nın diğer meczubları gibi Parsanalı 
Mustafa da “Meczubin”den birisiydi. 
Mustafa Konyalıdır. Parsana Mahallesin-
de oturdukları için “Parsanalı Mustafa” 
diye tanınmıştı. Halk ona hep yardım 
yapardı. Ama Mustafa dilencilik yapmaz. 
Verirlerse alırdı. Üstü başı temizdi. Kötü 
söz bilmezdi. Konya’nın merkezinde 
Kapu Camii diye bilinen caminin önünde 
otururdu. Onu herkes tanırdı. Parsanalı 
Mustafa 108 yaşında 17 Şubat 2014 ta-
rihinde vefat etti. Allah rahmet eylesin. 
İşte bu Parsanalı Mustafa’yla benim iki 
önemli maceram var. Onu size anlatmak 
isterim.

HOCAYI DEĞİŞTİRECEĞİM…
Daha önce görev yaptığım Uluırmak 

Burhandede Camii’nden merkez sultan 
selim Camii’ne gelir. Doğu kapısından 
girer, sol tarafa oturur. Cuma namazı 
bitince yüksek sesle “Faaaatiha” der ve 
camiden çıkar, gider. Bendeniz orada on 
sene kaldım. Mustafa hiç teklemeden 
aynı harekete devam etti. Bendeniz o 
camiden Kapu Camii’ne geldim ve 1982 

yılında emekliye ayrıldım. Bir Cuma 
günü Selimiye Camii’nden çıktım. Çok 
sevdiğim Mehmet Tevfik Arıkan kar-
deşin dükkânına geldim. Eski Ticaret 
Odasının şimdiki Karatay Kaymakamlı-
ğının altında imce uzun bir dükkân. Dip 
tarafına perde çekilmiş oturanlar görül-
mesin diye. Ben geçtim perdenin arkası-
na oturdum. Bir kahve geldi onu içiyor-
dum. Yanımda başka kimse de yoktu. 
Aniden Mustafa yanıma geldi. “Çay içer 
misin Mustafa?” dedim. “Hayır içmem, 
içmem” dedi. “Ben hocayı değiştirece-
ğim, hocayı değiştireceğim” dedi. Ben 
bir mana veremediğim için kendisine 

“Peki Mustafa” dedim. O hemen kaybol-
du. Mustafa’yla bizim bu konuşmamız 
Cuma namazından sonra olmuştu. Erte-
si Cuma geldi. Ben Camiye geldim. Sarı-
ğımı cübbemi giydim, oturdum o günkü 
hutbeyi gözden geçiriyordum. Bir genç 
elinde bir yazıyla yanıma geldi. Yazıyı 
okudum. İmam Hatip Okulu Müdürü 
Bayram Başpınar’dan geliyor, “Hocam 
bu sene mezun olacaklar. Eğitim açısın-
dan görevlendiriyoruz. Eğer müsaade 
ederseniz cumayı bu kıldırsın” diyor… 
Peki dedim. İçeriden bir cübbe ve sarık 
verdim, onu mihraba gönderdim. Ben de 
soyumdum ve oturdum. O gün imamlığı 
bu genç yaptı. Ertesi günü yani Cumar-
tesi günü Aziziye Camii önünden kütüp-
haneye gidiyordum. Bir ses duydum: “ 
Hocaaaaa.. gel bir çay içelim…” diye. 
Baktım Mustafa… “Yav Mustafa şimdi 
işim var sonra içeriz…” dedim. “Yav sen 
benim çayımı neden içmiyorsun? dedi. 
Baktım ki bu deli teklifi değil… Ciddi bir 
teklif.  “Peki Mustafa” dedim ve geldim. 
Kılcı Nuri Ağabey diye bilinen meşhur 
bir zatın dükkânı. Bu Kılcı Nuri Ağabey, 
olgun sufilerden bir zattır. Keçi kılından 
imal edilmiş eşyalar satar. Onun için 
“Kılcı Nuri” derler. Dükkanı da aynen 
Mehmet Arıkan’ın dükkanına benzer. 
İnce uzun bir dükkan. Ta dipte bir hüc-
re camekân var. Oraya gittim. Mustafa 
da geldi. Kılcı Nuri Ağabey: “Ben bir çay 
söyleyeyim” dedi ve gitti.  Hücrede ben 

ve Mustafa ikimiz varız. Bana şöyle bir 
baktı ve: “Gördün mü imamı nasıl değiş-
tirdim?” dedi. “Ulan ne yaptın sen! diye 
yüksek sesle hitap edince kaçtı. O sırada 
çay geldi. Onun çayını Nuri ağabey ver-
di. Çayı eline aldı, kapının karşısına geçti: 
“haaaa” diyor bize bakıyor “haaaa diyor, 
geçiyor. “İşte ben böyle yaparım” der 
gibi davranış sergiliyordu. Mustafa’nın 
bir hafta evvel Mehmet Arıkan’ın dükkâ-
nında söylediği “İmamı değiştireceğim” 
sözünü ben unutmuştum. Meğer Mus-
tafa bir hafta evvelinden bu olayı bili-
yormuş. Haydi bakalım bu adama “deli” 
diyebilir misiniz? Bu olaydan sonra ben 
Mustafa’yı çok ciddiye almaya başladım.

 SENİ ASKERE GÖNDERECEĞİM…
1979 senesinin sonlarına doğru 

Kapu Camiine nakledildim. Vazifeye 
orada devam ediyordum. Biraz evvel 
anlattığım olaydan altı veya yedi sene 
sonra bir olay daha yaşadım. Onu da 
size anlatayım. Birgün Kapu Camiinden 
çıktık. Gidiyorken Mustafa koluma girdi. 
Biraz yürüdük. “Hocaaaaa! Seni aske-
re göndereceğim” dedi. Ben hemen bir 
şeylerin olacağını anladım ve korktum. 
“Mustafa ben askerliğimi yaptım…” 
diye cevap verdim. “Olsuuuuuuuuun bir 
daha yapacaksın…” dedi. Mustafa gitti. 
O günlerde Türkiye’de birtakım karı-
şıklıklar oluyordu. Toplumda yine fitne 
kazanları kaynıyordu. Sağ, sol, İslamcı 
gibi gruplar birbirleriyle boğuşuyordu. 
Çok sık hükümetler değişiyor ve kav-
galara, anarşiye çare bulunamıyordu. O 
zaman idarede Süleyman Demirel vardı. 
Bir şeylerin olacağı az çok görünüyordu. 
Konya gerçekten hareketli günler yaşı-
yordu. O sıralarda bir de Kudüs Mitin-
gi düzenlendi. O da bardağı taşıran bir 
damla oldu. O dönemde benim Erbakan 
grubuyla aram pek iyi gitmiyordu. Ama 
her şeye rağmen bizim her halimiz o ce-
maate mensup olduğumuzu gösteriyor-
du. Bir musibet gelecekse onlarla birlikte 
gelecekti. Parsanalı Mustafa’nın: “Seni 
askere göndereceğim” sözünden birkaç 
ay sonra 12 Eylül 1980 ihtilali yapıldı. 
Pekçok arkadaşım ve meslektaşım içeri 
alındı. Etrafıma bakıyorum sanki dışarı-
da bir ben kalmışım, bütün arkadaşlar 
gitmiş. İhtilalden on gün sonra bir gece 
saat 24.00’da kapının zili çaldı. Çoluk, 
çocuk hepimiz ayaktayız. Kapıyı açtık… 
Asker ve polisler içeri daldı. Her tarafı 
aradılar ve beni alıp askere götürdüler. 
O gidişle beni bir kışlaya götürdüler. 
Orada tam bir ay kaldım. Çok enteresan 
olaylar yaşadım. Mustafa’nın ifadesiyle 
gerçekten ikinci defa askerlik yaptım…. 
Bir ikindi vaktinde ben tahliye oldum. 
Hiç kimsenin haberi yoktu. Akşam evi-
me beraber mesai yaptığımız imam 
Hasan Altun Hocayla müezzin Hüseyin 
Arı ziyaretime geldiler. Onlara: “Hocam 
kimsenin haberi yoktu, nereden duydu-
nuz da geldiniz?” dedim. “Bize Mustafa 
söyledi, biz de geldik” dediler. Bunlara 
“mezcub” deyip geçmek ne kadar hata-
lıdır, görüyorsunuz. Cenab-ı Hakk onlara 
bazı şeyleri bildiriyor ki onunla bazı kişi-
leri uyarsınlar diye. Bizimki de öyle oldu. 
n KAYNAK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
KONYA’NIN GÜLLERİ/ALİ IŞIK

Hazırlayan:
M.ESAD ÇAĞLA
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Parsanalı Mustafa 2014 yılında 108 yaşında hayatını kaybetti.
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Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 172. yaşını kutluyor
Tapu ve Kadastro Genel Mü-

dürlüğü’nün 172. Kuruluş Yıldönü-
mü Konya’da Tapu ve Kadastro 5. 
Bölge Müdürlüğünce organize edi-
len çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 
Tapu ve Kadastro 5. Bölge Müdürü 
Mustafa Akkul ve Tapu ve Kadast-
ro çalışanları günün ilk etkinliğinde 
Atatürk Anıtına Çelenk koydular. 
Ardından Konya Valisi Cüneyit Or-
han Toprak’ı makamında ziyaret 
ettiler.

Tapu ve Kadastro Teşkilatının 
172 kuruluş yıldönümü münase-
betiyle Atatürk anıtı önünde ger-
çekleştirilen törende, önce çelenk 
konuldu. Saygı duruşu ve hep 
birlikte okunan İstiklal Marşından 
sonra konuşan Tapu ve Kadastro 
5. Bölge Müdürü Mustafa Akkul, 
“İki asra yakın bir zamandan bu 
yana, vatandaşlarımızın güveninin 
ve mülkiyetinin teminatı olan teş-

kilatımız Tapu ve Kadastro 5. Bölge 
müdürlüğümüzde 791 persone-
limiz, 45 Tapu Müdürlüğümüz, 3 
Kadastro Müdürlüğümüz ile Kon-
ya, Aksaray ve Karaman İl ve İlçe-
lerinde yılda 400 bine yakın işlem 
hacmi ile vatandaşlarımıza hizmet 
sunan ve bugün 172. Kuruluş yıl-
dönümünü kutlayan köklü bir ku-
rumdur. 

21 Mayıs 1847 tarihinde Def-
terhane-i Amire Kalemi adıyla 
kurulan Genel Müdürlüğümüz, 
1871’de Nezarete dönüştürülerek 
Defter-i Hakani Nazırlığı olmuş ve 
bugün de Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü adıyla Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak 
hizmet vermektedir. Taşınmazlara 
ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet 
güvencesi altında muhafaza etme, 
güncelleme, taşınmazlara yönelik 
politikalar belirleme ve yönetme 

konularında lider kurum olma viz-
yonumuzla vatandaşlarımıza 172. 
yılımızda da en kaliteli hizmeti sun-
maya devam ediyoruz. 

Bilgi teknolojilerini en iyi kul-
lanan kurum ödülüne sahip genel 

müdürlüğümüz, web Tapu, Tapu 
Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel 
Sorgulama, E-Randevu gibi proje-
lerle vatandaşlarımıza en iyi şekil-
de hizmet sunmak için altyapısını 
geliştirmeye devam etmektedir. 

Vatandaşlarımız e-devlet portalı 
üzerinden ulaşabildikleri Web-Ta-
pu sistemi sayesinde, artık Tapu 
dairesine gitmeden hızlı, kolay ve 
güvenilir bir şekilde işlemlerini ya-
pabilmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz genelin-
de bulunan 1882 mahalle ve köyün 
tamamında kadastro çalışmaları 
tamamlanmış olup kadastrosu ya-
pılmayan köy ve mahallemiz bu-
lunmamaktadır. Konya İlimiz 408 
birimde kadastro çalışmaları sıra-
sında tescil harici bırakılan 88 bin 
hektar alanın ekonomiye kazan-
dırılmasına yönelik başlatılan ça-
lışmalar hızla devam etmektedir. 
Bugün kuruluşunun 172. Yıldönü-
münü kutlayan Tapu ve Kadastro 
teşkilatımızın gelişimine ve büyü-
mesine katkı sunan tüm çalışanla-
rımıza ve halkımıza şükranlarımızı 
sunarız” dedi. Atatürk Anıtında dü-
zenlenen törenin ardından Tapu ve 
Kadastro 5. Bölge Müdürü Mustafa 
Akkul ve yanındaki heyet Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı ma-
kamında ziyaret ettiler.
n HABER MERKEZİ

2015 yılında eşinden ayrılan ve 8 yaşında bir kızı olan baba Murat Köse velayeti annesinde olan 
kızının annesinden şiddet gördüğünü ve yetkilerin konuyla yeterince ilgilenmediğini iddia ediyor

Bir babanın feryadı!
2015 yılında eşinden ayrılan ve 

8 yaşında bir kızı olan Baba Murat 
Köse velayeti annesinde olan kızının 
annesinden şiddet gördüğünü ve 
yetkilerin konu ile ilgili yeterli ilgi-
lenmediğini iddia ederek yetkilileri 
göreve çağırdı.  Kızının eski eşi tara-
fından şiddet gördüğünü ve kızının 
şiddeti söylemesine rağmen her-
hangi bir girişim yapılmadığına dik-
kat çeken Baba Murat Köse, “2015 
yılından beni eşimden ayrıyım ve 8 
yaşında bir kızım var. Velayeti an-
nede olan 5 yaşında kızıma 2016 
yılında 4 kez şiddet uygulamıştır. 
Bunun akabinde hemen çocuğumu 
hastaneye götürüp ardından sav-
cılığa suç duyurusunda bulundum 
ve akabinde dava açıldı. Davanın 
neticesinde kızım annem dövüyor 
demesine rağmen alenen açıkça 
darp raporlarına rağmen pedagog 
uzmanının cinsiyetçi yaklaşımı ve 
aynı şekilde mahkemenin cinsiyetçi 
tutumu yüzünden çocuğumun vela-
yeti yine annesine verildi. Eski eşim 
her darp olayında çocuğun bisiklet-
ten düştüğü safsatasını iddia etti. Bu 
süreçten sonra kızım kendisine ya-
pılan bu zulmü söylemesine rağmen 
devletin birimi çocuğumun hakkını 
koruyamadığı için kızımın güveni 
sarsılmıştır. O günden itibaren de 
fiziki şiddet ve psikolojik şiddeti de-
vam etmiş ve yoğun psikolojik bas-
kılara maruz bırakılmıştır” dedi.

‘KIZIMI KURTARIN’
Kızının bir ay önce yine vücu-

dunda darp izlerine rastladığına ve 
aynı şekilde savcılığa suç duyuru-
sunda bulunduğuna dikkat çeken 
Baba Murat Köse, “Bundan 1 ay 
önce yine aynı şekilde çocuğumun 
bacağında yoğun olmak üzere vü-
cudunun çeşitli yerlerinde darp 
izlerine rastladığımda aynı şekilde 
hemen savcılığa suç duyurusunda 
bulundum. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığına bu konuyla 
alakalı incelemeleri için şikayette 
bulundum. Ne komiktir ki incele-
menin raporunu bana vermediler 
ve inceleme ile alakalı herhangi bir 
şey söylemediler. Adı üstünde Aile 
Bakanlığı birimi olan bir kurumun 
mağdur olan kızım hakkında ince-
lemenin sonucunu benimle paylaş-

maması gariptir. Şunu açıkça belir-
teyim ki eğer ki bu tam tersi olsaydı, 
çocuğa şiddet uygulayan baba olsa 
idi yer yerinden oynamıştı ve çocuk 
hemen o babanın elinden alınmıştı” 
ifadelerini kullandı.

‘KENDİMİZDEN VAZGEÇTİK 
ÇOCUKLARIMIZI KORUYUN’ 

Kızının eski eşinden gördüğü 
şiddet ve baskı neticesinde psiko-
lojisinin bozulduğuna dikkat çeken 

baba Köse, “Lütfen cinsiyetçi tu-
tumlarınıza ve algılarınıza çocukla-
rımızı karıştırmayın. Onlar masum 
geleceğimiz ve yarınlarımızdır. Ço-
cukların haklarına sahip çıkmadığı-
nız maalesef ortadadır. Eski eşimin 
şu anki fiziki ve psikolojik şiddet ve 
baskısı neticesinde kızımın psikolo-
jisi bozulmuştur ve savcılık soruş-
turmasında dava açılmasına karar 
verilmiştir. Bu olayla ilgili çocuğuma 

kimin yaptığını sorduğumda korktu-
ğundan çekindiğinden ve psikolojik 
baskı gördüğünden dolayı net bir ce-
vap verememiş, gözlerini kaçırarak 
bisikletten düştüğünü söylemiştir. 
Buradan tüm yargı mensuplarına 
sesleniyorum kızımın gördüğü fizi-
ki ve psikolojik şiddet ve psikolojik 
baskıya maruz kalması çocuk hakla-
rı sözleşmesine aykırı değil midir?” 
diye sordu. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
3. Maddesi’nde, “Çocukları ilgilen 
bütün girişimlerde çocuğun yüksek 
yararı temel düşüncedir” ibaresinin 
yer aldığına işaret eden baba Köse, 
“Aynı sözleşmenin 19. Maddesi, 
çocuğun yetiştirilmesinde sorumlu 
olanların haklarını çocuklara zarar 
verecek şekilde kullanamayacakları-
nı söylüyor. 16. Maddede ise çocuk-
ların onurlu ve saygın bir insan ol-
dukları vurgulanarak, hiç kimsenin 
onların onurlarını kıramayacağı ve 
küçük düşüremeyeceği anlatılıyor. 
Şimdi bu maddeye göre öz annesi 
tarafından psikolojik ve fiziki şiddete 
maruz bırakılmış ve aşırı psikolojik 
baskı uygulanmış kızımın daha an-
nesinin yanında kalmasının müm-
künü var mıdır ve daha ceza alma-
yacak mıdır? Yoksa yine Berat ödülü 
verilerek benim gibi bütün babalar 
evlatlarını gördükçe perişan olacak 
ve çocuklar hayata küsmüş bir birey 
olarak mı yetişeceklerdir” şeklinde 
konuştu.
‘MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM’

Başta kendi kızı olmak üzere 
zulüm gören çocuklar için müca-
delesine devam edeceğini belirten 
Köse, “Buradan devlet büyüklerimi-
ze ve ilgili kurumlara sesleniyorum. 
Hem dernek başkanlığını yaptığım 
Mağdur Çocukları Koruma Derneği 
hem de çocuğum için mücadele ede-
ceğim. Daha kaç evlat babasından 
uzak bırakılacak, cinsiyetçi bir tutum 
sergilenerek anne şefkatlidir denile-
rek, çocukların hakları görmezden 
gelinecek, bilemiyorum. Unutmayın 
ki onlar bizim geleceğimiz ve masum 
yavrularımızdır ve ben bir baba ola-
rak sonuna kadar başta kendi kızım 
olmak üzere bütün masum çocuklar 
için mücadelemi devam edeceğim” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vatandaşlardan tenteler çoğaltılsın isteği

Konya’da cenaze namazların 
ağırlıklı olarak kılındığı Hacıve-
yis Cami’ne vatandaşlar soğuk, 
yağışlı ve sıcak günlerde cena-
zelerin ve kendilerini korunması 
amacı ile tente talebini uzun süre 
gündeme getirmişti. 

Yapılan haberler ve vatan-
daşların isteğine kayıtsız kalma-
yan Konya Büyükşehir Belediyesi 
yetkileri hem cenaze namazların 
kılındığı alana, hem de caminin 
önüne tenteleri koymuştu. Yapı-
lan tentelerin ardından vatandaş-

lar Konya Büyükşehir Belediyesi 
yetkilerine teşekkürlerini iletmiş-
ti. 

Hacıveyis Cami’nde günde 
ortalama 3-4 cenaze aynı anda 
kaldırılırken bu sayı bazı günler-
de 6-7’ye kadar çıkabiliyor. Ancak 

Hacıveyis Cami’ne yapılan tente-
ler cenaze namazının yoğunluğu 
sebebi ile yetersiz kalıyor. Vatan-
daşlar Büyükşehir Belediyesi yet-
kilerinden yapılan tentelerin sayı-
sının artırılmasını istiyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Geçtiğimiz haf-
ta Perşembe günü 
iftar saatine yakın 
dakikalarda sosyal 
medya adresle-
rinde dolaşırken 
Konya Kahveci-
ler, Çay Ocakları 
ve Büfeciler Esnaf 
Odası Başkanı Ce-
mal Çınardalı’nın 
vefatını öğrendik. Cemal baş-
kan bulunduğu görevin hak-
kını vererek oda başkanlığı 
gerçekleştirdi. Özellikle Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ile 
Türkiye’ye örnek olacak bir 
projeyi hayata geçirdi ve Kon-
ya’da bulunan kahvehanelerin 
kahvehane kültürünün yeni-
lenmesinde büyük hizmetler 
bırakarak ahrete intikal etti. 

Cemal Başkanın vefatının 
ardından hem meslektaşla-
rı, hem KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, hem 
de KONESOB’a bağlı oda 
başkanları dostları onun ar-
dından taziye mesajları yayın-
ladı ve Ahde vefalarını bir kez 
daha göstermiş oldu.  Cemal 
başkanı mübarek bir günde 
geçtiğimiz hafta Cuma günü 
sevenlerin yoğun katılım 
gösterdiği cenaze namazının 
kılınmasının ardından son yol-
culuğuna Musalla Mezarlığına 
defnedildi. Cemal başkanın 

cenazesindeki kala-
balık Cemal başka-
nın ne kadar iyi ve 
güzel insan oldu-
ğunu birkez daha  
gösterdi. Cemal 
başkanım belki ara-
mızdan ayrıldı ama 
güzel bir aile ve gü-
zel bir evlatlar ge-
ride bıraktı. O gün 

akşam KONESOB’ın gelenek-
sel iftarı vardı . Oda Başkanı 
Muharrem Karabacak başkan 
konuşmasına başta bu vatan 
uğruna canlarını veren şehitle-
rimizi ve Cemal başkanı unut-
mayarak başladı. Programın 
ardından KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak ve oda 
başkanları başsağlığı ziyare-
tinde bulunmak amacı Cemal 
Başkanın ailesine gittiler. 

Başta Sayın Muharrem 
Karabacak başkanımız olmak 
üzere tüm oda başkanlarımızı 
bu ahde vefalı duruşlarından 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Cemal başkanımın ailesine 
ve sevenlerine bir kez daha 
başsağlığı ve sabırlar dili-
yor. Cemal başkanım ruhun 
şaad mekânın cennet olsun. 
Bundan sonra bizlere düşen 
görev Cemal başkanın ismini 
yaşatmak  ve onun hizmetle-
rini, projelerini daha yukarılara  
çıkarmak. 

MEKANIN CENNET OLSUN CEMAL BAŞKAN

Konya Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Uğur Özalır, ölçü aleti 
kullanımında Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
geçici muafiyet maddesini ha-
tırlattı.

Özalır, “28.2.2019 tarihli 
ve 30700 sayılı Resmi Gaze-
te’ de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Maden Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanunla, 
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-
nununa geçici muafiyet mad-
desi eklenmiştir. Bu muafiyet 
ile 1.12.2018 tarihinden önce 
damgası kopmuş, bozulmuş, 
damga süresi geçmiş olduğu 
için cezai duruma düşmüş ölçü 

aletlerinin kullanıcıları için son 
başvuru tarihi Mayıs ayı sonun-
da bitiyor. 28.2.2019 tarihin-
den itibaren 90 gün içerisinde 
ölçü aleti türüne göre ilgili il 
müdürlüklerine ya da yetkili 
muayene servislerine periyodik 
muayene başvurusunda bu-
lunmaları halinde, söz konusu 
fiilden dolayı herhangi bir idari 
para cezası ödemeksizin mua-
yene ve damgasını yaptırarak 
ölçü aletini kullanabilecekler-
dir. Bu tür ölçü aleti kullanan 
vatandaşlarımızın zor durumda 
kalmamaları için mayıs ayı so-
nuna kadar ilgili birimleri mü-
racaat etmeleri gerekmektedir” 
denildi. 
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Ölçü aletleriyle ilgili
önemli af uyarısı!

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

Murat Köse
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Bisikletçiler Odası iftarda buluştu

Çumra Belediyesi ailesi birlikte iftar yaptı

Konya Motosiklet ve Bisiklet 
Tamircileri Esnaf Odası iftar ye-
meğinde buluştu.Zirve Düğün ve 
Toplantı Salonunda düzenlenen 
iftar yemeğine  Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı (KO-
NESOB) Muharrem Karabacak, 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
sı Başkan Vekili Emin Baronak, 
KONESOB’a bağlı oda başkanları 
ile Konya Motosiklet ve Bisiklet 
Tamircileri Esnaf Odası üyeleri 
katıldı. Gerçekleştiren iftar prog-
ramında konuşan Konya Motosik-
let ve Bisiklet Tamircileri Esnaf 
Odası Başkanı Ömer Bardakcı, “ 
Yönetime geldiğimiz günden bu 
yana mesleğimizin ve sizin yararı-
nıza olan bütün çalışmaları yöne-
tim kurulu olarak yerine getirdik. 
Motor fuarına her yıl sizleri götür-
meye başladık. Kayıt dışı çalışan 
üyelerimiz ile görüşerek Odamıza 
kayıt yaptık. Şu anda üye sayımızı 
183’den 230 Üyeye Çıkardık. Yeni 
yapılacak olan sanayide bizimde 
işyerimiz olması İçin Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay ile sürekli görüşmekteyim. 
Kendisi de projeye bizi ortak yapa-
bilmek için elinden geleni yapıyor.  
İnşallah bu projede bizde olacağız. 
Basit usul üyelerimizin defterlerini 
elektronik ortamda odamızda tut-
maktayız. Beyannamelerini vere-
rek vergi levhalarını çıkarıp teslim 
ettik. 10 yıldır çıkarılmayan fiyat 

listemizi çıkararak üyelerimize 
dağıttık. Vergi affını ve SSK affını 
sizlere duyurduk. Borcu olanların 
borcunu taksitlendirdik. Emekliliği 
dolanları emekli yaptık.  Odamızın 
bürosunu ve eşyalarını sizler İçin 
baştan aşağı yeniledik. Ramazan-
dan sonra hepinizi çay içmeye bek-
liyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, belediyenin tüm personelini 
iftarda buluşturdu. Sırçalı Sosyal Te-
sislerinde gerçekleştirilen iftar prog-
ramında tüm Çumra Belediyesi ai-
lesinin aynı sofrada bulunmasından 
dolayı mutluluk ve kıvanç duyduğu-
nu dile getiren Başkan Halit Oflaz, 
iftar programında personele yönelik 
müjdeleri de açıkladı. 

Oflaz konuşmasında “Her za-
man diyorum biz güçlü, mutlu ve 
güzel bir aileyiz ve hep öyle kala-
cağız. Bugün burada personelimiz 
ve aileleri ile birlikte aynı sofrada 
buluşmanın huzurunu ve gururunu 
yaşıyorum. Sizlerle aile olmamızın 
en önemli sebebi sadece aynı çatı al-
tında çalışıyor olmamız değil, Çum-
ramıza hizmet aşkı ve gönül bağı ile 
bağlı olmamız” dedi.

BAŞKAN OFLAZ’DAN
 PERSONELE MÜJDELER 

Sosyal haklarda yeni düzenle-
meler olacağını kaydeden Başkan 
Oflaz’dan personele müjdeler üst 

üste geldi. Oflaz, “Yeni dönem ile 
birlikte personelimizin sosyal hakla-
rında yeni düzenlemeler de olacak. 
Memur arkadaşlara her ay 350 TL 
SDS, kadrolu işçi arkadaşların yüz-
de 6 olan maaş zamları yüzde 10’a 
çıkarılacak ve taşeron mesaili arka-
daşlarımıza geriye dönük verilme-
yen sosyal hakları bu aydan başlaya-

rak bayramda 300 TL, diğer aylarda 
ise 150 TL olarak ödenecek. Sizlerle 
birlikte Çumra’ya nasıl hizmet edilir 
herkese göstereceğiz. Bu hizmeti 
yaparken de incitmeden güler yüz-
lülüğü elden bırakmadan yapacağız. 
Tevazu, samimiyet ve gayret üçlüsü 
bizim parolamız olacak” diye konuş-
tu. n HABER MERKEZİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, çocuk esirgeme kurumunda 
kalan çocuklar, kimsesiz çocuklar, sevgi evlerinde kalanlar ve yabancı öğrencileri iftarda ağırladı

ASKON sofrasında 
kimsesizleri ağırladı

ASKON Konya Şubesi geleneği 
bu yıl da bozmayarak ‘Paylaştıkça 
Huzurluyuz’ iftarında buluştur-
du. Çocuk esirgeme kurumundaki 
kimsesizler, yabancı öğrencilerden 
oluşan 500’e misafire Anadolu 
Aslanları İşadamları Derneği (AS-
KON) Konya Şubesi tarafından iftar 
yemeği verildi. İş dünyasından da 
yoğun katılımın olduğu ve ASKON 
Konya Şubesi’nde gerçekleşen ge-
leneksel ‘Paylaştıkça Huzurluyuz’ 
iftarı, yine çok sayıda kişinin takdi-
rini topladı. Böyle güzel bir sofrada 
özel misafirlerle birlikte olmaktan 
mutluluk duyduğunu dile getiren 
ASKON Konya Şube Başkanı Yakup 
Yıldırım, “Her yıl yaptığımız ‘Pay-
laştıkça Huzurluyuz’ iftarının bir 
yenisinde daha sizlerle buluşma-
nın heyecanını yaşıyoruz. Kimsesiz 
çocuklarımız, yabancı öğrenciler 
soframıza oturup bizi onure ediyor. 
Buraya gelen Konya iş dünyasının 
saygın işadamları da bizlerle birlik-

te ve bu güzel heyecanı paylaşıyor. 
Biz birlikte olmaktan mutlu ve pay-
laşmaktan dolayı huzurluyuz. Biz 
burada nasıl toplandıysak Allah da 
bizi cennette bir araya getirsin. Al-
lah hepimizi bu mübarek günlerin 

tekrarına kavuştursun. Hepinize 
katılımlarınızdan dolayı şahsım ve 
ASKON Konya Şubesi adına teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi. 500’e 
yakın misafirin katıldığı iftar dua ile 
son buldu. Katılımcılar böylesine 

güzel bir iftarı gelenek haline getir-
diği için ASKON Konya Şube Yöne-
timine teşekkür etti. İftar bitiminde 
diş kirası olarak çocuklara hediye 
çeki dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ

Müzeler Haf-
tası’nda ülkemizin 
kültür varlıkları ta-
nıtılır.18-24 Mayıs 
tarihleri arası Müze-
ler Haftası’dır. Eski 
eserlerin korunması, 
gereği anlatılır. Mü-
zelerimiz gezilerek 
milli kültür ve tarih 
bilgimiz zenginleşti-
rilir. Hafta içinde açık oturumlar 
düzenlenir. Uzmanların konfe-
rans vermeleri sağlanır. Okul-
larda Tabiat Varlıkları ve Müze-
ler köşesi hazırlanır, bu köşede 
müzecilikle ilgili basında çıkan 
yazılar sergilenir. Öğrencilerin 
müzecilikle ilgili yazıları burada 
değerlendirilir. 

Çevrede bulunan eski eser 
niteliğindeki belge ve kalıntılar 
bu köşede sergilenir. Müze; 
sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili 
eserlerin halka gösterilmek için 
toplanıp sergilendiği yerlerdir. 
Eski eser; belge, anıt ve kalıntı-
lardır. Eski eserler, bize, geçmiş 
yıllarda insanların düşünüş, 
inanç, yaşayış ve yetenekleri 
hakkında bilgi verirler. Geçmişi 
öğrenerek bugünü anlamamıza 
yardımcı olurlar. Eski eserlerin 
derlenip toplanması önce İngil-
tere’de başlamıştır. imparator-
luğun değişik yerlerinden topla-
nan belgeler, kalıntılar, heykeller 
başkente getirilerek bugünkü 
müzenin ilk biçimi oluşturul-
muştur. Daha sonra Avrupa’nın 
öteki ülkelerinde de benzer ça-
baların gösterildiğini görüyoruz. 

Müzeler başlangıçta halka 
açık değildi. Müzelerden devlet 
yöneticileri ile bilginler yarar-
lanıyordu. 1850 yılından sonra 
müzelerdeki eski eserler sergile-
nerek halkın ilgisine ve bilgisine 
sunuldu. 

Yurdumuzda müze çalışma-
ları 1846 yılında Ahmet Fethi 
Paşa tarafından başlatıldı. İlk 
müze İstanbul’da Aya İrini Ki-
lisesi’nde kuruldu. Daha sonra 
Osman Hamdi Bey zamanında 

yurdun çeşitli böl-
gelerinde özellikle 
Nemrut Dağı’nda 
eski Sayda kentinde 
yapılan arkeolojik 
kazılardan çıkan 
eserler İstanbul’a 
getirildi. Bugünkü 
İstanbul Arkeolo-
ji Müzesi kuruldu. 

Osman Hamdi Beyin 
ölümünden sonra bu göreve 
Halit Eldem atandı. Onun za-
manında Türk İslam eserlerini 
içine alan «İslam Müzesi» ku-
ruldu. 1924 yılında Topkapı Sa-
rayı müze olarak hizmete açıldı. 
1928 yılında Etnografya Müzesi 
tamamlanarak hizmete girdi. 
1934 yılında Ayasofya müze 
olarak hizmete sunuldu. Bu ara-
da Konya, Bursa, Manisa, İzmir, 
Kayseri, Afyon, Antalya, Edirne, 
Adana illerimizde müzeler açıldı. 
Açılan müzeler geliştirildi. Eski 
müzeler onarıldı. Cumhuriyet 
döneminde bir yandan müzeler 
açılırken öte yandan da arkeolo-
jik kazılar yapıldı. 

Roma Hamamı, Ahlatlıbel, 
Alacahöyük, Alişar, Boğazlıyan 
kazıları ilk milli arkeolojik kazılar-
dır. Bu kazılardan çıkan eserler 
Ankara’da Anadolu Medeniyet-
leri Müzesi’ndedir. Ülkemiz top-
rakları üstünde birçok uygarlık-
lar yaşanmıştır. Bu uygarlıkların 
kalıntıları, anıtları belgeleri mü-
zelerimizde sergileniyor. Yur-
dumuzda bugün yüz yirmi yedi 
müzemiz vardır, bu müzelerde 
toplam iki milyonu aşan eski 
eser sergilenmektedir. Yurdu-
muza gelen turistlerin büyük bir 
çoğunluğu bu müzelerimizi gez-
mektedir. Müzelerimizi zengin-
leştirmek için bulduğumuz eski 
eserleri müze yöneticilerine tes-
lim etmeliyiz. Çevremizde izinsiz 
kazı yapılıyorsa durumu ilgili 
makamlara bildirmek bir yurt-
taşlık görevidir. Yurdumuzun 
tarihi değerlerine eski eserleri 
koruyarak sahip çıkmalıyız. Bu 
onurlu bir yurttaşlık görevidir.

MÜZELER HAFTASI

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 22 MAYIS 2019

8 yaşındaki küçük Sami’ye 1,5 yaşında otizm teşhisi konuldu. Teşhisin ardından geçen süre zarfında çeşitli eğitimlerden ve rehabilitasyon sürecinden geçen Sami, 
büyük aşamalar kaydetti. Şuanda SOBE’de eğitimine devam eden Sami’nin annesi ise otizmli çocukların ailelerine “Umudunuzu kaybetmeyin” çağrısında bulunuyor

‘Umudunuzu kaybetmeyin!’
8 yaşındaki Sami, Selçuklu 

Otizmli Bireyler Eğitimi (SOBE)’de 
eğitim gören otizmli bireylerden biri. 
1 yaşında konuşmaya başlayan, he-
nüz o yaşlarda herhangi bir sorunu 
olmayan Sami, 1,5 yaşına geldiğinde 
konuşmayı kesti. Sami’de bir sorun 
olduğunu anlayan aile, doktora baş-
vurdu. Birkaç doktor gezdikten sonra, 
küçük Sami’ye otizm teşhisi konuldu. 
Otizmin ne olduğunu bilmeyen aile, 
önce büyük üzüntü yaşadı. Otizmi 
öğrenen aile, küçük Sami için neyin 
iyi olacağına dair araştırmalara ko-
yuldu. Ailenin 3. ve en küçük çocu-
ğu olan Sami, farklı rehabilitasyon 
merkezleri ve eğitmenler yardımıyla 
eğitimler görmeye başladı. SOBE’nin 
tamamlanıp hizmete girmesiyle eği-
timlere SOBE’de devam eden Sa-
mi’nin gelişiminde büyük başarılar 
elde edildi. Şuanda sadece sosyal-
leşme konusunda bir sorun yaşayan 
Sami, bu sorunu da aşarsa otizmi 
yenmiş olacak. 

İLK DUYDUĞUMDA 
ÇOK KÖTÜ OLDUM 

8 yaşındaki Sami’nin annesi, 
otizmle ilgili teşhisin konulması ve 
sonrasında yaşadıkları sorunlarla 
ilgili açıklamalarda bulundu. Otizm-
le ilgili garip bir tesadüf yaşadığını 
anlatan anne, “Otizmle ilgili bilgim 
yoktu ama reklamlarda SOBE’nin 
yazısını görmüştüm. Orada bir ço-
cuk vardı, kendi çocuğuma benzet-
tim. Benim çocuğumdaki farklılığı 
1,5 yaşında hissettim. Konuşuyordu, 
1 yaşında başladı konuşmaya. Ko-
nuşmayı bıraktı 1,5 yaşında. Kesin-
likle ses bile çıkarmıyordu. Boş boş 
duvarlara bakmaya başladı. Benden 
de git gide uzaklaşmaya başladı. 
Üçüncü çocuğum Sami. Çocuğum-
daki bu soğukluk beni çok etkiledi. 
Doktora götürdük psikiyatriste, dok-
tor bir şeyi olmaz, 2 yaş sendromu 
bu dedi ve kalabalığa çıkarmamı 
tavsiye etti. 2 ay sonra kontrole gel-
memizi istedi. 2 ay boyunca dokto-
run tavsiyelerini yaptık. Hiçbir deği-
şiklik olmadı, git gide Sami benden 
uzaklaşıyordu. Tekrar götürdük dok-
tora, bu çocuk farklı dedim. Testler 
yapıldı falan. Her şey normal çıktı 
sonra başka bir hastaneye götürdük 
orada incelemeye alındı. Bazı testler-
den sonra bana sorular soruldu on-
ları cevapladık. Sonra doktor otizm 
teşhisi koyduk dedi. Ben anlamadım 
ne olduğunu, çok kötü oldum. Önce 
ölümcül bir hastalık sandım. Dok-
tora ne olacak diye sordum. Doktor 
da eğitilebileceğini söyledi. Ama çok 
çabalayacaksınız dedi. Sonra eğitim-
lere götürmek için internette araş-
tırmaya başladım. SOBE’nin temeli 
atılıyordu o dönemde. SOBE’nin 
billboarddaki reklamı geldi aklıma 
oradaki çocuğu kendi çocuğuma 
benzetmiştim ben çok kötü oldum” 
diye konuştu. 

SOBE GİBİ YERLER ARTMALI 
Teşhisin ardından Sami’nin eği-

timiyle ilgili süreci anlatan anne, 
şunları söyledi, “Araştırmalar so-
nucunda özel eğitim uzmanları, da-
nışmanlar bulduk. Birkaç kez gittik, 
onlar da ilgilendiler. Kreşe götürme-
miz gerektiğini söylediler yaşıtlarıyla 
olması için. Kreşlere gittik ve kreşler 
almıyordu. Birine sadece oyun sa-

atinde gelsin diyerek alıştık. Yavaş 
yavaş kreşe alıştırdık. Evde de eği-
timine özen gösteriyorduk. Kitaplar 
okuduk, internetten araştırmalar 
yaptık. Çocuğumu gözlemledim ne 
yapabiliyor, neyi seviyor? Oyunu çok 
seviyordu, yemeği çok seviyordu. 
Onlara göre alıştırmalar yapmaya 
başladım. Çevremizden ve araştır-
malar sonucunda aldığımız yardım-
larla birlikte Sami’ye bir eğitim mo-
deli geliştirdik. Daha sonra SOBE ile 
karşılaştık.  Geldik burada terapiler 
açıldı, eğitime başladı. Yüzmeden 
faydalandık. Burada yüzme terapisi 
aldı. Öğretmeni, eğitmeni çok ilgi-
li. Bizi anlayan annelerle birlikteyiz, 
yönetimle birlikteyiz. Vakıf Başka-
nımız, Belediye Başkanımız bizimle 
çok ilgili. O kadar iyiler ki kendinizi 
evde gibi hissediyorsunuz. Bir de 
bizim evimize çok yakın. Evden çı-
kıyorum 2 dakikada geliyoruz. Tür-
kiye’nin diğer yerlerinde SOBE gibi 
eğitim yuvalarından herkesin yarar-
lanmasını istiyorum. Buraya gele-
meyenlere Allah nasip etsin. Bütün 
şehirlerde SOBE gibi yerlerin olma-
sını isteriz.”
SOBE’YLE SAMİ GÜLMEYE BAŞLADI

Sami’nin 3. Çocukları olduğu-
nun bilgisini veren anne, Sami’nin 

abisi ve ablası ile çok iyi anlaştıkla-
rını söyledi. “Ablası zaten yardımcı 
öğretmen gibi. Onla çok ilgileni-
yor” diyen anne, “Elini bıraktığın 
an kalıyorsun. Bu yüzden çabamızı 
hiç düşürmüyoruz” dedi. SOBE’nin 

Sami’ye büyük katkılarının olduğu-
na değinen anne, şöyle devam etti, 
“Diğer gittiğimiz merkezlerde ço-
cuğum hiç gülmezdi. SOBE’ye gel-
diğinden beri gülerek geliyor. Onlar 
mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. 
İlkokul 1. Sınıfa da gidiyor. Oku-
ma yazmayı öğrendi. Bir masanın 
ayakları gibiyiz. Öğretmen olmasa 
olmuyor, eğitmen olmasa olmuyor, 
anne-baba olmasa olmuyor. Davra-
nış eğitimini daha çok öne aldılar. 
Konuşması, sosyalliğini sağlamaya 
çalışıyorlar. Sosyalliğini aşmak üze-
reyiz. İletişimi çok zayıf. İletişim so-
rununu da aşarsak zaten biz otizmi 

yendik diyorum. Yardım isteyip de 
bize yardım edenler sayesinde bü-
yük aşama kaydettik ve otizmi yen-
dik diyorum ben. Bir aşama kaldı o 
da iletişim aşaması onu da yenersek 
çok güzel olacak. Buranın eğitimin-

den çok çok memnunum. Buradaki 
sistem hiç aklıma gelmezdi. SOBE 
bizim en güzel giysimiz. Burada et-
kinliklerimiz oluyor. Özel günlerde 
kutlamalar yapıyorlar. Her zaman 
biz buradayız.”

FARKINDALIK OLUŞTURULMALI 
Otizmle ilgili farkındalık oluştu-

rulması gerektiğini kaydeden anne, 
bu konuda ailelerin yalnız bırakılma-
ması ve desteklenmesi gerektiğini 
savundu. Otizm konusunda herkesin 
bilinçli olması gerektiğini söyleyen 
anne, “Devletimizin böyle çocukla-
ra ilgi gösteren sınıf öğretmenlerine 
ödül vermesi lazım. Bir çocuğu top-

luma kazandırdığı için o öğretmenin 
yüceltilmesi lazım. O yücelecek ki biz 
de yücelelim. Basın yayın kuruluşla-
rının da farkındalık konusunda des-
tek vermeleri gerekiyor. Kamu spot-
larıyla otizmle ilgili iyi yönde bilgiler 
verilebilir” diye konuştu. 

UMUDUNUZU KAYBETMEYİN!
Küçük Sami’nin annesi, otizm-

li bir çocuğu olan diğer ailelere de 
altın değerinde tavsiyelerde bulun-
du. Otizmli çocuğu olan anne-ba-
balara seslenerek “umudunuzu 
kaybetmeyin” diyen anne, çocuk-
ları için ellerinden geleni yapmala-
rı gerektiğini söyledi. Otizme savaş 

açmak için ailelerin çocuklarını çok 
iyi tanımaları gerektiğine dikkat 
çeken anne, şu bilgileri verdi, “Ka-
labalığa götürün ama kısa tutun. 
Bir alıştırma sürecine girsinler. 
Çocuklarını gözlemlesinler, Çocu-
ğun tiklerini, öfke nöbetleri neden 
çıkıyor onu öğrensinler. Nasıl ya-
tıştırabilirim konusunda yardım 
alsınlar. İnsanlardan uzaklaşma-
sınlar. Her insanı ben bilgi ağacı 
gibi düşünüyorum. Karşındaki in-
sandan bir şey öğrenebilirsin. Bir 
teyzeden, bir öğretmenden bir şey 
öğrenebilirsin. Kaçarak olmuyor. 
Çocuğumuzu hazırlamak için önce 

markaja alacağız, çocuğumuzu in-
celeyeceğiz sonra uygulayacağız. 
Mesela benim oğlum kıyafetini gi-
yemezdi. Danışmana gittim doku-
ları çok gelişmemiştir masaj yapın 
dedi. Masaj yaptım. Mesela Sami 
bana bakmıyordu ismini söylediğim 
zaman. Sami bana nasıl bakar, dik-
katini nasıl çekerim diye birçok ses 
tonunu denedim. Çünkü ses tonu 
bile önemli. Sağlıklı beslenmeye 
özen göstermemiz gerekiyor. Çocu-
ğu çok gözlem yaparak, öğrenme-
liyiz. Deneme-yanılma yöntemi ile 
bazı şeyleri kavramamız gerekiyor. 
Otizmli çocuklar konuşmaz, beden 
dilini kullanır. Çocuğumu çevreye, 
çevreyi çocuğa ayarlamamız ge-
rekiyor. Sevgiyle, öpmeyle, oyun-
cakla, parkla, hediyeyle sana bağ-
lanacak. Bağlandıktan sonra artık 
komut bekliyor yani eğitime hazır 
haline geliyor. Eğitimini de karak-
terine göre, yaşına göre alabildiği 
kadar vereceğiz. Aynı yerde sayma-
yacağız, durmayacağız. Beklediği-
niz az orada kalıyorsunuz. Kademe 
kademe öğrenip diğer adıma geçe-
ceksiniz. Sosyallikten de koparma-
yarak bunu götüreceksiniz. Çocuk-
taki coşkuyu besleyeceğiz, coşkuyu 
bitirmeyeceğiz.”

“Diğer gittiğimiz merkezlerde çocuğum hiç gülmezdi. 
SOBE’ye geldiğinden beri gülerek geliyor. Onlar mutlu 

olunca biz de mutlu oluyoruz. İlkokul 1. Sınıfa da gidiyor. 
Okuma yazmayı öğrendi. Bir masanın ayakları gibiyiz. 
Öğretmen olmasa olmuyor, eğitmen olmasa olmuyor, 

anne-baba olmasa olmuyor.”
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Gazyağcı Ramazan’ı dolu dolu geçiriyor
Türkiye’nin İlk Furun Kebapçısı 

Olan Gazyağcı Ramazan’da Dolu 
Dolu geçiyor.

Fix Menüsü ile Hizmet Veren 
ve Yaklaşık 600 Kişilik Kapasiteye 
Sahip Olan Gazyağcı Furun Kebap-
çısı Ramazan’da Misafirlerini ağırlı-
yor. 

Sadece Furun Kebabı ile us-
talaşan, namı Konya’nın dört bir 
yanına hatta çevre illere yayılan 
ve “Konya’ya giderseniz mutlaka 
orada Furun Kebabı yiyin” tavsi-
yelerine mazhar olan Gazyağcı, 
Ramazan’da iftarların vazgeçilmezi 
haline geldi. Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Gazyağcı Furun 
Kebapçısı sahiplerinden Hüseyin 
Çınalı, “Nesilden nesile aktarılan, 
benzersiz bir lezzet sunarak önemli 
bir lezzet durağı haline gelen Gaz-
yağcı, en güzel hizmeti verme he-

defiyle yoluna devam edecek. Ra-
mazan’da da dolu dolu geçen iftar 
Gazyağcı, vatandaşlarımızı mem-

nun etmenin heyecanını ve guru-
runu yaşıyor” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata; Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı 
yeni lise programları ile ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Programa, 
bütün sistemin bir parçası olarak 
baktıklarını söyleyen Ata, programı 
olumlu bulmakla beraber çekince-
leri olduğunu da ifade etti. Ata; yeni 
programda “Tarih dersinin sosyal 
ve beceri bilimleri grubunda tercihli 
ders olarak bulunması bizi endişeye 
sevk etmiştir” dedi.

Ders sayısının azaltılmasının yıl-
lardır tartışılan bir konu olduğunu 
söyleyen Türk Eğitim-Sen Konya 1 
Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata, öğ-
retmenlerin norm fazlası duruma 
düşmemesi için tedbir alınması ge-
rektiğini ifade etti. Başkan Tanfer 
Ata, “Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya 
Selçuk, yeni lise programını açıkladı. 
Türk Eğitim-Sen olarak; eğitim siste-
mi üzerine ilgili ilgisiz, bilgili bilgisiz 
herkesin ahkâm kesmeyi alışkanlık 
haline getirdiği ülkemizde, MEB’in 
öncülüğünde, eğitimin öncelikli gün-
dem olmasından mutluluk duyduğu-
muzu özellikle ifade ediyoruz. Açıkla-
nan yeni lise eğitim modeline yönelik 
değerlendirme ve tartışmaların uzun 
soluklu olacağı aşikardır. Programı, 
bütün sistemin bir parçası olarak 
bakıyor, olumlu bulmakla beraber 
çekincelerimizi de ifade ediyoruz. 
Öncelikle yıllardır tartışılan mesele-
lere cesaretle dokunuluyor olmasını 
takdir ediyoruz. Ayrıca daha önceki 
sistem değişikliklerinde yapılmayan 
bir şekilde, bu defa nispeten istişare 
usulünün takip edilmesi de bir diğer 
takdir edilecek husustur. Yeni siste-

min kademeli olarak hayata geçirile-
cek olması doğru bir yaklaşımdır. Eği-
tim sistemimiz, oyun devam ederken 
kuralın değiştirilmesinin ceremesini 
çok çekti. Bu bakımdan programın 
etaplara ayrılarak uygulama tarih-
lerinin belirlenmiş olması isabet ol-
muştur. Ders sayısının azaltılması 
yıllardır tartışılan bir konuydu. İlk 
bakışta olumlu görülmektedir. An-
cak bu yapılırken, öğretmenlerimizin 
norm fazlası durumuna düşmesine 
tedbir alınmalıdır. Öğretmeni norm 
planlamaları ile rahatsız etmeden ve 
yeni mağduriyetlere sebep olmadan, 
heyecan ve inançla yenilemek ve ye-
tiştirmek sistemin başarıyla uygula-
nabilmesi adına ana amaç olmalıdır” 
dedi. 

Tanfer Ata konuşmasının deva-
mında, “Ülkemizde lise eğitimimizin 
belki yarıya yakını meslek liselerin-
den oluşmaktadır. Dolayısıyla açık-
lanan yeni programdaki ders dağılı-

mının meslek liselerinde/imam hatip 
liselerinde nasıl uygulanacağı acilen 
netliğe kavuşturulmalıdır. Bu kadar 
yoğun bir şekilde sektörel işbirliğin-
den ve lise düzeyinde meslek sahibi 
yapmaktan bahsedilirken programın 
adeta sadece akademik lise üzerin-
den okunması, zaten kaliteli meslek 
lisesi sıkıntısı yaşayan eğitim sistemi-
mize ve sektörün bakış açısına zarar 
verecektir.

Fiziki ve teknolojik alt yapı ye-
tersizliğini gidermeden yeni progra-
mın hedeflenen başarıyı yakalaması 
mümkün olmayacaktır. Örneğin, ya-
parak ve yaşayarak öğrenme esasını 
temel alan yeni program için, gerekli 
atölye ve laboratuvarınız yoksa he-
defler kâğıt üzerinde kalacaktır.

Ülkemizdeki fırsat ve imkân 
eşitsizliği gözden kaçırılmamalıdır. 
Derslik sayısı, öğrenme materyal-
leri, laboratuvar, sanat atölyeleri, 
spor salonları, öğretmen açığı vs. 
gibi etkenleri de düzenleyerek yeni 
programın başarısı hedeflenmelidir. 
Yıllardır öğrencilerin yönlendirilmesi 
hususu, önemli bir eksik ve problem 
olarak önümüzde duruyordu. Bu 
amaçla kurgulanan Kariyer Ofisleri, 
öğrencilerin ilgi alanlarını, merak-
larını, yetenek ve becerilerini yani 
güçlü yönlerini ortaya çıkarması açı-
sından önemli ve olumludur. Ancak 
bu işlev için halen ne rehber öğret-
menlerimizin sayısı ne de müfredatı 
yeterli değildir. Bu konuda tedbirler 
alınması ve hatta diğer öğretmenle-
rimizin (gönüllülük esasına göre) bu 
işlev doğrultusunda yetiştirilmesi ve 
sertifikalandırılması önemlidir.

Öğretmeni değerli kılmadan eği-

timi nitelikli kılamazsınız. Sonuçta bu 
programı uygulayacak olan öğret-
mendir. Öğretmeni ancak sistemin 
önemli bir paydaşı olarak kabul eder 
ve heyecan uyandırabilirseniz prog-
ramlarınız uygulanabilir olacaktır. 
Bunun için de çalışma ortamlarını 
huzurlu kılan, motivasyonu olumsuz 
etkileyen unsurları ortadan kaldıran 
bir tutumla işe başlanmalıdır.

İlk düğme; adaletli yönetici ata-
madır. Bugün işyerlerimizde çalışma 
huzurunu katleden unsurların başın-
da yandaş yönetici ataması gelmek-
tedir. Liyakat ve ehliyeti esasına göre 
atanmamış ve çalışanları ötekileşti-
ren yöneticilerle eğitim çalışanlarının 
motivasyonunun sağlanamayacağı 
artık görülmelidir.

Tabii ki, sistem değişikliği kolay 
olmayacaktır. Önceki gün Sayın Ziya 
Selçuk tarafından kamuoyuna açıkla-
nan yeni program için, ilgili her de-
ğişkenin değerlendirmeye alınarak, 
ciddi bir çalışma yapıldığı görülüyor. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 
Ancak olası problemleri en aza indir-
mek, yeni programın başarısı için uy-
gulayıcıları olan öğretmenlerimizin 
motivasyonunu korumak noktasında 
da azami dikkat ve gayret gösteril-
melidir. 2020-2021 Eğitim Öğretim 
Yılında hayata geçirilecek yeni prog-
ram için bir yıllık hazırlık dönemi 
öngörülmüş. Bu sürenin yeterli ge-
lip gelmeyeceği de ayrıca iyi değer-
lendirmelidir. Yeni lise programının 
yeni problemlere yol açmaması için 
tedbirler alınmasını istiyor, yeni sis-
temin başarısını içtenlikle diliyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Kırtasiyeciler Odası 
Vali Toprak’ı ziyaret etti

15 Temmuz İlkokul’nda
kitap fuarı açıldı 

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi 
ve Matbaacılar Odası Başkanı Ra-
mazan Kuşpınar ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ı makamında ziya-
ret ettiler.

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’a ziyaretler devam ediyor. 
Son olarak Konya Kitap Kırtasi-
ye Fotokopi ve Matbaacılar Odası 
Başkanı Ramazan Kuşpınar ve Yö-
netim Kurulu üyeleri, Vali Toprak’ı 
makamında ziyaret ederek hem 
tanışma imkanı, hem de oda hak-

kında ve çalışmaları hakkında bilgi 
verme imkanı buldular. Ziyaretten 
dolayı memnuniyetini dile getiren 
Konya Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
Oda Başkanı Ramazan Kuşpınar 
ve yönetim kurulu üyelerine bu 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
etti. Birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışacaklarını dile getirdi. Ziyaret 
günün anısına çektirilen toplu fo-
toğraf ve Vali Toprak’a Semazen 
figürlü bir hediye takdimi ile son 
buldu.
n HABER MERKEZİ

Karababa Kitap dağıtım tara-
fından düzenlenen ve çok sayıda  
yayınevinin katıldığı kitap fuarı 
başladı. 

Öğrencilerin Türk edebiya-
tından dünya klasiklerine kadar 
birçok eserle buluştuğu fuar kap-
samında yapılan etkinlikler büyük 
ilgi gördü. Fuarla ilgili değerlen-
dirmede bulunan 15 Temmuz İl-
kokulu Müdürü Mustafa Sandıkcı 
“Öğrencilerimizin küçük yaştan 

itibaren kitaplarla iç içe büyümesi 
amacıyla kitap fuarını düzenledik  
Farklı dönemlerden faklı yazarla-
rın kitaplarını okumalarını sağla-
dığımız öğrencilerimizin kültürlü 
bireyler olarak mezun olmalarını 
sağlıyoruz ” dedi. Fuarda daha 
sonra  yazar Duran Çetin Kitapla-
rını imzaladı. Karababa Kitap dağı-
tım sahibi Uğur Karababa’ya katkı-
larından dolayı teşekkür edildi.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, TÜBA Başkanlığına atanan Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker, yarın gerçekleşecek törenle görevi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’dan devralacak

TÜBA’da yeni 
dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) Başkanlığına ata-
nan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mu-
zaffer Şeker, bugün gerçekleşecek 
törenle görevi Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar’dan devralacak. TÜBA’dan 
yapılan açıklamada, Akademinin 
geçen yıl temmuz ayında gerçekleş-
tirilen 53. Genel Kurulu’nda, TÜBA 
Başkanlığı için asli üyelerden Prof. 
Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. Muzaf-
fer Şeker, Prof. Dr. Taner Demirer’in 
aday olduğu, adayların Akademi 
üyelerinden aldıkları oy oranlarının 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına su-
nulduğu belirtildi.

Başkan Prof. Dr. Ahmet Ce-
vat Acar, konuya ilişkin değerlen-
dirmesinde, şu ifadeleri kullandı: 
“2012’den beri sürdürdüğüm TÜBA 
Başkanlığı görevini, 2012-2018 yıl-
ları arasında TÜBA Konsey Üyesi 
olan, 2010-2018 yıllarında da Nec-
mettin Erbakan Üniversitesinin 
Rektörlüğü’nü yapan ve 53. Akade-
mi Genel Kurulu’nda yapılan seçim-
de en yüksek oyla ilk sırada başkan 

adayı seçilen ve Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan tarafından TÜBA Başkan-
lığına atanan asli üyemiz Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’e devredeceğim. 
Sahip olduğu yetkinlik ve deneyim-
lerle ve üyelerimizin de desteğiyle 
Şeker’in, bu görevi en iyi şekilde 
yerine getireceğine ve Akademimizi 
daha iyi düzeylere çıkaracağına ina-

nıyorum.”
TÜBA’nın kurumsallaşması ve 

gelişimi konusunda ciddi mesafeler 
aldıklarına işaret eden Acar, kanser, 
kök hücre, bilim eğitimi gibi çalışma 
gruplarına ek olarak gıda ve beslen-
me, enerji, bilim ve eğitim politika-
ları gibi yeni çalışma gruplarını dev-
reye soktuklarını kaydetti.

Uluslararası TÜBA Akademi 
Ödüllerini, Türk-İslam Bilim Kül-
tür Mirası ve Tarihi ve Etimolojik 
Türkiye Türkçesi Lugati projeleri-
ni başlattıklarını anımsatan Acar, 
görev süresi boyunca yaptıklarına 
ilişkin şu bilgileri verdi: “Uluslara-
rası ilişkiler ve temsil alanında, üye 
olduğumuz akademik çatı kuruluşu 
sayısını 11’den 13’e, ikili iş birliği 
anlaşması yaptığımız akademi sayı-
sını 22’den 34’e çıkardık. Kurumsal 
kapasite geliştirme projesi kapsa-
mında Rabi Medrese’nin mimari 
özelliklerine uygun olarak donatı-
mını sağladık. TÜBA markalarının 
tescilini yaptık ve bilişim altyapımı-
zı geliştirdik.”

Acar, söz konusu çalışmaları 
Akademi üyelerinin ve diğer pay-
daşların destek ve güvenleriyle 
gerçekleştirdiklerini belirterek, kat-
kılarından dolayı söz konusu kişi ve 
kuruluşlara şükranlarını sundu. 

Öte yandan, devir teslim töreni, 
saat 14.00’te TÜBA Merkez Bina-
sı’nda düzenlenecek.
n AA

Yeni sorunlar için tedbirler alınmalı

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Tanfer Ata
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; 

MESLEK LİSESİ YADA 
MESLEK YÜKSEK OKULU 

MEZUNU ELEKTRİK 
TEKNİKERİ  

(Tercihen Mekanik aksam tecrübesi olan)

PREFABRİK ÜRETİMİNDE                    
ÇALIŞACAK VASIFSIZ 

ELEMANLAR VE
GECE BEKÇİSİ

ALINACAKTIR
MÜRACATLAR ŞAHSEN AŞAĞIDAKİ ADRESE YAPILACAKTIR.

2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LALEHAN CADDESİ NO: 59 KONYA

RANDEVU TEL : 0 332 239 02 00   -  FAX : 0 332 239 01 99

Fabrikamızın Laboratuvar 
bölümünde 

çalıştırılmak üzere;

Un üretim sektöründe 
deneyimli, Üniversitelerin Gıda 
Mühendisliği/Gıda Teknikerliği 
Bölümümden Mezun Bay ve 

Bayan;

GIDA MÜHENDİSİ
GIDA TEKNİKERİ, 

alınacaktır.

Bay müracaatların askerliğini yapmış, mesleki 
tecrübesi olması ve fabrikamıza şahsen 

başvurması gerekmektedir.

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77
ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA
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22 Mayıs 2019
Hicri: 17 Ramazan 1440

Sahur:
03:47

İftar:
20:05

Kur’an’dan Mesaj
“Yüce Rabbinin adını tespih et. O, yaratıp 

şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. O, 
(her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil 
bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp 

kararmış çörçöpe çevirendir.” (A’lâ 87/1-5)

“Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu o 
tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. 

İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat 
yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu 
dilediği zaman (bir defada) söküp devirir.” (Buhârî, Tevhid, 31.)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi 
seversin. Beni affet.” (İbn Mace)

Bir Hadis Günün Duası

VAKIFLARIN KURULUŞ 
AMACI NEDİR?

Vakıf tesisindeki esas gaye, Al-
lah’ın rızasına nail olup ahiret sela-
metine ermektir. Ta başlangıcından 
beri vakıflar, bu minval üzere kurul-
muş ve aynı şekilde devam etmiştir. 
Öyle ki bu gaye, «et-takarrub ilal-
lah» (Allah’a yaklaşmak) şeklinde 
vecizeleştirilmiş ve vakfın sıh-hat 
şartlarından biri olarak kabul edil-
miştir. Bu itibarla vakıf hususunda 
derin bir hassasiyete sahip olmak 
ve bu ilahi emanete büyük bir dik-
katle riayet etmek zaruridir. Tarih 
boyunca bu konu üzerinde titizlikle 
durulmuş ve bu emanetin ihlâl edil-
diği zamanlarda da acı akıbetlere 
duçar olunmuştur.

Nitekim Salih aleyhisselam’a 
mucize olarak verilen deve, kim-
seye ait olmayıp Allah Teala’nın 
peygamberi vasıtasıyla insanların 
istifadesine sunduğu bir emanetiydi 
ve adeta bir vakıf malı hükmündey-
di. Sütü, bir sebil gibiydi. Sahibi de 
Cenabı Hak’tı. Fakat azgın kavim, 
deveyi öldürerek bu emanete ihanet 
etti. Neticede helake duçar oldu. 
Halk ağzında kıssa olarak anlatıla-
gelen Süleyman aleyhisselam ile 
serçe kuşu arasındaki şu hâdise 
de çok ibretlidir: Bir gün Süleyman 
aleyhisselam, serçe kuşunu azarla-
mıştı. Bunun üzerine serçe, Süley-
man -aleyhisselam’ı tehdid ederek: 
“Senin saltanatını mahvederim!” 
dedi. Süleyman aleyhisselam: “Se-
nin cüssen ne ki, benim saltanatımı 
mahvedeceğini söylüyorsun!..” 

dedi. O küçük kuş, şöyle cevap ver-
di: “Kanatlarımı ıslatır ve bir vakıf 
toprağına sürerim. Sonra da kanat-
larıma bulaşan bu toprağı sarayının 
damına taşırım. Böylece benim ta-
şıdığım o vakıf toprağı, senin sa-ra-
yını çökertmeye yeter!..”

Allah yolunda infakta, sevilen 
şeylerden ve gönülden verme hu-
susu çok mühimdir. Ayeti kerime-
de buyrulur: “Sevdiğiniz şeylerden 
infak etmedikçe asla «birr»e (yani 
hayrın kemal noktasına) eremezsi-
niz! Her ne infak ederseniz, Allah 
onu hakkıyla bilir.” (Al-i İmran, 92)
Bu ayeti kerime nazil olduğu za-
man ashabı kiram, hemen Hazret-i 
Peygamber sallallahu aleyhi ve 
sellemin yüksek huzuruna çıkarak 
en sevdikleri şeyleri infakta bulun-
dular. Bunların bir kısmı sadaka, bir 
kısmı köle azadı, bir kısmı da vakıf 
şeklinde tahakkuk etti.

Bazı ırmak ve sebiller vardır ki, 
dünya kurulduğundan beri berrak 
bir şekilde ve deruni nağmelerle ak-
maktadır. Susamış sinelere hayat, 
elemli yüreklere haz ve ümit, aşık 
ruhlara da ilham verircesine serin 
ve tatlı şırıltılarla kıyamete kadar da 
akmaya devam edecektir. İşte Allah 
Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, 
Allah yolunda yapılan bazı hayırla-
rı da bu akarlara benzetmektedir. 
Ancak Rasulullah sallallahu aleyhi 
ve sellemin bahsettiği akar, daha 
başkadır ki, o, kıyamete kadar değil 
ebediyete kadar akacak bir çeşme-

dir. Durmadan akan, kula dua ge-
tiren bir hayır çeşmesidir. Aktıkça 
sahibinin amel defterini ve hayır 
havuzunu dolduracak, onu ebedi 
nura gark edecek bir sebildir. Yani 
sadaka-i cariyedir.

Hadis-i şerifte buyrulur: “Kişi 
öldüğü vakit üç sayfası hâriç amel 
defteri kapanır. Açık kalan amel 
sayfalarından biri, sadaka-i cariye-
dir; diğeri, insanların faydalanacağı 
bir ilimdir; üçüncüsü de, kendine 
dua eden hayırlı bir evlâttır.” (Müs-
lim, Vasiyyet, 14)

İslam alimleri ekseriyetle sada-
ka-i cariye ile vakfın kastedildiğini 
beyan buyurmuşlardır. Sadaka-i 
cariye, Allah rızası için hizmet veren 
bir eser bırakmaktır. Bu, ilim ve ir-
fan yuvaları tesis etme, yol, köprü, 
kütüphane yapma veya müessese 
kurarak talebelere burs vs. imkânlar 
sağlayıp insan yetiştirme ve bütün 
fedakarlıklarına katlanarak hayırlı 
bir evlat büyütmedir.

Vakıfname bedduaları, manevi 
birer tehdittir. Çünkü ebedî istikbâl 
endişesi taşıyan gerçek müminler, 
ahiretteki hesabın azab ile netice-
lenmesinden korkarak, böyle bir 
bedduaya maruz kalmak istemezler 
ve daimi bir hassasiyet içinde ha-
reket ederler. Vakıfların maksadına 
uygun kullanılmaları hususundaki 
ciddiyetin daima hatırda tutulması 
için, umumiyetle vakıfnamelerin 
başında veya sonunda hem hayır 
dua, hem de beddualar bulunur. 

Hayır dua, vakfa hizmette kusur 
etmeyenler içindir. Beddua ise, 
vakfiyede belirtilen hizmeti yerine 
getirmeyen, yâni vakfa kötülüğü 
ve zararı dokunan kimseleredir. 
Böyle kimseler için ekseriyetle şu 
beddua cümleleri kullanılır: “Her 
kim bu vakfın şartlarını bozar veya 
değiştirirse, Allah’ın, peygamber-
lerin, meleklerin, insanların ve bü-
tün mahlukatın laneti onun üzerine 
olsun!..”

Nitekim Fâtih Sultan Mehmed 
Han da, Ayasofya vakfiyesinde bu 
bedduayı aynen zikretmiştir. Va-
kıfnamelerde bulunan bu nevi bed-
dualar, manevi bir tehdittir. Çünkü 
ebedî istikbâl endişesi taşıyan ger-
çek müminler, ahiretteki hesabın 
azab ile neticelenmesinden korka-
rak, böyle bir bedduaya maruz kal-
mak istemezler ve daimi bir hassa-
siyet içinde hareket ederler. Vakfın 
idaresi ve korunması hususundaki 
hassasiyet, İslam’da o derecede 
ehemmiyet kazanmıştır ki,  yâni 
“Bir malı vakfedenin koyduğu şart, 
Cenab-ı Hakk’ın koyduğu hüküm 
gibidir.”sözü bir düstur olmuştur. 
Nasıl ki bir ayetin değiştirilmesi 
düşünülemezse, aynen onun gibi 
vakfedenin şartlarının değiştiril-
mesi de düşünülemez. Asırlar önce 
yapılmış vakıfların pek çoğunun 
mahiyet değişikliğine uğramadan 
bize kadar intikal etmeleri, hep bu 
temel kaideye riayet bereketiyle-
dir.

Menkıbe ABBAS BİN UBÂDE (R.A.)
Hicret’ten önceydi… Peygamberimiz, 

İslamiyet’i yayması ve oradaki Müslüman-
lara öğretmesi için sahabilerden Mus’ab 
bin Umeyr’i (r.a.) Medine’ye göndermişti. 
Hz. Mus’ab iyi konuşan, meselesini insan-
ları kırmadan rahatça anlatabilen bir kabi-
liyete sahipti. Zaten Resûlullah onu bunun 
için böyle mühim bir vazifeye göndermişti. 
Gerçekten de Hz. Mus’ab bu vazifeyi en 
güzel şekilde ifa etti. Peygamberliğin 13. 
yılında 73’ü erkek 2’si kadın 75 kişiyle 
Akabe’ye geldi. Peygamberimizle buluştu.

İşte Peygamberimize biat etmek üze-
re gelen bu 75 kişiden biri de Abbas bin 
Ubâde idi (r.a.). Hz. Abbas’ın çok tesirli 
hitabeti vardı. Burada çok güzel bir konuş-
ma yaptı: “Siz Resûlullah’a, Araplarla ve 
Arap olmayanlarla savaşmak üzere söz 
vereceksiniz. Birçok tehlikeye maruz kala-
caksınız. Bu işte ölmek var, mal kaygısı ve 
dağılmak tehlikesi var. Bu tehlikeleri göze 
alıyorsanız biat ediniz. Eğer bir tehlikeyle 
karşılaştığınızda Resûlullah’ı düşman eli-

ne bırakacaksanız şimdiden bu işten vaz-
geçiniz. Söz verip de bunu yerine getirme-
yecek olursanız, vallahi, bu hem dünyada 
hem de ahirette yüz karasıdır! Eğer her 
türlü tehlikeye karşı onu koruyacaksanız, 
bu, dünyada da ahirette de hayırlıdır.”

Bu konuşma üzerine Akabe Biatı’na 
gelenler hep bir ağızdan:

“Onu korumak uğrunda her türlü 
tehlikeye razıyız!” diye bağırdılar. Sonra 
da teker teker Re-sûlullah’a biat ettiler. 
Bu durum Resûlullah’ı çok memnun etti. 
Akabe’de biat işi devam ederken müşrik-
ler bunu haber aldılar. Peygamberimiz, 
Medineli Müslümanlara: “Hemen konak 
yerlerinize dönünüz.” buyurdu. Hz. Abbas 
bin Ubâde bütün samimiyetiyle:

“Yâ Resûallah, Seni hak dinle gön-
deren Allah’a yemin ederim ki, eğer arzu 
ederseniz yarın sabah Mina’daki halka 
hücum eder, onları kılıçtan geçiririz!” diye 
bir teklifte bulundu. Fakat Peygamberi-
miz (a.s.m.): “Henüz bu şekilde hareket 

etmemiz emrolunmadı.” buyurarak buna 
müsaade etmedi.

Hz. Abbas, Akabe Biatı’ndan sonra 
Mekke’ye yerleşti. Peygamberimize yakın 
olmak istiyordu. Oysa o sırada müşrikler, 
Müslümanlara karşı giriştikleri işkence ve 
tazyiki artırmışlardı. Fakat Hz. Abbas’ın 
Resûlullah ile beraber olmak uğruna 
göze alamayacağı tehlike yoktu. Nitekim 
Mekke’de bulunduğu müddetçe birçok 
sıkıntıyla karşılaştı. Hicret emri çıkınca da 
Medine’ye hicret etti. Böylece hem Muha-
cir, hem de Ensar olma şerefini kazandı. 
Müslümanlar arasında “Ensar’ın muha-
ciri” diye isimlendirilirdi. Peygamberimiz 
onunla Muhacirîn ileri gelenlerinden Os-
man bin Ma’zun (r.a.) arasında kardeşlik 
tahsis etti.

Abbas (r.a.) mazereti dolayısıyla 
Bedir Savaşı’na katılamadı. Fakat bunun 
ıstırabını yaşadı. Peygamberimizin Uhud 
Savaşı için hazırladığı orduya ilk iştirak 
edenlerdendi. Okçuların Resûlullah’ın 

emrine muhalefet etmeleri sebebiyle 
bozguna uğrandığı bir sırada sebat eden-
lerden birisi de Hz. Abbas’tı. Abbas (r.a.) 
bir yandan düşmana kılıç sallıyor, bir yan-
dan da:“Ey Müslümanlar topluluğu! Sizin 
uğradığınız bu musibet, Peygamberinize 
isyanınızın neticesidir. O size, sabır ve se-
bat ederseniz yardıma nail olacağınızı vaat 
etmişti. Eğer biz Resûlullah’ı koruyanların 
arasında bulunmaz da ona bir zarar gele-
cek olursa, artık Rabb’imiz katında ileri 
sürebileceğimiz hiçbir mazeret yoktur.” 
diye bağırıyordu.

Hz. Abbas, konuşmasını tamamladık-
tan sonra kılıncının kınını kırdı. Zırhını ve 
miğferini çıkardı. Ve müşriklerin arasın-
da kaldı. Birçok yara almasına rağmen 
müşrikler Re-sûlullah’a bir zarar verirler 
endişesiyle ayakta durmaya, düşmana kı-
lıç sallamaya çalışıyordu. Nihayet kuvveti 
tükendi. Son nefesine kadar Resûlullah’ı 
korumanın saadeti içerisinde şehadet 
mertebesine erdi. Allah ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Evlilik, hem bedenî bir ihtiyaç, hem de mânevî gelişimin esaslı bir 
zeminidir. Zira evlilik, nefsânî arzuları meşrû ölçü ve gâyelerle idealize 
ederek hayırlı nesillerin yetiştirilmesine vesîle olur.

İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, 
putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir. İman et-
medikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz 
bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar 
(müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete 
ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara 
açıklar. Bakara 221

(Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadın-
lar da size haram kılındı. Allah’ın size emri budur. Bunlardan başkasını, 
namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) 
istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştı-
rılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim 
için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hik-
met sahibidir. Nisâ 24

Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size 
Allah açıklıyor: Kitap’ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâh-
lamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil 
davranmanız hakkında size okunan âyetler (Allah’ın hükmünü apaçık orta-
ya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir. 
Nisâ : 127

Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap veri-
lenlerin (yahudi, hıristiyan vb. nin) yiyeceği size helâldir, sizin yiyeceğiniz 
de onlara helâldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendi-
lerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, 
namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. 
Kim (İslâmî hükümlere) inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa gitmiş-
tir. O, ahirette de ziyana uğrayanlardandır. Mâide : 5

Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için 
oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla 
bâtıla inanıp Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Nahl : 72

Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olan-
ları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zengin-
leştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir. Nûr : 32

Evlenme imkânını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini varlık-
lı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan 
(köleler ve câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendile-
rinde bir hayır (kabiliyet ve güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe 
yapın. Allah’ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya 
hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak 
isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa, 
bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve 
merhametlidir. Nûr : 33

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yarat-
ması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının 
ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için 
elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21)

“Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz.” (Bakara, 187)

İlahi rahmetin adeta tuğyan ettiği bir rahmet mevsimi olan Ramazanı 
Şerif, ruhaniyeti nefsaniyete galip getirmenin en feyizli zamanıdır. Ra-
mazan ayı, nefsin tezkiye ve terbiye edildiği bir takva mektebidir. Zira bu 
ayda tutulması farz kılınan oruç ibadeti, bir bakıma, nefsaniyeti dizginle-
yerek ruhaniyete seviye kazandırma talimidir.

İnsanda ruhaniyet ve nefsaniyet, bir terazinin iki kefesine benzer. Biri 
hafiflediğinde diğeri ağırlık kazanır. Gönüller fani hazlardan uzaklaşma-
dıkça baki lezzetlere kavuşamaz. Tıpkı çocukların sütten kesilmedikçe 
yüksek gıdalara ve hayati lezzetlere eremedikleri gibi.

Bunun içindir ki Mevlana Hazretleri: “Ramazan geldi, artık maddi yi-
yeceklerden elini çek ki, gökten manevi rızıklar gelsin. Bu ay, gönül sof-
rasının kurulduğu aydır. Gönlün, bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. 
Gönüllerin aşk ve iman ile dolduğu aydır.”buyurmuştur.

Oruç, sabır talimidir. Nefsin isteklerini frenleyebilme iradesinin ka-
zanılmasıdır. İnsanın nefsine hakim olabilmesi, ilâhî imtihanlardan mu-
vaffakıyetle geçebilmenin en mühim sırrıdır. Öyle ki; öfkeyi yenebilmek, 
affedebilmek, fedakarlık ve feragat gibi yüksek faziletler, hep nefsin itiraz-
larını susturabildikten sonra gerçekleşebilir. Oruçluyken bilhassa “öfkeyi 
yenmek” zaruridir. Zira açlık asabîliği içinde birtakım nefsani davranışla-
ra sürüklenmek, orucun ruhaniyetini zedeler. Bunun için Efendimiz (s.a.): 
“Hiçbiriniz (bilhassa) oruçlu olduğu gün, çirkin söz söylemesin ve kimsey-
le çekişmesin. Eğer biri, kendisine söver veya çatarsa; «ben oruçluyum» 
desin.” buyurmuştur. (Buhari, Savm, 9)

Sabır ayı olan Ramazanı Şerif’te tutulan oruç, adeta ruhun giydiği bir 
ihram gibidir. Nasıl ki ihramda refes, fısk ve cidal yasaksa, tıpkı bunun 
gibi, şehevi arzular, fısku fücur, münakaşa ve bir gönle diken batırmak 
da, orucun ecrini zayi etmektir. Yani oruç, sadece midenin belli bir müd-
det açlığından ibaret değildir. Günahlara karşı; ele, dile, göze, kulağa, 
velhasıl bütün uzuvlara oruç tutturulmadan, orucun kemaline erilemez.

EVLİLİKLE İLGİLİ AYETLER

RAMAZAN’DA
NEFİS TERBİYESİ
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Kadim Şehir Konya’nın ilim insanı âlimlerinden biri de Hacı Veyiszade Hacı İbrahim Efendi’dir.  Meşhur âlimlerden Hacı Veyis Efendi’nin oğlu olan İbrahim Efendi, kendileri gibi 
âlim olacak çocuklarını okutmak için Medine’ye hicret eder. Bu hicret, insanların gönül dünyalarını zenginleştirecek olan Ali Ulvi Efendi gibi bir alimin yetişmesini sağlamıştır 

Hicret etti, âlim yetiştirdi
Konya’nın yetiştirdiği önemli 

âlimlerden biri de Hacı Veyisza-
de İbrahim Efendi’dir. Konya’nın 
meşhur âlimlerinden Hacı Veyis 
Efendi’nin oğlu ve alim, gönül 
insanı Ali Ulvi Efendi ile Ahmet 
Ziya Efendi’nin babası Hacı Ve-
yiszade İbrahim Efendi, 1892 yı-
lında Konya’da doğmuştur. Yine 
Hacıveyiszade Mustafa Kurucu 
Efendi’nin de kardeşi olan İbra-
him Efendi, dine yönelik baskıla-
rın olduğu bir dönemde Konya’yı 
terk ederek Medine’ye yerleşmiş 
ve orada vefat etmiştir. Medi-
ne’ye hicret etmesi ile hayatı ye-
niden şekillendiği gibi gelecekte 
manevi yönden insanlara ışık 
olacak çocukları Ali Ulvi Efendi 
ile Ahmet Ziya Efendi’nin en iyi 
şekilde yetişmesini sağlamıştır. 

İbrahim Efendi, ilk tahsilini ve 
hafızlığını tamamladıktan sonra, 
medrese tahsilini Adliye Medre-
sesi’nde babasından yaptı ve ba-
basından icazet aldı. Birinci Dün-
ya Savaşı’na subay olarak gitti ve 
Sina Cephesi’nde bulundu. Daha 
sonra Şatır, Sakyatan Göçü köy-
lerinde imamlık ve öğretmenlik 
yaptı. Konya’ya döndükten son-
ra, Tekke Mahallesi’nde Piri Paşa 
Camii civarındaki mescitte uzun 
yıllar imamlık yaptı ve hatimle 
namaz kıldırdı. Sabah namazla-
rından sonra da burada vaaz ve 
nasihatlerde bulundu. Mevlit’e 
büyük önem vermiş, mescidinde 
sık sık mevlit merasimleri olmuş-
tur. O gün yatsıdan sonra ağabe-
yi Hacıveyiszade Mustafa Efendi 
de cemaati ile birlikte mevlitlere 
katılmıştır. Merhumu yakinen 
tanıyan Konya’nın değerli isim-
lerinden Mahmut Sural, onun 
hakkında şu ifadeleri kullanmış-
tır. “Hacı Veyiszade Hacı İbrahim 
Efendi de, tıpkı babası ve ağabeyi 
gibi âlim, fazıl, muttaki ve ihlâs 
sahibi bir olgun kişi idi. Çok nekre 
ve şakacı olan merhumun da kal-
be vakıf olduğu söylenirdi. İbadet 
ve ihlâsta üstüne gelen yoktu. 
Merhum Hacı Veyis Efendi ile iki 
oğlu, maneviyat yolunda üç ya-
rışçı gibi idiler. Birinde bulunan 
güzel bir davranış, diğerinde de 
mutlaka bulunurdu. Bu üç mutlu 
insanın birinden söz ederseniz, 
diğer ikisinden de söz etmiş olur-
sunuz. Bu üç değerli insanın gö-
rüntüsü gözlerimin önünden hiç 
gitmez.”

YETİŞMESİNDE HACI VEYİS 
EFENDİ’NİN ETKİSİ 

Hacı Veyis Efendi ailesi ge-
nel olarak ilim ve irfanla meşgul 
olmuştur. Camide ve medrese-
de talebe yetiştirmekle meşgul 
olmuşlar, ailenin hanımları da 
evde Kur’ân-ı Kerim öğretmiştir. 
Hacı Veyis Efendi, medrese ho-
calığı ve imamlık vazifesi dışın-
da çocuklarının eğitimleriyle de 
ilgilenmiştir. Mustafa Efendi ve 
İbrahim Efendi’yi hafız yapmış, 
kızlarının hocalık yapacak kadar 
ezber yapmasını sağlamıştır. Bu 
nedenle şüphesiz Hacı Veyis İb-
rahim Efendi ve Hacıveyiszade 
Mustafa Kurucu Efendi’nin ye-
tişmesinde babaları Hacı Veyis 
Efendi’nin etkisi büyük olmuş-
tur. İlk eğitimlerini babaların-
dan almışlar, icazetnamelerini 
de yine babaları vermiştir. Hacı 
Veyis Efendi’de kendini ilme 
vermiş ve bugün dahi sevilen ve 
saygı duyulan bir şahsiyet tim-
salidir. Küçük yaşta hafız oldu, 
Konya’nın meşhur âlimlerinden 
Aladağlı Hoca’nın derslerine de-
vam etti ve ondan icazet aldı. 
Adliye Medresesi’ne müderris 
oldu. Adil Efendi’nin oğlu Meh-
met Zari Efendi’nin 1904 yılında 
ani vefatı ile medresenin idaresi 
tamamen kendisine kaldı. Bura-
da, başta oğulları Mustafa Efendi 
ile İbrahim Efendiler olmak üze-
re Dülgerzade Mevlüt Efendi ve 
Hattat Mustafa Efendi gibi pek 
çok talebe yetiştirdi. Bir ara da 
Islah-ı Medaris’te oğulları Musta-
fa ve İbrahim Efendilerle birlikte 
Kur’an-ı Kerim Hocalığında bu-

lundu. Medreselerin kapatılma-
sından sonra, adıyla anılan Dolav 
Camii’nin imam ve hatipliği gö-
revini üstlendi. Vefatına kadar bu 
görevi devam etti. Kur’ân ve din 
dersleri okutmanın yasak olduğu 
dönemlerde merhum, gizli gizli 
çocuk okuttu ve bu yüzden de, 
zaman zaman takibatlara uğradı. 
Ahlâk-ı Muhammedî ile muttasıf 
olan merhum, züht ve takvasıyla 
tanındı, örnek bir hayat yaşadı. 
Geçimini köylerindeki tarlala-
rı bizzat ekip kaldırarak sağladı, 
kimseye muhtaç olmamıştır. İba-
detine son derece düşkün olmuş, 
başta selâm verme alışkanlığı da-
hil, hayatındaki bütün güzellik-
leri oğullarına da aşılamış, örnek 
bir şahsiyet olarak hatırlanmıştır. 
Bu açıdan örnek bir babadan ör-
nek alınması gereken iki evlat ye-
tişmiş, onlarda kendi zamanlarını 
aydınlatmışlar ve aydınlatmaya 
devam etmektedir. 

İLMİ YÖNÜ VE 
JANDARMA BASKISI 

Hacı Veyis İbrahim Efendi, 
kendini ilme vermiş, özellikle 
çocukların yetişmesine gayret et-
miştir, bunun için hiçbir fedakar-
lıktan kaçınmamıştır. Eşinin köyü 
olan Göçü Köyü’nde imamlık ya-
parken köye bir okul yapılmasına 
öncülük etmiştir. Ayrıca Okul-
da çocuklara Matematik, Tarih, 
Coğrafya ve Geometri dersleri 
vermiştir. Kur’ân-ı Kerim eğiti-
mi üzerine makam dersleri öğ-
retmiştir. İbrahim Efendi, köyde 
hem imam hem de muallimlik 
vazifesini üstlenmiş fen ve din 
ilimlerini köyün çocuklarına öğ-
retmiştir. 

Bununla da yetinmemiş, 
“Hizmet cihattır” düşüncesiy-
le kız talebeler için de ayrı bir 
mektep açtırmıştır. Yetişmiş kız 
talebeler, küçük kız talebelere 
ders vererek, Kur’ân-ı Kerim öğ-
retmiştir.  Bu faaliyetler devam 
ederken, Türkiye’de Harf İn-
kılâbı olmuş ve köy imamlarına 
Konya’ya gelerek 15 gün Latin 
harflerini öğrenmeleri mecbur 
tutulmuştur. Kendisi de bu eği-
time katılarak Latin harflerini 
öğrenmiş olarak köyüne dön-
müştür. Hem Lâtin harfleri hem 
de Osmanlıca harflerle derslerine 
devam etmiş. Ancak, eski yazının 
yasaklanması üzerine jandarma 
tarafından sürekli baskı altında 
tutulmuştur. İhbar üzerine jan-
darmalar tarafından sorgulanmış 
bu durum ise kendisini çok üz-
müştür. Bu durumu oğlu Ali Ulvi 
Kurucu şu şekilde aktarmaktadır: 
“Bu ihbar var sözü, babama çok 
ağır gelirdi. ‘Yahu köylere kötü 
kadınları getirirler. Bunlara ihbar 
yok da ben, cahil köylünün ço-
cuğunu okutuyorum, gelip suçlu 
gibi mektebimi basıyorlar’ derdi. 
Jandarmaların gelip gitmesi sık-
laşmış ve her gelişlerinde ikram-
lar artmıştı. Yazı inkılâbı çok şid-
detle devam etmekte, kimseye 
göz açtırılmamaktadır.1930 yılı 
başlarında, jandarmaların bas-
kısından Kur’ân-ı Kerim okutu-
lamaz hâle gelmiş ve bu durum 
İbrahim Efendi’yi çok üzmüştür. 
Hapse girmekten değil eğitim 
vermekten geri kaldığı ve âlem-i 

İslam’ın evlatlarına Kur’ân-ı Ke-
rim’i öğretemediği için çok üzül-
müştür.”

Merhum Kurucu, Jandarma 
baskın yapıldığı sıralarda babası 
İbrahim Efendi’nin, yanında ol-
duğunu ve babasının öğrencilere 

zarar gelmemesi için gayret ve 
çaba gösterdiğini de ifade etmek-
tedir. 

Baskılar neticesinde öğrenci-
lere ders vermeyi bırakıp, ağabe-
yi Mustafa Efendi’ye Kur’ân-ı Ke-
rim okutamaz hâle geldiğine dair 
yazdığı mektup sonrası, Konya’ya 
gelir ve Tekke Mahallesi’ndeki 
bir mescidin imamlığını yapma-
ya başlar. Bu kendisini çok mutlu 
etmiş, imamlık ettiği bu mescide 
sabahları erkenden fecir vaktin-
de gelmiştir. Sabah ezanından 
namaz vaktine kadar vaaz etmiş, 
Cemaat buna alışmış ve bu du-
rumdan çok memnun olmuştur. 
Vaazları o kadar ilgi görmüştür ki 
kış aylarında dahi vaazını dinle-
mek ve arkasında namaz kılmak 
için cemaat öyle kalabalık olu-
yormuş ki birbirinin sırtına secde 
ederlermiş. Konya’nın uzak ma-
hallelerinden İbrahim Efendi’nin 
arkasında namaz kılmak için ge-
lenler, sabah namazını kıldıktan 
sonra, yakındaki Hacı Veyiszâde 
Mustafa Efendi’nin imamlık yap-
tığı Piri Mehmet Paşa Cami’ine 
vaazını dinlemeye giderlermiş. 
İbrahim Efendi’nin vaazlarında 

ve konuşmasında insanın mane-
vi duygularını kabartan bir tarzı 
vardır. Kıssalar anlatıp cemaatini 
etkileyen çok tesirli bir üslubu 
vardır. İslam tarihinden, bilhassa 
ayet meâllerinden insanı ağlata-
cak anlamlar çıkarmıştır. 

ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ 
İÇİN HİCRET EDİŞİ 

1935 yılında Babaları Hacı 
Veyis Efendi’nin vefatı ile bir an-
lamda hocalarını kaybeden İbra-
him Efendi ve Mustafa Efendi, 
Konya’nın manevi hayatında ba-
balarının boşluğunu doldurmaya 
çalıştı. Fakat çocuklarını daha iyi 
şekilde yetişmelerini sağlamak 
adına hicret etme kararı aldılar. 
Fakat Mustafa Efendi, aldığı ma-
nevi işaretler, yaptığı istişareler 
sonucunda bu kararından vaz-
geçti. Kardeşi ve yeğeni İstan-
bul’a vizeleri almak için gittiğin-
de son gün bulundukları otele, 
“Benim vizem dursun” diye telg-
raf çekmiş, gitmemiştir. Gitmiş 
olsaydı, Konya’da yaptığı hizmet-
leri yapamayacak ve Konya hal-
kı onun hizmetlerinden istifade 
edemeyecekti. Üst üste iki defa 
Hicaz’a giderek hac vazifesini 
yerine getirdi. Konya’da kalarak 
irşat vazifesini en iyi şekilde ye-
rine getirerek, insanların manevi 
dünyasını aydınlattı, ismi gönül-
lere kazındı.  

İbrahim Efendi ise 1938 yılı 
sonlarına doğru çocuklarını iste-

diği gibi okutamamanın üzüntü-
sünü yaşadığı için Medine-i Mü-
nevvere’ye gitmeye karar verir.

Medine-i Münevvere’ye git-
meye karar verdiği günlerde ak-
rabalarından zengin bir zât olan 
Hacı Mehmet Efendi, Vehbi Çelik 

Hoca, Hacı Veyiszade Mustafa 
Efendi, Fahri Efendi ile İbrahim 
Efendi’yi yemeğe davet eder, 
maksadı İbrahim Efendi’yi fikrin-
den caydırıp Konya’dan salma-
maktır.

İbrahim Efendi:
“Üç oğlum var, onları iste-

diğim gibi okutamadım, onları 
okutmak için gideceğim.” deyin-
ce…

Mehmet Ağa:
“- Sanatın yok, servetin yok, 

orada, perişan olursun” şeklinde 
karşı çıkması üzerine,

İbrahim Efendi:
“- Yanımda götürdüğüm para 

bitinceye kadar okuturum, bitin-
ce de hacılara sakalık yapar tah-
sillerini bitiririm” der. Söze karı-
şan Vehbi Çelik Hoca, Mehmet 
Ağa’ya şöyle der:

“Mehmet Ağa! Aşk hâline ge-
len ulvî bir arzu engellenemez, 
bırak gitsin.”

Hacı Veyiszâde Mustafa Ku-
rucu’nun Yakınlarından Mustafa 
Koruyucu ise Vehbi Çelik Ho-
ca’nın İbrahim Efendi’nin Medi-
ne’ye hicret etmesini istemesi-
nin kişisel hırsız olduğuna dikkat 

çekmekte ve İbrahim Efendi gi-
derse ortamın kendisine kalacağı 
düşüncesi içinde olduğunu be-
lirtmektedir. “Hacı Veyiszâde’nin 
ve kardeşi İbrahim Efendi’nin 
Medine’ye göç hadisesi vardır. 
Mehmet Vehbi Çelik bunu neden 
destekliyor?” sorusuna Koruyucu 
şu cevabı vermektedir; “Mehmet 
Vehbi Çelik “Aman gidin, git-
sinler” diyor. Gitsinler de ortalık 
boşalsın istiyor. Mehmet Vehbi 
Çelik’in iyi veya kötü çalışmala-
rı vardır. “El-Akaidü’l- Hayriye” 
büyük bir çalışma ve iyi bir eser-
dir. Bir insanın iyi tarafları oldu-
ğu kadar kötü tarafları da vardır. 
Mehmet Vehbi’in yaklaşımların-
da donuk olmayan düşünce tarzı 
var, bunlar iyi ama İttihatçılık ve 
Halk Particilik yönü ağır basar. 
Yalnız manidardır, son zamanla-
rında itirafı şöyle olmuştur: ‘Dağ-
lı’ya kızdık, ama o kazandı biz 
kaybettik’ demiştir.”

Konya’da mebuslukta yapan 
Mehmet Vehbi Çelik’in oldukça 
partizan bir kişiliğe sahiptir. Bu 
yönüyle Osmanlı’nın son devrin-
de ilim yönünde önemli hizmet-
leri olduğu kadar, siyasi yönden 
de hataları olmuştur. Delibaş 
Hadisesi sonrasında Konya’daki 
idamlarda etkili olmuş hatta ken-
disine söz verdiği halde, Islah-ı 
Medaris Medresesi hocalarından 
Zeynel Abidin ve Ahmet Ziya 
Efendi’nin kardeşi Rıfat Efen-
di’nin sorgusuz sualsiz asılmasını 
engellememiştir. Hatta sonra-
sında da Hacıveyiszade Mustafa 
Kurucu’yla sohbetlerinde “Hoca 
dağlının uşakları ne oldu? Vatan 
kovdu, dağlının uşaklarını değil 
mi?” demiştir.  Dağlının uşak-
ları dediği Muhammed Bahaed-
din’nin oğulları Ziya Efendi ile 
Zeynel Abidin Efendi’dir.

Onun için Mehmet Vehbi 
Efendi’yi sevmemiş ve kendisine 
devamlı mesafeli durmuş, ken-
disi hatta mezarlıktan geçerken, 
kabrini görmemek için hızlı hızlı 
yürümüş bunun nedeni soruldu-
ğunda ise; “Şu adamın kabrini 
görmeye yüzüm dayanmadı” de-
miştir. Hilafetin, saltanatın kal-
dırılması ve sonrasında yapılan 
inkılaplara destek verdiği için de 
Vehbi Efendi’ye tepki göstermiş, 
Konya’yı kandırdığını söylemiştir. 

VEFATI 
1938-1939 yıllarında Medi-

ne-i Münevvere’ye gider ve üç 
oğlunu da okutur. İbrahim Efen-
di 1945 yılında Medine’de vefat 
eder. Ali Ulvi Bey’le diğer oğlu 
Ahmet Ziya tahsillerini Mısır’da 
Ezher Üniversitesinde, üçüncü 
oğlu Mehmet Nuri de Ameri-
ka’da yapar. Her üçü de hafızdır. 
Ahmet Ziya Efendi aynı zaman-
da iyi bir hattattır. Mehmet Nuri 
Bey Madrit’teSuud Hükümeti’nin 
sefiri idi. Sefirlikten emekli olan 
Nuri Bey Halen Medine’de ika-
met etmektedir. Kardeşlerinden, 
Ali Ulvi Bey, ULVÎ bir şair, gerçek 
bir münevver, muttakî bir kul, 
seller gibi coşan bir Peygamber 
âşığı idi.

Diğer kardeşi, Ahmet Ziya 
Bey ise, Medine-i Münevvere’de 
ikamet etmektedir.
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Hacı Veyiszade Hacı İbrahim Efendi Babası Hacıveyis Efendi Kardeşi Hacı Veyiszade Mustafa Efendi

Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu ve 
Hacı İbrahim Efendi’nin babası Hacı 
Veyis Efendi’nin uzun süre imamlık 

yaptığı Hacı Veyis Camii.

Mustafa ve İbrahim Kurucu’nun da aralarında bulunduğu ve babaları 
Hacı Veyis Efendi’den icazet aldıklarıyla ilgili haber metni. Hacı Veyis Efendi’nin Verdiği İcazetname
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‘Sosyal CEO’lar, şirketlere itibar kazandırıyor’
KTO Karatay Üniversitesi İletişim Ta-

sarımı ve Yönetimi Bölümü akademis-
yenlerinden Dr. Birol Büyükdoğan, “Şir-
ket yöneticilerinin (CEO) sosyal medyada 
paylaşımlar yapması tüketici şikayetlerinin 
daha geniş bakış açısıyla cevaplandırılma-
sı, şirket hedeflerinin desteklenebilmesi ve 
paydaşların güvenini kazanma konularında 
avantaj sağlıyor.” dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üni-
versitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakülte-
si İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Birol Büyükdoğan, gün 
geçtikçe tüm alanlarda toplum tarafından 
yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya 
araçlarının artık şirketler için de vazgeçil-
mez bir mecra haline geldiğini söyledi. 

‘ŞİRKET İTİBARLARININ 
YÜZDE 45’İ CEO KAYNAKLI’

CEO’nun (yönetici) itibarının bir kuru-
mun başarısı için en değerli ve rekabetçi 
varlıklardan biri olduğunu belirten Dr. Birol 
Büyükdoğan, “Son yıllarda küresel şirketler 

üzerine yapılan araştırmalar, şirket itibarla-
rının yüzde 45’inin CEO’lardan kaynaklan-
dığını göstermektedir” dedi. Dr. Büyükdo-
ğan; etkinliklerde konuşan, medyada yer 
alan, şirket web sitesinde görünen, yeni 
gelişmeleri halkla paylaşan, yerel topluluk-
larda aktif olan, toplumu ilgilendiren konu-
larda pozisyon alabilen ve sosyal medyayı 
aktif kullanan CEO’ların şirketlerinin itibar-
larını artırdığını belirtti.

‘İTİBARIN EN ÖNEMLİ 
ARAÇLARINDAN BİRİ SOSYAL MEDYADIR’

Güçlü CEO’ların aynı zamanda çalışan-
ların motivasyonuna olumlu katkı sağlaya-
rak şirketten ayrılmaları da azalttığını be-
lirten Dr. Büyükdoğan, “İtibarın en önemli 
araçlarından biri sosyal medyadır. Sosyal 
medyanın CEO adına görevlendirilen bir 
iş gören yerine bizzat CEO tarafından kul-
lanılması daha etkilidir. CEO’ların sosyal 
medyada paylaşımlar yapması tüketicilere 
dönük, daha şeffaf bir şirket imajı oluşturul-
ması, tüketici şikayetlerinin anında ve daha 

geniş bakış açısıyla cevaplandırılması, şir-
ket hedeflerinin desteklenebilmesi, iş baş-
vuruları için olumlu imaj oluşturulması ve 
paydaşların güvenini kazanma konularında 
avantaj sağlamaktadır.” şeklinde konuştu.

DOĞRU SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
Sosyal medyada aktif olan bir kuru-

ma, tüketicilerin daha çok güven duydu-
ğunu belirten Dr. Büyükdoğan, “CEO’lar 
markanın kişisel tarafını göstermektedir. 
CEO’ların sosyal medyadaki paylaşımla-
rında insancıllıklarını, çevre ve hayvanlara 
olan duyarlılıklarını, sanata ve sanatçıya 
olan saygılarını, sağlığa ve spora olan ilgile-
rini, toplum mutluysa şirketlerin de mutlu 
olacağı felsefesini ve ailenin yüce bir değer 
olduğunu ön plana çıkarmaları yararlı ola-
caktır.” ifadelerini kullandı. Tüm bunların 
içten ve dürüstlükle yapılması gerektiğini 
de belirten Dr. Büyükdoğan, CEO’ların şir-
ketlerin en güçlü halkla ilişkiler elemanları 
olduklarının altını çizdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesi, Ege Üniversitesi tarafından bu 
yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası 
İktisat Öğrencileri Kongresi’ne 3 bil-
diri ile katıldı. Öğrenciler, geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi bu yıl da kongreden 
ödülle döndü.

Bu yılki teması “Dünya ve Tür-
kiye Ekonomisinde Güncel Gelişme-
ler” olan ve 1998 yılından bu yana 
düzenlenen Uluslararası İktisat Öğ-
rencileri Kongresi’nde Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Sosyal 

ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğren-
cileri Hafize Ayan ve Şevval Buse 
Sarıman “Effects of Trade Wars on 
Import and Export: The Case of Uni-
ted States, China and Turkey”, Ab-
dullah Alemdar, Ali Fuat Tecim ve 
Enis Mert Kiriş “E-Commerce Com-
parison Between Turkey and USA, 
New Trends” ve Merve Yağlıcı ve 
İrem Mine Güler (Araştırma Görev-
lisi Mustafa Özsarı ile birlikte) “The 
Impact of English as a Language of 
Instruction on Educational Satisfac-

tion and Success of University Stu-
dents” başlıklı 3 adet bildiri sundu.

Kongre’de İzmir Ticaret Borsası, 
Türkiye Ekonomi Kurumu, Ege Sa-
nayicileri ve İşinsanları Derneği ve 
EDCON Yurtdışı Eğitim ve Pearson 
Test, en iyi bildirilere ödül takdim 
etti.

30’dan fazla üniversitenin 97 
bildiri ile katıldığı kongrede KGTÜ 
öğrencileri Merve Yağlıcı, İrem 
Mine Güler ve Araştırma Görevlimiz 
Mustafa Özsarı’nın “The Impact of 

English as a Language of Instruction 
on Educational Satisfaction and Suc-
cess of University Students” başlıklı 
bildirisi, EDCON Yurtdışı Eğitim ve 
Pearson Test tarafından verilen ödü-
le layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl aynı kongrede 
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Der-
neği ödülünü alan öğrenciler bu yıl 
da ödül alarak üst üste iki yıl ekono-
mi alanında ülkemizin önde gelen 
kongrelerinden birinde ödüle layık 
görülmüş oldu. n HABER MERKEZİ

Selçuk’ta Seramik ve
Resim Sergisi açıldı

Sinemaya gitmeyen 
öğrenci kalmayacak

Selçuk Üniversitesi Müze Mü-
dürlüğü tarafından 20-31 Mayıs 
2019 tarihlerinde “2019 Müzeler 
Haftası” kapsamında düzenlenen 
Seramik – Resim Sergisi’nin açılış 
gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi ev sahip-
liğinde Necmettin Erbakan Üni-
versitesi’nin de katkılarıyla Müze 
Binasında açılan sergiye; Müzeler 
Müdürü Ömer Faruk Türkan, İl 
Kültür Müdürü Abdüssettar Ya-
rar, İl Kültür Müdür Yardımcısı 
Mehmet Yünden, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi Seramik Bölü-
mü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Mine Ülkü Öztürk, Selçuk 
Üniversitesi Müze Müdürü Ahmet 
Pamukçu, Türkiye’nin çeşitli yer-
lerinden katılan akademisyenler, 
seramik sanatçıları ve öğrenciler 
katıldı.

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Seramik Bölüm Başkanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Mine Ülkü Öztürk’ün 

küratörlüğünde açılan sergide 145 
sanatçıyla çalışıldığı belirtildi. 145 
eserin 105’inin seramik sanatçı-
ları 40’ın ise ressamlar tarafından 
yapıldığını söyleyen Dr. Öğretim 
Üyesi Mine Ülkü Öztürk, serginin 
devamının da geleceğini ifade etti. 
Selçuk Üniversitesi Müze Müdü-
rü Arkeolog Ahmet Pamukçu ise 
Kültür ve Turizm Bakanlığının 
açıkladığı verilerde; 258 tane özel 
müze olduğunu belirterek Selçuk 
Üniversitesi’nin de hem özel müze 
hem de müze olan 34 üniversite-
den biri olduğunu söyledi. İl Kül-
tür Müdürü Abdüssettar Yarar, 
1982’den beri sürdürülmekte olan 
“Müzeler Haftasında” düzenlenen 
etkinliklerde emeği geçen herke-
se takdir ve teşekkürleri iletti. İl 
Kültür Müdürü Yarar, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın bu tür faa-
liyetleri her zaman desteklemesi 
gerektiğinin altını çizdi.
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye 
Belediyeler Birliği arasında imza-
lanan protokolle yürürlüğe giren 
“Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kal-
masın” Projesi kapsamında Kon-
ya’nın muhtelif okullarında okuyan 
öğrenciler sinema izleme etkinliği-
ne katılıyor. Konya’da toplam 9 bin 
190 öğrencinin çeşitli merkezlerde 
etkinliğe katılacağı projede, öğren-
cilerde milli ve kültürel değerler 
noktasında farkındalık oluşturul-
ması amaçlanıyor. Belirli periyot-
larla uygulanacak olan projenin 

Konya’daki ilk aşaması, 21 Mayıs 
2019 tarihinde Kılıçarslan Genç-
lik Merkezi Sinema Salonlarında 
gerçekleşti. Rehber öğretmenleri 
eşliğinde etkinliğe katılan öğrenci-
lerin büyük kısmı ilk defa böyle bir 
ortamda sinema izleyeceklerini ifa-
de etti. Öğrencilerin bu heyecanına 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Se-
yit Ali Büyük, İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ahmet Özcan ve Konya İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube 
Müdürü Celalettin Aydoğan da ka-
tıldı.  
n HABER MERKEZİ

Yeni Lise Programı’nı değerlendiren Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Başkanı Veli Doğrul, yeni progra-
mı olumlu bulmakla birlikte yeni sorunların önüne geçilmesi için ise tedbirli olunması gerektiğini vurguladı

Yeni program olumlu
ama tedbirli olunmalı!

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 
açıklanan Yeni Lise Programı ile 
ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim sis-
temi üzerindeki tartışmaları dikkat-
le takip ettiklerini belirten Doğrul, 
MEB’in öncülüğünde eğitimin ön-
celikli gündem olmasının kendileri-
ne mutluluk verdiğini söyledi. Açık-
lanan Yeni Lise Programı’na bütün 
sistemin bir parçası olarak baktık-
larına dikkat çeken Doğrul, yeni 
programı olumlu bulmakla birlikte 
bazı çekincelerinin de olduğuna de-
ğindi. “Yıllardır tartışılan meselele-
re cesaretle dokunuluyor olmasını 
takdir ediyoruz” diyen Doğrul, açık-
lamasını şöyle sürdürdü, “Ayrıca 
daha önceki sistem değişikliklerin-
de yapılmayan bir şekilde, bu defa 
nispeten istişare usulünün takip 
edilmesi de bir diğer takdir edilecek 
husustur. Yeni sistemin kademe-
li olarak hayata geçirilecek olması 
doğru bir yaklaşımdır. Eğitim sis-
temimiz, oyun devam ederken ku-
ralın değiştirilmesinin ceremesini 
çok çekti. Bu bakımdan programın 
etaplara ayrılarak uygulama tarih-
lerinin belirlenmiş olması isabet 
olmuştur. Ders sayısının azaltılma-
sı yıllardır tartışılan bir konuydu. 
İlk bakışta olumlu görülmektedir. 
Ancak bu yapılırken, öğretmenleri-
mizin norm fazlası durumuna düş-
mesine tedbir alınmalıdır. Öğret-
meni norm planlamaları ile rahatsız 
etmeden ve yeni mağduriyetlere 
sebep olmadan, heyecan ve inançla 

yenilemek ve yetiştirmek sistemin 
başarıyla uygulanabilmesi adına 
ana amaç olmalıdır” dedi. 

Ülkemizdeki fırsat ve imkan 
eşitsizliğinin gözden kaçırılmaması 
gerektiğine dikkat çeken Doğrul, 
“Derslik sayısı, öğrenme mater-
yalleri, laboratuvar, sanat atölye-

leri, spor salonları, öğretmen açığı 
gibi etkenleri de düzenleyerek yeni 
programın başarısı hedeflenmeli-
dir. Yıllardır öğrencilerin yönlen-
dirilmesi hususu, önemli bir eksik 
ve problem olarak önümüzde du-
ruyordu. Bu amaçla kurgulanan 
Kariyer Ofisleri, öğrencilerin ilgi 

alanlarını, meraklarını, yetenek ve 
becerilerini yani güçlü yönlerini 
ortaya çıkarması açısından önemli 
ve olumludur. Ancak bu işlev için 
halen ne rehber öğretmenlerimi-
zin sayısı ne de müfredatı yeterli 
değildir. Bu konuda tedbirler alın-
ması ve hatta diğer öğretmenleri-
mizin (gönüllülük esasına göre) bu 
işlev doğrultusunda yetiştirilmesi 
ve sertifikalandırılması önemlidir. 
Öğretmeni değerli kılmadan eği-
timi nitelikli kılamazsınız. Sonuç-
ta bu programı uygulayacak olan 
öğretmendir. Öğretmeni ancak 
sistemin önemli bir paydaşı olarak 
kabul eder ve heyecan uyandırabi-
lirseniz programlarınız uygulanabi-
lir olacaktır. Bunun için de çalışma 
ortamlarını huzurlu kılan, motivas-
yonu olumsuz etkileyen unsurları 
ortadan kaldıran bir tutumla işe 
başlanmalıdır.

Yeni programda yeni dersler 
sisteme dahil ediliyor. Ancak şunu 
gözden kaçırmamak lazımdır: Yeni 
nesil derslerin öğretmenleri, klasik 
bir seminer programıyla bu sisteme 
adapte edilmeye çalışılırsa başarılı 
sonuç alınması mümkün değildir. 
Örneğin geçmiş dönemlerde süslü 
cümlelerle getirdiğimiz, dünyamızı 
değiştirecekmiş gibi sunduğumuz 
Medya Okur Yazarlığı dersinden 
istenen fayda sağlanamamıştır. 
Bu bakımdan, yeni nesil dersler 
itibariyle, öğretmenlerimizin ye-
tiştirilmesi hususunda da önemli 
bir yatırım ve zaman gerektiği gö-
rülmektedir” diyerek sözlerini ta-
mamladı. n HABER MERKEZİ

KGTÜ öğrencileri yine ödülle döndü
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Düşman yurdun 
dört bir tarafını kuşat-
mış, ülke esaret içinde 
yaşıyor. Türkiye Cum-
huriyetinin ilk temelle-
rinin atıldığı, Atatürk’ün 
Samsun’a çıktığı ve Milli 
mücadeleyi başlattığı 
günün kutlamaları artık 
sönük geçiyor.

Türkiye Cumhuri-
yetinin tarihindeki dö-
nüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 
1919 Atatürk ün  Samsun’a çıktığı ve 
düşmana karşı milli mücadelenin fitil-
lerinin ateşlendiği bir gündür. Millet 
olarak ne tarihimize ne de bu ülkenin 
değerlerine sahip çıkma gibi bir so-
rumluluğumuzun kalmadığını dünkü 
törende gördüm. Okullardan üçer 
beşer örgenci alınmış bir iki  de öğret-
men bir çok  devlet memuru yok, sa-
dece üç beş duyarlı  müdür o kadar. 
Kadınhanı’nda tüm öğrenciler bu kut-
lamaya gelmezse 19 Mayıs 1919’un 
ne olduğunu nasıl öğreteceksiniz?

Tarihini bilmeyen insanların gele-
ceğini nasıl tasarlayacağını umuyor-
sunuz?

Tamam, vatandaşın işi gücü ola-
bilir. Ama bizi yönetenlere ne demeli? 
Kaymakamlık binası önünde 150-
200 kişinin katıldığı bir tören progra-
mı hazırlayanlar, 19 Mayıs 1919 ta-
rihinde Atatürk’ün Samsun’a çıkışını 
çok güzel kutladık diye sevinsinler. Bu 
yıla kadar böyle sönük bir 19 Mayıs 
1919 kutlaması görmedim.

Yazıklar olsun.
Gerçekten çok 

güzel program hazır-
lamışsınız. Tüm parti 
başkanları orada. Çok 
üzüldüğüm taraf ilçe 
kaymakamının çelenk 
koyma ve saygı duru-
şuna gelmemesidir. Bir 
tek ben üzülmedim bu 
duruma oraya gelen 
halkta da mırıldanmalar 

vardı. Belediye başkanımız da gelme-
di çelenk koyma ve saygı duruşuna. 
Ama Başkan Mehmet Badem’e bir 
şey demiyorum daha çok genç, dev-
let geleneğini öğrenecektir. Atatürkle 
hesabı olanlar vardır belki bilemeyiz 
ama ilçe kaymakamı böyle yaparsa 
ancak böyle tören olur. Sayın kayma-
kamımız sergi açılışlarına ve kurdele 
kesme törenlerine zamanında tam 
takım gidiyor. 

Burada kimseyi sorgulamak 
işimiz değil ama Sayın Devlet Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm 
parti liderleriyle Samsun’da törene 
katılıyorsa; Sayın ilçe kaymakamımız-
da törene zamanında gelip katılacak. 
Devletimizin bu konudaki ciddiyetini 
devlet geleneğini orada bulunanlara 
göstermek zorunda. Kimse kusura 
bakmayacak Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti bedavaya kurulmadı. Bu 
devlet kuruluncaya kadar Türkiye’de 
erkek nesli 13 yaşa kadar düştü. Bu 
millet ne esaretler gördü. Sahip çıka-
cağız bu ülkeye ve değerlerine.

HABER

Başkan Kılca 7 yıl kaldığı yurtta sahur yaptı

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
ile birlikte 7 yıl kaldığı Haciveyisza-
de Ortaöğretim Öğrenci Yurdu’nda 
öğrencilerle sahur yaptı. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, toplu-
mun tüm kesimleriyle bir araya gel-
meye devam ediyor. Başkan Hasan 

Kılca, Ramazan ayında her akşam 
Karatay’ın farklı bir mahallesinde 
hem hemşehrilerinin evlerinde if-
tarını açıyor hem de mahallelerdeki 
camilerde kılınan teravih namazları 
sonrasında vatandaşlarla buluşu-
yor. Hasan Kılca, çat kapı iftarları ve 
Teravih Buluşmaları’nın yanı sıra 
sahurda da Karataylıların Ramazan 

coşkusuna ortak oluyor. Karaas-
lan Dede Mahallesi’ndeki Abdullah 
İbn-Mesut Camii’nde vatandaşlarla 
buluşan Kılca, daha sonra mahalle 
sakinlerinin çay davetini de geri çe-
virmedi. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, AK Parti MKYK Üyesi 
ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
ile birlikte de Haciveyiszade Orta-

öğretim Öğrenci Yurdu’nda öğren-
cilerle sahur yaptı. Başkan Hasan 
Kılca, kendisinin de 7 yıl Haciveyis-
zade Ortaöğretim Öğrenci Yurdu’n-
da kaldığını belirterek, “Yıllar önce 
bu yemekhaneyi paylaşan bir abi-
niz olarak; bugün aranızda olmak-
tan çok mutluyum. 35 yıl önce ben 
de bu sınıflarda oturuyordum. 7 yıl 

boyunca bu yemekhaneyi bizler de 
paylaştık. Buranın bereketi çok fazla. 
Bizimle beraber okuyan birçok kar-
deşimiz önemli görevler sürdürüyor. 
Hepiniz pırıl pırıl gençlerseniz. Sizler 
de inşallah güzel yerlere geleceksi-
niz. Bütün öğrencilerimize başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı. AK 
Parti MKYK Üyesi ve Konya Millet-

vekili Ahmet Sorgun ise öğrenci-
lerin Ramazan ayını tebrik ederek 
kendileriyle sahur sofrasında birlikte 
olmanın mutluluğu içerisinde oldu-
ğunu söyledi. Sorgun; eğitime en 
fazla önemin AK Parti hükümeti za-
manında verildiğine vurgu yaparak; 
gençlere eğitim hayatlarında başarı 
diledi. n HABER MERKEZİ

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz Ramazan buluşmaları kapsa-
mında vatandaşlarla bir araya geli-
yor. Çeşitli ziyaretler ve programlar 
çerçevesinde hemşerileri ile buluşan 
Başkan Oflaz, mahalle ve esnaf zi-
yaretleri gerçekleştirdi.  Oflaz, pide 
kuyruğunda bekleyen vatandaşlarla 
sohbet etti. Bir yandan da fırıncılara 
yardım etmek için vatandaşa pide 
dağıtan Başkan Oflaz; “Ramazan’ın 
en samimi sohbetleri fırın önünde 
pide beklerken geçer. Bizde bugün 
kolları sıvadık hem fırıncılarımıza 
yardımcı olup pide dağıttık hem de 
hemşerilerimle Ramazan ayının ol-
mazsa olmazı pide kuyruğunda has-
bihal ettik” ifadelerini kullandı. 

Güvercinlik Mahallesi’nde Te-
ravih namazı sonrası vatandaşlar 

ile bir araya gelen Belediye Başkanı 
Halit Oflaz “Rahmet ayı içerisinde 
hemşerilerimiz ile Ramazan buluş-
malarına devam ediyoruz. Bereketli 
günlerin ibadet ile geçen gecelerini 
fırsat buldukça hemşerilerimiz ile 
istişareler halinde geçiriyoruz” dedi. 
Sahuru Çumra Devlet Hastanesi-
nin sağlık personeli ile yapan Çum-
ra Belediye Başkanı Halit Oflaz, bir 
yandan da çat kapı ev ziyaretlerini 
sürdürüyor. Süleyman Usta isim-
li bir vatandaşın evine çat kapı çay 
ziyaret gerçekleştiren Başkan Oflaz, 
“Demlenmiş çay ve dost muhabbet 
ile günün bütün yorgunluğundan 
da arınmış olduk. Bizlere kapıları ile 
gönüllerini de açan hemşerilerimize 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
Kurtuluş Mücadelesini başlatmak 
için Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a gelişinin 100. 
Yıldönümü, Eğitim-İş Genel Merkezi 
tarafından Türkiye genelinden şube 
ve temsilciliklerin katılımıyla ve bü-
yük bir coşkuyla Samsun’da kutlan-
dı. Kutlama törenine Eğitim-İş Konya 
Şubesi yönetim kurulu üyeleri de ka-
tıldı. Eğitim-İş’in 19 Mayıs Kutlama-
larını değerlendiren Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, Sam-
sun’dan Anadolu’ya bir güneş doğ-
duğunu belirterek, “Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
Kurtuluş mücadelesini başlatmak 
için bandırma vapuruyla 19 Mayıs’ta 
Samsun’a gelmesiyle, Samsun’dan 

Anadolu’ya bir kurtuluş güneşi doğ-
du. 19 Mayıs 1919’da emperyalist-
lere karşı başlatılan ulusal müca-
dele, aynı zamanda emperyalizmin 
sömürüsü ve saldırısı altında ezilen 
dünyanın tüm mazlum uluslarına da 
örnek oldu.  Büyük önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a 
çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük 
meşalesini yakmasının 100. Yıldönü-
münde Eğitim-İş olarak Samsun’daki 
kutlama törenlerine katılarak, Cum-
huriyetimize, bayrağımıza ve vatanı-
mıza sahip çıkmanın Türk Milletiyle 
birlikte mesajını verdik. Atatürk’ün, 
Samsun’a çıkarak, bağımsızlık ve öz-
gürlük meşalesini yakmasının 100. 
Yıldönümü ulusumuza kutlu olsun” 
dedi. n HABER MERKEZİ

CHP ve İYİ Parti 19 
Mayıs’ı birlikte kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı nede-
niyle anıtta düzenlenen çelenk 
sunumunda siyasi partilere çelenk 
sunumunun yaptırılması üzerine, 
çelenk sunumu töreninden sonra,  
CHP Konya İl Başkanlığı, İYİ Par-
ti Konya İl Başkanlığı, Eğitim-İş 
Konya Şubesi, Atatürk Düşünce 
Derneği Konya Şubesi ve Türkiye 
Emekliler Derneği ve CHP Eski 
Konya Milletvekili Hüsnü Boz-
kurt’un katıldığı çelenk sunumun-
da bayramı birlikte kutladılar. 

Burada konuşan CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, uygula-
manın yanlış olduğunu belirterek, 
“23 Nisan 2019 tarihinde anıtta 
sırayla çelenk sunumu yapılırken, 
19 Mayıs’ta sadece yönetmelik ge-
reği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından çelenk konulacağı tören 
bittikten sonra partilerin çelenk 
sunabileceği dayatılmıştır. Yönet-
melik ve sair hukuk kuralları toplu-
mu bir arada tutmak ve barış için 
araçtır. Samsun’da birlik görüntü-
sü verilir iken, Konya’da böyle bir 
ayrımcılık kabul edilemez. Siyasi 

partiler yaşamın ve toplumun ayrı-
lamaz ve vazgeçilemez parçalarıdır 
ve dışlanamazlar. Bu nedenle CHP 
il başkanlığı olarak katılımcılarla 
birlikte alternatif bir törenle çe-
lenk koymak zorunda kaldık. Bu 
tutumu kınıyoruz. Huzur barış ve 
birlikteliğimiz için bu uygulamanın 
son bulmasını diliyoruz. Ulusumu-
zun ve Tük Gençliğinin bayramını 
kutluyorum” dedi. 

İYİ Parti Konya İl Başkanı 
Gökhan Tozoğlu bu uygulamayla 
bir hukuksuzluk yapıldığını dile 
getirerek, “CHP’ye gönül veren 
arkadaşlarım Hukuksuzluğun ya-
pıldığı her platformda bu günde 
aynı hukuksuzluk yapılmıştır. İYİ 
Parti dün olduğu gibi, bugünde 
Milli İttifak ta yerini alarak CHP’ye 
destek vermeye devam edecektir. 
İstanbul Büyükşehir belediyesinde 
Gayri hukuki alınan seçim kararına 
en iyi cevabı 23 Haziran’da veri-
lecektir. Adalet tescili yapılacaktır. 
Tüm CHP’li dostlarımızın ve genç-
lerimizin ve milletimizin 19 Mayıs 
gençlik ve spor bayramını en içten-
likle kutlarım.” n HABER MERKEZİ

Konya ve Antalya sınırında, Geyik Dağları’nın eteklerinde yer alan Eğrigöl’ün 5-6 metrelik kar 
kütleleri nedeniyle kapanan yollarında, ekiplerin çalışması sonucu ulaşım sağlanmaya başlandı

Toroslar’ın gözdesi 
Eğrigöl’ün yolu açıldı

Konya ve Antalya sınırında, 
Geyik Dağları’nın eteklerindeki 
Taşeli platosunda yer alan Eğ-
rigöl’ün kar nedeniyle kapanan 
yolları, ekiplerin çalışması sonucu 
ulaşıma açıldı.

Geyik Dağları’nın eteklerin-
deki Eğrigöl, el değmemiş doğası 

ve endemik bitkileriyle yaylacı-
lar, doğa ve fotoğraf tutkunları ile 
kampçılardan büyük rağbet görü-
yor. Eğrigöl ve çevresindeki yayla-
lara ulaşımı sağlayan, kış ayların-
daki yoğun yağışlarla oluşan 5-6 
metrelik kar kütleleri nedeniyle 
kapalı olan yollar, Konya Büyükşe-

hir Belediyesi Fen İşleri ekiplerin-
ce uzun süren çalışmalar sonucu 
açıldı.

Çalışmalar sırasında, Kon-
ya’dan bölgedeki endemik bitkile-
ri ve coğrafyayı incelemeye gelen 
doğa tutkunu Mehmet Ali Palabı-
yık, bu doğal güzellikleri görmek 

için arkadaşlarıyla her yıl birkaç 
kez bölgeyi ziyaret ettiklerini söy-
ledi. Palabıyık, “Bugün yaptığımız 
ziyarette kapalı yayla yolunun açıl-
dığını gördük. Yolların açılmasıyla 
bölgeye yoğun ziyaretçi geleceğini 
tahmin ediyorum.” dedi.
n AA

Oflaz, Ramazan’da Çumralılarla buluşuyor

Eğitim-İş, 19 Mayıs’ı Samsun’da kutladı

gazeteci_yalcin@mynet.com
YALÇIN DİNÇ

NE  SÖYLEYEYİM Kİ
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Trabzonspor 
tarihine geçti
Konyalı teknik direktör Ünal Karaman başarılı bir sezon geçirerek Trabzonspor tarihine geçti. 3 
yıl aradan sonra takımını Avrupa’ya taşıyan deneyimli teknik adam, genç oyuncuları parlatırken 

bir yandan da 2010-2011 sezonundan sonra en fazla puan toplanan sezonunu yaşattı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 

2010-2011 sezonunda sonra duraklama dönemi ge-
çiren bordo-mavili takımda ilklere imza atarak, yeni 
bir heyecan getirdi.  Spor Toto Süper Lig’de 60 puan 
ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, 3.’lük şansını 
son haftaya taşıdı. Bordo-mavililer sezon başında 
takımın başına gelen teknik direktör Ünal Karaman 
yönetiminde ise ilklere imza attı. 

2010-11’DEN SONRA 
EN ÇOK PUANI TOPLADI 

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunun 33. haftasın-
da 79 puan toplamıştı. Söz konusu sezonun ardından 
bordo-mavililer en yüksek puan toplama oranına ise 
bu sezon ulaştı. Karadeniz ekibi Süper Lig’de bitime 
1 hafta kala 60 puana ulaşarak, son 8 sezonun en 
çok puanını toplayarak bu alan bir ilk yaşadı. Kara-
deniz temsilcisi, 2011-12’de 55 puan, 2012-13’de 
46 puan, 2013-14’de 50 puan, 2014-15’de 56 puan, 
2015-16’de 40 puan, 2016-17’de 51 puan, 2017-18 
52 puan toplayabilmişti. 

GOLLERDE PLAKAYI YAKALADI 
Trabzonspor, bu sezon gol yollarında da etkili bir 

performans sergiledi. Karadeniz ekibi ligin 33. haf-
tası itibarıyla 2010-11 sezonunda 65 gol atarken, bu 
sezon ise 61 gol atarak söz konusu dönemin ardından 
en çok golünü attı. Bordo-mavililerde yabancı oyun-
cular 42 gol atarken yerli oyuncular ise 18 gole imza 
attılar. Bir golü ise rakip takım kendi kalesine attı. 

ADINI KULÜP TARİHİNE YAZDIRDI 
Teknik Direktör Ünal Karaman, Trabzonspoŕ da 

futbolcu ve teknik direktör olarak görev alan 11 isim-
den biri oldu. Bordo-mavililerde daha önce Ahmet 
Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Ke-
mal Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semercioğlu, İhsan 
Derelioğlu, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Shota 
Arveladze Trabzonspoŕ da hem futbol oynayıp hem 
de teknik direktörlük yapan isimler olmuştu. Kara-
man, bordo-mavili kulübe şampiyonluklar ve kupa-
lar kazandıran Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve 
Şenol Güneş’in ardından bir sezonu tamamlayacak 
4. teknik adam olarak ta kulüp tarihine geçti. 

ŞENOL GÜNEŞ’İN ARDINDAN 
EN İYİ PUAN ORTALAMASI YAKALADI 

Ünal Karaman, sezon başında Trabzonspor’a 
gelişiyle birlikte ilklere imza attı. Hem oynadığı fut-
bolla hemde aldığı saha sonuçlarıyla bordo-mavili 
camiada yeniden bir heyecan yaşatan Karaman, 
2010-2011 sezonunda sonra bordo-mavili takımı zir-
veye taşıyan isim oldu. Bordo-mavili takımda görev 
yaptığı son dönemde Şenol Güneş, 1.85’lik başarı 
yakalarken, Karaman ise 1.81’lik başarı yakalayarak 
bordo-mavililer’de Şenol Güneş’in ardından görev 
yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi puan ortalama-
sını yakalayan isim oldu. 

YUSUF YAZICI VE ABDULKADİR 
ÖMÜR’E YENİ İSİMLER EKLEDİ 

Trabzonspor yönetimiyle uyum içinde çalışan 
Karaman, bordo-mavili takımda radikal kararlara da 
imza attı. Özellikle Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıv-
rak gibi Türk futbolunun iki önemli ismini kadro dışı 
bırakan deneyimli teknik adam, sonraki süreçte ise 
takım üzerinde total ağırlığını iyice his ettirmeye baş-
ladı. Genç oyunculara şans verdi ve onlardan takıma 
önemli katkı sağladı. Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve 
Abdulkadir Ömür isimlerine Uğurcan Çakır, Hüseyin 
Türkmen, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Murat 
Cem Akpınar gibi isimleri ekleme başarısı gösteren 
Karaman, yıllardır özlemi duyulan alt yapı gerçeğini 
gözler önüne serdi. 

TRABZONSPOR 3 YIL 
SONRA AVRUPA KUPALARI’NA 

KATILMA HAKKI KAZANDI 
Avrupa Kupaları’na son olarak 3 yıl önce giden 

Trabzonspor, bu sezon yeniden Avrupa Kupaları’na 
katılma hakkı elde etti. 2009-2010 sezonundan 
2015-2016 sezonuna kadar 7 yıl aralıksız Avrupa’da 
mücadele eden Karadeniz ekibi 3 yıldır Avrupa’da 
mücadele edemiyordu. Avrupa’da en son 6 Ağustos 
2015’de elemelerde Makedonya takımı Rabotnicki 
ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibine deplasman-
da 1-0 yenilirken, Trabzon’da ise 1-1 berabere kala-
rak Avrupa’ya veda etmişti.  n İHA

Konyasporlu Ege Çağıl 
teniste ikinci oldu 

Türkiye Tenis Federasyonu’nun 2019 yılına ait faaliyet 
programında yer alan ve Selçuklu Belediyespor kulübünde 
yapılan 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na katılan 10 
yaşındaki Konyasporlu sporcu Ege Çağıl Karakurt, ilk 12 
Yaş Turnuvası’nda grubundan 1’inci çıkarak final oynayıp 
turnuva 2’incisi oldu. Grubunda rakiplerini bir bir geçen 
minik sporcu final müsabakasında istediğini alamadı ve 
ikincilik ile yetindi. Konyaspor Kulübü yaptığı açıklamada 
ile sporcusunu ve antrenörlerini tebrik etti.  n SPOR SERVİSİ

Play – Out karşılaşması 
1 Haziran’da oynanacak 

Bölgesel Amatör Ligi’ndeki Konya takımları arasında 
ikinci olan Sarayönü Belediyespor ile Konya Süper Amatör 
Küme’de ikinci olan Gölyazı Belediyespor arasında oyna-
nacak olan kazananın Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele 
edeceği Play – Out maçının tarihi belli oldu. Sezonun kritik 
maçı 1 Haziran’da Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz saha-
sında oynanacak ve 15.00’te başlayacak. Karşılaşmada 
90 dakika eşitlik ile sona ererse uzatma dakikalarına ge-
çilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmasa Bölgesel Ama-
tör Ligi’nde mücadele edecek olan takım penaltı atışları 
sonunda belli olacak. Bölgesel Amatör Ligi’nde bu sezon 
Karapınar Belediyespor küme düşmüş, Süper Amatör Kü-
me’de Ereğlispor ise BAL’a yükselmişti.  n SPOR SERVİSİ

Milli takımın rakibinde 
kadro belli oldu 

EURO 2020 Elemeleri kapsamında 8 Haziran’da A Milli 
Futbol Takımımızla karşılaşacak olan Fransa’nın kadro-
su açıklandı. Fransa’nın, A Milli Takımımızla oynayacağı 
EURO 2020 Eleme Grubu maçının aday kadrosu açıklandı. 
H Grubu’nda oynadığı iki maçı da kazanan Horozlar, 2 Ha-
ziran’da Bolivya ile hazırlık maçı oynadıktan sonra 8 Hazi-
ran’da Konya’da A Milli Futbol Takımımız ve 11 Haziran’da 
Andorra ile karşılaşacak. Türkiye - Fransa maçı, 8 Haziran 
Cumartesi günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Beledi-
ye Stadı’nda oynanacak. Fransa’nın aday kadrosunda şu 
isimler yer aldı: Kaleci: Areola, Maignan, Lecomte, Lloris. 
Defans: Digne, Mendy, Varane, Dubois, Pavarad, Zouma, 
Leglet, Umtiti. Orta Saha: Kante, Pogba, Matuidi, Sissoko, 
Ndombel. Forvet: Ben Yedder, Griezmann, Thauvin, Co-
man, Lemar, Giroud; Mbappe.  n İHA

Göztepe’nin kaderi kendi ellerinde
Süper Lig’de kalma mücadelesi veren 

Göztepe, BB. Erzurumspor’un yenilgisiyle 
avantajını korudu. Sarı-kırmızılılar son 
hafta Ankaragücü’nü mağlup ettiği takdir-
de ligde kalacak. Spor Toto Süper Lig’de 
son haftaya girilirken küme düşme yarı-
şındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. 
Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor’un 
ligde kalmayı garantilediği sezonda; Ak-
hisarspor’un ardından Göztepe, Bursaspor 
ve BB.Erzurumspor’dan ikisi bu sezon lige 
veda edecek. Kümede kalma yolunda 
avantaj bir kez daha Göztepe’ye döndü. 
Bursaspor deplasmanından bir puanla 
dönen Göz Göz, puanını 35’e çıkarırken, 
BB. Erzurumspor’un sahasında Fenerbah-
çe’ye kaybetmesiyle derin bir nefes aldı. 
Ligin son haftasında Ankaragücü’nü konuk 
edecek olan Tamer Tuna’nın öğrencileri, 
karşılaşmadan 3 puanla ayrılması duru-
munda rakiplerinin sonuçlarına bakmadan 
ligde kalacak. Bu durumda Bursaspor ve 
BB.Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’e 
veda edecek. 

PUAN KAYBI DA YETEBİLİR 
Göztepe son hafta da Ankaragücü’ne 

puan kaybederse rakiplerinden gelen so-
nuçları bekleyecek. Bursaspor’un 34. hafta-
da puan kaybetmesi durumunda İzmir tem-
silcisine 1 puan yeterli olacak. Göztepe ile 
Bursaspor’un sezonu aynı puanda bitirmesi 
durumunda ise iki takım arasında genel 
averaja bakılacak. Ligde kalma savaşı ve-
ren üç takımın da ligi aynı puanda bitirmesi 
halinde ise BB. Erzurumspor ligde kalan 
ekip olmayı başaracak. Sezonun son haf-
tasında 32 puanlı Erzurum temsilcisi, Kay-
serispor’a, 34 puanlı Bursaspor da deplas-
manda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. 

VAR YARAMADI 
Bursaspor deplasmanında iki golü 

Video Yardımcı Hakem Sistemi’ne (VAR) 
takılan Göztepe, bu sezon VAR’dan en faz-
la olumsuz etkilenen kulüpler arasında yer 
aldı. Sarı-kırmızılıların bu sezon VAR’dan 
6 kez aleyhine karar çıkarken, İzmir ekibi 
bu alanda lider oldu. Göztepe’nin lehine 
ise VAR’dan yalnızca 1 karar verildi. İz-
mir temsilcisinin yanı sıra küme düşmeyi 
garantileyen Akhisarspor ile şampiyon 
Galatasaray da VAR’dan yalnızca 1 kez 
gülebildi.  n İHA

‘Konyaspor mağlubiyetinin 
sebebi Sural’ın vefatı’

Bursaspor elindeki fırsatları tepti

Sezonu değerlendiren Aytemiz Alanyaspor’un kaptanı 
ve kalecisi Haydar Yılmaz, “Takımımız diğer senelere göre 
bu sene daha iyi bir performans sergiledi. Bizim açımızdan 
iyi bir sezon geçti” dedi. 

İdmanda sezonunu değerlendiren takımın kaptanı ve 
kaleci Haydar Yılmaz, bu sene beklenenin üstünde bir per-
formans sergilediklerini söyledi. Yılmaz, “Takımımız diğer 
senelere göre bu sene daha iyi bir performans sergiledi. Sı-
ralamada ise ligi daha üst seviyede tamamladık. Bizim açı-
mızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak 3 veya 6 puan daha 
alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir 
olay geçti. Josef Sural’ın vefatından sonraki oynadığımız 
Konyaspor maçındaki mağlubiyeti ben ona bağlıyorum. Zi-
hinsel ve bedensel olarak sahaya tam anlamda kendimizi 
veremedik. Akabindeki Beşiktaş maçında da bu olaydan 
dolayı kalıntılar vardı. Bu maçları da almış olsaydık, puan 
olarak daha üst seviyede ligi tamamlamış olacak ama şart-
lar ne olursa olsun sonuçta hepimiz profesyoneliz” dedi. 
n İHA

Sezonun son haftalarında eline 
geçen fırsatları değerlendiremeyen 
Bursaspor, artık rakibinin puan kay-
betmesini bekliyor. 

Spor Toto Süper Lig’de son haf-
taya girilirken, yeşil-beyazlı takımda 
moraller bozuk. Pazar günü müthiş 
seyirci desteğine rağmen sahada hiç-
bir varlık gösteremeyen ve Göztepe 
ile berabere kalan Timsah, kümede 
kalma şansını son haftaya bıraktı. 
Bursaspor, ligde kalmak için rakibinin 
puan kaybetmesini bekleyecek. 

Ligin son haftaları yaklaştığında 
küme düşme potasında yer alan Bur-
saspor, kümede kalma yolunda ya-
rıştığı rakipleri ile karşılaştı. İlk olarak 
Akhisar Belediyespor müsabakasına 
çıkan yeşil-beyazlılar, kötü oyunla 
sahadan bir puanla ayrıldı. Ardından 
BB Erzurumspor deplasmanına çıkan 
Timsah, sahadan puansız döndü. Se-

zonun en kritik maçında ise sahasında 
Göztepe’yi ağırladı. Zorlu müsabaka-
da 90 dakika boyunca varlık göstere-
meyen yeşil-beyazlılar, eline gelen fır-
satları tek tek tepti. Ligde son haftaya 

girilirken, yeşil-beyazlı ekip Evkur Yeni 
Malatyaspor’u yense bile Göztepe’nin 
puan kaybetmesini bekleyecek. Göz-
tepe ise son hafta sahasında Ankara-
gücü ile karşılaşacak. n AA



22 MAYIS 2019 15HABER

Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad.
No: 69 Karatay / KONYA / TURKEY

+90 332 345 42 70 – 71 sumak@sumakmetal.com

Şehit annesi Emsal Arslan: Evlatsız olunurmuş da vatansız olunmazmış. Allah’ın sevgili kuluymuş, şehit oldu. Onunla gurur duydum an-
cak acısı da çok büyük. Hala gözüm kapılarda, sanki çıkıp gelecekmiş gibi… Çok zor ama yapacak bir şeyimiz yok. Allah verdi Allah aldı”

‘Hala gözüm kapılarda, 
sanki çıkıp gelecekmiş gibi’

Piyade Çavuş Dursun Arslan, vatani 
görevi sırasında 13 Ekim 1991 yılında 
şehit oldu. “Oğlunuz şehit oldu” habe-
rini alan Baba Osman Arslan ve Anne 
Emsal Arslan’ın dünyaları değişir, ciğer-
leri yanar. Oğlunun şehadetini rüyasın-
da gören Anne Emsal Hanım, “Vatan 
Sağolsun”, baba Osman Bey, “Devletim, 
milletim sağolsun” diyerek şehitlerimize 
dua ediyor. 

*** 
Şehit babası Osman Arslan: “O gün-

dür bugündür biz böyle yaşıyoruz. Dev-
letim, milletim sağolsun”

*** 
Aileler, şehitleri ile ilgili hatıralarını 

anlatmaya başladıklarında o anı yeniden 
yaşıyorlar sanki. Şehitleri ile ilgili hatı-
ralar canlanıyor, haberi ilk aldıklarında 
hissettikleri acıyı yeniden hissediyorlar. 
Kelimeler boğazlarda düğümleniyor… 
Bugünkü yazımızda, şehadetinin üze-
rinden 18 sene geçmesine rağmen hâlâ 
aynı acının yaktığı Osman ve Emsal Ars-
lan çiftinin oğlu Şehit Piyade Çavuş Dur-
sun Arslan ile ilgili hatıraları aktarmaya 
çalışacağız. 

Şehidimiz, Doğanhisar’ın Koçaş 
Köyü’nde bu ailenin ikinci çocuğu ola-
rak dünyaya gelmiş. Üç evlatlarından 
ortancasıymış. 1970 yılında doğmuş. 
Çocukluğunun ilk yılları burada geçmiş. 
Aile, 1976 yılında Konya’ya taşınmış. 
Şehidimiz, ilkokulu Rebi Karatekin İl-
kokulu’nda, ortaokulu Dumlupınar Or-
taokulu’nda okuduktan sonra Meram 
Teknik Lisesi’nde Elektrik Bölümü’nü 
tamamlamış. Okulunu bitirdikten sonra 
Şeker Fabrikası’nda iki yıl çalışmış. 15-
16 yaşlarında aile bütçesine katkı sağla-
maya başlamış. Çocukluğunda anne ve 
babasının en büyük yardımcısı olmuş. 

“O FARKLIYDI”
Baba Osman Arslan, “Üç erkek kar-

deş içinde o bir farklıydı” diyor ve deva-
mını gözleri yaşlı “Onun bize karşı ayrı 
bir sevgisi bizim de ona karşı ayrı bir 
sevgimiz vardı” diye ekliyor. 

Şehit aileleri ile yaptığımız görüşme-
ler beni onlarla ilgili tek bir kanıya var-
dırdı: Onlar Allah’ın özel olarak yarattığı 
kullardı. Sanki Rabbim elleriyle onları 
yeryüzüne bırakmış ve vadesi dolduk-
tan sonra yine yanına almıştı. Bende bu 
fikrin oluşmasını sağlayan sebep Şehit-
lerimizin neredeyse tamamının ortak 
özelliklere sahip olmasıydı. Saygılı, kim-
seyi kırmayan, üzmeyen, çalışkan, ba-
şarmaya odaklı ve “o bir farklıydı” diye 
tarif edilen kişiler.  

Şehit Piyade Çavuş Dursun Arslan’ı 
da anne ve babası işte bu meziyetlerle 
tarif ediyor. Babaya bir arkadaş, anneye 
bir yardımcı olmuş. Evde kız kardeşi ol-
madığı için, yer sofrasında yemek yen-
dikten sonra sofrayı o kaldırırmış. 

Sabah uyandıklarında hem kendi 
yatağını hem de anne-babasının yatağı-
nı o toplarmış daha kahvaltıya oturma-
dan. Elinden her iş gelmiş, “annem ra-
hat etsin” diye ev işi bile yapmış. 19-20 
yıllık hayatı boyunca kimseye, “kaşının 
üzerinde gözün var” dememiş. Eline ne 
geçse anne ve babasıyla paylaşmış hep. 

“HALA GÖZÜM KAPILARDA, 
SANKİ ÇIKIP GELECEKMİŞ GİBİ…”

Anne Emsal Hanım, oğlunu 
anlatırken yaşadıklarının daha 
dün yaşanmış gibi olduğunu ifade 
ediyor. 

“Hala gözüm kapılarda, san-
ki çıkıp gelecekmiş gibi…” diyor 
ve ekliyor  “Çok zor ama yapacak 
bir şeyimiz yok. Allah verdi Allah 
aldı.” 

Şehidimiz, 1990 yılının Mart 
ayında vatani görevini yerine ge-
tirmek için askere gitmiş. Acemi 
birliğini Denizli’de yapmış. Usta 
birliği ise Kırklareli Pınarhisar’day-
mış. Piyade olarak başladığı asker-
liği sırasında Kırklareli’nde girdiği 
sınavı kazanarak çavuş olmuş. 
Terhisine 8 ay varken Özel Tim 
olarak Mardin Nusaybin’e gönde-
rilmiş. Mardin’e trenle giderken 
Konya’dan geçtikleri sırada anne 
ve babasıyla yaptıkları görüşme 
son görüşmeleri olmuş. 

Mardin Nusaybin’debir dağ 
köyünde özel tim olarak yaklaşık 
8 ay görev almış. Bir süre öncesinde 
terhis olan 31 askerimizi taşıyan otobü-
sün, PKK’lılar tarafından durdurulması 
ve hepsinin şehit edilmesi olayından 
sonra terhisi gelen askerleri kamplarda 
toplayıp uçakla Ankara’ya gönderme-
ye başlamışlar. Şehidimiz de bu şekilde 
Adana’ya gelmiş. Terhisine 5 gün kala 
dağıtım için Adana’ya getirilen Şehidi-
miz, 13 Ekim 1991 tarihinde şehadet 
şerbetini içmiş.  Elektrik arızası olduğu 
için görevli olarak başka bir bölüğe gö-
türülen Şehidimiz, tutulduğu yüksek 
gerilim sonucu şehit olmuş. Ailesiyle bir 
hafta önce yaptığı görüşmede terörist-
lerle karşılaştıklarını ama hiç zayiat ver-
mediklerini anlatmış Şehidimiz. Demek 
ki şehadeti bu şekilde yazılmış. Askeriye 
tarafından gelen bir telefonla önce yara-
landığı sonra da şehadet haberi verilmiş 

aileye. 
“RUHU ŞAD OLSUN”

Haberi alan Osman Amca, telefonda 
başçavuşun “oğlunuz şehit oldu” cüm-
lesini duyduktan sonra fenalık geçirmiş. 

Baba Osman Arslan, oğlunun şehit 
olduğunda terhisine 5 gün kaldığını be-
lirterek, “Asker bize haber verememiş, 
komşumuzun telefonunu aramışlar, 
onlar bize haber verdi. Oğlumun şehit 
olduğu haberini ilk duyduğumda telefon 
bir yana, ben bir yana gitmişim, bayıl-
mışım. Kendime gelince, Nusaybin’e 
oğlumun cenazesini almaya gidecektim. 
‘Sen gelme amca’ dediler. Helikopterle 
Mardin Devlet Hastanesi’ne getirmişler, 
üç gün sonra şehidimizi teslim ettiler 
bize. Tekke Mezarlığı’na defnettik. Ruhu 
şad olsun” dedi. 

RÜYASINDA GÖRMÜŞ
Emsal Teyzem de o gün ne yaşan-

dığını anlayamadığını söylüyor. Gelen 
bu haberle bir anda dünyaları değişmiş, 
ciğerleri yanmış. İşte burası kelimelerin 
düğüm olup boğaza takıldığı an.  Hayat-
ta attığımız her adım, yaşadığımız her 
olay, atacağımız bir sonraki adım ve olay 
için bir hazırlıktır. Ama bir sonraki adımı 
atmadan yaşanacakları yaşamadan bir 
öncekini anlayamıyoruz bazen. Aşağıda 
yazılanları okuduğunuzda ne demek is-
tediğimi daha iyi anlayacaksınız. Daha 
yirmi günlük gelin iken gördüğü bir rüya-
yı Emsal Teyzem şöyle anlatıyor: “ Daha 
çocuğum yokken, yirmi günlük gelinken 
ben bir rüya gördüm. Köyümüzün ya-
nında yüksek bir tepe var. Tepenin üzeri 
delik delik olmuş. Tepenin üzerinde bi-
zim köyden Hurşit abi var ona, ‘beni bu 
yana çağırdılar o tarafa nasıl gideceğim 

kapısı nerde?’ diye sordum. O 
da, bana gideceğim yolu tarif 
etti. Gittiğim yerde koyu mavi 
eşarp örtmüş, gözünden baş-
ka hiçbir yeri görünmeyen bir 
kadın var. Oda gibi bir yerde 
toplananlar dört sınıfa ayrıla-
rak oturmuş. Orada kalaba-
lığı görünce kendi kendime 
‘Allah’ım herkes gelmiş ben 
kalmışım’ dedim. Sonra ka-
dına ‘ben nereye oturayım’ 
diye sordum. O da bana, ‘sen 
Şehitler sınıfına otur’ dedi. 
Ben o kadının gösterdiği yere 
oturdum. Sonra amcamın ge-
lini geldi. O da sordu nereye 
oturacağını, ona da, ‘sen Kim-
sesizler sınıfına otur’ dedi. O 
kadının çoluğu çocuğu olma-
dı, kimsesiz kaldı.”

“YÜREĞİNE BİR 
KOR DÜŞMÜŞ BİLE…”
Sabah olayı kayınpederi-

ne anlatınca kayınpederi sü-
lalelerinde çok şehit olduğunu, onların 
malum olduğunu söylemiş. Tabi o za-
man bu yaşadıklarını yaşayacağı değil 
aklına gelmek ucundan bile geçmemiş.  
Oğlunun şehadetinden önce de onun 
şehadetini rüyasında görmüş. Evlerinin 
etrafını bir kalabalık sarmış. Bir yandan 
da ocak üzerinde iki büyük kazanın bi-
rinde kuzu kavurması diğerinde ciğer 
kavurması pişiriliyormuş. İlle tadına bak 
diye ciğer kavurması yedirmişler. Sıcak 
sıcak ağzına aldığı ciğer çok lezzetliymiş. 
Bunun üzerine uyanmış Emsal Teyzem. 
Daha önce de birkaç tane çocuğunu kay-
bettiğinde bunun gibi rüyalar görmüş. 
Uyandıktan sonra eşine oğullarından bi-
rinin öleceğini ama hangisinin olduğunu 
bilmediğini söylemiş. İki oğlu da asker 
olan anne, hangisi olduğunu bilemedim, 
yakıştıramadım üçüne de diyor.  Osman 
Amca, eşine “sus demiş sus anlat-
ma”. Ama yüreğine bir kor düşmüş 
bile. Şimdi o korun üzerinden 18 
sene geçmesine rağmen hiç sönme-
miş yüreğini yakan ateş. 

“MEHMETÇİK OLDU”
Anne Emsal Arslan, “Oğlumla 

çok gurur duydum ancak acısı da çok 
büyük. Benim çok çocuğum hayatını 
kaybetti, 3-5 aylıkken. 4 çocuğum 
bundan önce ölünce, en son Meh-
met’im dünyaya gelince dediler ki; 
‘Onun yaşaması için 7 Mehmet isim-
lilerin aldığı giysileri giydireceksin.’ 
Ben ona 7 sene elin aldığı çamaşır-
larını giydirdim. O zamanlar böyle bir 
inanış vardı. En son yine Mardin Nu-
saybin’de 5 gün varken, Hakk’ın rah-
metine kavuştu. 7 Mehmet’in aldığı 

elbise giydirdim ancak yine Mehmetçik 
oldu. O yaşa kadar yaşadı. Yaradan’ın-
mış yine benim olmadı. Evlatsız olunur-
muş da vatansız olunmazmış. Allah’ın 
sevgili kuluymuş, şehit oldu. Oğlumu 
çok severdim” şeklinde konuştu. 

Şehit babası Osman Arslan, oğlu 
askerden döndükten sonra düğün ha-
zırlıkları planladıklarını ancak bundan 
evlatlarının haberi olmadığını, annesiyle 
kendi arasında düşündüklerini hatırlattı. 

Baba Osman Arslan, “O gündür bu-
gündür biz böyle yaşıyoruz. Devletim, 
milletim sağolsun” diyor. 

“Rabbim bütün vatan evlatlarını ko-
rusun. Ülkemize, milletimize zeval ver-
mesin…” dualarına bizim ekleyebildi-
ğimiz yine aynı cümlemiz oluyor. Vatan 
Sağolsun.

Bugün, Şehit Piyade Çavuş Dursun 
Arslan’ın ismi, Konya’da adının verildiği 
bir sokakta yaşatılıyor.

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet 

vatanımız için şehadet şerbetini içmiş, 
aziz şehidimiz Dursun Arslan’ın rahmet 
ve minnetle andık, annesi Emsal ve ba-
bası Osman Arslan’a plaket takdiminde 
bulunduk. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağla-
mak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü 
koruma uğruna her türlü fedakarlığı 
gösteren şehidimiz Piyade Çavuş Dur-
sun Arslan’a bir kez daha Allah’tan rah-
met diliyoruz, mekanı cennet, ruhu şad 
olsun, ailesine sabırlar ihsan eylesin. 

*** 
Ey Türk Milleti; 
Ülkemin üç şehrinde vatani hizme-

tini layıkıyla yapmanın verdiği huzur ile 
aranızdan ayrıldım. Dağlarda terör ile, 
şehirde çetin şartlar ile, askerliğim son 
demlerinde gelen şehadetimle aileme 
hasret kaldım. Benim emanetim ailemi, 
milletime emanet ediyorum. Biz, şehit-
lerinizi unutmamanızı ümit ederek, Va-
tan sağolsun. 

*** 
Şehidimizin mezar taşının üzerinde 

“Ben Bir Gül İdim, Açmadan Soldum, 
Genç Yaşımda Kabre Kondum, Ağlama 
Anam, Ben Şehit Oldum” yazılı. 
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Mekanı Cennet Olan Şehitlerimizin 
Saygıdeğer Aileleri… 
“Ayyıldızlı bayrağımız için vatan müdafaası 
yolunda 
şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizi 
rahmet 
ve minnetle anıyoruz. Sizler bizim 
başımızın
 tacısınız. Allah tüm ailelerimize sabırlar
 ihsan eylesin…”

“Şehitler Ölmez”
‘Oğulsuz Olur Ama Vatansız Asla Olmaz’

SUMAK METAL AİLESİ...



Süper Lig’de 34. hafta müsabaka programı açıklandı. Yeşil beyazlı tem-
silcimizin Akhisar Belediyespor’u konuk edeceği karşılaşma Cumartesi 
günü saat 19.00’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynana-
cak. Kartal, bu karşılaşma ile sezonu tamamlayacak. Öte yandan Atiker 

Konyaspor, iki günlük aradan sonra önceki gün yapılan antrenmanla 
hazırlıklarına start vermişti. Yeşil beyazlılar dün de yaptığı antrenmanla 
hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut ko-
caman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana Petar 

Filipovic ile Fallou Diagne katılmadı.  n SPOR SERVİSİ

Son maç Cumartesi günü

RPS
Süper Lig’e dev adım!
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off yarı final serisinin ilk maçında Ormanspor’a konuk olan Konyaspor Basket-
bol, karşılaşmadan 59-73 galip ayrılarak seride dev bir adım attı. Yeşil beyazlılar, üç maç kazananın finale 

yükseleceği serinin ikinci maçında Perşembe günü yine Ormanspor’a konuk olacak
Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezonu 7.sırada bitiren ve Play 

– Off oynama hakkı kazanan Konyaspor Basketbol Takımı, yarı final se-
risini ilk maçında OGM Ormanspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 
Karşılaşmanın ilk yarısını 35-38 önde kapatan yeşil beyazlı takım iyi oyu-
nunu ikinci yarıda da sürdürdü. Son periyotta maçı koparan ve farkın ka-
panmasına izin vermeyen temsilcimiz karşılaşmadan 59-73 galip ayrıldı 
ve seride 1-0 öne geçti. Ormanspor ve Konyaspor Basketbol arasındaki 
serinin ikinci maçı Perşembe günü saat 16.00’da Sait Zarifoğlu Spor Sa-
lonu’nda oynanacak. Yarı final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım finale 
yükselecek ve Sigortam.Net İTÜ – Akhisar Belediye eşleşmesinin galibi 
ile karşılaşacak.

İLK YARIDA 
KONYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Konyaspor Basketbol, deplasmanda Ormanspor ile oynadığı karşılaş-
maya iyi başladı. Maçın başında üst üste sayılar bulan yeşil beyazlı takım, 
ilk periyotun sonlarında savunmada yaptığı hatalar ile geriye düştü. Kar-
şılaşmanın ilk 10 dakikalık bölümü 25-19 ev sahibi takımın üstünlüğü ile 
sona erdi. İkinci periyotta daha diri bir oyun ortaya koyan Konyaspor, geri-
de olmasına rağmen son saniyelerde hücumdaki etkinliği ile öne geçmeyi 
başardı. Maçın ilk yarısı 35-38 Konya ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Bu 
bölümde Konyaspor’da Marcus Hall 12 sayı 3 ribaunt, Jackie Carmichael 
10 sayı 3 ribaunt ile oynadı. 

İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmanın ilk yarısını önde kapatan Konyaspor Basketbol, üçüncü 

periyota da iyi başladı. Rakibin savunmadaki hatalarını iyi değerlendiren 
yeşil beyazlı takım, kendi savunmasında da etkili oldu ve farkı açmayı ba-
şardı. Maçın üçüncü periyotu 47-61 Konyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 
Mücadelenin son bölümünde Konyaspor farkın kapanmasına izin verme-
di. Maçı eline alan ve farkı açan yeşil beyazlı takım karşılaşmadan 59-73 
galip ayrıldı. Bu galibiyetle temsilcimiz yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

İKİNCİ MAÇLAR PERŞEMBE GÜNÜ
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off yarı finalinde ilk maçlar oynandı. 

Serinin ikinci maçları Perşembe günü oynanacak. 23 Mayıs Perşem-
be günün programında Konyaspor Basketbol, yine deplasmanda OGM 
Ormanspor ile karşılaşacak. Bu maç Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oy-
nanacak. Günün diğer maçında Sigortam.Net İTÜ, kendi evinde Akhisar 
Belediye’yi konuk edecek. İki mücadele de saat 16.00’da başlayacak.  
n SPOR SERVİSİ


