
50 BİNE YAKIN 
MEZUN VERDİLER

BASTONLU CAMİİ
DİREKSİZ VE FERAH

İlim Yayma Cemiyeti’nden iftar

Mimarisiyle dikkat çekiyor 

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi tarafından düzen-
lenen iftar organizasyonuna katılım yoğun oldu. İlim 
Yayma Cemiyeti’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Başkan Mehmet İncili, 50 bine yakın mezun verdikle-
rini söyledi.

2014 yılında ibadete açılan Bastonlu Camii, modern 
mimarisiyle dikkat çeken camiler arasında yer alıyor. 
Direksiz cami tiplerinden olan Bastonlu Camii, sade ve 
ferah özeliklere sahip.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 7’DE

Birinci sınıflara 
kırtasiye desteği

Meram’da söz 
sırası personelde

Gelecek nesillerin daha iyi yetişmelerine katkı 
sağlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Kılca, 

“Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde 
Karatay’daki bütün birinci sınıf öğrencilerine 

kırtasiye desteği vereceğiz” dedi. n SAYFA 5’TE

Meram Belediyesi, personel memnuniyetini dolayı-
sıyla da vatandaşa karşı hizmet çıtasını yükseltmek 
amacıyla kendi personelinin katıldığı bir araştırma 

gerçekleştirdi. Araştırmada Meram Belediyesi 
personeline, 60 soru yöneltildi.  n SAYFA 4’TE
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Nefes kesiyorlar!
Türk Hava Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 

Tatbikatı onuncu gününde yerli ve yabancı basına açıldı. Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı
KARA, DENİZ VE HAVA KATILIYOR

Konya’da, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının ev sahip-
liğinde düzenlenen ve 13 Mayıs’tan bu yana devam eden, 
“Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı”; Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları-
nın yanı sıra Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve 
Romanya silahlı kuvvetlerine ait unsurların katımıyla 3’üncü 
Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştiriliyor. 

24 MAYIS’TA SONA ERECEK
Gerçeğe yakın harekat ortamında katılımcı ülkelerin perso-
nel kurtarma unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte 
çalışabilirliği geliştirmek amacıyla düzenlenen tatbikat 24 
Mayıs’ta son bulacak. Tatbikata Türkiye’den Türk Hava Kuv-
vetleri başta olmak üzere, 2 adet ATAK helikopteri, SAT Gö-
rev Timi 5 personel, Özel Kuvvetler Komutanlığından Özel 
Kuvvet Timi 7 personel ve 1 adet S-70 helikopteri katılıyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Milli hassasiyeti 
olan biriydi

Konya Aydınlar Ocağı’nda Türki-
yem’in şairi Dilaver Cebeci’yi anlatan 
Araştırmacı – Yazar Hüzeyme Yeşim 
Koçak,  “Şair Cebeci, kültürümüzün 
dinî ve millî hassasiyetleri olan bir 

sanat abidesidir” dedi.  
n SAYFA 12’DE

04 Mezarlık bayram 
için hazırlanıyor 06 Kaçak silah ve sahte

para operasyonu 12 Konyalı öğrencilere 
kodlama eğitimi

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Konya’nın Güllerinden bazısı 
çok akıllı olduğu için atomun 
yapısını biranda sayıveri-
yordu, kimisi Konya’nın en 
iyi ütücüsüydü kimisinin ise 
sesi güzeldi. n SAYFA 3’TE

Abdullah Bosnevî, Osmanlı Devle-
ti’nin yetiştirmiş olduğu alimlerden 
biri. Eğitim için Bosna’dan Hicaz’a, 
oradan Konya’ya hicret etti. Kabri 
hayranı olduğu Sadrettin Kone-
vi’nin yanındadır. n SAYFA 11’DE

İstanbul’da vatani görevini ya-
parken ‘kendini vurdu’ denilerek 
al bayrağa sarılı tabutu kapısına 
getirilen şehit Hüseyin Koçal’ın 
eşi Fatma Koçal, eşinin şehitlik 
hakkını kazandı. n SAYFA 15’TE

Otizmli bir birey Sıraç’ın annesi, 
otizmli bireylerde zamanın çok 
önemli olduğunu ve en küçük be-
lirtide psikiyatr yardımı ile eğitime 
başlanması gerektiğini ifade etti.  
n SAYFA 16’DA

Başarıları 
vardı 

Konevi’ye 
hayrandı

Mücadeleyi 
kazandı

Zaman çok 
önemli
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İlim Yayma Cemiyeti 
iftarda biraraya getirdi

Ziraat mühendisleri birlikte iftar açtı

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna katılım yoğun oldu. 
Başkan Mehmet İncili, İlim Yayma Cemiyeti’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi 
tarafından geleneksel olarak düzenle-
nen iftar organizasyonu, bu yılda ger-
çekleştirildi. Gençadım Gençlik Merke-
zi’nde düzenlenen iftar yemeğine Vali 
Yardımcısı Mehmet Aydın, Konya Tek-
nik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik, Selçuk Üniversitesi Genel 
Sekreteri İbrahim Halıcı, İl Müftü Yar-
dımcısı Aslan Çıtır, ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, Konya Bak-
kallar Bayiler ve Kuruyemişçiler Odası 
Başkanı Feridun Göner, Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma Ens-
titüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir ile 
çok sayıda STK temsilcisi, vakıf üyeleri 
ile davetli katıldı.  İlim Yayma Cemiye-
ti Konya Şube Başkanı Mehmet İncili, 
“1951 yılından bu yana vakfımız, öğ-
rencilere güvenle barınabilecekleri yurt-
lar sunmanın ötesinde öğrencilerimizin, 
manevî dinamiklerini zenginleştirmek, 
ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmeleri-
ne katkıda bulunmak için çalışmaktadır. 
İlim Yayma Cemiyeti çatısı altında yeti-
şen öğrencilerimiz, yaşadığı dünya için 

sorumluluk duyan, dürüst, adaletli ve 
cesur gençlerimizdir. Bir milletin yüksel-
mesinin, o millet içindeki kötülerin yok 
edilmesi ile değil, insanların ve bilhas-
sa gençlerin güzel eğitimiyle mümkün 
olur. Biz gençlerimizi başarıları, adalet 
ve merhametleriyle ülkemizin ötesinde 
tüm dünyanın yükselmesini sağlayacak, 
daha iyi bir yer haline getirecek birey-
ler olmaları için gayret gösteriyoruz. 26 
yılda milletini, bayrağını, tarihini seven, 
milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi 
kültürünü benimsemiş, hoşgörü sahibi 

50.000’e yakın gencimizi mezun ettik. 
Her konu hakkında tartışabilen, fikir yü-
rütebilen, sorgulayabilen, sadece mes-
leki bir uzmanlık değil, hayata yönelik 
bir vizyon ve duruş geliştirmiş bireyler 
olarak yetiştirme gayretindeyiz. Genç-
liğin modernizm ve iletişim araçları yo-
luyla zemininin kaydırılmaya çalışıldığı, 
ahlaki yozlaşma ve dezenformasyonun 
zirve yaptığı dönemleri yaşıyoruz ve 
işimizin zor olduğunun farkındayız. 
Bu yüzden iyiliğin, güzelliğin velhasıl 
cennetin yollarını kolaylaştırmak ve 

yaygınlaştırmak asıl görevimiz olarak 
kabul ediyor ve bu minvalde koşturuyo-
ruz. On yurt, iki gençlik merkezi ve iki 
bin öğrencisiyle şubemiz, imkânlarını 
her geçen gün arttırarak, İslam davası 
yolcularının sayısının artması için ça-
lışıyoruz. Bizlere böylesine önemli bir 
alanda hizmet etme imkânı bahşeden 
Rabbimize hamd ediyor, çalışmalarımı-
zı bereketlendirmesini niyaz ediyorum.  
Düzenlemiş olduğumuz iftar programı-
na katılan herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şubesi, geleneksel 
iftar davetiyle meslek temsilcilerini biraraya getirdi. Bir otelde 
düzenlenen iftar davetine İl Tarım Müdürü Seyfettin Baydar, 
Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAK-
BİR) Genel Başkanı Şenol Önal, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, İlçe Tarım Müdürleri, 
ZMO Üyeleri ve Ziraat Fakültesi öğrencileri katıldı. Programda 
konuşan ZMO Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, 
katılımcılara teşekkür etti. “ZMO Konya Şubesi olarak, çalış-
ma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etmekteyiz” diyen 
Soylu, “Ülkemizde ve dünyada, tarımın daha iyi noktaya gel-
mesi için teknolojik gelişmelerin yanında, ziraat mühendisleri-
ne de büyük görevler düşüyor, bu dönemde ziraat mühendis-
lerinin önemi daha da artmış durumdadır. Bu anlamda ziraat 
mühendisleri mesleğinin iyileştirilmesi için elimizden geleni 
yapacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından meslekte 35. 
yılını dolduran meslek temsilcilerine plaket verildi. Plaket töre-
ninin ardından çekinilen hatıra fotoğrafıyla program sona erdi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Konya’nın Gülleri olan meczupların kendilerine göre bazı başarıları da vardı. Kimisi çok akıllı olduğu için atomun yapısını biranda 
sayıveriyordu, kimisi önceden Konya’nın en iyi ütücüsüydü kimisi ise sesinin güzel olmasıyla dikkat çekiyordu

Güllerin başarısı şaşırtıyordu
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 yaşatılma-
sı ve yenilerinin de korunmaya devam 
edebilmesi için gerekli kültürün korun-
ması anlamında önemli bir iş yapan Ali 
Işık, bu meczuplardan Düt Selahattin, 
Tut salma Helil, Deli Veli, Bastonlu Ha-
san’ı anlatıyor. Alı Işık ayrıca Konya’da 
erkek meczupların yanı sıra kadın mec-
zuplarının hikâyesini de anlatıyor. Ali 
Işık kadın meczuplardan Arap Şöhret 
hanımı da şöyle anlatıyor. 

DÜT SELAHATTİN
Çocukluk yıllarımda anne dedem-

lerin çifte merdiven Mahallesi Saray 
Sokağındaki evlerine gittiğimde mut-
laka görürdüm. Düt Selahatini.Galiba 
bu semtte oturuyordu. Ufak tefek yapı-
lıydı ve sanıyorum 30’lu yaşlarındaydı 
Çoğunlukla askılı kısa kumaş pantolon 
giyerdi.Bu kıyafeti ve ufak tefek yapı-
sıyla yaşlı bir çocuğu andırırdı.Kimseye 
bir zararı bulunmayan Selahattin’in en 
dikkat çekici özelliği bir butona basar-
mışçasına üç numara tıraşlı başının üze-
rine parmakla basıldığında “düüüt” diye 
örtmesiydi. Zaten bu özelliğinden dolayı 
herkes onu Düt Selahattin olarak bilirdi. 

TUT SALMA HELİL
İyi bir aileden geldiği söylenirdi. 

Daima elinde urganla dolaşır, İstanbul 
Caddesinde yük taşıyarak hamallık ya-
pardı. Sakin bir adam olmasına rağmen 
“Helil, tut salma!” denildiği zaman kı-
zar, köpürür ve elindeki yükü atarak 
kendisini kızdıranın arkasından koşardı. 
Kızdığında pes perdeden naralar atardı. 
Sakin zamanlarında kendisine sorulan 
soruları cevaplandırırdı.“Helil güvercin 
çeşitlerini anlat.” diyen olursa Konya 
güvercinlerinin cins ve özelliklerini bir 
bir sayardı.

DELİ VELİ
Bir ayağı sakat olan Deli Veli, Do-

ğanlar Mahallesi halkındandı. Bu da da-
ima duvar diplerinde oturur ve ayağını 
uzatarak, elini kulağına atar, gazeller 
çekerdi. Sesi güzeldi. Okuduğu gazeller 
arasında en güzeli “Yeşil Kurbağalar”dı. 
Bu gazeli acıklı sesiyle çok güzel okur, 
aldığı bahşişleri önüne açtığı bir mendil 
ile toplardı.

BASTONLU HASAN
Burma bıyıklı idi. Elindeki bastonuy-

la yerleri titreterek efevarı yürür. Bazen 
keyfe gelirse elindeki bastonu saz gibi 
kullanarak, şarkılar söylerdi.Konya Çar-
şısının eskiden bu tanımış güllerinin 
yanında hayatları hakkında yeterli bilgi 
bulunmayan meczuplar da vardı. Me-
sela Amançi bunlardandı. Amançi ağız 
burnu salyalı ve konuşma özürlü birisi 
idi. Çıkrıkçılar ve Kunduracılar içinde 
çoğu zaman Arapça şarkılar söyleyerek 
dolaşan maşlahlı bir fellah vardı. Hem 
şarkı söyler hem de oynardı. Kapı ve 
Aziziye Camileri önlerinde sağ ayağı 
sakat, göbeğine kadar aksakal, iri gözlü, 
düşük çeneli, elinde kocaman bir zin-
cir takılı bulunan bir ihtiyar daha vardı. 
Topladığı sadakaları cami önlerindeki 
dilencilere dağıtırdı. 

MECZUPLUĞU MESLEK EDİNMİŞ BİR 
AKILLI: POŞETLİ DEDE

1980’li yıllardan itibaren Konya cad-
delerinde görülmeye başladı. Ufak tefek 
yapılıydı. Başına, ayağına geçirdiği ya 
da vücuduna doladığı poşetlerle değişik 
bir tipti.Elinde de içi dolu poşetleri ek-
sik olmazdı.Zaman zaman sağda solda 
uyuklar, zaman zaman da canlanır. İn-
sanlardan para, sigara gibi şeyler ister, 
vermeyen olursa küfürleri sıralar, bir 
güzel de tükürürdü. Sorulduğunda ato-
mun yapısını, bombasını sular seller gibi 
anlatması onun Ortadoğu terk bir süper 
zeka olduğuna dair bir şehir efsanesinin 
doğmasına sebep olmuştu. Kendi halin-
deki kadınlara boş bulundukları anların-
da tacizde bulunduğuna da tanıklığım 
olmuştur. Bundan dolayı yolda belde 
karşılaştığımda yakınından geçmeme-
ye dikkat ederdim.  2014 yılı Eylülünde 
Otogarda 75yaşında iken bir otobüsün 
arka tekerleri altında acı bir şekilde ha-
yata veda etmesiyle biyografisine dair 
sis bulutları dağılıverdi. Meğerse o akıllı 
meczuplardan, Konyalının meczuplara 
müşfik yaklaşımını suiistimal eden bir 
dilenci imiş. Vefatı sonrası iki devlet 
bankasındaki toplam birikimi de epey 
dudak uçuklattı. Asıl adı Mehmet Keleş-
miş. Çorumlu ve ilkokul mezunuymuş. 
Askerlik sonrası psikolojisi bozulmuş. 
İki evliliği de boşanmayla sonuçlanmış. 
Hele ikinci eşi dilencilik yapmasından 

dolayı evini terk ederek başka bir er-
kekle yaşamaya başlamış. Bu terk ediliş 
sonrası Keleş, memleketinden kopmuş. 
Bir müddet Ankara, İstanbul ve İzmir 
sokaklarında yaşadıktan sonra 1980 yı-
lında Konya’ya gelip yerleşmiş. 

MECZUBELER
Konya’da erkek meczupların yanı 

sıra birçok da tanınmış kadın meczup 
vardı. Bunların en bilinenleri de şunla-
dır: 

ARAP ŞÖHRET HANIM/KALFA
Konya’mızın o devirlerdeki meşhur 

meczuplarından biri Arap Şöhret ha-
nımdı. Şöhret Hanımın en büyük me-

ziyeti temiz giyinir, üzerinde ufak bir 
toz lekesi dahi bulunmazdı. 160-170 
boyunda 120-130 kilo ağırlığında olup, 
ekseriya siyah ipek çarşaf içinde kalın 
bir peçe örtünürdü.Yazın sıcakta bunal-
dığından peçeyi pek örtmeyerek yüzü 
açık gezer, teni marsık kömür gibi sim-
siyah kara ve parlaktı.Ömrü bütün gün 
yüksek memur veya eşref konaklarında 
geçer, kimsesi olmadığından evine çok 
az uğrardı.Koltuğunun altında bohçası 
olup, misafir gittiği evlerde bohçasını ya-
nından ayırmaz,konuşmasını tamamen 
İstanbul şivesi olduğundan muhatabına 
göre dil kullanırdı.Şöhret hanım gençli-
ğinde Konya’nın bir numara ütücüsü ve 
kalaycısıymış.Başından bir aşk macera-
sı geçmiş, büyük bir hüsrana kapılarak 
akli muvazenesini kayıp ederek meczup 
durumuna düşmüştü. Boynunda envai 
çeşit ve renkte deve ve at boncukları, 
kaplumbağa kabuklarından kolye olup 
birkaç sıra teşkil ederdi. Tekerleme 
söylemeyi sever “kırk küp kırkının da 
kulpu kopuk küp-ay bedir olmuş değir-
milenmek için “sözlerini arkası arkasına 
hızlı hızlı söylerdi. Tahminen 1925-26 
senelerinde öldü ve konakların da da-
vetsiz misafir de bu suretle unutuldu. 
Yazar Selçuk Es Arap Şöhret hanımla 
ilgili bir anısını şöyle anlatır: “Bu Şöh-
ret hanım birkaç defada bize misafirliğe 
gelmiş. Dolayısıyla yakinen tanımıştım. 
Birgün bizde otururken küçük amcam 

geldi. Şöhret hanım hemen başındaki 
çemberi yüzüne kapatarak erkekten 
kaçtığını ima ettirdi. Rahmetlik validem 
de “Aman hanımefendi kaçmayın sizin 
ziyaretinize gelen paşadır. Sizinle görüş-
mek ister deyince hemen yüzünü aça-
rak ayağa kalktı ve yerden bir temenna 
çakarak, “Buyurun paşa hazretleri, beni 
bahtiyar ettiniz. Cariyenizi sevindirdi-
niz. Şöyle oturun aslanım” diyerek yer 
gösterdi. Hal hatır sorduktan sonra öyle 
çıtır pıtır dil kullanıyordu ki dinleyenler 
hayret ederdi. Hiç unutmam yine bir 
gün bize misafir geldi. Komşumuzun 
delikanlı oğlu vardı. Paşa diyerek tak-
dim ettik. Hemen ayağa katlı ve aynı 
merasim ifa edildi. Arkadaş gösterilen 
yere otururken o gelmeden az evvel 
efendimizin asasi diye Şöhret Hanıma 
verdiğimiz bir değnek parçası vardı ki, 
şöhret büyük bir tazimle alıp yanına du-
vara dayamıştı. Arkadaş bu değnek üze-
rine oturunca değnek kırıldı. Bizler de 
“Eyvah Şöhret Hanımefendimizin asası 
kırıldı” deyince o vücuttan ümit edilme-
yen bir çeviklikle hemen yerinden kal-
karak derneğin yanına düşen parçasını 
eline alarak “Alçak paşa gözün kör mü 
efendimizin asasını kırdın. Yarın ben 
huzuru mahşerde ona nasıl hesap vere-
ceğim” diye vurmaya ve “defol git” diye 
de kovmaya başladı. Bizler derhal diğer 
bir değnek getirerek asıl bu olduğunu 
ve diğerinin yanlış verildiğini söyleyerek 
teskin ettik. Bereket çabuk kandığında 
hiddeti geçti. Paşa ile de barıştırmak 
içinde hemen bir avuç unu kâğıda paket 
ederek yavaşça Şöhret Hanım görme-
den arkadaşa verdik. O da “Üzülmeyin 
hanımefendi bakın size İstanbul’dan he-
diye pudra getirdim” diyerek verdi. Şöh-
ret tekrar eski kibarlığını ele alarak te-
şekkürler ile kabul edip başladı yüzüne 
sürmeye. Merhum gazetecilerimizden 
A. Afif Evren (1910-1977) de hatırala-
rından Şöhret Kalfa’dan şöyle söz eder: 
“Bilinci bozuk bir zenci kadını idi. Onun 
aklını oynattıktan sonra saraydan kaçtığı 
yad ellere düştüğü söylenirdi. O, Enver 
Paşa’ya aşık imiş!..” “Sıtkı Dede’nin He-
diye hanımı erkek kılığına girer, Enver 
Paşa rolünü oynardı. Ağzı yüzü pudra-
lanan (Şöhret Kalfa) da onunla gerdeğe 
girerdi. Artık içeride konuşma ve seviş-
meleri başlamış olurdu. Seyircilerden 
birkaç hanımda ikisi odaya girmeden 
yüklüğe saklanmış bulunurdu. Onlar 
oradan, dışarıdakiler pencere, kapı kı-
yılarından anahtar deliğinden içerideki 
aşıkhane (!) sevişme sahnesini gerçek 
komediyi, doya doya seyreder, konuş-
maları dinlerlerdi. Böylece oda içinde bir 
komedi ya da vodvil sahneye konulmuş 
olurdu.” “Temsil bittikten sonra He-
diye Hanım başka bir odada eski, tabii 
kılığına girer; Şöhret Kalfa’ya paşa ile 
nasıl buluştuklarını, seviştiklerini so-
rar, anlatırır, dinleyenler de katıla katıla 
gülerlerdi.” Arap Şöhret Hanım pekiyi 
bilmiyorum ama 1925-1926 senelerin-
de öldü. Konakların davetsiz misafirinin 
ortalardan çekilişinden kimsenin haberi 
bile olmadı. 
n KAYNAK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
KONYA’NIN GÜLLERİ/ALİ IŞIK

Hazırlayan:
M.ESAD ÇAĞLA
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Bin 614 mezarlık bayram ziyaretlerine hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye-

si, yaklaşan Ramazan Bayramı 
öncesinde Konya merkez ve ilçe-
lerdeki bin 614 mezarlığın genel 
bakımını ve temizliğini yapıyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ra-
mazan Bayramı öncesinde Konya 
genelindeki bütün mezarlıkların 
bakımını gerçekleştiriyor. Şehir 
merkezinde 112, ilçeler ve bağlı 
mahallelerde bin 502 tane olmak 
üzere toplam bin 614 mezarlıkta 
hizmet veren Konya Büyükşehir 
Belediyesi, yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesinde bütün mezar-
lıkların genel bakımını ve temiz-

liğini yapıyor. İlçelerdeki mezar-
lıklarının bakımını tamamlayan, 
merkezdeki mezarlıklardaki ba-
kım çalışmalarını da aralıksız sür-
düren Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, mevcut mezarlıklarda çevre 
düzenleme, ağaçlandırma, istinat 
duvarı yapımı gibi çalışmalarına 
da devam ediyor. Mezarlıklardaki 
çalışmaları Ramazan Bayramı ön-
cesinde tamamlayacak olan Bü-
yükşehir, vatandaşların bayram 
boyunca mezar ziyaretlerinde hu-
zur ve güvenliği için de gereken 
tedbirleri aldı.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, personel 
memnuniyetini dolayısıyla da va-
tandaşa karşı hizmet çıtasını yük-
seltmek amacıyla kendi personelinin 
katıldığı bir araştırma gerçekleştirdi. 
Araştırmada Meram Belediyesi per-
soneline, ‘Çalışma koşullarından ku-
rum içi iletişimin yeterliliğine, ast üst 
ilişkilerinde yaşanan sıkıntılardan 
mesleki gelişim ve ilerlemede araç-
ların doğru kullanılıp kullanılmadı-
ğına, ihtiyaç duyulan eğitim alanla-
rından işyeri memnuniyetine’ kadar 
yaklaşık 60 soru yöneltildi. Perso-
nele kurumla ilgili istek ve şikayet-
lerini anlatma fırsatının da verildiği 
araştırmada ayrıca, Meram Belediye 

Başkanı Mustafa Kavuş’a mesaj ilet-
mek isteyenler içinde ayrı bir bölüm 
açıldı. Meram Belediyesinde görevli 
tüm personeli kapsayan araştırmaya 
katılanlar isim ve görev belirtmeden 
istek, öneri ve düşüncelerini özgür-
ce ifade ederek oluşturdukları anketi 
hazırlanan sandıklara attılar.

‘EN İYİ HİZMET İÇİN, İYİ BİR 
TAKIM OYUNU ORTAYA KOYMAK 

MECBURİYETİNDEYİZ”
Meram Belediyesinin geçtiği-

miz günlerde 69 mahallede 10 bin 
vatandaşla bir ‘Kamuoyu Araştır-
ması’ çalışması başlattığını hatırla-
tan Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, en iyi hizmeti, en iyi 

şekilde sunabilmek adına tüm ileti-
şim araçlarını ve kanallarını en iyi 
şekilde kullanmanın gayretinde ol-
duklarını kaydetti. Bu amaçla böyle 
bir çalışmanın altına imza attıkla-
rını kaydeden Başkan Kavuş, “Biz 
Meram olarak hem bir aile, hem bir 
ekip, hem de hizmet erleriyiz. Me-
ram’a ve Meramlılara hizmet etme-
nin onurunu yaşayabilmek için bir 
dişlinin parçaları gibi organize olma 
mecburiyetimiz var. İyi bir hizmet 
için iyi bir takım, iyi bir takım olmak 
içinde iyi bir iletişim ve etkileşim 
içinde olmak mecburiyetindeyiz. 
İşte bu araştırmayı, hizmet yolun-
da personelimizle istişare etmenin, 

onların fikirlerini almanın bir yolu 
olarak gördük. Göreve geldiğimiz 
andan itibaren personelinimizle 
yakaladığımız uyumla iyi bir sinerji 
oluşturduk. Daha iyisini nasıl yapa-
rız sorusunun yanıtı için onları din-
ledik, tecrübelerinden istifade ettik. 
Bu araştırma ile de kurum işleyişini 
ve işlevselliğini artırma yönündeki 
fikirlerini özgürce anlatabilsinler 
ve bizde yönetim olarak onların bu 
fikirlerinden ve tespitlerinden isti-
fade edelim düşüncesiyle hareket 
etmek istedik. Bu çalışmamızın ha-
yırlı sonuçlar doğurmasını temenni 
ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Şehirdeki garipler gül
iftarıyla sevindiriliyor

MEDAŞ Sanat Galerisinde 
resim sergisi açıldı

Esnaflar tarafından Tarihi Be-
desten Çarşısı’nın sokaklarında ku-
rulan sofralarda, geleneksel Konya 
pilavıyla gariplere iftar yaptırılıyor. 
İftarın ardından ihtiyaç sahipleri-
ne zarf içinde “diş kirası” adı ve-
rilen yardım yapılıyor. İftara gelen 
şehrin ağzı dualı bu insanlarına 
özel ilgi gösteriliyor. İftar öncesi 
evlerinden alınan garipler iftar so-
nunda evlerine bırakılıyor. Osman-
lı’dan kalma bu geleneğe ise ‘Gül 
iftarları’ deniliyor. Yemek duasını 
gariplerin yapmasının ardından 
evlerin yolu tutuluyor. 

‘Gül iftarı’ organizasyonunun 
kurucusu olan hayırsever esnaf 
Mehmet Can, 2003 yılından bu 
yana organizasyonu büyütmeye 
çalıştıklarını söyledi. Gariplerle aynı 
yerde buluşmanın Ramazan ayının 
anlamını daha iyi tatmak olduğunu 
ifade eden Can, “Hep zenginlere 
yemek verip bu insanları dışarıda 
bırakıyorlar. Biz bunda bir değişik-
lik yapalım istedik. Onlarla bera-
ber yiyip içelim diye arkadaşlarla 
organizasyonlar yaptık. Bu da her 
yıl daha da büyüyerek, daha deği-
şik yerlerde farklı organizasyonlara 
neden oldu. Bu yüzden de ben çok 
mutluyum. İnşallah daha da büyü-

yerek devam edecek. 2003’te ilk 
yaptığımda 12-13 kişi olarak sade-
ce caminin etrafındaki arkadaşlar 
vardı. Daha sonra bu sayı artarak 
devam etti. Ben bunu bir yerde 
okumuştum. Osmanlı zamanında 
gül iftarı olarak yemek verilirmiş. 
Biz de bu geleneği büyüterek ya-
şatmaya çalışıyoruz” dedi. Gelen 
gariplerin arasında özel bir iletişim 
olduğunu ve birkaçına iftar haber 
verildiği takdirde hepsinin duyarak 
iftara geldiğini ifade eden yardım-
sever Salim Alimbinar ise Osman-
lı’dan gelen adeti canlandırmak 
istediklerini dile getirdi. Günlük 
küçük yardımlarla organizasyonun 
büyüdüğünü anlatan Alimbinar, 
“Sayı attıkça 40-50’ye kadar çıktı, 
şu anda 300 kişiye yemek veriyo-
ruz. Şu anda listelerimiz dolu. 3-4 
günlük yerimiz kaldı. Bu arkadaş-
lar günü birlik yemek var denildiği 
zaman hepsi birbirine haber ulaş-
tırıyorlar. Kendi aralarında haber-
leşiyorlar. Birkaçı duyduğu zaman 
birbirlerine duyuruyorlar. Bu mec-
zuplarımıza duyarlı vatandaşları-
mız Ramazan’da yarım ekmeğini, 
çeyrek ekmeğini yedirmeye çalışı-
yor” diye konuştu.
n İHA

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) Sanat Galerisinde, “Ge-
leneksel’e Çağdaş Dokunuşlar II” 
isimli resim sergisi açıldı. Sanatçı-
lar Türkan ve Hasan Ali Erdem’e 
ait, “Geleneksel’e Çağdaş Doku-
nuşlar II’’ isimli resim sergisinin 
açılış törenine Konya Vali Yardım-

cısı Mehmet Aydın ile sanatsever-
ler katıldı. Açılış kurdelesi kesilerek 
50 eserin yer aldığı sergi gezildi. 
Türkan ve Hasan Ali Erdem açılışa 
katılan konuklarla karikatür sanatı 
üzerine söyleşi gerçekleştirerek 
eserleri hakkında bilgi verdi. 
n İHA

Türk Hava Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2019 
Tatbikatı onuncu gününde yerli ve yabancı basına açıldı. Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı

‘Anadolu Ankası-2019 
Tatbikatı’ nefes kesiyor

Türk Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığının ev sahipliğinde Konya’da 
düzenlenen “Uluslararası Anadolu 
Ankası-2019 Tatbikatı”nın onun-
cu gününde, yerli ve yabancı basın 
mensuplarının davet edildiği ‘Basın 
Günü’ programı gerçekleştirildi.

Konya’da, Türk Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının ev sahipliğinde dü-
zenlenen ve 13 Mayıs’tan bu yana 
devam eden, “Uluslararası Anadolu 
Ankası-2019 Tatbikatı”; Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvet-
ler Komutanlığı unsurlarının yanı 
sıra Azerbaycan, İngiltere, Katar, 
KKTC, Pakistan ve Romanya silahlı 
kuvvetlerine ait unsurların katımıyla 
3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 
gerçekleştiriliyor. 

TATBİKATIN AMACI
Gerçeğe yakın harekat orta-

mında katılımcı ülkelerin personel 
kurtarma unsurları arasında eğitim, 
işbirliği ve birlikte çalışabilirliği ge-
liştirmek amacıyla düzenlenen ve 
24 Mayıs’ta son bulacak tatbikat 
kapsamında; Personel Kurtarma 
Harekatı (PK) kapsamında komuta 
kontrol sürecini deneme ve geliş-
tirmek, muhabere ortamında jet, 
komuta kontrol uçağı ve helikopter 
pilotları ile PK Görev Kuvveti un-
surları ile çalışabilirliği denemek, 
hayatta kalma ve kaçma kurtulma 

usullerini geliştirmek ve uçucuların 
eğitim seviyelerini artırmak, müş-
terek veya Birleşik Harekat kapsa-
mında, Yakın Hava Desteği (YHD), 
Dinamik Hedefleme (DH), Zamana 
Duyarlı Hedefleme (ZDH) gibi gö-
revleri tatbikat senaryolarına dahil 
ederek planlamak ve icra etmek, 
diğer ülkeler ile birlikte çalışabilir-
lik seviyesini geliştirmek ve işbirliği 
alanlarını belirlemek gibi unsurların 
yanı sıra arama kurtarma, koruma, 
ilk yardım ve paraşütle atlayış ger-
çekleştiriliyor.

BASIN MENSUPLARI 
TATBİKATA DAVET EDİLDİ

Tatbikatın onuncu günü dü-

zenlenen basın günü faaliyet prog-
ramında ise Milli Savunma Ba-
kanlığınca Konya 3’üncü Ana Jet 
Üssü’ne davet edilen yerli ve ya-
bancı basın mensuplarına yönelik 
olarak; Anadolu Ankası tatbikatına 
katılan uçakların yer aldığı park 
yeri fotoğraf çekimi ile Türkiye’nin 
gökyüzündeki gururu Türk Yıldız-
ları akrobasi timinin 6 F-5 uçağıyla 
gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarına 
yönelik fotoğraf çekimleri gerçek-
leştirildi.

Fotoğraf çekimlerinin ardından 
Anadolu Kartalı Brifing Salonunda 
düzenlenen ana brifing programına 
katılan basın mensupları, daha son-

ra Konya atış sahasındaki tatbikat 
intibak brifingi, tatbikatın icrası ve 
değerlendirilmesini takip etti.

TATBİKATA 7 ÜLKE KATILDI
Türkiye, Azerbaycan, İngil-

tere, Katar, KKTC, Pakistan ve 
Romanya silahlı kuvvetlerine ait 
unsurların yer aldığı Uluslararası 
Anadolu Ankası-2019 Tatbikatına, 
Türk Hava Kuvvetlerinin yanı sıra; 
Kara Kuvvetleri Komutanlığın-
dan 2 adet ATAK helikopteri, De-
niz Kuvvetleri Komutanlığından 
SAT Görev Timi 5 personel, Özel 
Kuvvetler Komutanlığından Özel 
Kuvvet Timi 7 personel ve 1 adet 
S-70 helikopteri, Azerbaycan’dan 
2 adet Mi-17 ve 2 adet Mi-35 he-
likopteri ile 1 CSAR Timi toplam 
57 personel, İngiltere’den 1 JTAC 
Timi 4 personel, Katar’dan 1 adet 
C-130 uçağı ve 54 personel, Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 
1 adet AS-532 Cougar helikopteri 
ve 1 PK Timi 14 personel, Pakis-
tan’dan 4 adet F-16 ve 1 CSAR 
Timi 6 personel ile gözlemci statü-
lüsünde helikopter pilotları toplam 
90 personel, Romanya’dan ise 2 
adet IAR-330 SOCAT helikopteri 
ve 30 personel ile katılım sağlan-
dı. Tatbikatı, 7 ülkeden 11 seçkin 
gözlemci takip ediyor.
n HABER MERKEZİ

Meram’da söz sırası belediye personelinde
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Nesibe Aydın Konya Anaoku-
lunda 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılı sonu münasebetiyle mezuniyet 
töreni gerçekleştirildi. Mezun olan 
öğrenciler gelecek yıl ilkokula baş-
layacak. 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılının tamamlanmasına kısa bir 
süre kala Nesibe Aydın Konya Okul-
ları Anaokulunda mezuniyet heye-
canı yaşandı. Okul öncesi eğitimle-
rini başarıyla tamamlayarak ilkokula 
geçmeye hazırlanan Nesibe Aydın 
Konya ana sınıfı öğrencileri mezu-
niyet törenini okul konferans salo-
nunda gerçekleştirdiler. Birbirinden 
renkli ve eğlenceli anların yaşandığı 
törende öğrencilerimizin yanı sıra 
velilerimizin heyecanı da görülmeye 
değerdi. Nesibe aydın Konya Okulla-
rı Yönetim Kurulu Üyesi Can Ünal, 
“Bugünün minikleri geleceğin aydın 
nesilleri olan öğrencilerimize başarı-
larla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuk’ta Müzeler Günü
etkinliklerle kutlandı

Selçuk Üniversitesi Arkeolo-
ji Topluluğu tarafından Müzeler 
Haftası kapsamında “18 Mayıs 
Uluslararası Müzeler Günü” kut-
landı. Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde düzenlenen etkinli-
ğe; Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim 
Üyesi Zafer Korkmaz, Sanat Tarihi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman 
Kunduracı, Arkeoloji Topluluğu 
Danışmanı Araştırma Görevlisi Dr. 
Ramazan Gündüz, Konya Müze-
ler Müdürü Ömer Faruk Türkan, 
Konya Müzeler Müdürlüğü Arke-
ologlarından Hasan Uğuz, Nuriye 
Ülker, Nedime Özçalık Yılmaz, 
Mehmet Ali Çelebi ve öğretim 
üyeleri ile öğrenciler katıldı. 

Etkinlikte Konya Müzeler Mü-
dürü Ömer Faruk Türkan ve Kon-
ya Müzeler Müdürlüğü arkeologla-
rı “18 Mayıs Uluslararası Müzeler 
Günü” programında Konya müze-
lerinde yaptıkları çalışmalar hak-
kında bilgilendirmede bulundu.

Arkeoloji Bölümü Dr. Öğre-
tim Üyesi Zafer Korkmaz, Arke-
oloji Topluluğunun düzenlendiği 
etkinliğin önemine değinerek, 
programda Konya Müzesi’yle ilgili 
yapılan çalışmaların anlatılmasının 
faydalı olacağını belirtti.

Sanat Tarihi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Osman Kunduracı, “Mü-
zeler Haftası münasebetiyle Ar-
keoloji Topluluğunun yaptığı bu 
toplantı aslında müze ile üniversi-
te arasında yılda en az birkaç kez 
olması gereken programlardan 
birisidir. Üniversiteler ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığının bu bağ-
lamda çok sıkı kurması gerekiyor. 
Bu vesileyle Konya Müzeler Mü-
dürlüğünün yaptığı çalışmaları 
öğrencilerimize, bizlere bilgi olarak 
sunacaklarından ötürü kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışma-
ların sürekli olması dileğiyle” dedi.

Konya Müzeler Müdürü Ömer 

Faruk Türkan ise “Konya’da Kül-
tür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
olarak merkez, Akşehir,  Ereğli 
olmak üzere 3 müze müdürlüğü-
müz var.  Konya Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı 10 müzesi olan 
nadir illerden biridir. Bu kadar çok 
müze olmasının sebebi, tabii ki bu 
coğrafya ilk tarım yapılması ve yer-
leşik yaşantıya geçilmesinin etki-
sin var. Aynı zamanda günümüze 
kadar kesintisiz kronolojinin takip 
edilebildiği bir coğrafya o yüzden 
bol miktarda kültür varlıkları var. 
Dolayısıyla bu kültür varlıklarını 
korumak, sergilemek ve gelecek 
nesillere aktarmak içinde müzele-
re ihtiyaç var. Son 5-6 yıldır, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile yapmış 
olduğumuz bir protokol çerçeve-
sinde inşallah Konya’da yeni bir 
modern Etnografya ve Arkeoloji 
müzesi planlanıyor” ifadelerini 
kullandı.

Kültür mevzuatının müzede 
nasıl uygulandığına ve müzede 
karşılaşılan sorunlara değinen 
Konya Müzeler Müdürlüğü Arke-
ologlarından Hasan Uğuz müze-
lere; kurtarma kazıları, hibe yolu, 
müsadere ve satın alma olmak 
üzere 4 farklı yoldan eser geldiğini 
belirtti.

Konya’da müzeciliğin tarih-
çesinden ve Arkeoloji Müzesin-
den bahseden Arkeologlar Nuriye 
Ülker ve Nedime Özçalık Yılmaz 
Arkeoloji Müzesi’ndeki eserlerin 
depolarda nasıl korunduğu ve 
saklandığı konularına değindiler. 
Gelen eserlerin 3 kişilik uzman 
komisyon tarafından değerlen-
dikten sonra envanter defterine 
kayıtlarını yaptıklarını söyleyen ar-
keologlar, Nuriye Ülker ve Nedime 
Özçalık Yılmaz, 800 tane eser ser-
gilediklerini 15 bin eserinde depo-
larda olduğunu dile getirdiler.
n HABER MERKEZİ

Gelecek nesillerin daha iyi yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Kılca, “Önümüzdeki 
eğitim ve öğretim döneminde Karatay’daki bütün birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği vereceğiz” dedi

Amacımız geleceğe
katkıda bulunmak

Karatay Belediyesi, Karatay Kay-
makamlığı ile Karatay İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
yürütülen Akademik Kaliteyi İyileş-
tirme Projesi(AKİP) kapsamında 
düzenlenen “Karatay’da Okuyorum 
Yazıyorum” ile “Hadis ve Sünnet 
Günlüğüm” yarışmalarının ödül tö-
renleri gerçekleştirildi. Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
törende yaptığı konuşmada Kara-
tay Belediyesi olarak eğitime büyük 
önem verdiklerini belirtti.

‘AMACIMIZ GELECEK 
NESİLLERİN DAHA İYİ 

YETİŞMELERİNE KATKI YAPMAK’
Başkan Hasan Kılca, belediye 

olarak okul yapımlarının yanı sıra 
okulların fiziki ve altyapı ihtiyaçla-
rının karşılanması, çevre düzenle-
meleri ve daha birçok hizmeti ger-
çekleştirdiklerine vurgu yaparak, 
“Okullarımızın akademik kaliteleri-
nin iyileştirilmesi önemli ve bu yön-
de önemli desteklerde bulunuyoruz. 
Bu yaz Karatay Belediyesi olarak 
‘Karatay Yaz Spor Okulları’ projemi-
zi hayata geçiriyoruz. Ön kayıtlarını 
almaya başladığımız proje ile ama-
cımız çocuklarımıza sporu tanıtmak, 
sevdirmek ve çocuklarımızın ilgisi 
olduğu branşlarda ilerlemelerine 
katkı sağlamak. Sizleri de projemize 
katılmaya davet ediyorum. Karatay 

Belediyesi olarak 2019-2020 Eğitim 
ve Öğretim Yılı’nın başında ilçemiz-
deki tüm birinci sınıflara verdiğimiz 
kırtasiye desteği sözümüz yerine 
getireceğiz. Yine önümüzdeki dö-
nemde okullarımızda kodlama sı-
nıfları açacağız. İlk başta pilot olarak 
başlatacağımız bu projeyi gelecek 
dönemlerde tüm Karatay’a yaymayı 
hedefliyoruz. Amacımız evlatlarımı-
zın daha iyi yetişmesi ve ülkemizi 
emanet edeceğimiz pırıl pırıl çocuk-
larımızın geleceğine katkı sağlamak-
tır” ifadelerini kullandı. 

EVDE ÇOCUKLARIMIZLA 
KİTAP OKUYALIM

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de eğitimin do-

ğumdan ölüme kadar sürdüğünün 
altını çizerek şunları kaydetti: “Bu 
projemizi hayata geçiren ve destek 
veren Karatay Belediyemize ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşek-
kür ediyorum. Özellikle 3’üncü ve 
4’üncü sınıf öğrencilerimizin kitap 
okumaları, okuduklarını öğretmen-
lerimizle değerlendirmeleri ve an-
latmaları önemli. Ama velilerimizin 
de çocuklarıyla evde kitap okuması 
ve okudukları kitap üzerine birbirle-
riyle konuşmasını da tavsiye ediyo-
ruz. İşte o zaman istediğimiz hedefe 
ulaşmanın en büyük çalışmasını 
yapmış ve ülke olarak da büyük ba-
şarılara ulaşmış oluruz.”

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdü-

rü Ömer Büyükmanav ise 2017’de 
başlayan AKİP kapsamında düzen-
lenen “Karatay’da Okuyorum Yazı-
yorum” ile “Hadis ve Sünnet Gün-
lüğüm” adlı yarışmalara katılan ve 
destek verenlere teşekkür etti. Bü-
yükmanav, AKİP kapsamındaki et-
kinliklere devam edeceklerini sözle-
rine ekledi. Konuşmaların ardından 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, Karatay Kaymakamı Ab-
dullah Selim Parlar, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, 
öğrenciler ve aileleri, programda ki-
tap okuma farkındalığına katkı sağ-
lamak amacıyla kitap da okudu.

Daha sonra ise Karatay’ın tüm 
ilkokullarındaki 3’üncü ve 4’üncü 
sınıfı öğrencilerinin katıldığı “Kara-
tay’da Okuyorum Yazıyorum” yarış-
ması ile yine tüm okulların 5, 6 ve 
7’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı 
“Hadis ve Sünnet Günlüğüm” adlı 
yarışmaların ödül törenine geçildi.

Dereceye giren öğrencilere bi-
siklet, PC Tablet, eşofman takımı ve 
spor ayakkabısının verildiği ödüller, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, Karatay Kaymakamı Ab-
dullah Selim Parlar, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav 
tarafından verildi.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Anaokulunda mezuniyet heyecanı

Kılca, Karatay Söz Meclisi’nde Karataylıları dinledi
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, hemşehrilerini dinle-
mek, taleplerini almak ve varsa 
sorunlarını çözüme kavuşturmak 
amacıyla hayata geçirdiği “Kara-
tay Söz Meclisleri”nde vatandaş-
larla bir araya geldi. 

Başkan Hasan Kılca, Karatay 
Belediye Meclis Salonu’nda ger-
çekleştirilen programda hemşeh-
rilerinin sorunlarını ve taleplerini 
tek tek dinleyerek notlar aldı, çö-
züm için talimatlar verdi. 

Hasan Kılca, Karatay Beledi-
yesi olarak gönül belediyeciliği 
anlayışıyla hareket ettiklerini do-
layısıyla da bu tür buluşmalara ve 
istişarelere büyük önem verdikle-
rini söyledi.

‘HER ZAMAN 
HEMŞEHRİMİZLE BİR ARADAYIZ’

Karataylılarla her zaman iç 
içe olmaya gayret gösterdikleri-

nin altını çizen Kılca, “Her fırsatta 
hemşehrilerimizle bir araya gele-
rek onlarla hasbihal etme, istişa-

relerde bulunma ve sorunlarını 
dinleyerek birlikte çözüm üretme 
fırsatı buluyoruz. Bir şekilde bu-

luşamadığımız kardeşlerimizle de 
her hafta yapacağımız ‘Karatay 
Söz Meclisleri’nde bir araya gel-

menin mutluluğunu yaşayacağız. 
Hemşehrilerimizin sorunlarını ve 
taleplerini dinleyeceğiz. Çözüm-

ler üreteceğiz. Ya da konuyu ilgili 
birimlerimize ileterek konunun 
çözümü için gayret göstereceğiz. 
Belediye olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da bir-
likte karar vermeye ve hizmetle-
rimizi vatandaşımızın görüşlerini 
dikkate alarak gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz. Amacımız ortak 
akılla Karatayımızın yaşam kali-
tesini artırmak. Bu vesileyle yanı-
mızda olan ve her zaman bizlere 
destek veren tümhemşehrilerimi-
ze teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Karatay Söz Meclisi’ne katı-
larak fikirlerini ve taleplerini ilet-
me imkânı bulan Karataylılar da 
programdan son derece memnun 
olduklarını belirterek, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca’ya te-
şekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Hasan Kılca Seyit Ali Büyük
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Konya’da bir kişinin park halin-
deki hafif ticari araçta bıçaklanarak 
öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ar-
kadaşının yargılanmasına başlandı. 
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesin-
de görülen davaya, tutuklu sanık 
Mahmut Sami Taş (25), öldürülen 
Erdal Yıldırım’ın (48) yakınları ve 
taraf avukatları katıldı. Duruşmada 
savunma yapan tutuklu sanık Taş, 
maddi sıkıntı çektiği için moralinin 
bozuk olduğunu, olayın yaşandığı 
akşam maktulle buluşarak birlik-
te alkol aldıklarını söyledi. Bir süre 
araçla gezdiklerini ve sohbet ettikle-
rini anlatan Taş, “Gecenin ilerleyen 
saatlerinde Erdal’a evime gideceği-
mi, beni eve bırakmasını söyledim. 

Araçtan inmek üzereyken bir bira 
daha istedim. Erdal bu sırada bana 
cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. 
O esnada araç içerisinde gördüğüm 
bıçağı alarak rastgele salladım.” şek-
linde savunma yaptı.

Taş, boğazından yaralanan mak-
tulün, araçta bulduğu başka bir bı-
çakla kendisine saldırmaya çalıştığı-
nı iddia etti. Bunun üzerine maktulü 
bıçaklamaya devam ettiğini anlatan 
Taş, “İkimizde de bıçak vardı. Ya o 
beni, ya da ben onu öldürecektim. 
Alkolün etkisiyle kaç bıçak darbesi 
vurduğumu hatırlamıyorum. Aracın 
şoför koltuğuna oturdum. Erdal da 
dizlerimde can verdi. Olayın ardın-
dan aracı rastgele sürdüm. Nereye 

gideceğime dair bir fikrim yoktu.” 
şeklinde konuştu.

Taş, bir süre sonra Yıldırım’ın 
çalan cep telefonunu alıp yere attığı-
nı, araçtan inerek bir çeşmede elini 
yüzünü yıkadığını belirtti. Maktulün 
cep telefonunu ve parasını almadı-
ğını öne süren Taş, “Aracı kilitleyip 
anahtarını aldım. Onu da bir süre 
sonra attım. Aracın herhangi bir 
yerini delilleri karatmak maksadıy-
la yıkamadım.” diye konuştu. Ta-
raf avukatlarının da dinlenmesinin 
ardından mahkeme heyeti, sanığın 
tutukluk halinin devamına karar ve-
rerek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Merkez Selçuklu ilçesi Bosna 

Hersek Mahallesi Hasköy Sokak’ta, 
park halindeki hafif ticari araçta, 48 
yaşındaki Erdal Yıldırım’ın 20 bıçak 
darbesiyle öldürülmüş halde bu-
lunmasının ardından polis ekipleri 
çalışma başlatmıştı. Yapılan teknik 
ve fiziki takibin ardından Yıldırım’ın 
arkadaşı Mahmut Sami Taş’tan şüp-
helenen polis, çalışmalarını bu yön-
de yoğunlaştırmış, bir restoranda 
gözaltına alınan Taş’ın ellerinde ke-
sikler olduğu tespit edilmişti. Farklı 
olaylardan 21 suç kaydının bulundu-
ğu belirlenen Taş, polisteki ifadesin-
de, Yıldırım’ı parasını almak için öl-
dürdüğünü itiraf etmiş, emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edilen zanlı tutuklanmıştı. n AA

Serinlemek için girdiği
gölette boğularak öldü

Yaralı kızıl şahin
tedavi altına alındı

Bozkır ilçesinde serinlemek 
için gölete giren genç, boğuldu. 
Alınan bilgiye göre, bir grup genç 
serinlemek amacıyla Bozkır ilçe-
si Dereiçi Mahallesi’nde bulunan 
gölete girdi. Bir süre sonra genç-
lerden Ahmet Candan (17) gözden 
kayboldu. Çevredekilerin ihbarı 

üzerine olay yerine polis, sağlık 
ekipleri ve dalgıçlar geldi.  Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dai-
resi Başkanlığı Sualtı Arama Kur-
tarma ekiplerinin çalışması sonucu 
Ahmet Candan’ın cesedi bulundu. 
Sudan çıkartılan ceset, otopsi için 
morga kaldırıldı. n AA

Isparta Çevre Yolu üzerin-
de bulunan Beyşehir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi görevlileri 
Abdurrahman Ersen ve Mehmet 
Usta, sabah geldiklerinde okulun 
bahçesinde yaralı bir Kızıl Şahin 
buldu. Ersen ve Usta, yaralı şahi-

ni Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. 
Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli 
Parklar Şefliği’ne teslim etti. Yet-
kililer yaralı hayvanın tedavisinin 
ardından tekrar doğal ortamına 
bırakılacağını ifade etti.
n AA

Tanınmış bir silah markasının kalıbıyla kaçak silah ile sahte madeni Euro üretimi yapan bir torna atölyesine 
operasyon düzenlendi. Onlarca tabanca, binlerce sahte 2 euro ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı

Kaçak silah ve sahte
para operasyonu

Konya’da, tanınmış bir tabanca 
markasının kalıbıyla kaçak silah ve 
sahte madeni euro ürettikleri tespit 
edilen aralarında bir polis memuru-
nun da olduğu 10 şüpheli gözaltına 
alındı. Operasyonda onlarca taban-
ca, binlerce sahte madeni 2 euro ile 
çeşitli malzemeler ele geçirildi. 

İddiaya göre, Konya’da sanayide 
tornacılık yapan 4 kişi tanınmış bir 
tabanca markasının kalıbını yaparak 
kaçak silah üretmeye başladı. Şahıs-
lar kaçak silah üretiminin ardından 
hazırladıkları kalıplarla sahte ma-
deni 2 euro da üretti. Konya Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Mü-
dürlüğü ekipleri sanayi bölgesinde 
kaçak silah ve sahte madeni euro 
üretildiği ihbarı üzerine çalışma baş-
lattı. Ekipler yaklaşık 3 ay süren fiziki 
takibin ardından kaçak silah ve ma-
deni para üretilen iş yerini belirledi. 

KOM ekipleri adresi belirlenen iş 
yerine baskın yaptı. Baskında silah ve 

para üretiminden sorumlu oldukları 
iddia edilen H.S., C.D., E.K. ve K.U. 
ile İstanbul’da polis memuru olarak 
görev yaptığı belirlenen A.Ç.’nin de 
aralarında bulunduğu 10 kişi gözal-
tına alındı. İş yerinde yapılan arama-
da 88 adet kaçak üretilen ruhsatsız 

tabanca, şarjörler, 12 bin adet sahte 
madeni 2 euro, pres malzemeleri ve 
para sayma makinesi ele geçirilir-
ken, polis memuru A.Ç. ve arkadaşı 
Yasin B.’nin otomobilinde 8 bin 500 
sahte madeni 2 euro bulundu. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğünde görevli 

olan A.Ç.’nin, arkadaşı Y.B. ile sev-
kiyatta yardımcı oldukları öğrenildi. 
Gözaltına alınan şüpheliler Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra ifadeleri alınmak üzere emni-
yete götürüldü. n İHA

Arkadaşını öldüren sanık hakim karşısında

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Kalp krizi geçiren adama, acilden koşup gelen doktor müdahale etti
Konya’da tedavi için geldiği 

hastanenin yakınlarında kalp krizi 
geçiren 66 yaşındaki adama, acil 
servisten koşup gelen doktor mü-
dahale etti. Kalp masajı yapılarak 
kalbi çalıştırılan yaşlı adam, hasta-
neye kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. 

Olay, merkez Selçuklu ilçe-
si Alaaddin Keykubat Kampüsü 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi yakınlarında meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sırtındaki rahatsızlık için Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta-
nesine gelerek radyoterapi gören 
Mustafa Fenyılmaz (66), tedavi-
sinin ardından gelini ve bir yakı-
nıyla birlikte hastaneden ayrıldı. 
Hastaneden çıktıktan sonra yolun 
karşısına geçmek isteyen Mustafa 

Fenyılmaz, aniden rahatsızlanarak 
yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği 
anlaşılan Mustafa Fenyılmaz için 
ambulansa haber verildi. Bu sırada 
kampüsteki öğrenci ve vatandaşlar 
tarafından hastanenin acil servisi-
ne de haber verildi. Bunun üzerine 
acilde görevli doktor ve sağlık gö-
revlileri olay yerine koşarak geldi. 
İlk müdahalesi acil servis doktoru 
tarafından yapılan Mustafa Fenyıl-
maz’ın duran kalbi için uzun süre 
kalp masajı yapıldı. Ambulansın da 
gelmesiyle yaşlı adam, kalp masajı 
yapılmaya devam edilerek üniver-
sitenin acil servisine kaldırıldı. İki 
yıl önce de kalp krizi geçirdiği be-
lirtilen Mustafa Fenyılmaz’ın teda-
visinin yoğun bakında devam ettiği 
öğrenildi.
n İHA

10 
gözaltı
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2. Süleyman, 15 Nisan 1642 yı-
lında doğmuş olan, 85. İslam halifesi 
ve 20. Osmanlı padişahıdır. Saliha Di-
laşub Sultan ve Deli lakaplı 1. Ahmed 
‘in oğlu olan 2. Süleyman, Osmanlı 
tarihinde en uzun veliahtlık dönemi 
geçiren padişahtır. Kardeşi 4. Mehmet 
kendisinden 3,5 ay büyük olduğundan 
ve 6,5 yaşında tahta geçtiğinden dola-
yı, 4. Mehmet’in tahtan indirilmesine 
kadar 40 yıl süreyle veliaht olarak sa-
rayda hapis hayatı yaşamıştır. 8 Kasım 
1687 yılında geçtiği tahtta 4 yıl süreyle 
padişahlık yapmıştır. Şehzadeliğinde 
iyi bir eğitim ve terbiye almıştır. Padi-
şah olacağı zaman bile öldürüleceğini 
düşündüğünden, muhafızlara diren-
miştir. 

Padişahlığının başlangıcında Os-
manlılarda Viyana bozgunu sebebiyle 
dağılma ve toprak kayıpları yaşanmak-
taydı. Venedikliler Mora yarımadasını 
işgal etmiş, Avusturya ise Vişegrad, 
Estergon ve Uyvar işgalini yanında 
160 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetin-
de olan Budin’e girmişti. Macaristan 
üzerinde Osmanlı Devletinin hakimi-
yeti bitmek üzereydi. Devletin hazinesi 
bu kayıplardan dolayı zor durumday-
dı. Anadolu içinde eşkıyalık artmıştı. 

Avusturya cephesinde başarıları olan 
Yeğen Osman Paşa, asilerin arasına 
girmiş Rumeli yöresinde yolsuzluklara 
karışmıştır. Halktan usulsüz vergiler 
alınıyordu. Yeniçeriler tarihte Cebeci 
ayaklanması olarak bilinen isyanı ger-
çekleştirdiler. Bahşişlerin verilmediği 
yüzünden Sultanahmet Meydanında 
toplanıp, sipahilerle birlik olarak etrafı 
yağmaladılar. Olayların yatışmasıyla, 
İsmail Paşa sadrazamlığa getirilmiştir. 
8 Eylül 1688 tarihinde ise Belgrad’da 
Osmanlının elinden çıkmıştı. Belg-
rad’ın kaybedilmesi Avusturyalılar için 
Balkanlara açılmak anlamına geliyordu. 
Avusturya Eflak, Bosna ve Erdel’i işgal 
etmeye başladı. Bunun sonucunda 
toparlanmaya başlayan Osmanlı kuv-
vetleri Avusturya’ya karşı saldırılara 
başladı. Çelebi İbrahim Paşa idaresin-
deki Osmanlı ordusu 30 Ekim 1688 
tarihinde Eğriboz zaferini kazanarak, 
devlete moral oldular. 1689 yılında 2. 
Süleyman Avusturya seferine çıkarak, 
yenilenen Osmanlı ordusuyla, 8 Tem-
muz 1690 tarihinde Orşova ve Glado-
va’yı geri aldı. 11 Ekim 1690 tarihinde 
Kanije’yi düşmana verseler de, 8 Ekim 
1690 tarihinde Belgrad’ı geri alarak, 
Tuna hattını yeniden kurmuşlardır.

Devletin maaşlı yaya 
kuvvetleri ve suvarİ kuv-
vetleri, yeniçeri ve sipahi 
adı ile İstanbul’da zorbalık 
ederlerken Avusturya ve 
Venedikliler topraklarımız 
üzerinde rahatça ilerle-
mekteydiler. Boşnak San 
Süleyman Paşanın, Mo-
haç Ovasındaki mağlubi-
yetinden sonra ordumu-
zun, evvela Petervaradin’e 
daha sonra da Belgrad’a çekilmiş ol-
ması, adeta bir panikti.

Hırvatistan ve Slovenya’daki müs-
lümanlar arasında panik kendini gös-
terdi. 1098 hicri sonları ki, 1687’nin 
ekim ayına tesadüf eder. Önce Eşek, 
arakasından Valpo ve bilahire de Pe-
ter-varadin’in düştüğü görüldü. Kuzey 
Macaristan da kalmış olan artık, İmdad 
almaktan ümidini kesen Eğri Kalesi 
içinde ki askerimizde, Muhafız Osman 
Paşanın şehid olması üzerine serbest-
çe çıkıp gitmek şartıyla, safer ayının 8. 
günü  yani 14/aralık/1687’de, general 

Karaffa’ya Kale’yi teslim 
etmeğe mecbur kaldı. 
Bundan sonra Solnok 
ile Libve ve onun peşin-
den de İstolni Belgrad 
elden çıkmıştı. Osmanlı 
padişahının hakimiyeti 
altından sıyrılmak iste-
yen Erdel Kralı Apafi de, 
Klozenburgu işgal etmiş 
olan Avusturya impa-
ratoru ile müzakereler 

yapmaktaydı.
Bu esnada Tamışvar Muhafızı 

Gürcü İbrahim Paşa da, kale muhafız-
larına eziyet ettiği için askeri tarafından 
öldürüldüğünden, yerine Diyarıbekir 
Valisi Cafer Paşa tayin edilmişti. Böy-
lece; biri birini takip eden mağlubiyetler 
sebebiyle Avusturya cephesi pek nazik 
bir vaziyete gelmiş bu gidiş artık bizim 
Belgrad’da dahi tutunabileceğimizi 
şüpheli bir hale getirmişti. Arkasında 
bir haçlı tertibinin yatmış olduğu garp 
cephemizdeki bu seri saldırılar ve 
meydana gelen seri savaşlar Osmanlı 

İslam devleti aleyhine gayrimüslim 
dünyanın, bir geri püskürtme yani kı-
tayı Asya ya dönmelerini temin etme 
çabasıydı.

Böyle planlı ve hazırlıkları fevkala-
de yapılmış seferlere önce mukavemet 
edebilecek, daha sonra da, onları çe-
kilmeğe icbar edecek kuvvete, muhte-
melen sahip olan Osmanlı Devletinde 
kahtı rical varmış gibi muktedir bir 
sadrazam, iş bilir bir kumandanı, ser-
darı ekrem yapamamaktaydı. Acaba! 
Durum hakikaten böyle miydi? Köp-
rülüzade Fazıl Mustafa Paşa, büyük bir 
kıymet olmasına rağmen, fazla önem 
taşımayan bir görevde adeta menkub 
olarak durmaktaydı. Buna karşılık şa-
kilikten gelme, Yeğen Osman Paşanın 
serdarlıktan tutun da, neredeyse sadra-
zam tayinine ufukta yol gözüküyordu. 
Yeğen Osman Paşanın; serdarlığa Ru-
meli Beylerbeyi unvanıyla çıkmış olma-
sı, bu haydut adamın iyice şımarmasını 
da sağlamıştı.

İstanbul’da vukubulan sancak 
vakasından, firar etmiş olan hempa-
ları, Yeğen Osman Paşanın yanına 
kapak atmışlar ve burada, nifak ve 
şikaklarına devama başlamışlardı. 
Artık; Osman Paşayı sadrazamlığa 

o makamı istemeye sevk etmektey-
diler ve Osman Paşa; Dayısı olan 
Deli Veli’ye Rumeliden ve Anado-
dan levendleri toplamak üzere, Kara 
Mustafaya Karaman eyaletini verip 
İstanbul’a gönderdi. Kendisi de: 
“Ben; bu kadar az asker ile düşma-
na mukabele edemem, bu tarafa ya 
veziriazam gelmeli veyahut da, bana 
mührü hümayunla beraber, sancağı 
şerif gönderilmelidir. Şeklinde ha-
ber gönderdi. Üsküpten de kalkıp, 
Sofya’ya geldi. Bu hareketi üzerine 
serdarlıktan Osman Paşa alınarak, 
yerine Hazinedar Hasan Paşa 2. defa 
olarak tayin edildi. Osman Paşaya; 
Bosna Valiliği verilirken, Dayısı Deli 
Veli ise Hersek Sancağı memuriye-
tine getirildi. Eğer; Yeğen Osman 
Paşa, bu görevi kabul etmez ise, bü-
tün Rumelideki sancaklara, Yeğen 
Osman Paşanın üstüne yürümesi 
için emirnameler yazılmıştır. Bu ara-
da da veziriazam Kirli İsmail Paşa; 
padişahın hocası Abdülvehhab Efen-
di ile sarayın darüssaade Ağasının, 
rüşvet almak suretiyle devlet işlerine 
müdehalelerine karşı çıktığı görüldü. 
Veziriazam bu rüşvetçilerin tesirini 
kırmaya çalıştı.
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Domalan mantarı, 
kilosu 80 liradan satılıyor

Ereğli ilçesinde, bahar mevsi-
minde araziye çıkanlar, altın arar 
gibi ‘domalan’ adı verilen mantarı 
arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira ara-
sında değişen domalan mantarını 
bulmak için taş ve otların altlarına 
kadar bakılıyor. Patates yumrusu-
na benzeyen domalan mantarı-
nın kırmızı et kadar besleyici pro-
teini ve lif kaynağı ile afrodizyak 
etkisi olduğu belirtiliyor. Ereğli’ye 
bağlı Beyören Mahallesi’nde ya-
şayanlar, her yıl nisan ayından iti-
baren Beyören Dağı bölgesindeki 
arazide domalan mantarı arıyor. 
Taş ve otların altlarına tek tek 
bakan yöre sakinleri, buldukları 
mantarları, ellerindeki çubuklarla 
toprağı hafif kazdıktan sonra çıka-
rıyor. Beyören sakinlerinden Ufuk 
Özdemir, Şevket Duran ve Osman 
Aldemir de arazide adım adım 
ilerleyerek, altın arar gibi doma-

lan mantarı aradı. Kilosu 40- 80 
liradan satılan mantarın kendileri 
için altın değerinde olduğunu be-
lirten Ufuk Özdemir, ‘’Dolaman, 
bizim için altın değerindedir. Dağ-
da organik olarak yetişiyor. Bizler 
de bu mevsimde çıkıp, topluyoruz. 
Mahallemizden çoluk çocuk her-
kes bu bölgelerde domalan man-
tarı toplar. Biz kilosunu 40 ile 50 
liraya ihracatçı firmalara satıyoruz. 
Onlar da 80 liraya özellikle Arap 
ülkelerine ihraç ediyor. Bazı ilaçlar-
da da kullanıldığını öğrendik’’ diye 
konuştu. Tadının kırmızı et lezze-
tinde olduğunu belirten Özdemir, 
‘’Lezzetli olduğu için çok fazla rağ-
bet görüyor. Bol proteinli ve sağlık 
açısından da birçok faydasının ol-
duğunu biliyoruz” dedi. Ufuk Öz-
demir, günlük 5 ile 15 kilo arasında 
mantar topladığını da dile getirdi. 
n DHA

Konya Ticaret Lisesi mezunları
şehit yakını ve gazileri ağırladı

Konya Ticaret Lisesi Mezunla-
rı Derneği Geleneksel Helva-Pilav 
günleri etkinlikleri bu dönem Ra-
mazan ayına denk gelmesi nedeni 
ile Ticaret Lisesi’nden emekli olan 
öğretmenler ve mevcut öğretmen-
ler, Konya Şehit Aileleri Derneği, 
Türkiye Harp Malulü ve Gazileri 
Derneği ile birlikte Atiker De Lüxe 
Karatay tesislerinde gerçekleştiri-
len iftar programı ile yapıldı.

İftarın ardından gerçekleşti-
rilen programda konuşma yapan 
Konya Ticaret Lisesi Mezunları 
Derneği Başkanı Mustafa Sırrı De-
mirel; “Bu sene ki etkinliğimize ka-
tılan şehit ailelerimiz, Türkiye harp 
malulü gazilerimiz, emekli öğret-

menlerimiz ve şu anda okulumuz-
da görev yapan öğretmen eş ve 
çocuklarımıza yönetim kurulumuz 
adına teşekkür ediyorum. Allah’ım 
birlik ve beraberliğimizi daim et-
sin” dedi. Programın sonunda 
emekli olan öğretmenlere ve gö-
rünmez kahraman hizmetlilere, 
Konya Şehit Aileleri Derneği, Harp 
Malulü ve Gazileri Derneği Baş-
kanlarına plaket verilirken, Konya 
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Re-
cep Pakdemir’in, Mezunlar Derne-
ği Başkanı Mustafa Sırrı Demirel’e 
verdiği ve üzerinde “Oğulsuz yaşa-
nır ama vatansız asla” yazılı tablo 
salonda duygulu anlar yaşattı. 
n HABER MERKEZİ

2014 yılında ibadete açılan Bastonlu Camii, modern mimarisiyle dikkat çeken camiler arasında 
yer alıyor. Direksiz cami tiplerinden olan Bastonlu Camii, sade ve ferah özeliklere sahip

Direksiz, ferah, sade

Son dönem modern mimariyle 
yapılan camiler arasında yer alan 
Bastonlu Camii, 2014 yılında iba-
dete açıldı. Toplam bin 200 met-
rekare alana sahip olan cami, tüm 
cephelerinde büyük sivri kemerlerle 
etkileyici mimari bir görünüşe sahip. 
Cami, 4 adet fil ayağı dışında direksiz 
cami tipleri arasında yer alıyor. Top-
lam 700 kişinin namaz kılabileceği 
bir alana sahip olan Bastonlu Camii, 
çinilerle kaplı iç mekâna sahip. 

Kısaca hayat hikâyenizden 
bahsedebilir misiniz?

Ben Mehmet Necmi Öksüzoğlu 
20.01.1969 Konya doğumluyum. 
İlkokul, ortaokul ve liseyi Konya’da 
okudum. Selçuk Üniversitesi Mimar-
lık Bölümünden 1991 yılında mezun 
oldum. Askerliğimi yedek subay ola-
rak Konya personel okulunda 4 ay, 
Diyarbakır 2.Taktik Hava Kuvvetleri 
2.Taktik İstikam İnşaat Tabur Ko-
mutanlığında yaptım.1994 yılında 
evlendim.4 çocuğum var.1993 yılın-
da beri Konya’da serbest mimar ola-
rak çalışmaktayım. Şuan MNÖ İnşa-
at LTD. ŞTİ ismiyle kendi şirketimde 
çalışmalarıma devam etmekteyim.

Sizi mimar olmaya yönlendiren 
sebep neydi? Niçin mimarlık 

bölümünü seçtiniz?
Mimarlık mesleğine yönlendi-

ren rahmetli babam maliyeci Ali 
Öksüzoğlu’dur. Mimarlıktan mezun 
olduktan sonra serbest çalışmaya 
başladı. Mesleğim değerinin daha 
iyi anladım. Şevk ve heyecanla çalış-
maya devam ediyorum.

Camii e zaman yapıldı, ne 
zaman ibadete açıldı. Camii’nin

 teknik bilgileri ve camiyi
 farklı kılan özellikleri nelerdir?
Söz konusu Bastonlu Camii’nin 

2011’de ruhsatı alındı 2014’de iba-
dete açıldı. Camimiz, tüm cephele-

rinde büyük sivri kemerlerle etki-
leyici mimari bir görünüşe sahiptir. 
Kubbesinde 4 yönde ışıklandırma ve 
havalandırma amaçlı basık kemerli 
pencereler mevcuttur. Dış köşe cep-
heleri sivri yarım kemer pencerele-
riyle kompozisyon tamamlanmakta-
dır. 4 adet fil ayağı dışında direksiz 
cami tiplerimizdendir. U şeklindeki 
mahfil katında ve kenarlarında ve 
kolon yoktur. Ana cemaat mahalli-
nin görüşü açıktır. Zemin katı brüt 
500 metrekare, bodrum kat 500 
metrekare, mahfil katı 20 0metre-
kare, toplam bin 200 metrekare in-
şaat alanına sahiptir. Bodrum katta 
Kur’an Kursu mevcut olup toplam-
da 700 kişinin rahat namaz kılacağı 
çinilerle kaplı iç mekâna sahiptir. Dış 
giriş kapısı projeye uyulmadığı için 

çirkinlik arz etmektedir. Müftülük 
yazışmalarından ve caminin mimari 
tasarımı bittikten sonra diğer bütün 
projeleri tamamlayıp ruhsat işlemle-
ri tarafımdan koordine edilerek ilgili 
belediyesinden inşaat ruhsatnamesi 
alınmaktadır. Bütün ilçe müftülükle-
rimize yakın ilgi ve sağladıkları ko-
laylıklar için teşekkür ederiz.

Camii inşaatı sırasında camii 
içeresinde ve camii dışında 
hangi teknikler kullanıldı?

Camileri büyük çoğunlukla der-
nekler tarafından yaptırıldığından 
yöneticileri inşaattan anlamadığın-
dan, uygulamada hatalar, çirkin 
eklemeler, tezyinatlar yapılıyor. 
İkaz ettiğimizde dahi düzeltmedik-
leri gibi, teknik elemanları olmayan 
şeylerle suçluyorlar. Kendilerinin 

bu işi daha iyi bildiklerini bile ifade 
edebiliyorlar. Camii yapımına çeki 
düzen verilmesi mimarın uygula-
mada mutlaka bilfiil yer alması ge-
rekir. Camilerin yapım tekniği olarak 
kalıp, demir, beton imalatları ve çatı 
kaplamaları genellikle alüminyum 
veya kurşun kaplama, dış cepheler-
de ise mermer ve traverten kaplama 
yapılmaktadır.

Hat Sanatı ve nakış işlemeler 
anlamında camii neler var?

Camilerde huşuyu bozan tezyi-
natlar, ibadet mekânının çok renkli 
süslenmesi uygun değildir, çok sade 
olması gerekir. Günümüzde inşa 
edilecek camiler geçmişten günü-
müze uzanan değerler göz önünde 
bulundurularak tasarlanmalıdır.

Eserlerinizi yaparken 
yaratıcılığınız için herhangi 
bir esin kaynağınız var mı?

Eserlerimizi tasarlarken İslam 
mimarisinin prensipleri, Osmanlı 
klasik mimarisi, Anadolu Selçuklu 
mimarisi ve Mimar Sinan’ın eserleri 
bizim için yol göstericidir.

Şu an üzerinde çalıştığınız, başka 
hangi projeler var. Şimdiye kadar hiç 
tasarlamadığınız fakat tasarlamayı 

arzu ettiğiniz bir proje var mı?
Şuan camii projesi çalışmaları-

mız devam etmektedir. Tasarımına 
yıllar önce başladığım heyecanla ça-
lıştığım bir projem var. Proje büyük-
lüğü ve geçmişten geleceğe uzanan 
mükemmel konseptiyle ancak dev-
let tarafından inşa edilebilir.

Bir mimar olarak gençlere 
neler tavsiye edersiniz?

Genç mimar meslektaşlarıma 
tavsiyem, İslam mimarisinin temel 
prensiplerini esas almaları ve ona 
göre camii tasarlamalarıdır.
n RÖPORTAJ: ALAADDİN ALADAĞ
n FOTOĞRAF: EMRE GENÇ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Modern, İlginç
Mimarili Camiler
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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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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85
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23 Mayıs 2019
Hicri: 18 Ramazan 1440

Sahur:
03:46

İftar:
20:06

Kur’an’dan Mesaj
17. “Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan 

kimse mutlaka kurtuluşa erer.”
(A’lâ 87/14-15)

Ömer b. el-Hattâb (r.a.)’ın naklettiğine göre, Rasûlüllah 
(s.a.s.) şöyle buyurdu: “Eğer siz Allah’a gereği gibi tevekkül 
etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp 

(akşam) dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de 
rızıklandırılırdınız.” (Tirmizî, Zühd, 33.)

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet 
ve zenginlik niyaz ediyorum.” 

Bir Hadis Günün Duası

SEFERİN ANLAMI 
VE MÜDDETİ

 1- Sefer ve Müsaferet, lügatta her-
hangi bir mesafeye gitmektir. Bunun 
karşıtı “ikamet”dir. Din yönünden se-
fer, belli bir uzaklığa gitmektir. Bu da 
orta bir yürüyüşle üç günlük (on sekiz 
saatlik) bir uzaklıktan ibarettir, Buna: 
“Üç merhale” de denir. Orta yürüyüş, 
piyade yürüyüşüdür. Kafile halinde 
develerle olan yürüyüşlerde ise orta 
yürüyüş, deve yürüyüşüdür.

 Denizlerde de, yelken gemileri ile 
havanın mutedil olması esas alınır. 
İşte karalarda böyle bir yürüyüşle, de-
nizlerde de mutedil bir havada yelkenli 
bir gemi ile on sekiz saat sürecek bir 
uzaklık “Sefer Müddeti” sayılır.

Demek ki bu yolun yalnız gidile-
cek mesafesi muteberdir. Yoksa gidip 
dönülmesine ait mesafesi muteber 
değildir.

2- Vatanında veya vatan hük-
münde olan bir yerde oturan kimseye 
“Mukîm” denir. Böyle bir yerden çıkıp 
en az onsekiz saatlik bir mesafeye git-
meye başlamış olan kimseye de, din 
deyiminde “Misafir=Yolcu” adı verilir.

3- Yolculuk hali, esasen zorluk 
ve sıkıntıdan boş kalmaz. Bunun için 
dinimiz yolcular için bazı kolaylıklar 
göstermiştir. Yolculukta gece-gündüz 
devamlı olarak yola devam edilemez. 
Dinlenmeye ihtiyaç görülür. Bunun 
için fıkıh kitabların da üç gün üç gece 

diye sefer müddetini göstermek buna 
aykırı değildir. Bu bakımdan bir günlük 
normal yürüyüş, ortalama olarak altı 
saat kabul edilmiştir. Bazı yolculuk-
larda zahmet ve meşakkat olmasa da, 
hüküm şahsa değil, cinse göre olaca-
ğından sefer hükmü bütün yolculuk 
hallerini kapsar.

4- Fıkıh alimlerinden bazılarına 
göre, sefer müddeti on sekiz fersahlık 
bir mesafeden ibarettir. Bir fersah, üç 
mil ve her mil de 20 dakika sürecek 
olsa, on sekiz fersah “18” saat etmiş 
olur.

Bir fersah, on iki bin adım, bir 
mil de dört bin adım sayılmaktadır. 
Bununla beraber fersahlar düz yerler 
ile dağlık yerlerde ve dereliklerde bu-
lunan durumlara göre değişir. Düz bir 
arazide bir fersah mesafe bir saatte 
alınabileceği halde, dağlık bir yerde 
böyle bir mesafe bir saatte alınamaz. 

Onun için bu konuda fersah bir ölçü sa-
yılmamalıdır. Şu da var ki, fersah esas 
alındığı takdirde bir çok meseleler çö-
zümlenmiş olur.

Örnek: Tren ve uçakla olan yolcu-
luklarda, gidilecek yerin kaç fersah 
olduğu göz önüne alınır. En az onse-
kiz fersahlık bir mesafeye gidilecek 
olursa, sefer müddeti gerçekleşmiş 
olur. Sefer hükmü uygulanmaya baş-
lar. Böylece taşıtların yürüyüş halini 
göz önünde bulundurmaya gerek kal-
maz.

(Doğrusu üç İmam da bu fersah 
şeklini kabul etmişlerdir. İmam Malik 
ile İmam Ahmed’e göre, sefer müdde-
ti “16” fersahdır. On altı fersah da 48 
mildir. Bir mil ise altı bin el arşınıdır. 
Buna göre sefer müddeti, seksen kilo-
metre ile altı yüz kırk metreye ulaşmış 
olur. İmam Şafiî’nin ilk görüşüne göre 
bir gün bir gecedir. Son görüşüne göre 

ise, “48” mildir.)
5- Gidilecek bir yerin hem kara-

dan, hem de denizden yolu bulunsa, 
yolcunun gideceği yol esas alınır. Bir 
beldeye deniz yolu ile on iki saatte ve 
kara yolu ile on sekiz saatte gidilecek 
olsa, karadan gidenler misafir sayılır, 
denizden gidenler sayılmaz. O yerin 
karadan iki yolu bulunduğu takdirde de 
hüküm böyledir. Sefer mesafesinde 
bulunan yoldan gidenler ancak misafir 
sayılır.

6- Yolculuk hükmünün uygulan-
ması, oturulan yerin yola çıkıldığı 
yöndeki evlerinden ayrıldıktan ve en 
az üç günlük bir vere gidilmesine niyet 
edildikten sonra başlar. Onun için bu 
evler tamamen geçilmedikçe ve sefere 
niyet edilmedikçe, sefer hali başlamış 
olamaz.

7- Bir beldenin kenarlarında olup 
“Fina-i Mısır” denilen yerler de o bel-
deden sayılır. Bunlar çoğunlukla bir ok 
atımından (dört yüz adımdan) az bir 
mesafe teşkil ederler. Belde ile bunlar 
arasında tarlalar ve bostanlar bulun-
madıkça beldenin ekleri ve tamamla-
yıcıları sayılırlar. Onun için bunları da 
geçmek gerekir ki, yolculuk hükmü 
başlamış olsun.

Şehrin dışındaki bağlar ve bostan-
lar, bekçilere ve bostancılara ait ev ve 
kulübeler şehirden sayılmaz.

Evlilik, kişinin dinî hayatını en 
güzel şekilde yaşaması ve koruması 
için son derece lüzumlu bir müesse-
sedir. Bu sebeple evlenirken dindar, 
güzel ahlâk sahibi eşleri seçmek ve 
dindar bir âile kurmaya çalışmak 
îcab eder. Âilenin en güzel tarafı 
gönül meyveleri olan evlatlardır. Ki-
şinin hanımı ve çocuklarıyla huzurlu 
bir hayat sürdüğü âile yuvası, âdeta 
bir cennet köşesidir. “En fazîletli 
şefaatlerden (teşvik edilen amel-
lerden) biri, evlilik hususunda iki 
kişiye aracı ve yardımcı olmaktır.” 
(İbn-i Mâce, Nikâh, 49) “Kadın dört 
sebepten biri için nikâhlanır: Malı, 
nesebi, güzelliği ve dindarlığı. Sen 
dindar olanı seç ki hayır ve bereket 
göresin!” (Buhârî, Nikâh, 15, Müs-
lim, Radâ, 53)

“Nikâh benim sünnetimdir. Kim 

benim sünnetimle amel etmezse, 
benden değildir. Evleniniz! Zira 
ben, diğer ümmetlere karşı sizin 
çokluğunuz ile iftihar edeceğim. 
Kimin maddî imkânı varsa, hemen 
evlensin. Kim maddî imkân bula-
mazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü 
oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” 
(İbn-i Mâce, Nikâh, 1/1846)

“Evlenin, çoğalın! Çünkü ben 
(kıyâmet gününde) diğer ümmetle-

re karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar 
edeceğim!” (Abdurrezzâk, el-Mu-
sannef, VI, 173; Beyhakî, es-Süne-
nü’l-kübrâ, VII, 131) “Üç şeyi ge-
ciktirmeyin. Vakti gelince namazı, 
hazır olunca cenâzeyi ve denk birini 
bulunca bekârı evlendirmeyi.” (Tir-
mizî, Salât, 13/171)

“Ey gençler! Sizden evlenmeye 
güç yetirenler evlensin.” (Buhârî, 
Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1)  “Ka-

dın dört şeyi, yani malı, güzelliği, 
soy-sopu ve dindeki kemâli için 
nikâhlanır. Siz dindâr olanını tercih 
ediniz ki, elleriniz hayır görsün!..” 
(Buhârî, Nikâh, VI. 123; Müslim, 
Radâ, 53) “Ey insanlar! Kadınların 
haklarına riâyet ediniz! Onlara şef-
kat ve sevgi ile muâmele ediniz! 
Onlar hakkında Allah’tan korkmanı-
zı tavsiye ederim. Siz kadınları, Al-
lah emâneti olarak aldınız; onların 
nâmuslarını ve iffetlerini Allah adı-
na söz vererek helâl edindiniz!”(-
Sahîh-i Buhârî Muhtasarı, X. 398)

 “Bir kimse geceleyin hanımını 
uyandırır da beraberce veya her biri 
kendi başına iki rekat namaz kılar-
larsa, Allah’ı çok zikreden erkekler 
ve Allah’ı çok zikreden kadınlardan 
yazılırlar.” (Ebû Dâvûd, Tatavvû 18, 
Vitir 13)

Menkıbe ESMÂ BİNT UMEYS
Babası Umeys b. Ma‘bed ve ünlü 

damatlara sahip olmakla tanınan annesi 
Hind (Havle) bint Avf da sahâbîdir. Es-
mâ’nın on veya dokuz kardeşinden Mey-
mûne bint Hâris Hz. Peygamber’le, Üm-
mü’l-Fazl Lübâbe bint Hâris Hz. Abbas’la, 
Selmâ (Sülmâ) bint Umeys Hz. Hamza ile, 
kendisi de tanınmış sahâbîlerle evlenmiş-
tir. Esmâ bint Umeys’in, Hz. Peygamber 
Dârülerkam’a girmeden önce müslüman 
olup ona biat ettiği kaydedilmektedir. İlk 
kocası Ca‘fer b. Ebû Tâlib’le Habeşistan’a 
hicret etti. Abdullah, Muhammed ve Avn 
adlı çocuklarını burada dünyaya getirdi. 
İbn Hişâm bu çocuklardan sadece Abdul-
lah’ın adını zikreder (es-Sîre, I, 323; IV, 
359). Hicretin 7. yılında (628) kocasıyla 
birlikte Habeşistan’dan Medine’ye geldi. 
Ca‘fer b. Ebû Tâlib Mûte Savaşı’nda şehid 
olunca (Cemâziyelevvel 8/Ağustos 629) 
Hz. Ebû Bekir’le evlendi (Şevval 8/Ocak 
630). Bu evlilikten, Vedâ haccına gider-
ken yolda dünyaya getirdiği Muhammed 
doğdu. Hz. Ebû Bekir vefat edince vasiyeti 
üzerine kendisini Esmâ yıkadı. Daha son-
ra ilk kocası Ca‘fer’in kardeşi Hz. Ali ile 
evlendi; ondan Yahyâ ve Avn (bazı rivayet-
lere göre Muhammed el-Asgar) adında iki 

çocuğu oldu. 
Esmâ bint Umeys Habeşistan’dan 

döndüğü günlerde kendisini kızı Hafsa’nın 
evinde görüp tanıyan Hz. Ömer, Mek-
ke’den Medine’ye hicret edenlerin sevap 
ve fazilet bakımından daha ileride olduğu-
nu söyleyince Esmâ ona itiraz etmiş, ken-
dilerinden önce hicret edenlerin Hz. Pey-
gamber’den ayrılmadığını, aç olanlarının 
onun tarafından doyurulup cahillerinin 
eğitildiğini, kendilerinin ise yurtlarından 
uzakta başka din mensuplarının arasında 
yaşamaya mecbur kaldıklarını söylemiş-
tir. İlk hicret edenlerden daha az sevaba 
nâil olma düşüncesi kendisini rahatsız et-
tiği için durumu Hz. Peygamber’e sormuş, 
Resûl-i Ekrem de Hz. Ömer ile arkadaş-
larının bir hicret sevabı, kendilerinin ise 
hem Habeşistan’a hem de Medine’ye hic-
ret etmeleri sebebiyle iki hicret sevabı ka-
zandıklarını belirtmiştir (Buhârî, “Meāzî”, 
38; Müslim, “Feżâilü’-aâbe”, 169). 

Esmâ’nın rüya tabirinde yetenekli 
olduğu, Hz. Ömer’in zaman zaman bu ko-
nuda onun görüşünü aldığı nakledilmekte-
dir. Hz. Peygamber’in son hastalığında, 
rahatsızlığının zâtülcenp olduğu düşün-
cesiyle Habeşistan taraflarında kullanılan 

acı bir ilâcı Resûlullah’ın istememesine 
rağmen kendini kaybettiği sırada ağzına 
sürenlerden biri de Esmâ idi. Hz. Pey-
gamber, bu tatsız ilâcın Habeşistan’dan 
gelen kadınların işi olduğunu söyleyerek 
onu ağzına koymamaları yolundaki ikazı-
na uymadıkları için amcası Abbas dışında 
orada bulunan herkesin ağzına bu ilâcın 
sürülmesini isteyince Esmâ da bu acı 
ilâcı tatmak zorunda kaldı (İbn Hacer, Fe-
tu’l-bârî, VII, 754-755). Taberî’nin rivaye-
tinde, Resûl-i Ekrem’in hastalığını tahmin 
edip ona ilâç verenin Esmâ olduğu ifade 
edilmektedir (Târî, III, 196). 

Esmâ bint Umeys’in marifetli bir 
hanım olduğu anlaşılmaktadır. Kocası 
Ca‘fer-i Tayyâr şehid olduğu zaman onun 
ölüm haberini Resûl-i Ekrem’in bizzat evi-
ne gelerek haber verdiği saate kadar kırk 
deri tabakladığını söylediğine bakılırsa 
dericilikle uğraştığı (İbn Sa‘d, VIII, 282), 
Habeşistan’da öğrendiği şekilde Hz. Fâtı-
ma’ya (Abdülhay el-Kettânî, II, 380) veya 
Zeyneb bint Cahş’a (İbn Kuteybe, s. 555) 
tabut yaptığı, göz değmesinden sık sık 
rahatsızlanan Ca‘fer’den olan çocukları-
na Hz. Peygamber’den izin alarak rukye* 
uyguladığı (Tirmizî, “ıb”, 19) rivayet edil-

mektedir. 
Hz. Ömer, ilk müslümanlardan olma-

sını ve İslâm’a hizmetini dikkate alarak 
Esmâ bint Umeys’e 1000 dirhem maaş 
bağladı. Esmâ, oğlu Muhammed b. Ebû 
Bekir’in Mısır valisi olduğu sırada 38 
(658) yılında Muâviye kuvvetleriyle çarpı-
şırken öldürüldüğünü öğrenince çok üzül-
dü. Evinin mescid olarak kullandığı bir 
odasına kapanıp öfkesine hâkim olmaya 
çalışırken göğüslerinden kan geldiği nak-
ledilmektedir. Bu olaydan iki yıl sonra da 
kocası Hz. Ali’yi kaybetti. Kaynaklarda 
Esmâ’nın Hz. Ali’den sonra vefat ettiği 
kaydedilmekle beraber bir rivayette (EI2 
Suppl. [Fr.], s. 92) 39 (659-60), diğer bir 
rivayette ise 40 (661) yılında vefat ettiği 
belirtilmektedir. 

Esma bint Umeys’ten rivayet edilen 
altmış hadisten biri aî-i Buârî’de yer al-
mıştır. Diğer dört Sünen ile Müsned’de 
(VI, 369-370, 438) bulunan rivayetlerini 
kendisinden oğulları Abdullah ve Avn b. 
Ca‘fer, torunu Kāsım b. Muhammed b. 
Ebû Bekir, kız kardeşlerinin oğullarıAb-
dullah b. Abbas ile Abdullah b. Şeddâd, 
ayrıca Urve b. Zübeyr, Saîd b. Müseyyeb 
ve Şa‘bî gibi âlimler nakletmişlerdir. 

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Bor-
cundan ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak yirmi miskal altına veya iki yüz 
dirhem gümüşe yahut bunların karşılığı kadar para ya da ticaret malına 
sahip olan kimse, üzerinden bir yıl da geçmişse zekatla yükümlü olur. 
Peki Altın ve gümüşün zekâtı nasıl hesaplanır? Altın, gümüş ve parada 
zekat nisbeti kırkta bir, yani yüzde iki buçuktur. Buna göre, yirmi miskal al-
tında yarım miskal, iki yüz dirhem gümüşte ise beş dirhem zekât gerekir. 
Miskalin sikkeli altın para şekline dinar denir. Bir miskal, yirmi kırat olup 
yüz arpa ağırlığında, bir dirhem ise dört kırat olup yirmi arpa ağırlığında-
dır. Bir kırat = beş arpa = 0,2 gr. dır.

Zekatta esas olan ölçü şer’i dirhemdir. Günümüz ölçü birimine göre, 1 
şer’i dirhem=2,8 gramdır. 200 dirhem x 2,8 = 560 gram olur.

1 miskal = 20 kırat olup, 20 kırat x 0,2 = 4 grama denk olur. Buna göre, 
20 miskal x 4 = 80 gram, altının nisabı olur. Bu ölçüye göre, ağırlık bakı-
mından yedi miskal altın, on dirhem gümüşe denk olur. Altın ve gümüş 
Arasındaki bu denklik, piyasada tedavülde bulunan ve standart olmayan, 
dinar ve dirhemleri bir esasa bağlamak amacıyla Hz. Ömer’in halifeliği sı-
rasında belirlenmiştir.( İbnü’l-Hümam, age, I, 519 vd; II, 522 ; İbn Abidin, 
age, II, 38 vd; Meydani, Lübab, I, 148; Şirazi, a.g,e I, 157 vd; İbn Kudame, 
age, III, 1-16 ; Hamdi Döndüren, İslam Hukukuna Göre Alım-Satımda Kar 
Hadleri. s. 64.)

Şer’i ölçüye göre altının nisabı 80 gram, gümüşün nisabı ise 560 
gramdır. Ancak dirhem ağırlığı ülkelerin örfüne göre bazı değişiklikler 
gösterdiği için, İslâm bilginleri zekâtın, ülkelerin örfî dirhemleri üzerinden 
verilebileceğine hükmetmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu uygulamasın-
da 20 miskal altın 96 grama; 200 dirhem gümüş de 640 grama denk kabul 
edilmiştir. Bu örfi ölçüye göre, altında zekâtın nisabı 96 gram, gümüşte 
ise 640 gram olur.

Altın ve gümüşün nisap miktarları hadis-i şeriflerle sabittir. Hz. Ali 
(r.a)’nin naklettiği bir hadiste Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Al-
tında yirmi dinara kadar bir şey yoktur. Senin yirmi dinarın bulunduğu ve 
üzerinden bir yıl geçtiği zaman, ondan yarım dinar zekat vermen gerekir”( 
Buhari, Menakıbu’l-Ensar, 27; Hıyel, 3; Ebu Davud, Zekât, 5; Tirmizi, Ze-
kat, 8, 10; A. b. Hanbel, I, 148, III, 85.)

Hz. Ömer’in rivayet ettiği başka bir hadiste, Allah Elçisi: “Yirmi mis-
kalden az altında zekât yoktur” (Darekutni, Sünen, II, 93; Ebu Ubeyd, Em-
val, nr. 11 07, 116 7.) buyurmuştur. Abdullah İbn Ömer ve Hz. Aişe’den 
şöyle dedikleri rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber her yirmi dinarda yarım 
dinar ve kırk dinarda da bir dinar zekat alıyordu.” (Darekutni, Sünen, II, 
92; İbnü’l Hümam, age, I, 524)

Gümüşün nisap miktarıyla ilgili olarak Ebu Said el-Hudri (r.a)’den ri-
vayet edildiğine göre Allah’ın Rasulü şöyle buyurmuştur: “Beş ukiyye’den 
az gümüşte, beş zevd’den az devede ve beş vesk’ten az hububatta zekât 
yoktur.” (Buhari, Zekat, 4, 32, 38; Müslim, Zekat, 1, 3; Tirmizi, Zekat, 7.) 
Beş ukiyye’nin iki yüz dirheme denk olduğu Hz. Ali’nin rivayet ettiği şu 
hadisle sabittir. Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “At ile kölenin ze-
katını affettim. Siz her kırk dirhemde bir dirhem zekat verin. 199 dirhemde 
zekat yoktur. Fakat gümüş 200 dirheme ulaştığında, bundan beş dirhem 
zekat vermek gerekir.” (Tirmizi, Zekat, 3; Ebu Davud, Zekat, 5; İbn Mace, 
Zekat, 4; Nesai, Zekat, 18)

İbn Ömer ve Hz. Ali şöyle demişlerdir: “Sahabeden gümüşün nisabı-
nın 200 dirhem olduğuna karşı çıkan olmamıştır.”( Şemsüddin Kudame, 
eŞ-şerhu’l-Kebir (İbn Kudame’nin Muğni’si ile birlikte), Beyrut, 1972, II, 
440) Ebu Hanife’ye göre, altın ve gümüş, nisap miktarını aşarsa, yirmi 
miskalden fazla altın, dört miskale ve iki yüz dirhem gümüşten fazla olan 
miktar kırk dirheme ulaşmadıkça bu fazlalık için ayrıca zekât gerekmez. 
Ancak bu fazlalık ile birlikte başka bir ticaret malı bulunursa, bunlar bir-
birine eklenerek hesaplanır. Çünkü Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 
“Gümüşün zekatını kırk dirhemde bir dirhem olarak ödeyin.” (Şevkani, 
Neylü’l-Evtar, IV, 137.) Fakat altın ile gümüşten nisabın üstündeki miktar 
kıymet olarak dört miskale veya kırk dirheme eşit olursa, bu fazlalıktan da 
zekat gerekir.

Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve Hanefiler dışındaki çoğunluk fakih-
lere göre ise, iki yüz dirhemden fazla gümüşün veya yirmi miskali aşan 
altının zekatı yüzde hesabı ile verilir. Bu fazlalık az da olsa yüzde iki buçuk 
zekat gerekir. Delil şu hadistir: “Her kırk dirhemde bir dirhem zekat verin. 
İki yüze tamamlanıncaya kadar size bir şey vermek gerekmez. Miktar iki 
yüz dirhem olunca beş dirhem zekat vermek gerekir. Fazlası artık bu he-
saba göre zekâta tabidir.” (Tirmizî, Zekat, 3; Ebu Davud, Zekat, 5; Zühayli, 
age, II, 762.)

Mesela; bir kimsenin iki yüz otuz dokuz dirhem gümüşü bulunsa, Ebu 
Hanife’ye göre, yalnız iki yüz dirhem için beş dirhem zekat verilir. Geri ka-
lan otuz dokuz dirhem için zekat gerekmez. Bu küsurlar kırka ulaşmadıkça 
zekattan muaftır. Diğer imamlara göre ise, nisap miktarını aşınca bütünü 
üzerinden kırkta bir zekat uygulanır. Yine bir kimsenin yalnız iki yüz yetmiş 
dirhem gümüşü bulunsa, Ebu Hanife’ye göre iki yüz kırk dirhem için altı 
dirhem zekat vermesi gerekir. Geri kalan otuz dirhem zekattan muaftır. 
Diğer imamlara göre bunun için de zekat gerekir.

Altın cinsinde de nisaptan sonraki dörder dinarlık fazlalıklar için bu 
prensip uygulanır.( İbnü’l Hümam, age, I, 520; İbn Abidin, age, II, 42; 
Meydani, Lübab, I, 149; İbn Kudame, Muğni, III, 6; Zühayli, age, II, 762 
.) Altın ile gümüşün nisap miktarına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için 
kıymetlerine değil, ağırlıklarına bakılır. Bunda görüş birliği vardır. Buna 
göre, altından yapılmış bir vazonun ağırlığı nisaptan az, mesela, on sekiz 
miskal olduğu halde kıymeti, kendisinde bulunan sanat değeri dolayısıyla 
yirmi beş miskal altına denk bulunsa ittifakla zekata tabi olmaz. Ancak 
bununla birlikte zekâta tabi başka bir mal bulunup da toplamının nisaba 
ulaşması durumu müstesnadır.

Kendilerinde riba cereyan etmeyen, yani ölçü veya tartı ile alınıp sa-
tılmayan kıyemi mallardan zekat verilmesinde kıymetlerine bakılır, vezin 
veya sayılarına bakılmaz. Buna göre, orta büyüklükte iki koyun zekat yü-
kümlülüğü bulunan kimse, bunların kıymetlerini para olarak verebileceği 
gibi, bu ikisinin kıymetine denk iyi bir koyun da vererek zekatını ödeyebilir. 
Çünkü koyunlar kıyemi olup, bunlardan birinin yerine başkasını vermekte 
riba söz konusu olmaz. Fakat riba cereyan eden misli (standart) malların 
kendi cinsinden verilecek zekâtında miktarlara uyulması gerekir. Meselâ; 
zekât olarak verilmesi gereken beş kile adi buğday yerine dört kile kaliteli 
buğday verilemez. Yine iki miskal altın yerine, san’at değerinden dolayı 
buna denk olan bir miskal altın verilemez. Çünkü bu durumlarda faiz söz 
konusu olur. Bu görüş Ebû Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e aittir. 
İmam Züfere göre ise verilebilir. Çünkü kıymetleri eşittir. Faiz ise Allah ile 
kulu arasında bulunamaz.

ALTIN VE GÜMÜŞÜN 
ZEKATI NASIL HESAPLANIR?

EVLİLİKLE İLGİLİ HADİSLER
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Hazırlayan:
A.AKİF SOLAK23 MAYIS 2019

Abdullah Bosnevî, Osmanlı Devleti’nin yetiştirmiş olduğu alimlerden biri. Eğitim için Bosna’dan Hicaz’a, oradan Konya’ya hicret etti, tasavvuf 
yanında tefsire de merak sardı ve bu alanda onlarca eserler vücuda getirdi. Kabri hayranı olduğu Sadrettin Konevi’nin yanındadır

İlim hicreti, Konya’da sona erdi
İlim için Bosna’dan Hicaz’a ka-

dar giden ve Konya’ya yerleşen 
önemli şahsiyetlerden biri de Ab-
dullah Bosnevî’dir. Hayranı olduğu 
ve İbnü’l Arabî düşüncesinin üsta-
dı olduğunu düşündüğü Sadrettin 
Konevi’nin kabrini ziyaret ederek, 
Konya’da kalan Bosnevi, Türk-İslam 
Tarihinin önemli yazar ve müfes-
sillerinden olmuştur. Onun Hicret 
hayatını Konya’da nihayetlendiren 
ise Konya’nın önemli değerlerinden 
biri de Sadrettin Konevi’dir. Malatya 
bölgesinde dünyaya gelmiş ve uzun 
bir Suriye, Mısır ve Hac yolculuğun-
dan sonra 1241 yılında Konya’ya 
yerleşmiş, dönemin önemli mu-
tasavvıfları arasında yerini alarak, 
Hz. Mevlana gibi dünyaya sevgi 
tohumları eken bir alim ve velidir. 
Vahdet-i vücut düşüncesinin Muh-
yiddin Arabî’den sonraki en önemli 
temsilcisi olmuştur. 

Şârih-i Fusûs, Abdî ve Gâibî 
isimleriyle meşhûr olan Abdullah 
Bosnevî 992/1584 senesinde Bos-
na’da doğdu. Hacı Bayram-ı Ve-
li’nin halifelerinden Bıçakçı Ömer 
Dede’nin halifesi olan Abdullah 
Bosnevi Füsusû’l-Hikem şerhiyle 
tanındı. İlk tahsîlini memleketinde 
tamamlamasının ardından İstan-
bul’a geldi. Devrinin ilim ve kültür 
merkezlerinden biri olan Bursaya 
giderek orada dönemin Melâmî bü-
yüklerinden Hasan Kabâdûz’a bağ-
landı. Bu arada Osmanlı ile Avus-
turya arasında gerçekleşen Rusçuk 
savaşına katıldı (1003/1594). Şey-
hi Kabâdûz’un 1010/1601’deki 
vefâtından sonra telif faaliyetlerine 
yoğunlaşan Bosnevî, aralarında 
kendisine “şârih-i Fusûs” unvânı 
kazandıran Fusûs şerhinin de bu-
lunduğu birçok eser kaleme aldı. Bu 
esnâda döneminin sûfî muhitleriyle 
de çeşitli ilişkiler kurdu Şeyh Abdül-
mecid Sivâsî ile arasındaki dostluk 
bu bakımdan dikkat çekicidir. 

Ömrünün sonuna doğru çık-
tığı ikinci hac yolculuğunda ilk 
olarak Mısır’a uğradı ve buradaki 
ilim çevrelerini yakından tanıdı. 
Oradan Hicâz’a geçerek haccını 
tamamladı. İlmî ve tasavvufi ko-
nulara hakimiyeti sayesinde bir 
taraftan tasavvufi düşüncenin, öte 
yandan Melâmîliğin bu bölgelerde 
tanınıp yayılmasında etkili oldu. 
Hac dönüşü bir müddet Şam’da 
kalarak burada Muhyiddin lb-
nül-Arabî’nin kabri yanında mün-
zevi bir hayat sürdü.  

Şam’dan sonra Konya’ya ge-
çerek, burada üstadı olarak gördü-
ğü Sadreddin Konevî’nin kabrini 
ziyâret etti, Konya’ya yerleşti. Kon-
ya’dayken Mevlânâ Türbesi’nde de 
vakit geçirdi ve muhtemelen Mev-
levîlerle ilişki kurdu. Bosnevî’nin 
“Rûmî” nisbesi taşıması bazı araş-
tırmacılar tarafından Mevlevî oldu-
ğu şeklinde yorumlanmıştır. Birçok 
sufi yetiştirmiştir. 

Abdullah Bosnevî, oldukça iyi 
bir eğitim almıştır. Ana dili yanında 
Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinin 
üçüne de eser verecek kadar hâkim 
ve vâkıftır. Bunların yanında ayrı-
ca başta Tefsir, Hadis olmak üzere 
muhtelif şer’î ilimlerde de geniş 
bilgiye sahiptir. Edebiyat alanında 
da söz sahibi olan Bosnevî’nin asıl 
şöhret bulduğu alan Tasavvuf ol-
muştur. Tasavvufî konulara hâkimi-
yeti sayesinde Tasavvuf âleminde 
önemli bir yer elde ettiği gibi, ayrıca 
mensubu olduğu Melâmîliğin ya-
yılmasında da etkili olmuştur. Dü-
şüncesinin derinlik ve özgünlüğünü 
sanat ve edebiyat ile birleştirmiş 
bu yönüyle de bir sufinin düşünce 
dünyasını yansıtması bakımından 
büyük öneme sahip olmuştur. 

ÖĞRETİSİ VE İLMİ YÖNÜ
Bosnevî, tasavvuf meselelerini 

anlatır ve yorumlarken İbnü’l-A-
rabî’yi ve onun velâyet görüşünü 
merkeze koyan perspektifin dışına 
çıkmaz. Osmanlı dönemi tasavvufî 
telifleri içerisinde dikkat çeken bir 
metin olarak Fusûs şerhi onun gö-
rüşleri için bir referans noktasıdır. 

Fûsusû’l-hikem şerhi, İslâm ül-
kelerinde “Şârihul-Füsüs” lakabıy-
la tanınmasına sebep oldu. Kâtip 

Çelebi başta olmak üzere birçok 
âlim, Fusûs şerhinden övgüyle 
bahsetmiştir. Bu şerh, Tecelliyâtû 
ara isi’n-nüsûs fi manassati hike-
mi’l-füsûs adını taşımaktadır. Bu 
eserde, vahdet-i vücûd düşüncesi-
nin temel savlarını ele alarak on iki 
başlık altında inceledi. Konuların en 
önemlileri şunlardır. Hatm-i vela-
yet, gayb-ı mutlak, a’yân-ı sabite, 
hazarât-ı hama, nübüvvet, velayet, 
îlm-i zahir, ilm-i bâtın, mahabbet, 
hakîkat-i Muhammediyye, mürşid-i 
kâmil. 

Vücûd mertebelerini konu alan 
risâlesiyle de kendinden önceki 
muhtevâya dikkate almış, böylelik-
le mevcut anlatımları bir basamak 
ileriye taşımıştır. Bu eserlerinin yanı 
sıra kaleme aldığı altmış kadar risâ-
lede vahdet-i vücûdun sistemleş-
mesiyle gündeme gelen belli başlı 
kavramları ele alan Bosnevî pek 
çok tasavvuf konusuna değinerek 
meselâ Cüneyd-i Bağdâdî ve Sehl 
et-Tüsterî gibi sûfîlerin sözlerini yo-
rumlamış, Müeyyedüddin el-Cendî 
gibi kendinden önceki Fusûs şârih-
lerinin bıraktığı soruları irdelemiş, 
Abdülkerim Cîlî’nin İbnü’l-Arabî’ye 
“ilmin mâluma tâbi olması” mese-
lesinde getirdiği tenkitlere cevap 
vermiş,  müstakil âyetler üzerine 
yazdığı tefsir risâlelerinde işârî yo-
rumun imkanlarını kullanmıştır. 
Ayrıca ebeveyn-i resûlü konu alan 
bir risâle yazması ve Cebrâil’in te-
messülünün mahiyetine dair farklı 
görüşleri değerlendirmesi onun dö-
nem içindeki dinî tartışmalarla ya-
kından ilgilendiğini göstermektedir. 
Bosnevî’nin telif tarzı bakımından 
çok yönlü kişiliği Mesnevi’ye dönük 
ilgisi ile de dikkat çeker. Yusuf Sî-
neçâk Dede’nin Mesnevi’den seçtiği 
beyitlerden oluşan Cezîre-i Mesne-
vi’yi manzum olarak Türkçe şerh et-
mesi ve müstakil bir Mesnevî beyti 
şerhi bulunması bunun göstergele-
rindendir.

Abdullah Bosnevî, Kur’an-ı Ke-
rim’de geçen peygamberlerle ilgili 
haberlerin kendi dilleriyle değil de 
Arapça bildirilmiş olmasını, herke-
sin içinde bulunduğu toplumun di-
lini konuşması gerektiğine bir işaret 
olarak değerlendirdi ve Fusûs’u bu-
nun için Türkçe şerhetti. 

Teceliyatû ara isi’n-Füsûs (Bu-
lak, 1252) ve İstanbul’da (1290) ol-
mak üzere iki defa basıldı.

BOSNEVÎ’NİN TASAVVUF GÖRÜŞÜ
Abdullah Bosnevî vahdet-ı vü-

cud düşüncesini tasavvuf kültürü 
içinde temsil eden en önemli mu-
tasavvıflardan biri olarak kabul edi-
lir. Sadreddin Konevî’nin görüş ve 
düşüncelerinden etkilenmiş olan 
Bosnevî’ye göre, kimilerinin ile-
ri sürdüğü gibi tasavvuf inançları 
Kur’ân’a ve İslam görüşlerine ters 
değildir. Ona göre İslam şeriatının 
uygulamaları, tasavvufla kaynaş-
tırılırsa daha kolay yayılır. İslam 
dininin, yalnız belli ibadet kuralla-
rına bağlanmayı, şekilci bir yaşamı 
gerektirmediğini belirten Bonevî’ye 
göre, özünü Allah sevgisiyle aydın-
latmayan bir din kurumu insanın 
tekâmülüne yardımcı olamaz. Ab-
dullah Bosnevî, hakikate ulaşmanın 
tek yolu olarak içe kapanmayı gör-
mektedir. Bu münzevilik, kişiyi tüm 
gelip geçici varlıklara temayülden 
kurtarır. Tasavvufun öngördüğü 
sevgiyle din kuralları uzlaştırılınca 
mutluluğa ulaşılır. Mutluluk ruh 
âlemindedir. Ruh ölümsüzdür, göv-
de ölümlüdür. Ölüm ruhun göv-
deden ayrılıp geldiği ilahi kaynağa 
dönmesidir. 

TEFSİR ÇALIŞMALARI
Hz. Peygamber (sav) dönemin-

den itibaren ilgili âlimler Kur’an’ı 
tefsir etmeye, âyetler çerçevesinde 
ilâhî muradı ortaya koymaya ve in-
sanların onu anlamalarını sağlama-
ya çalışmışlardır. Bunun neticesinde 
pek çok tefsir kitabı ortaya çıkmıştır. 
Tefsirle ilgilenenlerden biri de Ab-
dullah Bosnevî’dir. Tefsirle ilgilen-
mesine rağmen Bosnevî, bir tefsir 
kitabı yazmamış, sadece bazı ayet-
lerin tefsirini yapmıştır. Bu bakım-
dan işârî/tasavvufî tefsir yöntemini 
seçmiştir. 

Bu tefsir türünde sûfî yakla-
şımlar önem arz etmektedir. İşârî 
tefsir, Kur’an ayetlerinin bir kısmını 
veya tamamını yorumlama yönte-
minin adı olmaktadır. Bu yöntemle 
Kur’an’ı tefsir

edenler, ayetlerin zâhir manası-
nın ötesinde, o mananın derûnunda 
saklı olan bir takım

gizli manaların bulunduğunu, 
ayetin lafzının bu manaları sembo-
lize ettiğini, manevî bir

işaretle bu manaları keşfettik-
lerini söylemektedir. Bosnevî’nin 
yaptığı tefsirlerin toplamı 200 say-
fa civarındadır. Zaman zaman ayeti 
ayetle tefsir etmiş ve hadisle açık-
lama yoluna gitmiştir. Bosnevî, ge-
nelde eserlerinin girişlerini, tefsirini 
yaptığı ayet veya surenin muhteva-
sına uygun bir şekilde yapmış, edebî 
bir dil, akıcı ve etkili bir üslup kul-
lanmıştır. Tefsirlerinin çoğunluğu 
Arapçadır. Bunun yanında biri Fars-
ça, diğeri de Osmanlıca olarak yapıl-
mış iki tefsiri de bulunmakta, ancak 
Boşnakça yapılmış herhangi bir tef-
sirine rastlanmamıştır. O dönemde 
ilim hayatında Arapça-Farsça ve 
Osmanlıca’nın etkili olması sonucu 
Boşnakça eser yazmamış olabilir.  

Tefsir çalışmalarında neden 
sadece bazı ayetleri seçtiği bilin-
memekle birlikte, İbn Arabî’nin 
Fütühât’ından nakiller yapması ve 
Fusûs’u şerh etmesinin bu ayetle-
rin seçiminde etkili olduğu düşü-
nülmektedir. Ayrıca Bosnevî’nin 
herhangi bir devlet hizmetinde ça-

lıştığı bilinmese de tasavvuf içerikli 
pek çok ayet tefsiri yazması, kitap 
telifinin müderrislere has bir özellik 
olmadığının da göstergesidir. 

Diğer taraftan İbnü’l-Arabî’nin 
çok iyi bir takipçisi konumundadır. 
Arabî, muhtevaları itibariyle aslında 
kelâm ilminin meseleleri olan ten-
zih ve teşbih mefhumlarını kendi 
düşüncesinde yepyeni bir içerik ka-
zandırmış, vahdet-i vücudun daya-
nakları hâline gelmiştir.

Bosnevî de kavramlarını izah 
edişinde lâfızlara bağlı bir söylemle 
ifade etmiştir. Fusûs şerhinde ten-
zihteki teşbihi ve teşbihteki tenzihi 
fark etmenin önemini vurgularken 
bir kelamcı gibi argümanlarını kuv-
vetli bir biçimde savunmuş, tenzih-
te teşbih ve teşbihte tenzihe delil 
teşkil ettiğini düşündüğü ayet ve 
hadis-i şerifleri, beyanı bir yöntemle 
açıklamıştır. Tasavvuf anlayışında 
tenzih ve teşbih mefhumlarını, yeni 
muhtevalarıyla, daha aklî bir zemin-
de tartışmıştır. Bu bakımdan da tef-
sir çalışmalarında bazı ayet ve ha-
disler üzerinde durması önemlidir. 

Müfessil Bosnevî’nin tefsir ettiği 
ayetler şöyle; 

1. Besmele’nin Fatiha ile oku-
nuşu

2. Fatiha, 1/5. ayet
3. Mâide, 5/6. ayet
4. A’râf, 7/31. ayet
5. Hûd, 11/6. ayet
6. Hûd, 11/7. ayet
7. Hûd, 11/7. ayet
8. Hûd, 11/96. ayet
9. Yusuf, 12/24-25. ayetler
10. Yusuf, 12/110. ayet
11. Hicr, 15/99. ayet
12. Kehf, 18/86. ayet
13. Meryem, 19/1-16. ayetler
14. Taha, 20/12. ayet
15. Zuhruf, 43/33. ayet
16. Haşr, 59/22-24. ayetler
17. Kalem, 68/1. ayet
18. Abese, 80/17-23. ayetler
19. Adiyat, 100. surenin tama-

mı
20. Asr, 103. surenin tamamı

ÇOK SAYIDA TASAVVUFİ 
ŞİİRLERİ DE VARDIR 

Abdullah Bosnevî, İslâmi ilim-
ler ve tasavvuf yanında edebiyatla 
da ilgilenmiş, pek çok şiir şerhleri 
yaptığı gibi, yüz beş beyitlik bir şii-
rini Arapça Füsûs Şerhi’nin sonuna 
eklemiştir

105 beyitten oluşan bu Türkçe 
manzume, yazdığı Arapça Fusûs 
şerhinin sonuna Arapçaya tercüme 
edilerek ilave edilmiştir. Bu kasideyi 
“Muhammedi kemâli itinam için” 
vücuda getirdiğini söyleyen Bos-
nevî, bir anlamda Fusûsu manzum 
olarak özetlemiştir. Bu yönüyle her 
beyit vahdet-i vücudun bir konusu-
nun veya Fusûs’un açıklamasıdır.

Nefes urdı hüviyetten yine en-
fâs-ı Rahmani 

Maârif cevherin attı kenara 
bahr-ı Sübhânî

Zihi deryâ-yi mutlak kim anın 
yok ka’r ile gayet

Zihî bahr-ı hüve’l-Hak kim ânın 

yok hadd ü pâyânı 
Ânın mevc-i bihârından cemî’-i 

a’yân alur feyzi 
Muhitinden kenara ger temev-

vüc ide ummanı
Eğer kesret cihanından var ise 

vahdete meylin 
Tarîkin vasfını dinle sana tıbyân 

idem ânı
Çû feth itti şühud için hazâin 

kapusın 
Allah Yarattı âlemi evvel pes ân-

dan sonra insanı 
Velî nev-i beşerden enbiyâyı is-

tifa itti 
Olardan her birine fazl-ı hâsın 

kıldı erzânı
BOSNEVÎ 60’DAN 

FAZLA ESER BIRAKTI 
Abdullah Bosnevî, yazdığı eser-

ler ile “velûd” bir yazar olarak kabul 
edilmektedir. Bu eserlerindeki en-
telektüel birikim ve derinliğinin ya-
nında özellikle İslâm medeniyetinin 
üç önemli dilinde, Arapça, Farsça, 
Türkçe yazmış olmakla bütün İslâm 
coğrafyasına hitap edebilme şansını 
elde eden ender mutasavvıflardan-
dır. Bosnevî, o döneme dek nispeten 
ahlâk ve ilmihâl düzeyinde eserlerle 
tanışık olan Türk toplumuna özel-
likle yüksek tasavvuf kültürünün 
yaygınlaşmasının gereğine dikkat 
çekerek “velûd” bir yazar olmasını 
duyarlı bir aydın olma vasfıyla bir-
leştirmiştir. Tartıştığı ve gündeme 
getirmek istediği konular açısından 
son derece önemli bir misyon yük-
lenmiştir.  Hadis, Fıkıh ve Tefsir 
alanında bazı çalışmalar yapmış, 
bilhassa Tasavvuf alanında birbirin-
den değerli eserler vermiştir. 60’tan 
fazla eser yazdığı rivayet edilmek-
tedir. Bunların çoğunluğu fazla ha-
cimli olmayan, çoğunluğu tasavvuf 
ve tefsirle alakalı risâlelerdir.

Öne Çıkan Eserleri şunlardır; 
Tecelliyât-ı arâisu’n-nusûs fî mi-

nassâti hikemi’l-Fusûs . 
Kurratü ayni’ş-şühûd ve mir’âtü 

arâisi meâni’l-gaybi ve’l-cûd. 
Mir’âtü’l-asfiyâ fî sıfâti’l-Melâ-

metiyyeti’l-ahfiyâ. 
Kurâ’r-rûhiyyi’l-memdûd li’l-ez-

yâfi’l-vâridîne min merâtibi’l-vü-
cûd. (1036/1627) 

Şerhu Füsûsil-Hikem el-
Mûsem-ma bi Tecelliyâti Arâi-
si’n-Nusûs fi Minsati

Hükmil-Fûsûs,
Mevakibü’l-Fıkara,
el-Vûsûl ilel-Hazretil-tlûMyye,
Haklkatal Yakut
Metâfiu’tb-Nûri’s-Seni,
Risûle-iHazreti’l-Gayb,
Tecelle’n-Nûril-Mübin,
Risale fi Tefsiri “Nün vel-Kalem
Risâle-i A’yûn-ı Sabite,
Risale fi Tafdlfil-Beşer alel-Me-

lek,
el-Yedül-Ecved fi İstilâmı Hace-

ril-Esved
el-Burhânûl-CeH,
Risale fi Temessül’i Cibril,
Tefsîr-i Sûre-i Vel-Adiyât,
Risâletû’n-Neş’etil-lnsûniyye,
Tefsîr-i Sûre-i Asr,

Münâcat, Kitâbü’l-Kurâ,
Kitâbûn-töitfiidalaiJ- JStû-

bûl-Müntehd,
Risâle-fî - Refil-Hicâb,
Kitâbü’l-Müstevâl,
Meşriku’r Rûhâniyye veMağri-

bil-dsmâmyye,
Lübbül-Lübbfi Beyâni’l-Akli 

ue’ş-Şürb,
el-KeşfÜ’S’Svnl-Mübhem,
ed-Dürrü’l-Manzürn,
Keşjü Esrûril-Berere,
Disûle fi Kavli 1-Cüneyd,
Tezyilün fi Münazaati İblis ti 

Sehl b. Ab-dillah et-Tûsterî,
Sırru’l-Hakâyüa’l-îlmiy-ye,
el-Enfâsil-Miskiyyeti’r-Rıımiyye,
el-Kenzâl-Mahtûm,
es-Sırml-Ketimeteyn,
Mekâsidu Bnvâril-Ayrâyye,
Şerh-i Beyt-i Mesnevi

ÜSTADI KONEVÎ’NİN 
YANINA DEFNEDİLDİ 

İbnü’l-Arabî ekolünün bir takip-
çisi olan Abdullah Bosnevî İslâmî 
ilimlerin farklı sahalarına dair birçok 
eser telif etmiş bir Osmanlı muta-
savvıfıdır. İrfan yolculuğu kendisini 
Osmanlı coğrafyasının farklı bölge-
lerine sevkeden Bosnevî, nihâyet 
Konya’da karar kılmış ve burada 
vefat etmiştir. Bosnevî Konya’da 
iken hastalanarak 1054/1664 yılın-
da vefat etti. Vasiyeti üzerine üstadı 
Konevî’nin yanına defnedildi. 

Mezar taşında “Hâza kabrü 
garibillâhi fî ardihi ve semaihi Ab-
dullah el-Bonevî er-Rûmî el-Bay-
ramî” (yerde ve gökte Allah’ın ga-
ribi Abdullah el-Bosnevî, er-Rûmî, 
el- Bayrâmî’nin kabridir) yazılıdır. 
Hulâsatü’l-eser yazarı Muhibbî onu 
anlatırken şöyle demektedir: “Ab-
dullah Rûmî, Rum diyarı âlimleri-
nin övgüye değer büyüklerinden, 
âlim, âmil, aklî ve naklî ilimlerde 
mütebahhirdir.” Hayatı boyunca 
çok sayıda alim yetiştirmiştir. Şeyh 
Garseddin Halilî, Şeyh Muhammed 
Mirza es-Surûcîed-Dımışkîes-Sûfî, 
Şeyh Muhammed Mekkî el-Medenî, 
Şeyh Seyyid Muhammed ibni Ebu-
bekir el- Ukûd meşhur talebelerin-
den bazılarıdır.

Hacı Veyiszade merhumun 
dualarında ismen andığı Konya’da 
metfun büyük şahsiyetlerden biri 
olmuştur. 

Büyük bir âlim ve mutasavvıf 
olan Bosnevî’nin kabri ve kabir taşı 
zaman içinde kaybolmuştur. Bu du-
rumu Araştırmacı-Yazar Mehmet 
Ali Uz, son derece üzücü bir durum 
olarak nitelemiştir. Türbe’nin kar-
şısındaki küçük kabristana, Meram 
Belediyesi tarafından, kabir taşı 
metni yazılarak bir makam tesis 
edilmiştir.
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Gözlerim kapalı, yüzümü okşayan 
serin bir rüzgârın arkadaşlığı ile önüm-
de hafif dalgalı denizin sesinin huzuru-
na kapılmış, sihirli bir düşün üzerinde 
hülyalara doğru yolculuk ediyorum. 
Elimi uzatsam ulaşacak gibiyim o ha-
yata… 

Uçsuz bucaksız bir papatya tar-
lasının ortasında, göz alabildiğince 
beyazlar giymiş toprakları seyretmek-
teyim. Narin, bembeyaz bu çiçekleri 
koparmaya nasıl gönülleri el verir ki? 
diye sorular sormaktan kendimi alamı-
yorum. İnsanın, gücü yettiğine sahip-
liğini bildirdiği bir dünyada yaşarken, 
bu kimsesiz ve savunmasız çiçekleri 
dallarından koparmak o kadar da zor 
olmasa gerek gerçi!

Oysa köklerin ne de sıkı sıkıya tu-
tunuyor toprağa değil mi papatyam? 
Kimseye kendini teslim etmek iste-

mezcesine… Ufak bir tohumdan çı-
karken nasıl da gayretli oluyor o çelim-
siz dalların… Başını kaldırıp da hayata 
varlığını belli etmen için ne kadar çok 
çaba harcadığını göremiyorlar. 

Hele de; sarı başının etrafına be-
yazdan taktığın tacın yok mu? Beyazla-
ra bürünmüş bir gelin gibi… Sarılığın 
senin ömrüne yaktığın kınan mı papat-
yam?.. 

Ah papatyam bazılarımız da sen 
gibi hayata sıkı sıkıya tutunmaya çalı-
şıyoruz. Çiçeklenmek için onca zorluğa 
göğüs geriyoruz. Gözlerimiz kapalı 
iken kurduğumuz hayallerimizi, çoğu 
zaman acımadan ömür toprağımızdan 
hınçla koparıyorlar. Gücü yeten yetene 
bu dünyada dedik ya hani… 

Hayatın acımasız ikinci yüzü işte 
tam da bu vakitlerde ortaya çıkıyor. 
Oysa hayaller öyle mi? Bütünüyle sana 

ait. Hayalleri düşlemek 
bile muazzam.

Kim bilebilir ki uzak-
lardaki uçsuz bucaksız 
muhteşem bir hayatın, 
beyninin tüm alanında 
yaşıyor olabileceğini… 

Hayat ve hayal… 
İkisini birbirinden ayıran 
sadece son harflerinin 
farklı olması… Ama ar-
dındaki koca bir anlam 
gizliliğinin farkına herkes varamıyor. 

Uyku içinde uyur halde yaşamaktır 
hayalleri hayatına dâhil etmek. 

Dünya hayatı ebedi değil, hayalle-
rin ömrü bu faniden de kısa amenna 
fakat bizi hayal dünyasına çeken, orada 

yaşamak için can attığı-
mız anlar bir “L” harfinin 
ardına gizlenmiş ufak bir 
tılsımda saklı… 

Senin o çelimsiz ye-
şilimsi dallarının üzerinde 
açan bu ak yaprakların 
da, kurduğun hayaller 
sayesindedir belki de pa-
patyam… Sen hayallerini 
kurar yaşatmaya çalışırsın 
ama biri gelir seni hayal-

lerine yolculukta yanına yoldaş eder. 
Bu hayat silsilesi seni kendine dertdaş 
etmekte… 

Gerçi artık hayal kurmaya da vakit 
kalmadı. Kendimizi ne denli kaptırdıy-
sak, yaşarken mi nefes alınıyor yoksa 

nefes alındığı için mi yaşanıyor ikile-
mini; yumurta mı tavuktan, tavuk mu 
yumurtadan çıkıyor? sorusuyla aynı 
kefeye koymaktayım. 

İnsanoğlu bir süreden sonra her 
şeyi alışkanlık haline getirip heyecan 
duymamaya başlıyor. Şuan ki günü-
müze gelirsem her günü ah demekle 
biten bir Ramazan ayı geçirmekteyiz. 
Duyuyorum da bu sene bu mübarek ay 
kimse için heyecan ve gerektiği önem-
le karşılanmadı. Sevinmek gerekirken 
mecburi bir ibadet olarak algılanıyor. 
Hatta ve hatta bazıları için zorunluluk-
tan da kalktı normal günlere büründü.

Nerede eski zamanlar? demeyece-
ğim. Zamanın değiştiği falan yok. Bizler 
yaratılış gayemizden sıyrılıp dünya ha-
yatının keşmekeşi ile o kadar meşgul 
olmaya başladık ki kendimizde bulu-
nan çoğu güzel şeyi de en üst tozlu raf-

lara kaldırdık. Hayal, sevgi, umut, kar-
deşlik, yardımlaşma, merhamet, saygı 
gibi insanı insan yapan bu duygularda 
zamanla bir bir kayboluyor. 

İnsanlar, hayal kurmuyor. Gün be 
gün gelişen çağımızdaki hazırbuluşluk 
sayesinde buna da gerek kalmıyor. 
Gelecek nesillerin canlı robotlar ol-
masından korkuyorum. Şimdilerde 
seni sevgisini belli etmek için koparan 
insanlar ilerde seni görmeden gelip 
geçecek bu dünyadan sanırım papat-
yam… Eskilere özlem duymak yerine 
gelecek için endişelenme zamanımız 
geldi de geçiyor. 

Hayal kuramayan çocuklar, yeni 
bir tarih yazamayacak. Beyinlerindeki 
bu sihirli gücün farkına varamayacak-
lar. “Keşke” demeden bilinçlenmeli ve 
bilinçlendirilmeliyiz. Çocukluk ve hayal 
ile kalın yazı dostlarım.

L HARFİNİN SİHRİ

Türkiye’nin öncü katılım banka-
sı Kuveyt Türk, ortaokul çağındaki 
öğrencilerin eğitimine katkı sunmak 
ve gelecek nesilleri teknolojinin te-
mel yapı taşı olan kodlama eğitimiy-
le tanıştırmak için başlattığı 1010 
Kâşif Projesi kapsamında Konya’da 
öğrencilerle buluştu. Meram Ticaret 
Borsası Ortaokulu ve Selçuklu Bü-
yükbayram Ortaokulu öğrencileri, 
sokak lambalarının yanma prensi-
binden sensörlü arabaların mesa-
fe kontrol uyarılarına kadar birçok 
alanda uygulamalı kodlama eğitimi 
aldı.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Di-
jital Dönüşümden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Aslan Demir, 
“1010 Kâşif ile teknolojiyi bilinçli ve 
ölçülü kullanan, sadece tüketen de-
ğil üreten ve yöneten bir anlayışın 
yaygınlaşmasına öncülük etmek is-
tiyoruz” dedi.

Kuveyt Türk, Kızılay ile işbir-
liğine giderek 1010 Kaşif Projesi 
kapsamında Türkiye’nin dört bir 
yanındaki okullara kodlama ve ro-
botik eğitimi götürüyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı proje kapsamında 
Konya’nın Meram Ticaret Borsası 

Ortaokulu ve Selçuklu Büyükbay-
ram Ortaokulu öğrencilerine iki gün 
süreyle kodlama ve robotik eğitim 
verildi. Kuveyt Türk proje ekibi-
nin yanı sıra bankanın Konya’daki 
Ar-Ge Merkezi mühendislerinin de 
destek verdiği projede temel kod 
yazımının yanı sıra çocuklara verilen 
kod senaryoları ile sokak lambaları-
nın yanma prensibinden sensörlü 
arabaların mesafe kontrol uyarıları-
na kadar birçok alanda uygulamalı 
kodlama eğitimi yapıldı.

Kod yazmanın teknolojinin te-

mel yapı taşlarından biri olduğunu 
dile getiren Kuveyt Türk İK, Strateji 
ve Dijital Dönüşümden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Aslan De-
mir, “Hayallerimizdeki geleceği de-
ğerlerimizle kodluyoruz anlayışıyla 
hareket ederek Türkiye’nin birçok 
şehrinde meraklı kâşiflerimizle bu-
luşuyoruz.

Gittiğimiz her okulda çocukları-
mızın kod yazmaya gösterdikleri ilgi 
ve bu alandaki yetenekleri dikkat 
çekici boyutta. Bu durum, ne denli 
doğru bir iş yaptığımızı gösterirken 

projemizin geleceği adına da bizlere 
yol gösteriyor” dedi.

Kuveyt Türk tarafından eğiti-
min sonunda okullara hediye edilen 
1010 Kâşif Kodlama Kiti ile çocuk-
lar yazdıkları tüm kodları, maketler 
üzerinde de hayata geçirerek kodla-
ma ve robotik eğitimlerini sürdürü-
yor. Eğitim alan öğrencilerin okul-
larındaki diğer öğrencilere kodlama 
eğitimi vermesi üzerine kurgulanan 
projeyle, okullardaki tüm öğrencile-
rin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.
n HABER MERKEZİ

Kadester Mahmud Esad 
Efendi Seydişehir’de anıldı

Tapu Kadastronun kurucu-
su, âlim, müderris, devlet adamı, 
Defter-i Hakani Nazırı Milletve-
kili Mahmud Esad Efendi ölümü-
nün102. yılında memleketi olan 
Seydişehir’de düzenlenen prog-
ramla anıldı.

Anma programına Seydişehir 
Kaymakamı Aydın Erdoğan, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, İlçe Emniyet Müdür Vekili 
Kasım Özdemir, İlçe Jandarma 
Komutanı Yahya Koca, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe 
Müftüsü Adem Bebek, siyasi par-
ti ilçe başkanları, kamu kurum ve 
kuruluşlarının müdürleri ve daire 
amirleri ve öğrenciler katıldı.

Çelenk töreninin ardından Şa-
ban Cengiz Kültür Merkezinde-
ki programa geçildi. Seydişehirli 
hemşehrimiz  Araştırmacı Yazar 
Bahaddin Karakuş tarafından  sa-
londaki davetlilere Mahmud Esad 
efendinin hayatı ve çalışmaları an-
latıldı. Seydişehir Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Ali Saylam Kades-
ter Mahmud Esad Efendinin hayatı 
ve çalışmaları hakkında salondaki 
davetlilere bilgi verdi.

İnsanlığın ilk başladığı gün-
den itibaren tarımın başlangıcının 
Anadolu topraklarında olduğu gibi 
tarihe yön veren birçok bilim ada-
mının  Anadolu topraklarından ye-
tiştiğini kaydeden Seydişehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, “Bu 
toprakların yetiştirmiş olduğu bi-
lim adamlarından biri de Mahmud 
Esad Seydişehiri’dir.  Seydişehir 
de doğan, Seydişehir de akrabası 
olan daha sonra İstanbul’da  eğiti-
mini devam ettiren bir şahsiyettir. 
Türkiye Mahmud Esad’ı tabucu 
(kadastrocu) olarak bilir. Halbuki 

Mahmud Esad sıradan bir kadast-
rocu değildir. İlk on beş yılını dini 
ilimler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) 
öğrenmiş ve öğretmiştir. Mahmud 
Esad Efendi aynı zamanda mate-
matik, geometri, fizik, kimya, tarih, 
coğrafya, edebiyat, resim, siyaset 
gibi konularda da kendini geliş-
tirmiş. Arapça, Farsça, İngilizce, 
Fransızca ve Almanca dillerini de 
bilmektedir. Hem dünya ilimlerini 
hem de dini ilimlerin tamamının 
tahsilini yapmış ve bilimsel olarak 
kitaplarını yazmış bir insandır. Ül-
keye ve insanlığa hizmet etmiş bir 
şahsiyettir. Bu yüzden anmak ha-
tırlamak gerekir. Anmanın yanın-
da ibret alınacak yönlerinin oldu-
ğunu unutmamak gerekir” dedi.

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan da, “Bizlerin bağrından 
çıkmış, hem teorik hem de pratik 
alanda çok önemli eserler vermiş, 
bir çok başarıya imza atmış bu de-
ğerli şahsiyete sahip çıkmak hepi-
mizin görevidir. 60 yıllık ömründe 
kendini farklı yönlerde geliştirmiş, 
edebi birikimini  devleti ve milleti 
için kullanmış bu müstesna şahsi-
yet her türlü övgüyü hak etmekte-
dir. Biz Seydişehirlilere düşen ise 
Mahmud Esad Efendiyi tanımak, 
tanıtmak ve sahiplenmektir. Bunu 
da bugün gerçekleştireceğiz. Bu 
tür çalışmalarda toplumun her ke-
siminin desteği ve ilgisi çok önem-
lidir. Seydişehirliler olarakda bunu 
başarabilecek kapasite ve donanı-
ma sahibiz. Bundan sonraki prog-
ramlarda da herkesin ilgi ve des-
teğini beklediğimizi ifade etmek 
istiyorum. Bu programı organize 
eden ve emeği geçenlere de teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda Türkiyem’in şairi Dilaver Cebeci’yi anlatan Araştırmacı – Yazar Hüzeyme Yeşim 
Koçak,  “Şair Cebeci, kültürümüzün dinî ve millî hassasiyetleri olan bir sanat abidesidir” dedi

Türkiyem şairi Cebeci, 
Konya’da yâd edildi

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Vuslatının 11.Yıldönümünde 
Türkiyem’in Şairi Dilaver Cebeci” 
yâd edildi. Konuşmasına Şair-Yazar 
Dilaver Cebeci’nin en çok sevdiği 
“Uçlarda Dolaşan Bir Çakırkuşu-
nun Yakarışı”adlı şiirini okuyarak 
başlayan Araştırmacı – Yazar Hü-
zeyme Yeşim Koçak, şair, yazarve 
akademisyen Dilaver Cebeci’nin 
1943 yılında Gümüşhane’ye bağlı 
Kelkit Dayısı köyünde doğduğunu 
ve Ankara İlahiyat Fakültesi’nden 
1970’de mezun olduktan sonra çe-
şitli lise ve enstitülerde öğretmen 
olarak çalıştığını belirterek “Diyanet 
İşleri Başkanlığında neşriyat uzman-
lığı yaptı. Geçirdiği bir hastalıktan 
dolayı 2001 yılında emekliye ayrıldı. 
Cebeci iki çocuk babasıydı. 29 Mayıs 
2008 yılında, İstanbul’un fethi gü-
nünde İstanbul’da vefat etti” dedi.

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen sohbette Dilaver Ce-
beci’nin eserlerinden de bahseden 
yazar Hüzeyme Yeşim Koçak, şair 
Cebeci’nin kendi şiiri hakkında “Bir 
yönüyle şiir çok yüksek seviyede id-
rak halidir. Şiirle şuur arasında yakın 
bir ilgi vardır. Şiir kutsal bir sanattır. 

Ona bu şuurla yaklaşılmalıdır. Şiir 
sözdür, sesdir, ahenktir, doğrudan 
kulağa hitap eder. Şiir insan şuuru-
nun destanıdır. Şair ise bu destanı 
beşeriyete ulaştıran bir elçidir” dedi-
ğini aktardı. 

O, TÜRKİYEM’İN ŞAİRİDİR
Cebeci’nin üniversite öğrencisiy-

ken yazdığı ve Mustafa Yıldızdoğan 

tarafından bestelenen ve bir marş 
gibi dillerde, gönüllerde dolaşan 
Türkiyem şiirinin “Baş koymuşum 
Türkiye’min yoluna/ Düzlüğüne, yo-
kuşuna ölürüm/ Asırlardır kır atımı 
suladım/ Irmağının akışına ölürüm” 
dizelerini okuyan Koçak, Cebeci’nin 
şiirlerinde vatan, tarih, din ve mem-
leket sevgisinin yanında aşk şiirleri 

de söylediğini ifade etti. 
“Dilaver Cebeci için Türk sözü 

bugün için bir ırk değil, Türkçe ko-
nuşan, tarihin belli bir dönemini 
beraber yaşamış olan ortak atalara 
ve kültüre sahip bir millet için kul-
lanılmaktadır. Kazak, Kırgız, Tatar, 
Uygur, Özbek gibi zümrelerin or-
tak adıdır” diyen Koçak, Cebeci’nin 
Türk-İslâm sentezine inandığını, 
Türk milletinin bu sentez içerisin-
den büyük hamleler yaparak hakkın, 
doğrunun ve güzelin düşmanlarını 
kahredeceğini ifade ettiğini söyledi. 
Cebeci’nin “esaret hayatı yaşayan 
Türklerin hayatiyetlerini İslâm dini 
sayesinde devam ettirdiklerini, tek 
Tanrı inancına sahip olduklarını” 
belirttiğini Türk’e Dair adlı eserin-
de dile getirdiğini kaydeden Koçak, 
İslâm inancı ile Türk Töresi’nin bizi 
bugünlere getirdiğine inandığını da 
sözlerine ekledi.  Konya’da ilk defa 
gerçekleştirilen anma toplantısında 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü, sohbetin 
sonunda hikâyeci yazar Hüzeyme 
Yeşim Koçak’a, “Büyük Selçuklu 
Mirası” adlı kitabı hediye etti. Sonra 
toplu halde hatıra fotoğrafı çektirildi.
n HABER MERKEZİ

Kuveyt Türk’ten Konyalı öğrencilere kodlama eğitimi

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Süper Lig aşkına!
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol, Play – Off yarı final serinin ikinci maçında bugün Ormanspor ile karşılaşacak. İlk 
maçı kazanan ve 1-0 öne geçen yeşil beyazlı takımın kritik karşılaşması saat 16.00’da Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oynanacak

Normal sezonu 7.sırada bitiren 
ve Süper Lig yolunda oynanacak olan 
Play – Off maçlarına katılma hakkı ka-
zanan Konyaspor Basketbol, Play – Off 
çeyrek finalinde Düzce Belediye’yi ele-
mişti. Yarı finalde OGM Ormanspor ile 
eşleşen yeşil beyazlı takım, serinin ilk 
maçına Salı günü deplasmanda çıktı. 
Ev sahibi olma avantajı olduğu için ilk 
iki maçın Ankara’da oynanacağı seride, 
bugün ikinci karşılaşma oynanacak. 
Konyaspor Basketbol, bu maçtan da 
galibiyet ile ayrılırsa, büyük bir avan-
taj elde etmiş olacak. Zorlu mücadele 
bugün saat 16.00’da Sait Zarifoğlu Spor 
Salonu’nda oynanacak. Yarı finalin di-
ğer eşleşmesinde Sigortam.Net İTÜ ile 
Akhisar Belediye karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇI DEPLASMANDA KAZANDI
Konyaspor Basketbol, Play – Off yarı 

final ilk maçında Ormanspor ile Anka-
ra’da karşılaştı. Rakibine göre üstün 
bir ortaya koyan yeşil beyazlı takım, 
mücadeleden 59-73 galip ayrıldı. Bu 
skorla seride 1-0 öne geçen Konya eki-
bi, oynanacak diğer maçlar öncesinde 
avantaj elde etti. Serinin ilk maçında 
Konyaspor’da gösterdikleri performans 
ile dikkat çeken Marcus Hall ve Jac-
kie Carmichael büyük alkış alırken, iki 
Amerikalı oyuncu bugün oynanacak kri-
tik müsabakada da yeşil beyazlıları en 
büyük silahı olacak.

KAZANIRSA EV SAHİBİ AVANTAJI 
KONYASPOR’A GEÇECEK

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor 
Basketbol, ligde normal sezonu 7.sı-
rada tamamladı. Temsilcimizin yarı 
finaldeki rakibi Ormanspor, sıralamada 
3.olduğu için eşleşmelerde ev sahibi 
avantajı Ankara ekibinde oldu. 3 gali-
biyet alanın finale yükseleceği seride 
Konyaspor deplasmanda bir maç kaza-
narak kısmen de olsa avantaj yakaladı. 
Yeşil beyazlılar bugün oynanacak maçı 
da kazanması durumunda ev sahibi 
avantajını tamamen kendi lehine çe-
virecek. İç sahada oynanacak olan iki 
maçtan birinin kazanılması durumunda 
Konyaspor, adını finale yazdıran ekip 

olacak.
DİĞER EŞLEŞMEDE İTÜ AVANTAJLI
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off 

yarı finalinde diğer eşleşen takımlar 
Sigortam.Net İTÜ ile Akhisar Belediye 
oldu. Salı günü oynanan ilk maçı kaza-

nan İTÜ seride 1-0 öne geçti. Yarı final 
serisinin ikinci maçı bugün yine İTÜ’nün 
evinde Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda 
oynanacak. 

Ev sahibi takım bu maçtan galibi-
yet ile ayrılması durumunda önemli bir 

avantaj yakalamış olacak. Konyaspor 
Basketbol, finale yükselmesi durumun-
da Sigortam.Net İTÜ – Akhisar Belediye 
eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşa-
cak.  
n SPOR SERVİSİ

Yetenekli minikler 
Konya’da seçilecek 

Alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edile-
rek ‘Futbol Altyapı Gelişim Projesine’ alınması ve bu proje 
kapsamında yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması 
amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 
arasındaki işbirliği ile düzenlenen U13 Futbol Altyapı Geli-
şim Projesi Futbol Turnuvası’nın 2. kademe müsabakaları 
Konya’da yapılacak. 24-25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde 
Cumhuriyet futbol sahasında gerçekleşecek turnuvaya; 
Adana, Antalya, Sakarya, İzmir, Kayseri, Samsun, Uludağ 
ve Diyarbakır gençlik ve spor kulüplerine bağlı altyapı ta-
kımları katılacak. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçukspor
U14’te mücadele edecek 

Konya Anadolu Selçukspor’un da mücadele edeceği 
2018-2019 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe 
müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile bugün baş-
lıyor. Müsabakalar 6’şar takımlı 19 grupta 23-26 Mayıs 
2019 tarihlerinde, 4’er takımlı 3 grupta ise 24 - 26 Mayıs 
2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde 
oynanacak. 

İstanbul, Edirne, Bilecik, Yalova, Düzce, Balıkesir, 
Kütahya, Aydın, Muğla, Isparta, Adana, Hatay, Kahra-
manmaraş, Diyarbakır, Van, Artvin, Erzincan, Giresun, 
Sinop, Zonguldak, Çorum ve Kayseri grup merkezlerinde 
oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birin-
cisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.ka-
deme müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları 
sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabaka-
larına katılmaya hak kazanacak. U14 Türkiye Şampiyona-
sında Kayseri’de oynanacak olan 1.kademe müsabakaları 
için 6 takım geliyor. Ankara Batıkent Kartalspor, Ankara 
Polatlı Gençlikgücü, Konya Anadolu Selçukluspor, Aksa-
ray Kılıçaslan Ortaokulu, Niğde Bor Spor ve Kırşehir 40 
Şehirgücü takımları Kayseri’de mücadele edecek. Bugün 
çekilecek olan kura çekiminin ardından 6 takım 2 grupta 
mücadele edecek. n İHA

Trabzonspor, Karaman 
ile yola devam edecek 
Trabzonspor Yönetim Kurulu, teknik direktör Ünal Ka-

raman ile yola devam etme kararı aldı. Bordo-mavili kulü-
bün önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam ile yeni 
bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Sıkıntılı bir süreçte 
görev aldığı Trabzonspor’da başarılı bir sezon geçiren 
Teknik Direktör Ünal Karaman ile yönetim kurulu arasında 
yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Uzun süreden 
beri bordo-mavili kulüpte geleceği tartışma konusu olan 
Ünal Karaman ile bordo-mavili kulüp yeni bir sözleşme 
imzalayacak. Bugün başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir araya 
gelen Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen görüşmede kendisine sunulan teklifi kabul 
ederek, anlaşmaya vardı. Karaman’ın iki yıllık anlaşma 
yaptığı belirtildi. n İHA

Beşiktaş’ta teknik direktör harekatı başlıyor
Teknik direktör konusunda bazı temaslarda bulunan Beşiktaş’ta 

ibre Tayfun Korkut’tan yana. Genç çalıştırıcıyı takımın başına getir-
mek isteyen siyah-beyazlılar, bu ismin yanı sıra Okan Buruk ve Lu-
cescu’yla da temas halinde. Son aday ise Abdullah Avcı. 

Beşiktaş, gündemindeki isimlerle temaslara başladı. Cuma günü 
oynanacak olan Kasımpaşa maçıyla birlikte 4 yıllık Beşiktaş kariyerini 
noktalayacak olan Teknik Direktör Şenol Güneş, 1 Haziran itibariyle 
de A Milli Takım’ın başına geçecek. Tecrübeli teknik adamla yolların 
ayrılmasından sonra bir an önce yeni teknik adamla anlaşmak isteyen 
siyah-beyazlılar, gerekli temasları da yaptı. 12 Mayıs’ta gerçekleşen 
kongrenin ardından teknik direktör konusuyla ilgili olarak toplantı ya-
pan yönetimde ortaya atılan ilk isimler Okan Buruk ve Tayfun Korkut 
oldu. Özellikle Tayfur Korkut konusunda birçok yönetici hem fikir olur-
ken, Okan Buruk için de olumsuz tavır takınan olmadı. Yöneticilerin 
çoğunluğu tercihini yerli teknik adamdan yana kullanırken, Mircea 
Lucescu ismi, Tayfun Korkut ve Okan Buruk’un gerisinde kaldı. Bir 
diğer alternatif ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı. 

LUCE’YE SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ 
Yeni gelecek olan teknik adama uzun süreli kontrat yapmayı 

planlayan siyah-beyazlılarda bir diğer alternatif seçenek ise sportif 
direktörlük. Mircea Lucescu’nun ismi teknik direktörlük için anılsa da, 
özellikle Başkan Fikret Orman, tecrübeli teknik adamla sportif direktör 
olarak çalışmak istiyor. Beşiktaş’ı 100. yılında şampiyonluğa ulaştı-
ran Lucescu’yu sportif direktör olarak takıma getirmek isteyen Orman, 
teknik direktör olarak da genç bir isimle anlaşarak, profesyonel bir 
ekip kurmayı hedefliyor. Şenol Güneş’in cuma günü Beşiktaş’ın ba-
şında son maçına çıkacak olması nedeniyle teknik direktör konusunu 
bir an önce çözüme kavuşturmak isteyen yönetim, bu hafta temasları 
tamamlayıp, önümüzdeki günlerde yeni hocayı açıklamak istiyor.
n İHA

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli tekvandocuları kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-

rem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası’nda 
madalya kazanan milli tekvandocuları ma-
kamında kabul etti.

Kabulde, ikinci kez dünya şampiyonlu-
ğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem 
Yaman, bronz madalya alan Rukiye Yıldırım, 
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Me-
tin Şahin ile teknik direktörler Ali Şahin ve 
Servet Tazegül yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, kabulde yaptığı ko-
nuşmada, şampiyonada elde edilen başa-
rıların kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 
“Bunun arkasının geleceğine de inanıyorum. 
Hem şampiyonalarda hem de olimpiyatlarda 
güzel bir gelecek bekliyor. Tekvando bizim 
yıldızlarımızdan biri olacak. Tokyo’dan çok 
ümitliyim.” dedi.

Gençlere güvendiklerini vurgulayan Ka-
sapoğlu, “Yeter ki inanalım, o hedefe kilit-
lenelim. Sizlerde de bu var. Sizlerden sonra 
gelecek sporcular için de rol modelsiniz. Bu 

yolu açacaksınız, yeni başarılar gelecek. Ta-
rih de bunları yazacak. Yarınlar çok daha gü-
zel olacak. Biz buna inanıyoruz. Hem tekvan-
do hem de diğer branşlarda 2020’ye yönelik 
bazı analizler yaptık. İnşallah pek çok branşta 
çok parlak bir olimpiyat bizi bekliyor.” ifade-
lerini kullandı. 

“Ülkemizde spor anlamında her türlü im-
kan var.” diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Yeter ki bu imkanları güzel bir şekilde 
koordine edelim. Sizlerin bunlardan fayda-
lanmasını iyi bir şekilde sağlayalım. Zaten 
sizlerde başaracak potansiyel, inanç var. 
İnanç en büyük imkandır. Siz bunun en güzel 
örneklerisiniz. Arkadaşlarımızın hafta sonu 
ortaya koydukları performans göğsümüzü 
kabarttı. Öyle bir zamana geldi ki 19 Ma-
yıs’tı. Bayramımıza bayram kattı. O anlamda 
da ayrıca mutlu olduk.”

İkinci kez dünya şampiyonu olan İrem 
Yaman, “Tarihe geçmek çok heyecan verici. 
2019 Dünya Şampiyonası çok önemliydi. O 

sınavı atlattık. Şimdi en büyük sınav olimpi-
yat şampiyonluğu.” diye konuştu.

Dünya üçüncüsü Rukiye Yıldırım 
ise “Üçüncü oldum, biraz üzüldüm ama kay-
bettiğim sporcu birinciliği elde etti. İnşallah 
onu da yenip olimpiyatlarda altın madalya 
alacağım.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı 
Metin Şahin de “Sporcularımız bizleri gurur-
landırdı. Moral kazandık. Hedef 2020 Tokyo 
Olimpiyatları. Psikoloijk eşik çok önemliydi, 
onu yakaladık.” şeklinde görüş belirtti.

Dünya Şampiyonası’nda gümüş madal-
ya kazanan Nur Tatar Askari sakatlığı, bronz 
madalya elde eden Nafia Kuş ise uçağını 
kaçırdığı için kabule katılamadı. Bakan Ka-
sapoğlu, dünya üçüncüsü Nafia Kuş ile tele-
fonda görüştü.

Kasapoğlu, kabulün sonunda tekvando 
kıyafeti “dobok” giydi ve siyah kuşak bağla-
dı..  
n AA



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 20 9 4 69 32 37 69
2.M. BAŞAKŞEHİR FK 33 19 9 5 48 21 27 66
3.BEŞİKTAŞ 33 18 8 7 69 44 25 62
4.TRABZONSPOR 33 17 9 7 61 44 17 60
5.EY MALATYASPOR 33 13 8 12 46 44 2 47
6.ANTALYASPOR 33 13 6 14 38 52 -14 45
7.ATİKER KONYASPOR 33 9 16 8 40 38 2 43
8.FENERBAHÇE 33 10 13 10 41 43 -2 43
9.A. ALANYASPOR 33 12 7 14 36 42 -6 43
10.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 14 10 46 47 -1 41
11.İM KAYSERİSPOR 33 10 11 12 35 48 -13 41
12.MKE ANKARAGÜCÜ 33 11 7 15 37 51 -14 40
13.KASIMPAŞA 33 11 6 16 51 59 -8 39
14.DG SİVASSPOR 33 9 11 13 45 51 -6 38
15.GÖZTEPE 33 10 5 18 35 41 -6 35
16.BURSASPOR 33 6 16 11 26 36 -10 34
17.BB ERZURUMSPOR 33 7 11 15 34 43 -9 32
18.AKHİSARSPOR 33 6 8 19 33 54 -21 26

Anadolu Kartalı 
hazırlıklarını sürdürüyor 

2018-2019 Sezonunun 34.ve son hafta maçında 25 
Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da Akhisarspor’u konuk 
edecek Atiker Konyaspor çalışmalarını sürdürüyor.

 Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut kocaman 
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenma-
na takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen 
Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipo-
vic, Mustapha Yatabare katılmazken, Ömer Ali Şahiner ta-
kımla birlikte çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başla-
yan antrenman 6’ya 3 ile devam etti. Oyuncular antrenmanı 
çift kale maç ile tamamlarken, maçın galibi Yeşil Takım 
oldu.  n SPOR SERVİSİ

Akhisar maçının 
biletleri satışa çıkıyor 
Atiker Konyaspor’un Spor Toto Süper Lig Lefter Küçü-

kandonyadis Sezonu’nun son haftasında Akhisarspor ile 
oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 19.00’da Konya 
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaş-
manın elektronik bilet satışları bugün saat 11.00’da başla-
yacak.

Konu ile ilgili Konyaspor’dan yapılan açıklamada, 
“Taraftarlarımız passolig kartları yanlarında olmadan cep 
telefonlarındaki Passo Mobil uygulamasını kullanarak QR 
kodunu stadyum turnikelerine okutarak müsabakaya giriş 
yapabileceklerdir. Biletler stadyum gişelerinden ve www.
passo.com.tr’den satılacaktır” denildi. 

Bilet fiyatları 7,5 Lira ve 75 lira arasında değişiyor.  
n SPOR SERVİSİ

RPS
Lisans sevinci
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, finansal yönetimi ve kurumsallaşma hamlelerinin 

karşılığını almaya devam ediyor. Gelecek sezon için UEFA lisansı için başvuran Anadolu Kartalı gerekli 
kriterleri sağladığı için oy birliği ile lisansı almaya hak kazandı. Süper Lig’den 6 kulüp lisans alamadı

TFF Kulüp Lisans Kurulunun inceleme-
si tamamlandı. Konyaspor da dahil olmak 
üzere Spor Toto Süper Lig’den 12, Spor Toto 
1. Lig’den 2 kulüp UEFA Lisansı alırken, 5 
kulüp Ulusal Kulüp Lisansı alma hakkı elde 
etti. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) 
yapılan açıklamaya göre TFF Kulüp Lisans 
Kurulu, yaptığı toplantıda lisans adayı ku-
lüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play 
Talimatı’nda aranan sportif, altyapı, perso-
nel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden 
inceledi. Kurul, 2019-2020 sezonu için UEFA 
ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan 
kulüpleri belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, UEFA 

Lisansı başvurusunda bulunan Akhisarspor, 
Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Be-
şiktaş, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malat-
yaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, 
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Trab-
zonspor ile Spor Toto 1. Lig’den Giresunspor 
ve İstanbulspor, UEFA Lisansı almaya hak 
kazandı. Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda 
bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde ya-
pılan inceleme sonucunda ise Spor Toto 1. 
Lig’den Altınordu, TFF 2. Lig’den Etimesgut 
Belediyespor, Hacettepe, Kırklarelispor ve 
Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne lisans ve-
rildi.

Buna göre; 14 kulüp UEFA Lisansı, 5 

kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazan-
dı. TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2. Lig’den 
TFF 3. Lig’e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve 
Finansal Fair Play Talimatı’na göre herhangi 
bir yaptırım uygulanmamasına karar verdi. 
Kurul, kalan 47 kulübe ise kriter eksiklerini 
tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 
ila 60 gün ek süre tanıdı.

KRİTERLERİ KARŞILADI
Atiker Konyaspor, Türkiye Futbol Fede-

rasyonu Kulüp Lisans Kurulu kararı netice-
sinde 2019-2020 sezonu için UEFA Kulüp 
Lisans ve Finansal Fair-Play Lisansı almaya 
hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu bu 
kararı içeren yazısını Kulüp Lisans Kurulu 

Başkanı Naim Demirel ve kurul  üyelerinin 
imzasıyla Konyaspor’a gönderdi.Başvu-
runun oybirliğiyle neticelendirildiği yazıda 
“Sunulan dosyaların ve uzman raporlarının 
incelenmesi sonucunda; lisans başvurusun-
da bulunan kulübün, TFF Kulüp Lisans ve 
Finansal Fair-Play Talimatı’nda düzenlenen 
Sportif, Altyapı, Personel- idari, Hukuki ve 
Mali kriterleri tam ve gerekli şekilde karşı-
ladığı tespit edilerek; UEFA Kulüp Lisansı 
başvurusunda bulunan lisans adayı kulübün, 
TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Tali-
matı’nın 18. Maddesi uyarınca UEFA Kulüp 
Lisans talebinin kabulüne, oybirliğiyle karar 
verildi” ifadeleri yer aldı. n AA

Altay’ın genç stoperi
devlerin radarında

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’un Altay’ın genç stoperi 
Ulaş’ın peşinde olduğu iddia edildi.

İhlaş Haber Ajansı’nın iddiasına 
göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Al-
tay’ın stoperi Ulaş Zengin gösterdiği 
performansla Fenerbahçe ve Galatasa-
ray’ın yanı sıra Konyaspor’un radarına 
girdi. 

Ligin ikinci yarısında gösterdiği per-
formansla formayı kapan ve başarılı bir 
performans sergileyen Altay’ın 21 ya-
şındaki stoperi Ulaş Zengin, Spor Toto 

Süper Lig ekipleri tarafından takip edi-
liyor. Başarılı stoperi başta Fenerbahçe 
ve Galatasaray olmak üzere Konyaspor, 
Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor’un 
da takip ettiği öğrenildi. Şu anda takım 
çalıştırmayan Rıza Çalımbay’ın da genç 
stoperi birkaç kez canlı gözle izlediği ve 
olumlu not verdiği belirtilirken, genç 
oyuncu için bu kulüplerin siyah-beyaz-
lıların kapısını çalmasına kesin gözüyle 
bakılıyor. Altay altyapısından yetişen 
Ulaş’ın kulübüyle 2020 yılına kadar söz-
leşmesi bulunuyor.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor yönetiminden destek harekatı
Trabzonspor başkanı Ahmet 

Ağaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi ile 
önemli bazı sorunlarının aşıldığını ve 
bu sayede Avrupa Ligi’ne gidebilme 
umutlarının doğduğunu açıklaması 
Konyaspor yönetimini harekete geçir-
di. Konyaspor yönetimi, uzun yıllardır 
bazı Süper Lig takımlarına siyasilerin 
desteği ile sağlanan imtiyazların ada-
letsizlik oluşturduğunu, Konyaspor’un 
hiçbir konuda destek alamadığını yet-
kililere iletti ve destek istendi. 

AĞAOLU’NUN AÇIKLAMASI 
GÜNDEM OLUŞTURDU

Ligi üst sıralarda bitirmeyi garan-
tileyen Trabzonspor, finansal fair-play 
anlaşmasına uymadığı gerekçesi ile 
UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş-
ti Karadeniz temsilcisinin UEFA’dan 
en az 2 yıl men cezası alması bekle-

niyordu. Beklenen karar sonrası ligi 
6. Sırada bitirme ihtimali olan ta-
kımlar heyecanlanırken Trabzonspor 
Başkanı Ali Ağaoğlu’nun açıklaması 
gündeme geldi. Trabzonspor Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu, UEFA süreciyle ilgili 
önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, 
“Fair-play anlaşmasına uymadığımız 
için Disiplin Kurulu’na sevk edildik. 
Bunun cezası da ‘1 ya da 2 yıl Avrupa 
kupalarından men edilme’ cezasıdır. 
Sorunları çözmeye çalışıyoruz. Hat-
ta bugün çözüme kavuşması zor bir 
sorun Sayın Cumhurbaşkanımızın 
devreye girmesi ile çözüme ulaştı. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza bu soru-
nun ortadan kalkmasında göstermiş 
oldukları çabadan dolayı kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum. Çok çabuk 
karar verilmesi gerekiyordu, Sayın 
Cumhurbaşkanımız devreye girmesi 

ile bu sorunu sıkıntısız şekilde atlat-
tık.” dedi.

KONYASPOR HAKKINI ARIYOR
Bu gelişmelerin ardından Atiker 

Konyaspor yönetimi harekete geç-
ti. Siyasilerle ve hükümetin önemli 
isimleri ile iletişime geçen Konyaspor 
yönetimi, uzun yıllardır İstanbul ta-
kımları ve Trabzonspor’a siyasilerin 
desteği ile önemli avantaj sağlandı-
ğını anlattı. Son olarak Trabzonspor 
örneğini ortaya koyan Konyaspor yö-
netimi, Konyaspor’un hiçbir dönem-
de herhangi bir destek almadığını 
muhataplarına iletti. Eşit mücadele 
ortamının zarar gördüğünü ifade eden 
Konyaspor yönetimi, Konyaspor’a ge-
reken desteğin sağlanmasını rica etti. 
Konyaspor’un isteği haklı bulunurken 
destek sözü verildiği gelen bilgiler 
arasında.  n SPOR SERVİSİ
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Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad.
No: 69 Karatay / KONYA / TURKEY

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

1994 yılında İstanbul Yenibosna’da vatani görevini yaparken ‘kendini vurdu’ denilerek al bayrağa sarılı tabutu kapısına getirilen şehit Hüseyin 
Koçal’ın eşi Fatma Koçal, olayla ilgili 8 yıl zorluklarla süren hukuk mücadelesinin galibi oldu ve eşinin şehitlik hakkını zorla kazandı

Onurlu ve gururlu bir
mücadeleyle kazandı

Ezilmekten çekinme... Gerilemekten 
sakın! İradenle olmalı bütün uzaklar ya-
kın, Dolu dizgin yaparken ülküne doğru 
akın, Ateşe atılmalı, denize dalmalısın. 
Ölümlerden sakınma, meyus olmaktan 
utan! Bir kere düşün nedir seni dünyada 
tutan? Mefkuresinden başka her varlığı 
unutan, Kahramanlar gibi sen ebedi kal-
malısın...

*** 
Hüseyin Koçal, İstanbul Yenibos-

na’da 1994 yılında askeri inzibat olarak 
vatani görevini yaptığı sırada yaşamını 
yitirir. Arkasında gözü yaşlı bir eş, kuca-
ğında bir oğlan,  daha doğmamış kızını 
bırakmıştır. Önce şehit sayılmaz Hüse-
yin Koçal. 

*** 
21 yaşındayken eşi Hüseyin Koçal’ın 

vatani görevi inzibat olarak yaparken, 
Albayrağa sarılı tabutu gelir. Şehit sayıl-
maz ancak o eşinin kendini vurduğuna 
inanmaz, şehidinin hakkını aramak için 
parmağındaki yüzüğüne kadar satar, ça-
paya gider, dava açar ve adalet arar. 8 yıl 
süren hukuk mücadelesi sonunda ada-
let tecelli eder, gerçek ortaya çıkar, eşi-
nin “şehitlik” hakkını kazanır. “Hüseyin 
Koçal şehit” sayılmıştır. O artık bir şehit 
eşidir, çocukları da şehit çocuğu.

*** 
Şehit eşi Fatma Koçal: “Benim eşim 

bir kere öldü. Ben 25 senedir kaç kere 
öldüm, onu ben bilirim, yaşayan benim”

*** 
Fatma Koçal. 21 yaşındayken eşi 

Hüseyin Koçal’ın vatani görevi inzibat 
olarak yaparken, ‘kendi kendini vurdu’ 
denilerek Albayrağa sarılı tabutu ge-
lir. Ancak o eşinin kendini vurduğuna 
inanmaz, şehidinin hakkını aramak için 
parmağındaki yüzüğüne kadar satar, ça-
paya gider kazandığı parayla dava açar 
ve adalet arar. 8 yıl süren hukuk müca-
delesi sonunda adalet tecelli eder, ger-
çek ortaya çıkar, eşinin “şehitlik” hakkını 
kazanır. “Hüseyin Koçal şehit” sayılmış-

tır. O artık bir şehit eşidir, çocukları da 
şehit çocuğu.

Hayatın gerçeğidir. Vatanını, bayra-
ğını beklemek için gencecik yaşında, ar-
kasında genç bir eş ve kucağında çocu-
ğunu bırakarak askere gitmiştir Hüseyin 
Koçal. Bu okuyacaklarınız bir roman, hi-
kaye, dizi ya da film senaryosundan iba-
ret değil. Hayatın gerçeği, yaşanmışlığın 
ta kendisidir. Eşi, vatan için, bayrak için 
görevini yaptığı sırada yaşamını yitir-
miştir ancak şehit sayılmamıştır. Eşinin 
hakkını arayan Anadolu kadınının mü-
cadelesidir bu aslında. Acısını bir tarafa 
koymuş, eşinin hakkı ve çocukları için 
yaşamıştır, şehit eşi Fatma Koçal. Tam 
bir ‘Anadolu Kadını’ Fatma Koçal. Dim-
dik ayakta durmuş, çocuklarına hem 
ana hem baba olmuştur, yaşamın bütün 
zorluklarına rağmen onları büyütmüş, 
okutmuştur. 

7 Şubat 1994 tarihinde İstanbul 
Yenibosna’da askeri inzibat olarak va-
tani görevini yaparken yaşamını yitiren 
Hüseyin Koçal’ın eşi, 8 yıllık sürecek bir 
hukuk mücadelesini başlatır ve sonunda 

da kazanır. “Hüseyin Koçal şehit” sayıl-
mıştır. O artık bir şehit eşidir. 

Şehit eşi Fatma Koçal, “İstanbul 
Yenibosna’da inzibat olarak askerliğini 
yapıyordu. Yemekhane uzakmış, yemek 
götürüp getirirken, arkasındaki araçtan 
vurmuşlar eşimi. Tabi bunların hepsini 
sonradan öğreniyoruz” diye konuştu. 

“EŞİN VURULDU” DEDİLER
Eşinin şehit haberini ilk aldığı anı 

ise Fatma Hanım, “Eskiden adet var-
dı, baba oğullar bir evde otururdu. Biz 
de Kaynanamgille beraber otururduk. 
Sonra ayırdılar bizi, bir eve çıkardılar. İlk 
önce onlara haber gitmiş, sonra annem 
geldi götürdü bizi. ‘Eşin vuruldu’ dediler. 
İlk orada haberini aldım” diyerek sanki 
o anları tekrar yaşıyormuşçasına aktardı. 

Şehit eşi Fatma Koçal, daha sonra 
yaşanan süreci ise şöyle anlattı:

“Eşim izne geldiğinde dedi ki; ‘Fat-
ma beni arkamdan vuracaklar. Atışa 
gittik, orada birinciliği kazandım’. Görev 
yaptığı yerde üstleri varmış, ‘Biri çok 
iyi, babam gibi, cebime harçlığımı bile 
koyar. Öbürü benimle zıt gider, beni 
arkamdan vuracak’ derdi sürekli. Böyle 
korkusu vardı eşimin. Nasıl oldu bilmem 
ama elbiselerini bile yakmışlar. Cena-
zesinden bir yıl sonra başvurumu yap-
tım, bildirdim. Heyet raporuyla beraber 
geldiler, eşimin kabrini açtılar. ‘Kendi 
kendini vurmuş’ diyorlardı ya öyle olma-
dığını kaburgalarının şeklinden bildiler. 
Ondan sonra öldürüldüğü anlaşıldı. Ay-
lığım da daha sonra bağlandı.”

“ALLAH’INDA BİR ADALETİ VAR”
Kadın başına yaşadıklarının ve yap-

tıklarının çok zor olduğunu ifade eden 
şehit eşi Fatma Koçal, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Beni İstanbul’dan aradılar ‘eşi ola-
rak şikayetçi misin?’ diye sordular. Ben 
şikayetçi oldum, avukat tuttum. Aradan 
8 yıl geçtikten sonra davamı kazandım. 
Eşimin ölümüne sebep olan faillerini 
buldular, yakalandılar. Olaya dahil olan 
erin biri şahitlik yapmış, doğru söyle-
miş, diğerlerinin hepsi yalan söylemiş. 
Az bir para cezasıyla cezalandırılmışlar. 
Allah’ın da bir adaleti var” dedi. 

Eşinin hakkını aramak için dava aç-

mak ve mektup parasını karşılamak için 
parmağındaki yüzüğüne varıncaya ka-
dar satmış Fatma Hanım, daha sonraki 
süreçte ise bunun için çapaya gitmiş, 
dava giderlerini karşılamış. 

Şehit eşi Fatma Koçal, “Eşim vefat 
ettiğinde kucağımda 10 aylık oğlum 
vardı. Kızıma da 2 aylık hamile olduğu-
mu, eşimin hayatını kaybetmesi sonra-
sı öğrendim. Benim eşim bir kere öldü. 
Ben 25 senedir kaç kere öldüm, onu 
ben bilirim, yaşayan benim. Allah’ıma 
çok şükür, iki çocuğumu da kuru ağa-
cın dibinden misali iki fidan yetiştirdim. 
Çocuklarımı analı babalıdan daha gü-
zel yetiştirdim. Gücümün yettiği kadar, 
yanlışımla doğrumla, cahilim ancak ço-
cuklarımı güzel yetiştirdim. Oğlum, hu-

kuk fakültesini bitirdi, kızım ise Üniver-
sitede Fizik Tedavi Bölümü’nü okuyor.”

Fatma Hanım, okuma yazmayı eşi-
nin şehit olması sonrası öğrenmiş, şu 
anda çok kitap okuyan biri. 

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet 

vatanımız için şehadet şerbetini içmiş, 
aziz şehidimiz Hüseyin Koçal’ı rahmet 
ve minnetle andık, eşi Fatma Koçal’a 
plaket takdiminde bulunduk. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağla-
mak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü 
koruma uğruna her türlü fedakarlığı 
gösteren şehidimiz Hüseyin Koçal’a bir 
kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz, 
mekanı cennet, ruhu şad olsun, ailesine 
sabırlar ihsan eylesin.
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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’
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“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 23 MAYIS 2019

Otizmli bir birey olan 3 yaşındaki Sıraç, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda aldığı eğitimlerin ardından büyük bir değişim 
yaşadı. İlerleyen zamanlarda normal yaşıtları ile aynı seviyeye gelmesi beklenen Sıraç’ın annesi, yaptığı açıklamalarda, otizmli 
bireylerde zamanın çok önemli olduğunu ve en küçük belirtide psikiyatr yardımı ile eğitime başlanması gerektiğini ifade etti

‘Zaman aleyhinize işliyor!’
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 

Vakfı (SOBE), yüzlerce otizmli bireye 
eğitim vermeye devam ediyor. Bu-
rada eğitim alan bireylerden bazıları, 
erken teşhis ile otizmi yenebiliyor. 
Yaklaşık 19 aylıkken otizm teşhisi 
konan ve hızlı bir şekilde eğitimlere 
başlanan 3 yaşındaki Sıraç’ın otizmi 
yenebileceği söyleniyor. Konuyla il-
gili Konya Yenigün Gazetesi’ne açık-
lamalarda bulunan Sıraç’ın annesi, 
otizmli bireylerde ailelerin hızlı bir 
şekilde eğitime başlaması gerekti-
ğini belirtirken, SOBE’ye verdikleri 
eğitimden dolayı teşekkür etti.
10 DAKİKA İÇİNDE TEŞHİ KONULDU

SOBE’de aldığı eğitimlerde 
sonra gelişim gösteren Sıraç, ken-
di yaşıtları ile okula başlayabilecek. 
Sıraç’ın annesi yaşadıkları süreci 
şu şekilde anlattı: “Sıraç ilk başlar-
da normal çocuklar gibi kelimeleri 
çıkarmaya başlamıştı. Fakat daha 
sonra kelimeler yok olmaya başladı. 
Yürümeye başladıktan iki üç ay son-
ra kadar kendince değişik hareket-
ler geliştirdi. Parmaklarının uzunda 
yükselmeye, dans eder gibi hareket 
etmeye başladı. İlk başlarda bizim 
hoşumuza gitti. Çok hareketli, arı 
dansı yapıyor dedik. Sonra baktık ki 
Sıraç ilerlemiyor. Olan kelimeler de 
yok olmaya başladı. Bu hoşumuza 
giden arı dansı sürekli olarak artıyor-
du. Böyle olunca biz şüphelenmeye 
başladık, ilk olarak babası şüphe-
lendi. Ben bu duruma tepki göster-
dim. ‘Erkek çocuk geç konuşur’ gibi 
şeyler söyledim. Çevremizden de 
bu şekilde söyleyenler olmuştu. 16. 
ayda biz psikiyatra götürecektik ama 
götürmedik. Aradan üç ay geçtikten 
sonra bir gün eşim geldi. Kendisi hiç 
iyi değildi. İnternet üzerinden ko-
nuşma dili ile ilgili videolar izlerken, 
otizme ulamış. Bana da gösterdi ve 
‘Sıraç’ın hareketlerine çok benziyor’ 
dedi. İlk başta tepki gösterdim, izle-
medim, kabul edemedim ama biraz 
zaman geçince göz ucuyla izlemeye 
başladım. Eşimin de dediği gibi ha-
reketler çok benziyordu. Benim de 
başımdan kaynar sular inmeye baş-
ladı. Ve biz psikiyatra gittik. Burada 
doktor, Sıraç’a seslendi, göz teması 

kurmaya çalıştı ama o tamamen or-
tamdan kopuk oradaki bilgisayar ile 
ilgilendi. 10 dakikada hiçbir şüphe-
sinin olmadığını ve Sıraç’ın otizmli 
olduğunu söyledi. Tanının konulma-
sından sonra eve nasıl gittiğimizi bil-
miyoruz tabi biz. Uzun süre ağladık. 
Normalde otizmli çocuklarda baba-
ların kabullenmediği söylenir. Ama 
ben kabullenemedim. Tabi bu işte 
ağlamanın bir faydası yok, zaman 
sürekli olarak aleyhinize işliyor. Be-
yin belli bir yaştan sonra kendisini 
kapatıyor. Otizmi yenebilmeniz için 
beyin kapanmadan ne katabilirseniz 
o kadar iyi. 

2-3 SENE İÇİNDE 
YENEBİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİ

Biz daha sonra tavsiye üzerine 
ilk olarak SOBE’ye geldik. Sıraç’ın 
tedavi süreci burada Bünyamin 
Hoca ile başladı. O da görür görmez 
otizm olduğunu söyledi. Ama bize, 
Sıraç’tan çok umutlu olduğunu 2-3 
sene içinde otizm yenebileceğini ifa-
de etti. Otizm yelpazesi çok geniş, 
hangi noktada olduğunuz çok önem-
li. Doktorlar bile tam olarak ne oldu-
ğunu bilmiyor. Ama biz Bünyamin 
hocadan bunu duyunca biraz olsun 
umutlandık. Ve SOBE’de tedaviye 
başladık.

İNSANLAR BİRBİRİNE 
BAKARAK ÖĞRENİR

SOBE’de ilk olarak göz teması 
sağlanması için eğitimler aldı Sıraç. 
Ben kendim öğretmen olmama rağ-
men bilmiyordum, burada öğrendim 
ki; insanlar birbirine bakarak öğreni-
yormuş. Çocuklara dikkat ederse-
niz, size uzun uzun bakıyorlar ve o 
şekilde bir şeyler öğreniyorlar. Sıraç 
bakmıyordu hiç. Burada bakmayı ve 
insanlarla göz teması kurmayı öğ-
rendi. Tabi her şeyden önce kendi-
sini tanıması gerekiyordu. O yüzden 
ikinci olarak adına bakmayı öğrendi. 
Eskiden seslendiğimiz zaman bize 
bakmıyordu. Şimdi bu değişti, ismini 
söylediğimiz zaman bize dönüp ba-
kıyor. İlk başlarda kelimeleri unut-
muştu. Kelimeleri yeniden söyleme-
ye başladı ve iki kelimelik cümleler 
kurmaya öğrendi. En büyük değişim 
davranışlarında oldu. O da normal 

çocuklar gibi davranmaya başladı. 
Eski gibi hareketler yapmıyor artık. 
BİZİM DÖRT GÖZLE BEKLİYOR ARTIK

Sıraç ilk başlarda biz eve gel-
diğimizde koşarak kapıya gelirdi. 
Sonrasında ona biz top havuzu aldık, 
sürekli olarak onun içinde oturmaya 
başladı. Hiç kimse ile ilgisi yoktu, 
annesi – babası gelmiş umursamı-
yordu. Aldığı eğitimlerden sonra ye-
niden eskiye dönmeye başladı. Kapı-
da karşılıyor artık, ‘anne geldi, baba 

geldi’ gibi cümleler kuruyor. Bir ara 
hiç umurunda değildik. Şimdi bizi 
dört gözle bekleyen bir çocuğumuz 
var. Bazen biz gittiğimizde ağlıyor. 
Normal çocuklar gibi tepkiler vere-
biliyor. 

SIRAÇ YAŞITLARI 
İLE OKULA GİDECEK

Sıraç SOBE’de çok yoğun bir 
eğitim alıyor. İmkanımız olduğu tak-
dirde bu eğitimin süresini artırmayı 
istiyoruz. Aynı zaman önümüzdeki 

süreçte kreşe gitmesini planlıyo-
ruz. Burada Bünyamin hocanın ve 
psikiyatrın dediğine göre de, Sıraç 
normal yaşıtları ile okula gidebilecek 
ve hiçbir şekilde geri kalma durumu 
olmayacak. Bunları Sıraç’ın ilerleme 
durumuna göre söylüyorlar, biraz 
daha zaman geçtikten sonra kesinlik 
kazanacak.

UMUT VE UMUTSUZLUK 
ARASINDA GİDİP GELİYORSUNUZ

Aile olarak biz de zor bir süreç-
ten geçtik ve henüz bitmedi o süreç 
devam ediyor. Ben otizmle ilgili yap-
tığım araştırmalarda, otizmli birey-
lerin ailelerinin, down sendromlu bi-
reylerin ailelerine göre çok daha fazla 
yıprandıklarını okumuştum. Çünkü 
otizmde bir belirsizlik var. Umut ve 
umutsuzluk arasında sürekli ola-
rak gidip geliyorsunuz. Ben bunu 
ilk okuduğumda anlayamamıştım. 
Ama yaşadıkça insan anlıyor. Şu an 
Sıraç’ın ilerleme seviyesi oldukça iyi. 
Buna rağmen sürekli olarak bazen 
çok iyi, normal yaşıtlarını yakaladı 
diyorsunuz. Bazen de en küçük bir 
problemde yere çakılıyorsunuz. Bu 
git-geller çok yıpratıcı oluyor. Özel-
likle ilk teşhis konulduğunda ciddi 
anlamda psikolojik olarak aileyi etki-
liyor. Otizmin çok geniş bir yelpazesi 

olması ve nerede olduğunuzu tam 
olarak bilememeniz, belirsizlik, en 
çok etkileyen durumlar. 

AİLELER YANILGIYA DÜŞMESİN
Otizm kız çocuklarına göre, er-

keklerde 4 kat daha fazla görülen 
bir durum. Ama Türk toplumunda, 
‘Erkek çocuğu geç konuşur’ algı-
sı var. Kesinlikle böyle bir şey yok. 
Geç konuşacaktır gibi bir yanılgıya 
düşmesin aileler. Eğer çocuk belli 
bir dönemden sonra konuşmuyor-
sa, göz teması kurmuyorsa, el sal-
lamıyorsa kontrol ettirilmeli. Bana 
annem, ‘bu çocuk hiç el sallamıyor, 
diğer çocuklara Allah kaç dediğimiz 
zaman parmağını kaldırıyor. Bu hiç 
yapmıyor’ diyordu. Bende ‘Yapmaz-
sa yapmasın, ilerleyen zamanlarda 
yapar’ demiştim. Ama böyle şeylerin 
çok önemli olduğunu daha sonra an-
ladım. Aileler bu şekilde eksiklikler 
hissettikleri anda, kim ne dersin mu-
hakkak psikiyatra gitsinler. Ve lütfen 
geç kalmasınlar. 

BELKİ NE KADAR ÖNEMLİ 
BİR İŞ YAPTIKLARININ

 FARKINDA DEĞİLLERDİR
Sıraç’ın iyileşmeye çok yakın ol-

duğu söyleniyor. SOBE olmasaydı 
ben Sıraç’ın bu kadar ilerleyebilece-
ğini düşünmüyordum. Belki bütün 
aileler SOBE hakkında güzel şeyler 
söylüyordur ancak bunlar bizim 
samimi duygularımız. Diğer reha-
bilitasyon merkezlerini de gördük. 
Burada içeri girdiğiniz anda sizi bir 
ferahlık karşılıyor. Değerli olduğu-
nuzu ve bu çocukların özel olduğunu 
hissediyorsunuz. Eğitimciler çok iyi. 
Genç bir kadrosu olmasına rağmen 
herkes çok ciddi bir şekilde bireylerle 
ilgileniyor. Maddi ve manevi anlam-
da bizim için çok önemli bir nimet. 
Ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. 
İnsanlar sizi anladığını söylüyor ama 
anlamıyorlar. Böyle bir yeri düşün-
mek, hayal etmek, bu çocukların bir 
şeyler kazanabileceğini düşünmek 
herkesin yapabileceği bir şey değil. 
Yapan, eden ve sebep olan herkese 
ayrı ayı teşekkür ediyorum. Ne kadar 
önemli bir iş yaptıklarının belki ken-
dileri bile farkında değildir ama biz 
bunun farkındayız…”


