
Kalbine bıçak darbesi 
alan Doğanhisar 

Belediye Başkanı İhsan 
Öztoklu, tedavi gördüğü 

Ilgın Dr. Vefa Tanır 
Devlet Hastanesinde 

yaşamını yitirdi. Öztoklu 
dün dualarla toprağa 

verildi 

ESKİ BAŞKANIN 
OĞLU SALDIRDI 

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan 
Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahal-
lesinde Doğanhisan önceki dönem 
Belediye Başkanı Abdullah K’nın 
oğlu Abdurrahman K. tarafından 
uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kal-
dırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Olayın ardından Abdurrahman K. , 
Abdullah K. ve Osman K. gözaltına 
alınırken, Başköy Mahallesi’nde Va-
lilik kararıyla tedbir alındı.

ÇİÇEK: OLAYIN 
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Merhum Başkan İhsan Öztoklu’nun 
cenazesi memleketi Doğanhisar’da 
toprağa verildi. Cenazeye Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, AK Parti ve 
MHP İl Başkanları, Milletvekilleri ve 
siyasi parti temsilcileri ile belediye 
başkanları katıldı. Konuyla ilgili açık-
lama yapan MHP İl Başkanı Murat 
Çiçek, olayın takipçisi olacaklarını 
belirterek, Öztoklu’nun ailesine baş-
sağlığı diledi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Ümmet için 
dua ettiler

Şehidin kanı 
yerde kalmadı

Büyükşehir, Karatay, Meram ve Selçuklu 
Belediyesi Gençlik Meclisi’nin birlikte bu yıl 

9.’sunu düzenlediği geleneksel Ümmet İftarı’na 
katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu 
organizasyonun ümmetin acılarının dinmesine 

vesile olmasını diledi.  n SAYFA 2’DE

Diyarbakır’ın Lise ilçesinde 2018 yılında şehit 
olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet 
Ufacak’ın faili olan teröristin ölü ele geçirilmesi 
şehidin Akşehir’de yaşayan ailesini sevindirdi.  

n SAYFA 4’TE
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Trafik magandası 
10 yıl ceza aldı

Göreve giden Olay Yeri İnceleme 
Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu 

minibüse çarparak 1 polisin şehit 
olmasına, 2 polisin de yaralanma-
sına neden olan sürücünün tam bir 

trafik magandası olduğu ortaya çıktı. 
n SAYFA 6’DA

02 Çevik Kuvvet’ten 
anlamlı iftar 07 Sokaklar çocukların

oyun alanıdır! 12 KTÜN’de öğrenciler
projelerini sergiliyor

Tatbikatı izlediler
Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet 
Komutanları, 3. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’ndaki “Anadolu 
Ankası Tatbikatı”nın kapanış 
törenine katıldı. Burada kısa bir 
açıklama yapan Akar, “FETÖ ile 
mücadele bitmedi, devam ediyor. 
Yeni bilgiler, belgeler çıktıkça 
yapılması gereken ne varsa 
bunları yaptık, yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.  
n SAYFA 7’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Arnavutluk’ta doğan ve 
ailesiyle Konya’ya yerleşen 
Sabile, Konya’da herkesçe 
tanınır. Sabile’nin ölümü 
ile Konya Hükümet 
Meydanı adeta sessiz kalır. 
n SAYFA 3’TE

Sessizlik çöktü

Şehit ablası Havva Esen: 
“Emir büyük yerden 
Allah’tan geldi. 25 sene 
oldu ancak daha 25 gün 
gibi acısını hala içimizde 
yaşıyoruz” dedi.
 n SAYFA 15’TE

‘Emir Allah’tan’

Âlim ve evliyaların şehri Konya’nın 
manevi şahsiyetlerinden biri de 
Hindistan’dan Konya’ya gelmiş, 

ilmi kişiliği, yaşantısı, kerameti ile 
dikkat çekmiş Şeyh Fazıl Hüseyin 

Söylemez Efendi’dir. 
n SAYFA 4’TE

Gezici bir derviş

Otizmli bireylerin 
aileleri “Her şey ço-
cuklar için” diyerek 

sabırla çocukları 
için en iyisini yap-

maya çalışıyor. 
 n SAYFA 16’DA

Mücadele ediyorlar

YERALTU SUYU 
TAKİP EDİLECEK 

Yeni bir projeye imza atıldı 

Devlet Su İşleri (DSİ) 
4. Bölge Müdürlüğü ile 
Konya Ovası Projesi 
(KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi arasında imzala-
nan protokol ile “Konya 
Kapalı Havzası Yeraltı-
suyu Potansiyeli ve Ge-
leceğinin Araştırılması 
Projesi” kapsamında, 
havza genelinde yer altı 
suyu anlık takip altına 
alınacak.

n HABERİ SAYFA 7’DE

Başkana acı veda
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Büyükşehir, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi’nin birlikte bu yıl 9.’sunu düzenlediği geleneksel Ümmet İfta-
rı’na katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu organizasyonun ümmetin acılarının dinmesine vesile olmasını diledi

Ümmet iftarında 
ümmet için dua ettiler

Çevik Kuvvet’ten anlamlı iftar
Konya Emniyet Müdürlüğü Çevik 

Kuvvet Şube Müdürü Fatih Anamur, 
tüm ekibi ile birlikte özel gereksi-
nimli gençlerin gönüllerini almak 
için Gökcem Konya Down Kafe’de if-
tar yemeğinde bir araya geldi. Çevik 
Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli 
ile birlikte böylesine güzel ve özel 
gençler ile iftar yapmanın ayrı bir 
mutluluk olduğunu ifade eden Şube 
Müdürü Fatih Anamur, “Ekip arka-
daşlarımız ile birlikte bu gençlerimiz 
için her zaman elimizden gelen tüm 
desteği vermek için gayret ettik. Ekip 
arkadaşlarımız ile birlikte yaptığımız 
istişare ile bu mübarek günde bir if-
tar yemeğini de bu gençlerimiz ile 
birlikte yapmak istedik.

İnanın yavrularımızın yüzlerin-
de ki gülümse görülmeye değerdi. 
Kendi elleri ile bizlere hem hizmet 

ettiler hem hep birlikte iftar yapma 
mutluluğu yaşadık. Bizlere bu imka-
nı veren ve gençlerimiz ile bir araya 

gelme imkanı sağlayan Gökcem Kon-
ya Down Kafe ve Restoran kurucuları 
Uğur ve Yasemin Devecioğlu ve tüm 

ailesine yürekten teşekkür ediyorum. 
Bundan sonra her fırsat bulduğumuz 
da bu yavrularımız ile birlikte olmaya 
devem edeceğiz” dedi.

Gökcem Konya Down Kafe ve 
Restoran Kurucusu Uğur Devecioğlu 
ise Konya Emniyet Müdürlüğü Çevik 
Kuvvet Şube Müdürü Fatih Anamur 
ve tüm ekibine bu anlamlı hareket-
lerinden dolayı teşekkür ederken, 
“Bizim tek hedefimiz var bu gençleri-
mizin mutlu olmaları. Yavrularımızın 
mutlulukları ise yapılan bu tür ziya-
retler ile daha da artıyor. Hem bizle-
re hem gençlerimize bu mutluluğu 
veren değerli misafirlerimize bende 
teşekkür ederim” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Konya Büyükşehir, Karatay, Meram 
ve Selçuklu Belediyesi Gençlik Meclisi 
tarafından ortaklaşa düzenlenen “9. Ge-
leneksel Ümmet İftarı”na katıldı. İftarı-
nı hurma, simit ve su ile açan Başkan 
Kılca, “Gönüllerimizi doyurduğumuz bu 
ümmet sofralarının İslam coğrafyasın-
daki acıları dindirmesine vesile olmasını 
diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir, Karatay, Meram 

ve Selçuklu Belediyesi Gençlik Mecli-
si’nin her yıl düzenlediği “Ümmet İf-
tarları”nın 9’uncusu bu yıl da Mevlana 
Meydanı’nda gerçekleştirildi. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca program 
öncesinde Kılıçaslan kursiyerleri tara-
fından sergilenen ebru ve resim sergile-
rini gezdi. İslam coğrafyasındaki zulme 
dikkat çekmek için gerçekleştirilen ve 
ilginin bir hayli yoğun olduğu programa 
katılanlar, iftarlarını simit, hurma ve su 

ile açarken, katılımcıların 1 günlük iftar 
bedeli Yemen’e bağışlandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, geleneksel hale gelen “Ümmet 
İftarı”nı düzenleyen Konya Büyükşe-
hir, Karatay, Meram ve Selçuklu Bele-
diyesi Gençlik Meclisi ile vatandaşlara 
teşekkür etti. Başkan Kılca, “En zengin 
sofra paylaşılan bir sofra, en lezzetli ye-
mek paylaşılan bir yemektir. Burası da 
ümmetin sofrasıdır. Hep birlikte gö-

nüllerimizi doyurduğumuz bu anlamlı 
sofraların, dünyanın dört bir yanındaki 
kardeşlerimizi daha iyi anlamamıza, on-
ları unutmamamıza ve daha da önemli-
si acılarını bir nebze de olsa dindirmeye 
vesile olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı. Programa Konya Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Hiz-
metleri Dairesi Başkanı Alper Oral, Me-
ram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Şenyiğit, AK Parti İl Gençlik Kolları Baş-

kanı Ahmet Murat Koru, AK Parti Ka-
ratay İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mu-
hammet Fatih Sert ve gençlik meclisi 
üyelerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarından gençler ve vatandaş-
lar katıldı. Başkan Hasan Kılca; iftar 
programının ardından Doğuş Mahalle-
sindeki Kumköprü Yavuz Sultan Selim 
Camii’nde teravih sonrası vatandaşlarla 
bir araya gelerek, mübarek Ramazan 
şeriflerini tebrik etti. n HABER MERKEZİ
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Arnavutluk’ta doğan ve ailesiyle Konya’ya yerleşen Sabile, küçükken yaşadığı rahatsızlık sonucu akli dengesini 
kaybeder. Konya’da herkesçe tanınmaya başlayan Sabile’nin ölümü ile Konya Hükümet Meydanı adeta sessiz kalır

Ölümüyle meydan sessiz kaldı!
Konya’nın güllerinden olan Sabile, kü-

çükken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu akli 
dengesini kaybetmişti. Arnavutluk Preştine 
sancağı Hertişik köyünde doğan Sabile, 12-
13 yaşlarına kadar burada yaşamış sonra-
sında ise ailesiyle Konya’ya gelir. Konya’da 
yaşamaya çalışan Sabile, çok geçmeden 
babasını kaybeder. Sabile’yi ablası büyütür. 
23.09.1965 günü kırk dokuz yaşında ya-
kalandığı zatürreden kurtulamayarak vefat 
etti. Aynı gün Musalla Kabristanına defne-
dildi. Sabile’nin ölümü ile Konya Hükümet 
Meydanı cidden ıssız kalmıştır. Oldukça 
sıkıntılı geçen Sabile’nin hayatı hakkında 
Konya’nın Gülleri’nde Ali Işık şunları an-
latıyor: 1960 öncesi çocukluk yıllarım… 
Güllükbaşı’nda otururduk o zamanlar. Ya-
nımızda kalan amcam Bedesten içinde bir 
terzinin yanında çalışıyordu. Bazı günler 
anacığımın işe dalıp beni unuttuğu anlarda 
bir pundunu bulup soluğu amcamın çalıştığı 
dükkânda alırdım. Ustası Mehmet amcanın 
güleç yüzü, tatlı dili ikramları bu kaçışları-
mın suç ortağıydı. Evden Mehmet amcanın 
dükkanına giderken mecburen Hükümet 
Meydanı’ndan geçerken mutlaka görürdüm 
Sabile’yi. Korkumdan uzağından geçerek 
ulaşırdım menzilime. İlkokulu bitirdikten 
sonra görmez olduğum Sabile’yi üzerinde 
kaba kumaştan kırçıl mantosu,ama elinden 
ama ağzından hiç eksik etmediği sigarasıy-
la hatırlarım. Sebile rahmetli 1332 (1916) 
senesinde Arnavutluk Preştine sancağı 
Hertişik köyünde doğdu. Babasının adı Şa-
kir, annesinin adı Arziyekiro’dur. Soyadı al-
mamıştır. Henüz yedi sekiz yaşlarında iken 
geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde ruhi 
bozukluklar ve sara krizine tutuldu. Sabi-
le 12-13 yaşlarında iken tahminen 1928-
1929 senelerinde Konya’ya ailecek gelip 
yerleşmişlerdir. Beş kardeş idiler. Babaları 
Konya’da birkaç sene sonra ölünce Sabi-
le’yi büyük ablası Rabiye Hanım himayesi 
altına alarak ölümüne kadar ona bakmıştır. 
23.09.1965 günü kırk dokuz yaşında ya-
kalandığı zatürreden kurtulamayarak vefat 
etti. Aynı gün Musalla Kabristanına defne-
dildi. Sabile’nin ölümü ile Konya Hükümet 
Meydanı cidden ıssız kalmıştır. Sabile su 
katılmamış Halk Partili idi. İnönü’ye karşı 
sonsuz sevgi ve bağlılığı vardı. Esasında, 
Halk Partisi’ne gücenmeyen veya bu par-
tiden dönmeyenlerden İnönü başta gelirse 
Sabile muhakkak ikinciliği alırdı. Hele seçim 
zamanlarından sol yakasında altı ok rozeti 
sağ yakasında İnönü’nün resmi takılı durur-
du.  Bu konu ile ilgili olarak yazar Selçuk Es, 
bakın neler anlatır: “1957 seçimleri arifesin-
deyiz. Bir arkadaşımla hükümet önünde ge-
çiyorduk. Sabile’nin yurdu Hükümet alanı 
olup ortada görünmedi mi etrafa bakılınca 
yaz günleri koyu gölgelikte bir dükkan vit-
rini önüne dayanmış oturur ve uyurdu. Kış 
günü ise bazen Kırmızı Kütüphane, bazen 
Hükümet Konağı önü veya İkinci noter ci-
varında arzı endam ederdi. İşte bir sonbahar 
günü idi. Sabile kollarını açarak önümüzde 
durdu. Sigara istedi, verdik. Ben sigarasını 
yakarken arkadaşım takılmak amacıyla “Sa-
bile duydun mu İsmet İnönü ölmüş” dedi. 
Yarasına basılmış gibi ağzındaki yanan si-
garayı titreyen elleri ile çekerken bir çıngar 
çıkacağını anlayarak yanından kaçmadan 
başka çare olmayacağını hissedip üç beş 
adım uzaklaşmıştık ki koca alanı çınlatırca-
sına arkamızdan Sabile’nin sesi duyuldu. 
“Soğan erkeği.” Attığı nara üzerine gelip 
geçenler durup bakınmaya başladı. Tabi 
bizde renk vermeden durduk. Aynı şekilde 
bakmağa başladık.” Aynı şekilde Selçuk Es, 
Sabile ile ilgili bir anısını şöyle anlatır: “1941 
senesi Mart ayındayız. Bir sabah Meram’da-
ki evden bisikletle şehre indim. Şehir evine 
bisikleti bıraktım. Yavaş yavaş çarşıya ge-
liyordum. Bügünkü Tekel Baş Müdürlüğü 
binası önüne geldiğim zaman kapının kuytu 
yerine oturmuş gelip geçeni seyrediyordu. 
Beni görünce derhal kollarını açarak “Gitme 

sana kıyacaklar” diye bana mani olmaya ça-
lıştı. Her zamanki gibi avucuna para verdim. 
Bir sigara tutuşturdum. “Kimseye fenalığı 
yok. Kimse bir şey yapamaz” dedim.Dikkatli 
dikkatli yüzüme baktı. “Peki, ben karışmam. 
Git öyleyse” diyerek yolumdan çekildi. 

Bugünkü Sümerbank Banka Binası ye-
rinde o tarihlerde hazine avukatı rahmetli 
Mümtaz Ataman’ın yazıhanesi vardı. Oraya 
uğrayacaktım girdim. Oradaki işimi bitir-
dim. Kapı önüne çıkarken bir polis memuru 
önüne durdu. “Selçuk Bey şu tebligatı lütfen 
imza edin” diye bir zart uzattı. İmza ettim 
ve zarfı açtım. Kısaca şöyle bir yazı okumuş-
tum. “Kısmi seferberlik ilan edilmiştir. Te-
bellüğ tarihinden itibaren 24 saat içerisinde 
askerlik şubesine müracaatla seferi vazife-
nizi alınız.” Sabile’nin biraz evvel sözü ile 
elimde duran şu yazı arasında benzerlik his-
settim şaşırdım kaldım. Kim ne derse desin 
Sabile’nin kalbi temiz şad, kimseye en ufak 
bir fenalığı dokunmayan bir zavallı idi. Sel-
çuk Es şöyle devam eder:” 1943 senesi Ni-
san ayıdaydım. İkinci askeri görevden terhis 
olduğumun senesi doluyor. Ordu karargah 
binasının doğusundaki Katolik Kilisesi’nin 
tam karşısından askerlik şubesine senelik 
yoklamamı kayıt ettirmeye gidiyordum. 
Sabile ile karşılaştım. Beni görünce kolla-
rını açtı sigara istedi. Mutadım gereğince 
verdim. Ayrıca da para sıkıştırdığım zaman 
omzuna vurarak “Haydi git seni arıyorlar, 
Allah işini rast getirsin “diyerek yanımdan 
ayrıldı. Şubede yoklamamı yaptırdım. Tam 
ayrılacağımda muamele memuru binba-
şı merhum Faik Bey hemen beni çağırdı. 
“Selçuk Bey size üçüncü defa askeri görev 
verildi. Tebligat için emniyete yazmıştık. 
Meram’da oturduğunuz bildirildi. Jandar-
maya yazacaktık. Şimdi burada olduğunuz-
dan lütfen şu yazının altına imza edin. Yarın 
da yeni göreviniz başına hareket edersiniz” 

demesin mi? Sabile’nin ikinci kerameti de 
bende bu suretle tecelli etmiş oldu. Ölü-
münden birkaç ay evveldi. Hükümet önün-
de tesadüf ettim. Sigarayı bıraktığımı bildiği 
için benden bir paket Bahar sigarası bede-
lini tahsil ettiği zaman elini omzuma koya-
rak “Sen bugünlerde çok sıkıntıdasın. Fakat 
üzülme bunların sonu aydınlığa çıkacak, çok 
zengin olacaksın. Amma canımın kakırdağı 
ben göremeyeceğim” dedi. Ben de “Sabile 
sensiz zenginliği de ben istemem “diye ta-
kılınca, “Hadi be keyfine bak. Bugüne kadar 
benimle geldin geçtin” dedi. Bir hoş oldum. 
“Sabile’nin öldüğünde ben de müteessir 
oldum. Her şeyin unutulduğu gibi bu da 
unutuldu. Altı sene oldu. Son kerameti he-
nüz tahakkuk etmedi. Piyango bileti almam. 
Toto oynamam, bankanın hiçbirinde hesa-
bım yok. Bakalım Cenabı Hak, Sabile’nin 
kerametini hangi helal ve hayırlı sebep-
ten ihsan edecek. Şimdi onu bekliyorum.” 
Mahmut Sural da malüm dizi yazısında 
Sabile’yi şöyle anlatır: “Konya’nın gülüydü 
Sabile… Her sabah erkenden sokağa çıkar, 
çoğunlukla Hükümet Alanı’nda dolanır du-
rurdu. Daha çok da Kırmızı Kütüphane’nin 
yakınlarında bulunur, gelene geçene türlü 
biçimlerde takılırdı. En büyük zevklerinden 
birisi, dalgın olanları korkutmaktı. Dalgın 
birisini daha karşıdan peyler, adam yanına 
yaklaşınca: “Pöm” diye bir ses çıkarır, dal-
gın adam korkunca da derinden gelen deli 
deli kahkahalar atardı.” “Rahmetli Vali İzzet 
Bey mütevazı bir insandı. Makam arabasını 
olur olmadık yerde kullanıp durmazdı. Çarşı 
içinde, halktan biriymiş gibi dolaşırdı. Sabi-
le, Vali İzzet Bey’i çok sever, çarşıda yaka-
ladı mı, arkasına düşer onunla konuşurdu. 
Sabile’nin çok sevdiği üç kişi vardı. Atatürk, 
İnönü, İzzet Bey… Bu nedenle de koyu bir 
CHP’li idi… Yakasına altı oklu rozetleri dol-
durur,1950’den sonraları, DP’li olmasını 

teklif edenlere ağız dolusu küfürler savurur, 
ana avrat söverdi. Onun kendince tanıdıkla-
rı vardı. Bu tanıdıkları para vermek istedik-
leri zaman,miktarını Sabile bizzat kendisi ta-
yin ederdi. Para verecek olan adamın miktar 
tayininde bir yetkisi yoktu.”

“Abdülkadir adından zenci bir meczub 
daha vardı. İri yarı birisi idi. Kimler yapar-
dı bu işi bilmiyorum, adama esrar içirirler, 
salıverirdiler. İri kemikli, çirkin bir adamdı. 
Elinde kalınca bir sobayla gezer, o esrarkeş 
kafaya rağmen hiç kimseye zarar vermezdi.”  
“Sabile ile bu zenciyi, bazı muzipler birleştir-
miş, Sabile’nin zenciden bir çocuğu olmuştu. 
Sabile çocuğu “Atatürk olacak!” diye birkaç 
ay kucağında gezdirmiş, pek tabii olarak ço-
cuk bakımsızlıktan ölmüştü. Sabile yıllarca 
bu çocuğu unutmamış ve arkasında ağla-
mıştır. Bir delinin bu analık şefkati ne kadar 
dikkat çekicidir!.. “Sonraları Sabile, sara nö-
betlerine tutulmuş, eski neşesini yitirmiş ve 
sanıyorum yine bir nöbet sırasında ölmüştür. 
Sabile çok renkli meczuplardan birisiydi.”  
Sabile yaşadığı dönemde bir hikayeye de 
konu olmuştur. Celaleddin Kişmir’in kaleme 
aldığı bu hikaye Yeni Konya Gazetesinde ya-
yımlanmıştır.

SABİLE
Sabile’nin bir hayat hikayesi olacağı ki-

min aklına gelirdi? Meşhurluğuna meşhur-
du, tanınmışlığına tanınmıştı zavallı. Dillere 
destanlığı vardı kendi arasında. Amma niş-
lesin bu türlüsünü? Yine batsın meşhurluk, 
tanınmışlık böyle. Kime götürsün de satsın? 
Kim alır, kim ortaklaşır? Saçını çekiştirip de 
arkasından:

-Sabile, deli Sabile! Diye bağıran mahal-
le çocuklarına mı yoksa kocaman kazık gibi 
heriflere mi? Saçlarına sakallarına bakmaz-
lar, üstelik utanmadan matrak geçerler. On-
ların da ayrı bir söyleyişleri vardır:

-Kız Sabile dostun gelmiş! Kız, memen 
gözüküyor. Sabile bir öpücük ver, bak sene 
ne verecem?

Yalan, verecekleri de yoktur, alacakla-
rı da. Maksat Sabile’ciği kızdırmak. Sabile, 
bunların bazılarına söver, gücü yetenlerine 
tokat, tekme vurur, yahut da bir köşeye ge-
çip hüngür hüngür ağlar. Bunlar ne ise ne 
amma, ya şu çıtkırıldım hanımım diye gezen-
lere ne yaptı? Onlardan ne farkı var ki böyle 
kendisinden bucak bucak, köşe köşe kaçarlar. 
Bazen yanlarına bile sokmak istemezler. Du-
dak bükerler veya görmemiş olurlar. Üstelkik 
bir de çalımla geçerler. Göz süzüşleri, bel kı-
rışları, kalça oynatışları yanlarına caba. Gidi 
dünya! Kimini hanımım diye bağrına basar, 
kimini Sabile diye sokaklara bırakır. Siz siz 
olun da gelin bu gibi insanlarla acınızı payla-
şın. Derdinize ortak olacak bir tek kişi bulun. 
Geç efendim geç. Sabile çoktan öğrendi, sağ 
elden sol ele fayda gelmeyeceğini. Kardeşin 
kardeşe, kadının kocasına madik attığı bu 
dünyada Sabile gibiler ne yapabilirler? Kim-
ler ne yapmaz Sabile gibilere? Ayısı var, kur-
du var bu iki buçuk günlük dünyanın. Bunları 
bir tarafa bırakıni her şeyden evvel iki ayak-
lıları var. Hangi birine laf yetiştirsin bunların. 
Torba değil ki ağızlarını büzesiniz. Her şey 
Allah’tan gayrimiz içindir. Düşüneceğiz de 
batacağız da başa geleni çekeceğiz. Kimimize 
Ali, kimimize Veli denecek, ne yapalım? İşin 
ucunda yaşamak sevdası var. Sabile zaten 
bunu çoktan benimsedi. Ne deli dendiğine 
aldırıyor şimdileri ne kendisiyle alay edildi-
ğine. Vız gelir oldu hepsi. Pabucunun tersi-
ni gösteriyor, işte o kadar. Fakat doğrusunu 
isterseniz hiç ummazdı böyle bir kaçık suda 
boğulup gitmeyi. Halbuki deryaları yürüye-
rek geçmişti bir zaman. Körpe hatta bir gü-
zel kızcağızdı yeni yetişip gelirken. Belki esas 
ismi de Sabile’den başka bir şeydi. Kim taktı, 
hangi muzip, hangi haylaz bulup uydurdu 
ona? Burasını kendisi de bilmez Sabile’nin. 
Sabile, kim bilir Saliha Sabiha’ydı evvelce. 
İyi amma Saliha, Sabiha isim olur da Sabile 
isim olmaz mı? Nasıl olmaz? Pek ala olmuş 
işte. Nesi var eskiden de yamalı yumalı mıydı 

Sabile’nin yüzü? Yumru yumru muydu vü-
cudu? Kesekli tarlada yürür gibi mi yürürdü? 
Ne gezer! O da cümlemiz gibi güzeldi, genç-
ti; insan gibi yürürdü. Ya bu gözyaşları, vara 
yoğa kolaylıkla dökülmezlerdi. Belki de ağla-
masını bilmezdi. Ona olanlar sonradan oldu. 
Bir gün de her şeyi öğretiverirlerdi. Allem 
ettiler, kallem ettiler, kandırdılar; birkaç ada-
mın elinde porsuyup bir gecede sokağa düşü-
verdi. Sabile o geceden sonrasın hatırlamaz 
yahut Sabile o geceden bu yana olanları bilir. 
O gece vücuduyla beraber başka bir şeyini de 
o birkaç herif elinden aldı. Bu kaldırımların, 
bu caddelerin tek hatuncağızı yapıverip çık-
tılar. Kapısını çalanlar boş dönmediler artık. 
Her sersem onun hasta vücuduyla yatağını 
doldurmaya çalıştı. Öyle ki bir, üç, beş, sekiz, 
nihayet dokuzuncu çocuğuna Sabile gebe 
kaldı. Dokuz çocuk anası Sabile, ölse inan-
mazdı bu günleri göreceğine. Hani bir arada 
dudaklarını büküp düşündükleri olur ya, işte 
o zamanlar Sabile muhakkak çocuklarını ha-
tırlıyordur. Gerçi yavrular hatırlanacak kadar 
uzun yaşamadılar. Geldikleri gibi yine bir 
arpa boyu bile beklemeden çekilip gittiler. 
Hiç olmazsa bir ikisi yaşasaydı bari. Fakat ne 
lüzum vardı yaşamaya. Sen, ben, anneleri 
Sabile yaşıyoruz da ne yapıyoruz, şu yalan 
dünyanın nesine kanıyoruz? Bir de yavrular 
mı öğrensinler yalanı dolanı? Sabile çok kere 
bunları düşündüğü halde yine öpesi, kucak-
layası gelir çocukları. Sevmek, koklamak ister 
birer birer.

-Patates kafam! İbiğim! Vay ciğerimin 
kakırdağı vay!

Olan oldu, geçen geçti. Fakat asıl macera 
birkaç ay evvel başladı. Hayatına yeni bir ya-
şayış girdi. Her köşe başında bıraktığı yahut 
her köşe başında bir yenisine sarıldığı günle-
rine şimdi bir başka çeşidini daha ekler oldu. 
Kaç defa kendi kendine nasihat etmiştir:

-Yakışmaz sana bu Sabile, sen dokuz ço-
cuk anası bir kadınsın. Bırak o içerde tık tık 
atanı dinleme! 

Nafile evvela şakadandı, sonra iş sahi-
he bindi. Genç yakışıklı birisine tutuluverdi. 
Elinde mi sanki? Çekip çeviremedi gönlünü, 
ne yapsın? Kime anlatsın? Oldu bir kere. 
Elinde ise sen ayır, sen kopar bakalım nasıl 
ayıracaksın, nasıl koparacaksın? Onu kan-
dırıp da bir gecede hakkından geldiklerinde 
bile bu içten gıcıklanışları duymamış, böyle 
bir ateş çemberinde kalmamıştı. Sevmek 
muhakkak buydu işte. Yüzünün pütürlüğü, 
vücudunun eğriliği kalmadı artık. Yürüyü-
şünü de düzeltti. Bir tuhaf oldu. Bunu nasıl 
söylesin size? 

İnsan değişir mi canım? Yedisinde ne ise 
yetmişinde de o olacak. Kazın ayağı zannet-
tiğiniz gibi değil. Aşk Sabile’yi çok değiştirdi. 
Bir başka kadın yaptı çıktı. Sinema locala-
rında, sevgilisinin kapısı önünde gizli gizli 
ağladığını da mı söylesin? Gönül, yaptı ya-
pacağını Sabile’ye de herkes gibi. Ne ferman 
dinletir oldu ne padişah. 

Her akşamüzeri yorgun argın ayaklarını 
sürüye sürüye gidişine bakmayın Sabile’nin. 
Bilmem kimin alıverdiği Kulüp sigarasını 
tüttürürken nasıl içten çeker, nasıl sever, 
nasıl selamlaşır herkeslen. Sanki ömrüne bir 
gün daha ekliyor gibi bahtiyar. Ah! Bileme-
miş Sabile. Hakiki manada yaşamak sevinde 
oluyormuş. Bunun böyle olacağını bilseydi… 
Keşfedemedi; kestiremedi. Aşktan gayri şu 
insanların nesi varsa nesi yoksa hepsi fena 
imiş meğer. 

Sokakların ilk akşamdan tenhalaşmala-
rına, tatsızlaşmalarına ne mana verebiliyor-
sunuz, hiç düşündünüz mü? Güneşin battığı 
yere doğru Sabile aşkı, muhabbeti, sevgiyi 
beraberinde götürür de onun için. Kucağı, 
gönlü depdoludur o anlarda. Ya gün ışığıyla 
sokakların bir yaşama sevinci içindeki çırpı-
nışları? Bu da Sabile’nin yüzü suyu hürme-
tine oluyor. İlk sabahtan avuç, kucak aşk ve 
muhabbet dağıtıyor:

-Vay ciğerimin kakırdağı vay. Gel pata-
tes kafam, gel. Merhaba efendi ağabey!

Hazırlayan:
M.ESAD ÇAĞLA
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Görme engelliler iftar
sofrasında buluşturuldu

Demirciler Kon-Çel’in 
iftarında biraraya geldi

Altı Nokta Körler Derneği 
Konya Şubesi ve Çocuklar İçin 
Elele İnsani Yardım Derneği or-
taklaşa bir program düzenleyerek 
görme engellileri bir araya getirdi. 
Dernek binasında düzenlenen if-
tar programının önemine değinen 
Altı Nokta Körler Derneği Konya 
Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, 
görme engelliler olarak kendileri-
ne mübarek Ramazan ayında des-
tek olan ve bir araya getiren Başta 
Çocuklar İçin Elele İnsani Yardım 
Derneğine ve hayırseverlere te-
şekkür etti. 

Çocuklar İçin Elele İnsani 
Yardım Derneği Başkanı Mücahit 
Sarıkaya ise dernek olarak yeryü-
zünün birçok coğrafyasında el ele 
verdiklerini belirterek “Ramazan 

ayında özellikle ihtiyaç sahipleri 
ve engelli kardeşlerimizle bir ara-
ya gelmek onlarla hem hal olmak 
bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir” 

dedi. Sarıkaya bu tür yardım faa-
liyetlerinin aralıksız devam edece-
ğinin de altını çizdi.  
n HABER MERKEZİ

Kon-Çel Çelik Konstrüksiyon 
ve Çelik Çatı sistemleri fabrika 
sahipleri Zeynel Koçak, Ramazan 
Demirel ve Tamer Kasap, Demir 
ve Emsali Sanatkarlar Oda Baş-
kanı Mehmet Yüksel Kurt, komşu 
esnaf ve sevenleri ile iftarda bir 
araya geldi. 

Çok sayıda davetlinin katıldığı 
iftar yemeğinde konuşan Kon-Çel 
firma sahibi Zeynel Koçak her yıl 
verdikleri iftar yemeğini bu yılda 
tekrar etmenin mutluluğunu ya-
şadıklarını söyledi. Konya Demir 
ve Emsali Sanatkarlar Odası Baş-
kanı Mehmet Kurt ise “Ramaza-
nın başı rahmet ortası mağfiret 
sonu ise cehennemden kurtuluş-
tur. Birlik ve beraberliğimizin en 
güzel yaşandığı Ramazan ayımız 

idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. 
Kon-Çel firmamıza bu güzel iftar 
yemeği için esnafımız ve odamız 

adına teşekkür ederim. Allah ka-
bul etsin” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’de tüm 8.sınıf öğren-
cilerinin ter dökeceği LGS’ye kısa 
bir zaman dilimi kaldı. Ciddi bir 
hazırlık süreci gerektiren, yüksek 
akademik yeterliliğin ölçüldüğü bu 
sınav 1 Haziran tarihinde yapılacak. 
LGS’ye girecek binlerce adayın ka-
fası soru işaretleri ile dolu. Konuyla 
ilgili olarak Diltaş Eğitim Kurum-
ları Basın Danışmanı Selma Salar 
“Diltaş Ortaokulları tüm bu sorular 
eşliğinde 218 kişiden oluşan 8. sı-
nıf öğrencisi ile uzun bir yola çıktı. 
Okul, öğretmen, veli ve öğrenci iş-
birliğinde yönettiğimiz süreç soru 
işaretlerinin açıklığa kavuşmasında 
etkili oldu. Başarmaya olan inan-
cımız, geleceğe dair umutlarımız, 
yoğun çalışmaya yetecek enerjimiz 
ile emek verdik. Emeklerimizin kar-
şılığını bulacağı gün yaklaşırken; 

bilgilerin pekiştirildiği konu tekrar-
larımız, seri denemelerimizle yaptı-
ğımız ölçme değerlendirmeye bağlı 
bireysel motivasyon çalışmalarımız 
hızını arttırarak devam ediyor. He-
defimiz hiçbir zaman kolayı seçmek 
olmadı. Çünkü zoru başaracağımıza 
olan inancımızı gayretimizden aldık. 
Öğrencilerimizin gerek kurum içe-
risinde gerekse Türkiye genelinde 
katılmış oldukları deneme sınavı so-
nuçları bu yıl da geleneğin bozulma-
yacağı öngörüsünü sunmakta. Ge-
leceğe ışık olacak öğrencilerimizin, 
eğitim aşkı ile yaktığımız meşaleyi 
devralacakları 1 Haziran’da en güzel 
Türkiye derecelerine sahip olacak-
larına inancımız tamdır. LGS’ye gi-
recek tüm öğrencilerimize başarılar 
dileriz” dedi.
n İHA

Ereğli Belediyesi çalışanları
hep birlikte iftar yaptı

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, belediye çalışanlarıy-
la iftarda bir araya geldi. Ereğli Be-
lediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 
düzenlenen iftar yemeğinde mesai 
arkadaşlarıyla buluştu. Başkan Op-
rukçu iftarda yaptığı konuşmada, 
“Bu şerefe halel getirmemeye ka-
rarlıyız, hizmetlerimizle taçlandır-
maya mecbur değil mahkumuz. 
İçimiz çok zor yüklendiğimiz so-
rumluluğun farkındayız, bilincin-
deyiz. Bu zorlukları aşmak, yükün 
altından kalkmak için sabırlı olma-
ya ihtiyacımız var, bir o kadar da 
duaya ihtiyacımız var” dedi. 

İki dostu, yol arkadaşıyla Meh-
met Arıcan ve Osman Nuri Atçe-
ken ile bu uzun ve meşakkatli yola 
çıktığını aktaran Başkan Oprukçu, 
“Allah ağzımızın tadını bozmasın, 
fitneye fesata meydan vermesin 
inşallah, ömrümün sonuna kadar 
yol arkadaşlığı yapacağım iki dost. 
Belediye içerisinde de çok dostu-
muzun olduğunu müşahede ettim, 
o arkadaşlarımıza da teşekkür edi-
yorum. Ayağımın tozuyla geldim. 
Helal lokma kazanarak çocukla-
rımızın geleceğini aydınlatacağız 

inşallah” ifadelerini kullandı. 
Hiç kimsenin ekmeğiyle bu-

güne kadar oynamadığını bundan 
sonra da oynamayacağını söyleyen 
Başkan Oprukçu, “Adamlığımızı, 
insanlığımızı, duygusallığımızı su-
istimal etmeye kalkan hiç kimse 
yol arkadaşımız olmayacak. Kışı 
geçirdik, yediğimiz ayazı unutma-
mız mümkün değil bizimle adam 
gibi dost olmayacak hiç kimse bi-
zim yol arkadaşımız değil” şeklinde 
konuştu. 

Ereğlili hemşehrilerine karşı 
büyük bir sorumluluğu olduğunu 
ve bu sorumlulukta belediyedeki 
mesai arkadaşlarına düşen payın 
da belediyeye gelen her hemşeh-
risinin belediyeden memnuniyetle 
ayrılması olduğunu aktaran Baş-
kan Oprukçu, “İller Bankası payı-
mızın yüzde 40’ı Büyükşehir payı 
olarak büyükşehire gidiyor, kalanın 
yüzde 40’ı da bizden önce yapılmış 
borçlandırmalarla ilgili İller Banka-
sı tarafından kesiliyor, geriye yüzde 
20 kalıyor. Bu zorlukları hep birlik-
te aşalım, Ereğli’miz huzur şehri 
olma yolunda hızla ilerlesin” diye-
rek sözlerini noktaladı. n İHA

Çumra eski Belediye 
Başkanı Embel vefat etti

ANAVATAN Partisi’nden 
1984-1989 yılları arasında Çum-
ra’da belediye Başkanlığı yapan ve 
“Embel Dayı” olarak bilinen Mus-
tafa Kemal Embel vefat etti. Görev 
yaptığı sürece Çumra’ya büyük 
hizmetlerde bulunan mütevazi 
ve babacan bir kişi olarak bilinen 
Embel’in cenazesi bugün Çum-
ra’da öğle namazından sonra Ulu-

cami’de kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi. Merhu-
mun cenazesine Çumra halkının 
katılımı yoğun oldu. ‘Embel Dayı’ 
olarak nam salan merhum Mus-
tafa Kemal Embel’e yüce Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve yakınları-
na başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz 
ederiz.  
n HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Lise ilçesinde 2018 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet 
Ufacak’ın faili olan teröristin ölü ele geçirilmesi şehidin Akşehir’de yaşayan ailesini sevindirdi

Şehidin ailesini 
mutlu eden haber

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalın-
da 2018 yılında terör örgütü PKK ta-
rafından yola döşenen el yapımı pat-
layıcının infilak etmesi sonucu şehit 
olan Jandarma Astsubay Kıdemli 
Çavuş Ümmet Ufacık’ın faili olan 
teröristin ölü ele geçirilmesi şehidin 
anne ve babasını sevindirdi.

2018 yılı Mart ayında Diyarba-
kır’ın Lice ilçesi kırsalında bölücü 
terör örgütü mensuplarına karşı 
yürütülmekte olan operasyon esna-
sında yola döşenen el yapımı patla-
yıcının infilak etmesi sonucu şehit 
olan Jandarma Astsubay Kıdemli 
Çavuş Ümmet Ufacık’ın faili olan 
teröristin ölü olarak ele geçirilmesi 
şehidin Konya Akşehir’deki anne 
ve babasını sevindirdi. İçişleri Ba-
kanlığı, Elazığ’ın Arıca ilçesinde İl 
Jandarma Komutanlığınca yapılan 
operasyonda 2 teröristin etkisiz hale 
getirildiğini bildirdi. Haber; Akşehir 
Yeni Mahalledeki evlerinde yaşayan 
Şehit Jandarma Astsubay Kıdem-
li Çavuş Ümmet Ufacık’ın Babası 
Bahattin Ufacık (50), Annesi Gülay 
Ufacık (50) ve kızkardeşi Gamze 
Ufacık’ın (17) yüreğine su serpti. 

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI 
İç Güvenlik Operasyonları kap-

samında Elazığ’ın Arıcak ilçesi Yo-
ğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl 
Jandarma Komutanlığınca yapılan 
‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıl-
dıray Dönertaş-53 Operasyonu’nda 
2 terörist etkisiz hale getirildi. Terö-

ristlerden birinin Terörden Aranan-
lar Listesi’nde 300 bin TL ödülle Gri 
Kategoride yer alan sözde “Amed” 
eyaleti “Görese” alan sorumlusu 
‘Sorej Tatvan’ kod adlı Ferhat Ak-
gün isimli terörist olduğu belirlendi. 
Etkisiz hale getirilen bölücü terör ör-
gütü mensuplarının, 13 Mart 2018 
tarihinde Görese Dağı bölgesinde 
yürütülen operasyonda sığınak giri-
şine tuzaklanan mayın/EYP düzene-
ğinin patlaması neticesinde Jandar-
ma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, 
Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Uzman 
Çavuş Fatih Uysal’ın şehit olduğu, 
aynı operasyonda Uzman Çavuş 
Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar 
köyü Güvenlik Korucusu Seyithan 

Bilgiç’in yaralanması olaylarının faili 
olduğu tespit edildi. 
‘OĞLUMU ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN 
ÖLDÜRÜLMESİNE ÇOK SEVİNDİM’

Haberi dün akşam bir başka 
şehit annesinin telefonuyla öğren-
diğini ve televizyon haberlerinde 
de gördüğünü söyleyen şehidin An-
nesi Gülay Ufacık, “Oğlumu şehit 
eden teröristin öldürülmesine çok 
sevindim. Allah düşmanın gözünü 
kör etsin. Allah vatanımıza milleti-
mize zeval vermesin. Sağ olsunlar 
askerlerimiz komutanlarımız hep 
yanımızda bizlere destek oluyorlar. 
Allah onları ve Ümmetimin Lice’de-
ki arkadaşlarını korusun. Teröris-
tin öldürüldüğünü Akşehir’deki bir 
şehit annesinin telefonuyla öğren-
dim. Çok sevindim. Dün akşam da 
Konya’ya iftar yemeğine davetliy-
dik. Orada komutanlarımızda çok 
ilgilendiler. Allah onların ayağına 
taş değdirmesin. Allah düşmanın 
gözünü kör etsin, Allah bayrağımızı 
indirtmesin. Vatanımızı, milletimizi 
korusun. Bu mübarek günlerde bu 
haberle yüreğimize en azından biraz 
su serpildi. Terör bitsin, başka ana-
lar ağlamasın, başka şehit gelmesin. 
Allah’ım kimseye acılar vermesin” 
diye konuştu. 

‘O HAİNLERİN HABERLERDE 
İMHA EDİLDİĞİNİ DUYUNCA 

TABİ Kİ ÇOK SEVİNDİM’ 
Şehidin Babası Bahattin Ufacık 

ise, şehitlerimizin kanının yerde 

kalmamasına sevindiklerini belirte-
rek, “Ne kadar olsa da şehidimizin 
kanının alınması bizlerin ateşini bir 
nebzede olsa rahatlatıyor. Aske-
rimizin her zaman yayındayız. Bu 
operasyona katılan bütün askerle-
rimize Allah’tan kuvvet vermesini 
istiyorum. Cenabı Allah’ım onların 
ayağına taş dokundurmasın. Rab-
bim onları devamlı muzaffer eylesin. 
Terörün bitmesini istiyoruz. Bundan 
sonra hiçbir ailenin yuvasına ateş 
düşmesini istemiyoruz. Ben bir şehit 
babası olarak bütün jandarmamıza, 
özel harekata, polislerimize teşekkür 
ediyorum. Akşehir İlçe Jandarma 
Komutanlığındaki bütün arkadaş-
larımıza ve özellikle de Jandarma 
Başçavuş Fatih Bey ile Jandarma 
Kıdemli Çavuş Amine Hanıma te-
şekkür ediyorum. Oğlum şehit olalı 
bir yıl oldu. O hainlerin haberlerde 
imha edildiğini duyunca tabi ki çok 
sevindim. Jandarmaya, özel hareka-
ta ve polislerimize Allah güç kuvvet 
versin” dedi. 

Şehidin liseye giden kız kardeşi 
Gamze’nin de habere sevindiğini 
söyleyen şehit babası, şehidin Çan-
kırı’da üniversitede okuyan karde-
şi Tuğba Ufacık (20) ile Ankara’da 
yaşayan diğer kardeşi Tülay Ufacık 
Yurtalan’ın da (26) hainlerin etkisiz 
hale getirilmesinden ve şehitlerinin 
kanının yerde kalmamasından dola-
yı mutluluk duyduğunu belirtti.
n İHA

LGS öğrencilerini sınav heyecanı sardı
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Doğanhisar Belediye Başkanı İh-
san Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Ma-
hallesinde uğradığı bıçaklı saldırı so-
nucu kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybetti. Alınan bilgiye göre, Başköy 
Mahallesine gelen Öztoklu, burada 
Abdurrahman K. tarafından bıçaklı 
saldırıya uğradı. Çevredekilerin ih-
barı üzerine İhsan Öztoklu, ambu-
lansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak 
darbesi alan Öztoklu, burada yapılan 
müdahaleye rağmen hayatını kay-
betti. Haberi alan Belediye Başkanı 
Öztoklu’nun yakınları ve çok sayıda 
vatandaş hastaneye akın etti. Olayla 
ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman 
K, Abdullah K. ve Osman K. gözaltı-
na alındı.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih 
Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı 
açıklamada, “Belediye başkanımız 
hayatını kaybetti. Allah rahmet et-
sin, yakınlarına sabır versin.” dedi. 
Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastane-
si Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar 
ise 3 saatlik müdahaleye rağmen 
Öztoklu’nun kurtarılamadığını be-
lirterek, “Başkanımız müdahalelere 
cevap vermedi. Başımız sağolsun” 
ifadelerini kullandı. MHP Konya İl 
Başkanı Murat Çiçek de olayın ta-
kipçisi olacaklarını belirterek, Öztok-

lu’nun ailesine başsağlığı diledi.
TEŞEKKÜR AFİŞİNİN 

YIRTILMASI NEDENİYLE ÇIKAN 
TARTIŞMADA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Doğanhisar Belediye Başkanı 

MHP’li İhsan Öztoklu’nun (42), se-
çimden sonra mahalle halkına te-
şekkür için asılan ‘Haydi Bismillah’ 
yazılı afişin yırtılması nedeniyle çı-
kan tartışmada öldürüldüğü ortaya 
çıktı. 

Olayın ardından gözaltına alınan 
katil zanlısı Abdurrahman K. (25) ile 
olaya karıştığı öne sürülen babası, 
bir önceki belediye başkanı Abdullah 
K. ve amcası Osman K.’nın sorgusu-
nun sürdüğü bildirildi.

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak 
girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Ge-
nel Seçimleri’nde belediye başkanı 
olan MHP’li İhsan Öztoklu, iki bele-
diye çalışanıyla birlikte Başköy Ma-
hallesi meydanına gitti. Meydanda, 
seçimlerden sonra mahalle halkına 
teşekkür etmek için billboarda asılan 
kendi resmi ve adının olduğu ‘Hay-
di Bismillah’, ‘’Tüm Doğanhisarlı 
Hemşehrilerime Gönülden Teşek-
kürler’ yazılı afişin yırtıldığını gördü.

Öztoklu, ardından 31 Mart’ta İYİ 
Parti adayı olan selefi Abdullah K. ile 
oğlu Abdurrahman K. ve kardeşi Os-
man K. ile tartıştı. Tartışma sırasında 

iddiaya göre belediye çalışanların-
dan Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küf-
retti. Tartışmanın büyümesi üzerine 
Abdurrahman K., Belediye Başkanı 

İhsan Öztoklu’ya bıçakla saldırdı. 
Hastanede Öztoklu’nun vefat 

haberini alan yakınları ve sevenle-
ri gözyaşlarına boğuldu.  Evli ve iki 

çocuk babası Öztoklu’nun cenazesi-
nin, hastanedeki işlemlerin ardından 
bugün toprağa verileceği bildirildi. 
Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı 

İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçim-
lerinde Doğanhisar Belediye Başkanı 
seçilmişti.
n AA / DHA

HABER 

Başkan Öztoklu toprağa verildi
Doğanhisar ilçesine bağlı Baş-

köy Mahallesi’nde uğradığı bıçaklı 
saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybeden Doğanhisar Bele-
diye Başkanı İhsan Öztoklu, toprağa 
verildi. Öztoklu’nun Türk bayrağına 
sarılı cernazesi, baba evinde helallik 
alındıktan sonra, cenaze aracıyla ilçe 
merkezindeki Doğanhisar Kültür 
Merkezi önüne getirildi. Bu sırada 
belediye çalışanları gözyaşlarını tu-
tamadı. İki çocuk sahibi Öztoklu’nun 
eşi Hanife Öztoklu (33) tabuta sarıla-
rak, “Bizi bırakıp gidemezsin İhsan. 
Bu gerçek olamaz. Orada sen yata-
mazsın. Çocuklarımız var İhsan’ım, 
yalvarırım kalk.” diyerek gözyaşı 
döktü. Bu sırada AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 
başkanın eşini teselli etmeye çalış-
tı. Tabutun başında bekleyen baba 
Mehmet Öztoklu’yu ise Konya Valisi 

Cüneyit Orhan Toprak teselli etti.
Belediye başkanının cenazesi, 

Cuma namazına müteakip İl Müftü-
sü Ahmet Poçanoğlu’nun kıldırdığı 
cenaze namazının ardından Kırüstü 
Mahalle Mezarlığı’nda toprağa ve-
rildi. Cenaze törenine, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 

Konya milletvekilleri, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, ilçe belediye başkan-
ları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
n AA

Kalbine bıçak darbesi alan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, tedavi gördüğü Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesinde ya-
şamını yitirdi. Olayla ilgili şüpheli eski belediye başkanı Abdullah K, oğlu Abdurrahman K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alındı

Başkanı kalbinden vurdular
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Otomobil takla attı,
1 kişi yaralandı

Seyir halindeyken alev 
aldı demir yığınına döndü 

Yunak ilçesinde kontrolden 
çıkan otomobilin takla atması so-
nucu meydana gelen trafik kaza-
sında 1 kişi yaralandı. Kaza, Yu-
nak-Turgut Mahallesi karayolunun 
13. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Turgut Ma-
hallesi’nden Yunak istikametine 
doğru seyir halinde olan Kadir Y. 
idaresindeki 42 U 7623 plakalı oto-
mobil, sürücünün mıcır nedeniyle 
direksiyon hakimiyetini kaybetme-
siyle kontrolden çıktı. Savrularak 
takla atan otomobil yol kenarında 

durabildi. Tavanı parçalanarak 
adete hurdaya dönen otomobilden 
yaralı olarak çıkarılan sürücü Kadir 
Y., çevredekilerin haber vermesi 
üzerine olay yerine gelen ambu-
lansla Hacı İzzet Baysal Yunak 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Te-
davi altına alınan yaralı sürücünün 
vücudunun çeşitli yerlerinde kırık-
lar olduğu öğrenildi. İlk müdahale-
sinin ardından yaralı sürücü Kadir 
Y., ambulansla Akşehir Devlet 
Hastanesine sevk edildi. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Karaman’da seyir halindeyken 
alev alan otomobil yanarak demir 
yığınına dönerken, sürücüsü son 
anda canını kurtardı. Olay, saat 
11.00 sıralarında Karaman-Konya 
Karayolunun 10. kilometresi Yol-
larbaşı köyü yakınlarında meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, bir ya-
kınının cenazesine gitmekte olan 
Metin Eriş (65) yönetimindeki 32 
HF 664 plakalı otomobil, seyir ha-
lindeyken biranda motor kısmın-
dan alev aldı. Hemen otomobili yo-
lun sağına çekerek durduran Eriş, 
araçtan inerek itfaiyeden yardım 
istedi. Kısa sürede alev topuna dö-

nen otomobil, itfaiye ekipleri gelin-
ceye kadar yanarak demir yığınına 
döndü. İtfaiye ekipleri kullanılamaz 
hale gelen otomobilde soğutma 
çalışması yaptı. Yangın anını anla-
tan sürücü Metin Eriş, araba önce 
stop etti, sonra dumanlar çıkma-
ya başladı. Alev alınca da araçtan 
uzaklaşarak kaçtım. Kaçmasam 
belki de içinde yanacaktım. Ka-
pılar kilitli olsa içinden çıkamayıp 
yanacaktım” dedi. Polis ve jandar-
ma ekiplerinin yaptığı incelemenin 
ardından otomobil çekici ile olay 
yerinden kaldırıldı.
n İHA

Göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse çarparak 1 polisin şehit 
olmasına, 2 polisin de yaralanmasına neden olan sürücünün tam bir trafik magandası olduğu ortaya çıktı

Maganda 10 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı

Göreve giden Olay Yeri İnce-
leme Şube Müdürlüğü ekibinin 
bulunduğu minibüse otomobiliyle 
çarparak, 1 polisin şehit olmasına, 2 
polisin de yaralanmasına neden olan 
alkollü sürücü Muhammet Ali Tora-
man (26), ‘bilinçli taksirle ölüme ve 
yaralamaya sebep olma’ suçundan 
10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 8 Aralık günü 
merkez Karatay ilçesi Fetih Cadde-
si Karakayış Kavşağı’nda meydana 
geldi. Ölüm vakasına giden polis 
memuru Yaşar Orman’ın (38) kul-
landığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri 
İnceleme Şube Müdürlüğü ekibini-
nin bulunduğu minibüse, Muham-
met Ali Toraman, 42 FKG 63 plakalı 
otomobiliyle çarptı. Çarpmanın şid-
detiyle minibüs devrildi. 

TRAFİK MAGANDASI ÇIKTI
Mağdur tarafın avukatları ise 

Muhammet Ali Toraman hakkında 
son 2 yılda ‘alkollü araç kullanmak, 

hız ihlali, yolda makas atmak, kırmızı 
ışık ihlalleri, emniyet kemersiz araç 
kullanmak, sürücü belgesini yanın-
da bulundurmamak, modifiyeli araç 
kullanmak, alkollü araç kullanmak 
ve hatalı park’ gibi ihlallerden işlem 
yapıldığı belirtildi. Mütalaasını açık-
layan Cumhuriyet savcısı, Muham-

met Ali Toraman’ın ‘bilinçli taksirle 
ölüme ve yaralamaya sebep olma’ 
suçundan 3 yıldan 20 yıla kadar ha-
pisle cezalandırılmasını talep etti.

10 YIL HAPİS CEZASI
Davanın karar duruşmasına 

tutuklu sanık Muhammet Ali Tora-
man, şehit Ali Teke’nin ailesi, ka-

zada yaralanan polis memurları ile 
taraf avukatları katıldı. Duruşmada 
son sözü sorulan Muhammet Ali 
Toraman, olay nedeniyle üzgün ve 
pişman olduğunu söyleyerek, “Bir 
insana kasıtlı olarak zarar veremem. 
Kaldıki bir insana zarar vereyim. 
Yolda önüme bir kedi, köpek çıksa 
ona çarpmamak için direksiyonu çe-
viririm. Kimse trafikte kaza yapmak 
istemez. Onun için dua ediyorum. 
Cezavinde kaldığım süre içerisinde 
kendimle muhakeme ediyorum. 
Dört yaşında bir oğlum var, zor du-
rumda. Tahliyemi talep ediyorum” 
dedi. Mahkeme, Muhammet Ali 
Toraman’ı ‘bilinçli taksirle ölüme ve 
yaralamaya sebep olma’ suçundan 
10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ka-
rarın ardından şehit polis memuru 
Ali Teke’nin yakınları gözyaşlarını 
tutamazken, “Şehitler ölmez vatan 
bölünmez” diye bağırdı.
n DHA
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Ne varki Hoca ile Ağa birleşince ve 
aralarına da şeyhülislamı kattıklarında 
padişahın yapacağı iş, veziriazamını 
azletmekten başkası değildi. Azledilen 
İsmail Paşanın yerine, Boğaz Muhafız-
lığında istihdam edilen Tekirdağlı Bekri 
Mustafa Paşa, veziriazamlığa getirildi. 
Bu arada da eski sadrazamın, Yeğen 
Osman Paşa taraftan olan, Anadolu-
daki Sarıca ve Sekbanlar üzerine sevk 
etmek istediği, “nefiriam” denilen, halk 
kuvvetlerinin dağıldığını haber alan, 
Yeğen Osman Paşa; Bosnaya gitme-
yip: “benim istediğim mansıbı almak 
elimdedir” demek sureti ile yanındaki 
on iki bin kişi ile Belgradda bulunan; 
eski hazinedar Serdar Hasan Paşa 
adına gelen, serdarlık beratını da, kendi 
adına okutarak serdarlığı zorla aldı. Bir 
isyan hareketini önlemek isteyen hükü-
metde bu emri vakiyi kabul etti. 

Hakikaten; Nemçe yâni Avusturya 
kumandanı Maksimil-yen, 30 bin kişilik 
bir kuvvet ile Zemlinde bulunan Tökeli 
îm-re ve de Osmanlı birliklerini mağlup 
edince, Yeğen Osman Paşa’nın Dayısı 
olan Veli Paşanın da, gafletinden istifa-

de ederek onbin kadar askerle, Belg-
rad tarafına kuvvet geçirtti bu kuvvet 
karşısına çıkmış olan Osmanlı birlik-
lerini bozduktan az sonra da Belgrad’i 
muhasara etti. Yeğen Osman Paşa’nın 
hatası Belgradın yağmalanmasına 
ve orada binyedi-yüz muhafızla Ah-
med Paşayı bırakıp, Nişe kaçmasıysa 
işin, tuzu biberi oldu. Belgrad Balkan 
Yarımadasının, bir nevi giriş kapısı 
olduğundan, mezkûr yeri düşmanın 
çok kolay ele geçirmesi ve de, serdar 
Yeğen Osman Paşa’nın adetâ ortadan 
yok olması, düşmanın çok rahat hare-
ket etmesini sağlarken, şehri zapt ve 
içindekileri öldürüp, yağma yapması 
kısa bir zaman içinde yardım gelmez-
se, muhakkak olduğu bildirilmişti.

Rumelide eli silah tutan kimseler-
den başıbozuk olarak tâbir edilen milis 
kuvvetleri, tertib edilip Belgrad’a şev-
kine çalışıldı. Ancak;serdar bu işe de 
önem vermediğinden Belgrad Kalesine 
takviye kuvvet konması kabil olamadı.

Maksimilyen kuşatmanın, 29. 
günü Belgradı ele geçirdi. Peşinden Tu-
nanın sahilinin sol tarafında Macaristan 

topraklarında bulunan, 
Pan çova Palangaları da 
işgale uğradı. Macaris-
tan da yalniz başına Ta-
mışvar, yokluklar içinde 
müdafaasına devam 
etmekteydi. Üst üste 
gelen bu felaketleri sa-
vaş yoluyla telafi etmek 
kabil görülmeyince, bir 
sulh tesisi temin etmek 
için çalışmalar başlatıldı. 
Artık bu hal Osmanlı’nın kendisinden 
sulh taleb edilen devlet halinden çıkıp, 
artık kendisinin; sulh teklif eden bir 
devlet haline geldiğinin alışmasının 
emareleri olarak, tarihi perspektifden 
vakalara baktığımızda, istesek de is-
temesek de, kabul etmemiz gereken, 
açık bir hakikat halindeydi.

Rumeli beylerbeyi payesi ile elçi 
olarak tayin olunan Divanı Hümayun 
baş tercümanı iskerletzade Aleksandr 
ile Züsfikar Efendi elçi olarak gönde-

rildi. 1688’sulh müzake-
relerini olsun, savaş halini 
olsun daha yakından takip 
edebilmesi için padişah, 
2. Süleyman, Edirne’ye 
gitmeyi istedi ve zaten bu 
hal gerekendi.

Barış aramakta olan 
Osmanlı murahhas heyeti 
Belgradın elden çıkışı-
nın 2. günü olan 8/ey-
lül/1688’de, name teslimi 

ve protokol usulleri hakkındaki, arada 
beliren ihtilaf ve birde müttefiklerin 
Mukaddes ittifakları dolaysıyla bir nok-
tada görüşleri toplamak için, toplantı 
akd edildi. İhtilaflar hal edildi, aradan 
üç ay geçtiğinde Osmanlı heyeti, 8/
şubat/1689’da, Avusturya imparatoru 
tarafından kabul edildi. Bu murahhas 
heyetinin riyasetinde bulunan ve şehid 
olana kadar, ismi Elçi Zülfikar Efendi, 
diye anılmış bulunan zat, Tamışvar 
civarındaki, 1696’da ki savaşlardan bi-

rinde yeniçeri ocağı kâtipliğini de yap-
maktayken, göğsüne isabet eden bir 
düşman kurşunu onu şehidler zümre-
sine iltihak ettirdi. Zülfikar Efendi hem 
tahta geçiş tebliği, hem de sulh için 
gönderdiği mektubu, 8/şubat/1689’da 
vukubulan kabul töreninde, Avusturya 
imparatoruna takdim etmiş ve Avus-
turyalılardan dört, Lehistandan, iki ve 
Venedikten, bir murahhasın iştirakiyle 
sulh tefini için biri birini takip eden gö-
rüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin 
14 defa tekrarlandığı, iştirakçilerin her 
birinin, Şimdiye kadar Osmanlı dev-
letine söyleyemediği ifadelerle cevap 
vermesi, güçlü ol, konuşturma! Anlayı-
şının her zaman için geçerli olduğunu 
ortaya koyuyordu. Biz; kaybettiğimiz 
yerlerin iadesi üzerinde fazla söz sar-
fetmezken, Erdel’in, serbest kalmasını 
ısrarla istiyorduk. Tabiki böyle bir Er-
del, bizim için, yaralarımızı tımar etti-
ğimizde fırlanacak bir tramplenimizdi 
ve düşman bundan da gafil değildi. 
Sulh müzakerelerini bitiren Avustur-
yalıların, şu sözünü buraya alamadan 
geçmemiz kabil değil: “Osmanlı askeri, 

oklanmış şikarımızdır ne sulha talib ol-
duk, ne de sizden adam istedik, bizzat 
hedefimiz İstanbul’dur nasıl ki, seferin 
ibtidarında elçimizi, Budin’den saldığı-
mız gibi biz de, seni Edirne’den salıve-
ririz diye Elçi Zülfikar Efendiye hitabda 
bulunmuşlardır. Bütün bunlar devletçe 
göz önüne alınmış ve Edirne’de bu-
lunan padişahın sefere çıkmak üzere 
hazırlanması kararlaştırıldı.

4 yıl gibi kısa bir süre padişahlık 
yapan 2. Süleyman, son iki yılında 
yatak hastası olarak gün geçirmiştir. 
Sağlığı zayıflayan padişah, 22 Haziran 
1691 tarihinde tahttan indirildi. Ha-
yatını 1691 yılında böbrek yetmezliği 
sebebiyle Edirne’de kaybeden 2. Sü-
leyman, İstanbul’da Süleymaniye Ca-
mii yanındaki Kanuni Sultan Süleyman 
türbesine gömülmüştür. Hayatında 
hapis dönemi yaşadığından çocuk sa-
hibi olmasına izin verilmediğinden, hiç 
çocuğu olmayan bir padişahtır. Yerine 
kardeşi 2. Ahmet tahta geçmiştir. Pa-
dişahlığı döneminde Fener kulesi ve 
İzmir ilinde cami inşa ettirmiştir.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 40
2. SÜLEYMAN  2

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Direğe çarpan kamyonetteki 19 
yaşındaki genç hayatını kaybetti

Minibüsün çarptığı traktör
kanala düştü: 13 yaralı 

Konya’da yol kenarındaki beton 
elektrik direğine çarpan kamyo-
netin sürücüsü ağır yaralanırken, 
araçta bulunan 19 yaşındaki genç 
hayatını kaybetti. Gencin mesai ar-
kadaşları olay yerinde gözyaşlarına 
hakim olamadı. Kaza, saat 15.30 
sıralarında merkez Karatay ilçe-
si Saraçoğlu Mahallesi Saraçoğlu 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Saraçoğlu 
Mahallesi’nden merkez istikame-
tine seyir halinde olan Sadık A. 
idaresindeki 34 BCG 960 plakalı 
kamyonet, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yol kenarındaki beton elektrik dire-
ğine çarparak yolun karşı şeridine 
savruldu. Kazada sürücü Sadık A. 

ile Muhammed Esat Güneş (19) 
kamyonet içerisinde sıkıştı. Çevre-
deki vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık, itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. Olay yerine ge-
len itfaiye ekipleri araçta bulunan 
iki kişiyi sıkıştığı yerden çıkarttı. 
Sağlık ekipleri araçtan çıkartılan iki 
kişiye ilk müdahalelerini yaparken, 
Muhammed Esat Güneş’in hayatını 
kaybettiği belirlendi. Araç sürücü-
sü Sadık A. ise ambulansla Konya 
Numune Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Öte yandan, 
gencin iş yerinden mesai arkadaş-
ları olay yerinde gözyaşlarına hakim 
olamadı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, öğrenci ser-
vis minibüsünün arkadan çarptı-
ğı traktör sulama kanalına düştü. 
Kazada minibüsteki 13 öğrenci 
yaralandı. Kaza, Beyşehir-Çiçekler 
Mahallesi yolunda meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Mustafa 
D.’nin kullandığı 42 GBJ 32 plakalı 
öğrencileri taşıyan minibüs, Bey-
şehir’den Çiçekler Mahallesi yönü-
ne seyir halinde iken aynı yöndeki 
Kılıçaslan A.’nın idaresindeki 42 
H 2867 plakalı traktöre arkadan 

çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle 
traktör, üzerindeki sürücüsüyle bir-
likte sulama kanalına düştü. Kaza-
da sudan çıkan traktör sürücüsü ile 
minibüs sürücüsü şans eseri yara 
almadan atlattı. Minibüste bulunan 
ve hafif şekilde yaralanan 13 öğren-
ci ise kontrol amaçlı olarak kaldırıl-
dığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı. Öğrencilerin 
sağlık durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Kazayla ilgili başlatılan soruş-
turma sürüyor. n İHA
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Yeraltı su seviyesi anlık takip edilecek
Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge 

Müdürlüğü ile Konya Ovası Pro-
jesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
arasında imzalanan protokol ile 
“Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu 
Potansiyeli ve Geleceğinin Araştı-
rılması Projesi” kapsamında, havza 
genelinde yer altı suyu anlık takip 
altına alınacak.

DSİ’den yapılan yazılı açıkla-
maya göre, tarımsal üretim için 
büyük öneme sahip yer altı suyunu 
takip etmek ve sürdürülebilir şekil-
de yönetebilmek için hayata geçiri-
len proje ile Konya Kapalı Havzası 
ve Yukarı Sakarya Alt Havzası’nda 
yer alan 122 yer altı suyu gözlem 
istasyonu yıl içinde modernize edi-
lecek.

Çalışmalar kapsamında otoma-
tik seviye ölçüm sistemi kullanıla-
rak, yer altı suyu seviyeleri online 

takip edilecek.
30 İSTASYON MODERNİZE EDİLDİ

Gözlem istasyonlarının moder-
nizasyonunun yıl içinde tamam-
lanmasının planlandığı proje kap-
samında, şu ana kadar 30 istasyon 

modernize edildi ve ölçümlere baş-
landı. İhtiyaç duyduğu enerjiyi gü-
neş enerji sisteminden elde eden 
yer altı suyu gözlem istasyonları, 
su seviyesini, sıcaklığını ve tuzluluk 
oranını anlık olarak ölçecek, GSM 

yoluyla sisteme aktararak verilerin 
anlık kontrolüne imkan sağlayacak.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Ay-
dın, konuya ilişkin değerlendirme-
sinde, dünyanın ilk zirai arazilerini 
barındıran, ilk zirai ürünlerini ye-

tiştiren yerlerden biri olan Konya 
Ovası için yer altı sularının hayati 
önemde olduğunu bildirdi. Hayata 
geçirilen projenin bölge için fayda-
lı olacağını belirten Aydın, şunları 
kaydetti: “Konya Kapalı Havzası 

ve Yukarı Sakarya Alt Havzası’n-
daki yer altı suyunun karakteristi-
ği, yağışların yer altı suyuna etkisi, 
tarımsal sulama nedeniyle ortaya 
çıkan seviye değişimleri gibi birçok 
alanda veri sağlayacak olan sistem 
sayesinde, mevcut durumun ne 
olduğu ortaya konulacak ve gele-
ceğe dönük projeksiyonlar gelişti-
rilecek.” 

Sistem sayesinde istasyon ve-
rilerinin görüntüleme merkezine 
anlık iletileceğini, yer altı suyundaki 
değişimlerin kayıt altına alınacağını 
vurgulayan Aydın, “Sistem uzun 
yıllar içinde bize çok değerli bilgiler 
sunacak. Biz de bu bilgiler ışığın-
da kararlar alacak ve projeler üre-
teceğiz. Çünkü her damla suyun 
önemini biliyor ve her damla suyu 
planlamak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı. n AA

Konya SMMM Odasının eski 
başkanlarından İsmail Turan’ın 
eniştesi Ahmet Uzun 57 yaşında 
vefat etti. Merhum Ahmet Uzun’un 
cenazesi dün Cuma namazına mü-

teakip Hacıveyis Cami’inde kılınan 
cenaze namazının ardından dualarla 
Üçler Mezarlığına defnedildi. Uzun 
ve Turan ailelerini acı günlerinde se-
venleri yakınları ile akrabaları yalnız 

bırakmadı. Acı günlerinde kendileri-
ni yalnız bırakmayan yakınlarına ve 
sevenlerine teşekkür eden Uzun ve 
Turan aileleri başsağlığı dileklerini 
kabul etti. Merhum Ahmet Uzun 

bir erkek çocuk babasıydı. Yenigün 
Gazetesi olarak merhum Ahmet 
Uzun’a Yüce Allahtan rahmet yakın-
larına ve sevenlerine başsağlığı dile-
riz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
iftarda biraraya getirdi

Sokaklar çocukların
oyun alanıdır!

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından organize edilen if-
tar programı, Konya Öğretmenevi 
Meram Şubesinde gerçekleştirildi. 
İftar programına İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, müdür 
yardımcıları, şube müdürleri ve 
kurum personelinin yanı sıra, ilçe 
milli eğitim müdürleri, ilçe şube 
müdürleri, eğitim uzmanları ile 
önceki dönem Milli Eğitim Müdür-
leri Mehmet Özer ve Halil Şahin; 
müdür yardımcılarımız Mevlüt 
Kuntoğlu, Abdullah Atıcıgil, Bekir 
Akça, Ali İhsan Yalçın, Necdet Ak-
boğa; Şube Müdürleri Duran Gün-

doğdu, Mustafa Acar, Sabit Çalık, 
Halil İbrahim Karademir, Mustafa 
Uysal ve Süleyman Cumhur Başa-
ran da katıldı.  

Geniş katılımla gerçekleşen 
programda masaları tek tek geze-
rek kurum personeli ve misafirler 
ile hasbihal eden İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, katılım-
dan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek tüm katılımcılara teşek-
kür etti. Davetliler de böyle bir or-
ganizasyondan dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirerek teşek-
kürlerini ilettiler.
n HABER MERKEZİ

“Sokaklar Çocukların Oyun 
Alanıdır!” sloganıyla yola çıkan 
Selçuk Üniversitesi, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi ve KTO Ka-
ratay Üniversitesi Sosyal Hizmet 
bölümü öğrencilerinin bir araya 
geldiği Sosyal Hizmet Kulübü, ilk 
etkinliğini Zafer Meydanında ger-
çekleştirdi. Sokakta zorla dilendi-
rilen, çöp toplattırılan çocukların 

asıl görevlerinin çalışmak değil, 
okumak olduğuna dikkat çeken 
kulüp temsilcileri, bu çocuklara 
para değil el uzatmak gerektiğine 
dikkat çektiler. Etkinlikle çocuklar-
la hemhal olarak, onlar ile eğlenen 
Sosyal Hizmet Öğrencileri, halka 
güzel mesajlar vererek dikkat çek-
meyi başardılar. 
n MEVLÜT EGİN  

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, 
3. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki “Anadolu Ankası Tatbikatı”nın kapanış törenine katıldı

Akar ve TSK komuta 
kademesi Konya’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, “Türkiye’nin NATO ile iliş-
kileriyle alakalı kimsenin olumsuz 
bir şey söylemeye hakkı yok” dedi. 
Akar, beraberinde Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgene-
ral Hasan Küçükakyüz ile “Anadolu 
Ankası Tatbikatı”nın kapanış töre-
nine katılmak üzere 3. Ana Jet Üs 
Komutanlığına geldi.

Tören mangasını selamlaması-
nın ardından Anadolu Kartalı Eğitim 
Merkezi’ne geçen Bakan Akar ve 
komutanlara, tatbikatın değerlen-
dirme brifingi Üs Komutanı Tuğ-
general Fidan Yüksel tarafından 
verildi. Daha sonra tatbikata katılan 
personele hitap eden Bakan Akar, 
FETÖ’nün hain darbe girişimi son-
rasında yaşanan sıkıntıların fedakar-
ca çalışmalar sonucunda aşıldığını 
belirtti. Akar, “FETÖ ile mücadele 
bitmedi, devam ediyor. Yeni bilgiler, 
belgeler çıktıkça yapılması gereken 
ne varsa bunları yaptık, yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Mehmetçik’in gösterdiği feda-
karlıklara dikkati çeken Bakan Akar, 
terörle mücadelenin artan bir tempo 
ve kararlılıkla devam ettiğini vurgu-

ladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 780 
bin kilometrekare vatan toprağı, 
462 bin kilometrekare mavi vatan 
ve semalarda görevlerini eksiksiz, 
aksaksız yerine getirdiğini dile geti-
ren Akar, şunları kaydetti: “Sadece 
milli görevleri değil aynı zamanda 
NATO başta olmak üzere ulusla-
rarası kuruluşlara karşı yaptığımız 
taahhütlerimizin de hepsini eksiksiz 
yerine getirdik, getirmeye devam 
ediyoruz. Türkiye’nin NATO ile iliş-
kileriyle alakalı kimsenin olumsuz 
bir şey söylemeye hakkı yok. Bu 
konuda biz karargah çalışmaların-
dan, tatbikatlara veya fiili görevlere 

olsun, Afganistan’dan Adriyatik’e 
kadar görevlerimizi eksiksiz yerine 
getirdik, getirmeye devam ediyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve 
bilimin ışığında anayasa çerçevesin-
de, yasalar doğrultusunda, ‘ölürsem 
şehit kalırsam gazi anlayışı’ içinde 
ülkemizin ve milletimizin birliğini, 
bütünlüğünü, egemenliğini, ba-
ğımsızlığını korumak ve kollamak 
için gece-gündüz, yağmur-çamur, 
dağ-bayır demeden kendilerine ve-
rilen görevleri azim ve kararlılıkla 
yerine getirdi, getirmeye devam 
edecek. Bundan kimsenin şüphe-
si olmasın. Asil milletimizin Silahlı 

Kuvvetlerimize olan sevgisi, güveni, 
duası bizler için ilham kaynağı. Ülke-
mizin, milletimizin bize olan güveni-
ne layık olabilmek için gece-gündüz 
demeden elimizden gelenin en iyisi-
ni yapmaya çalıştık çalışacağız.”

Konuşmasının ardından katılım-
cı ülkelerin temsilcilerine belgelerini 
veren Bakan Akar, daha sonra ko-
mutanlarla birlikte hatıra fotoğrafı 
çekimine katıldı. Akar ve komutan-
lar daha sonra tatbikata katılan uçak 
ve helikopterlerin tören geçişini 
uçuş kulesinden takip etti.

Tatbikatla, personel kurtarma 
harekatı kapsamında komuta kont-
rol sürecinin denenmesi ve geliştiril-
mesi, muharebe ortamında personel 
kurtarma görev kuvveti unsurları ile 
jet, komuta kontrol uçağı, insansız 
hava araçları ve helikopter pilotla-
rının çalışabilirliğinin denenmesi 
amaçlandı. Hayatta kalma ve kaçma 
kurtulma usullerinin geliştirilmesiy-
le uçucuların eğitim seviyelerinin de 
artırılmasının hedeflendiği tatbikat-
ta, personel kurtarma, yakın hava 
desteği, dinamik hedefleme, zama-
na dayalı hedefleme gibi görevler de 
jenerik senaryolar dahilinde yapıldı.

Tatbikata Azerbaycan, İngiltere, 
Katar, KKTC, Pakistan ve Roman-
ya’dan unsurlar da katıldı.
n AA

Ahmet Uzun dualarla defnedildi
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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

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

ZAYİ
BEKO 300 TR MF AT 0000114292 sicil nolu yazar kasamın ruhsatını kaybettim, hükümsüzdür.

NECATİ ALIÇ
MEVLANA V.D.: 53056313938

Z-489



25 MAYIS 2019 9İLAN

 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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25 Mayıs 2019
Hicri: 20 Ramazan 1440

Sahur:
03:44

İftar:
20:08

Kur’an’dan Mesaj
“Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu 

kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç 
içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi 

ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine 
gelince; işte onu anlat.”  (Duhâ 93/6-11)

İbn Abbâs (r.a.)’ın naklettiğine göre, Hz. 
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: 

“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları 
değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık 

ve boş zaman.” (Buhârî, Rikâk, 1.)

Allah’ım, ecelim geldiyse rûhumu alarak 
beni rahatlat, gelmediyse bu sıkıntıyı 
benden kaldır. Eğer bu bir imtihan ise 

bana sabretme gücü ver!

Bir Hadis Günün Duası

Çocukların ebeveynleri tarafından 
“yaramaz çocuk” olarak nitelendi-
rilmeleri, çocuklarda genellikle an-
ne-babaların istenmedik davranışlar 
gördüğü durumlarda olur. Evde kendi 
kendisini ebeveyninin istediği kadar 
meşgul edemeyen, usluca oturmayan, 
annesinin temizlediği evi dağıtan, koş-
turan ve her konuda uyumlu olmayan 
çocuklarımızı genelde yaramaz çocuk 
olarak isimlendiriyoruz. Hatta gitmiş 
olduğu misafirlikte, çerez tabaklarına 
uzanmasından sağa-sola hoplaması 
ve zıplamasına kadar tüm davranışları 
ile anne-babanın itibarı sarsılıyor ve 
onlara göre olmaması gereken bir hâ-
lin tezahürü oluyor yaramazlık.

Ancak sağlıklı bireyden bahsede-
bilmek için sağlıklı gelişim sürecinden 
ve bu süreç öncesinde de çocukluğun 
doğasından bakmak gerekir olaya. 
Çocuklar bir buçuk-iki yaşına kadar 
keşfetme dönemindedirler. Etrafı, 
çekmeceleri ve çevreyi karıştırırlar, 
dağıtırlar, her şeyi atarlar ve çeşitli 
denemeler yoluyla yaşadıkları ortamı 
tanırlar. Bu, sağlıklı gelişimlerinin en 
temel ihtiyacıdır. Bu süreç sonrasında 
çocuğun fıtratına göre verilen eğitim 
ve terbiye dâhilinde ebeveynin çocuğa 
yaklaşım şekli, onun davranışlarıyla 
bu süreci ebeveynine yansıtma biçimi 
olarak kendini göstermektedir. Zira ço-
cuklar anne karnında dar ve korumalı 
bir bölgeden dünyaya merhaba dedik-
leri andan itibaren gerek kucağa alın-
dığında gerekse yatağa konulduğunda 
bedenine yakın temas eden bir sınır ile 
beraber yaşarlar. Kocaman bir yatağa 
yatırılan bebeğe, çevresine havlu veya 
battaniye ile sınırlar koyup onun koca 
yatakta elini ve ayağını salladığında 
dokunma yoluyla sınırlarını belirle-

miş oluyoruz. Hatta büyüklerimizin 
yıllardır uyguladığı ve modern eğitim 
dünyasının yeniden gündemine aldı-
ğı kundaklama yoluyla, çok ağlayan 
bebeklerimize anne karnındaki sınırlı 
ve güvenli ortamı anımsatarak onların 
sakinleşmelerini sağlıyoruz.

Çocuklar iki yaş sonrası dönemde 
de aynı sınırlara farklı bir metot ile ih-
tiyaç duymaktadırlar. Bu dönemde sı-
nırların çizilmesinde en temel kelime 
olan “Hayır!” ile tanışmaları önem arz 
eder. Burada anne-babaların çocuk-
larının her istediklerini yerine getirip 
sonra da “Neden bu çocuk yaramazlık 
yapıyor?” diye şikâyet etmeleri ne ka-
dar tutarsız ise “Hayır!” dedikten sonra 
sözlerine uygun davranmamaları bir o 
kadar tutarsızdır.

Sınır ve kurallar çocuklar için ha-
yati ihtiyaçtır. Bununla içinde yaşadığı 
dünyada hem kendileriyle hem diğer 
canlılarla hem de olaylarla baş et-
meyi öğrenirler. Atalar “Boğaz dokuz 
boğumdur.” demişler. Yani bir sözü 

söylemeden önce o sözü boğazın her 
boğumundan teker teker geçirerek ve 
söylediğimizin nasıl bir sonuç doğura-
cağını düşünüp uygunluğunu tartarak 
söylemeliyiz. Daha sonrasında ise 
“Evete dönüşecek bir hayır mı diyoruz, 
ya da hayırlarımız itiraz üzerine çok ça-
buk evete dönüşebiliyor mu?” sorusu-
nu kendimize sormalıyız.

Ne Bu noktada diğer önemli bir 
konu da toplumumuzda birçok yetiş-
kinin ve anne-babaların sessiz, sakin 
ve kuzu gibi oturan çocukları akıllı 
olarak tanımlamalarıdır. Aslında bu 
durumun çocukların doğasına aykırı 
olduğunu vurgulamamız gerekir. Ço-
cuklarla ilgili böyle bir beklentiye gir-
mek yanlıştır. Zira bu tür aşırı uyumlu 
çocuklar ebeveyne günü kolay kılsa 
da uzun vadede problemli çocuklar 
olarak da kendilerini gösterebilirler. 
“Yaramaz” olarak adlandırılan ço-
cukların ise yaptıkları hareketlerle ye-
tişkinlerin, anne-babalarının istekle-
rinin ve beklentilerinin dışına çıkmış 

olmakla damgalanmalarının yanlışlı-
ğını da belirtmeliyiz. Şayet bir çocuk 
yaşına uygun olmayan ve beklenenin 
aksine davranışlar sergiliyorsa aslın-
da orada bulunan insanlara ciddi bir 
mesaj veriyor demektir. “Ben de bu-
radayım!”, “Beni de görün ve benim-
le ilgilenin!” ya da “Bende bir şeyler 
yolunda gitmiyor!” çağrısı ile yardım 
talebinde bulunuyor demektir. Bu ço-
cukları yaramaz olarak adlandırmak 
yerine verdikleri mesajı iyi anlayıp 
onlara eğilmeli ve çözüme yardımcı 
olmaya yönelmeliyiz.

Bazen onları oyuncaklara ve hedi-
yelere boğmak, göstermemiz gereken 
ilgiyi bu şekilde tamamladığımız algı-
sını oluşturabiliyor. Asıl olan, onlarla 
geçirdiğimiz ve sadece onlara odak-
landığımız vakittir ki ihtiyaçları olan 
da budur. Şayet çocuk, yaramazlık 
yaptıkça dikkat çektiğini fark ederse 
bu hareketlerinin dozunu daha da ar-
tıracaktır. Böylelikle bu çocuklar ilgi 
ve ihtiyaçlarını negatif motivasyon ile 
karşılamış olurlar.

Buradan hareketle vurgulamamız 
gereken nokta şudur: “Yaramaz ço-
cuk yoktur! İhtiyaçları giderilmeyen 
çocuk vardır!” O hâlde, çocuklarımızın 
maddi ihtiyaçlarını gidermeye gayret 
ettiğimiz gibi duygusal ihtiyaçlarını da 
gidermeye gayret etmeli, onları olum-
suz hareketlerinden ziyade olumlu ha-
reketlerinde dikkate alarak davranışla-
rını pozitif yani olumlu motive edip bu 
davranışların karakter hâlini almasına 
yardımcı olmalıyız.

Gül koklamak için gül tohumu ek-
meli, suyunu ve güneşini eksik etme-
yerek onu severek büyütmeliyiz. Deve 
dikeni veya kaktüs tohumu ekersek gül 
bitmeyeceğini bilmeliyiz.

Menkıbe ABDULLAH BİN ATÎK (R.A.)
İslam nurunun yayılması Mekke 

müşrikleri yanında Yahudileri de en-
dişelendiriyordu. Bilhassa Benî Na-
dîr Yahudileri bir türlü Resûlullah’ın 
peygamberliğini hazmedemiyorlardı. 
Resûlullah’a karşı kin, haset ve ada-
vet besliyorlardı. İçlerindeki âlimleri 
Resûlullah’a göndererek zor durumda 
bırakmak istiyorlardı. Fakat Kur’ân on-
ları susturuyordu.

İşte, Beni Nadîr Yahudilerinin en 
azılısı ve Resûlullah’a karşı en çok 
düşmanlık besleyeni Sellâm bin Ebî 
Hukeyk, Resûlullah’ı sık sık rahatsız 
ettiği gibi, Müslümanları da daima 
tehdit eder, etrafındakileri Resûlullah 
Efendimizin aleyhine kışkırtarak onu 
öldürme teşebbüsünde bulunurdu.

Resûlullah’ın Ashâbı, onun bu 
zulüm ve tehditlerine artık tahammül 
edemiyordu. Bir gün kendi arala-
rında konuşuyorlardı. Resûlullah’ın 
düşmanlarını sayıyorlardı. En büyük 
düşmanları arasında şüphesiz Sellâm 
bin Ebî Hukeyk de vardı. Düşmanla-

rın en azılısıydı. Bunun öldürülmesi 
şarttı. Çünkü o, Resûlullah’ı öldürmek 
için uğraşıyordu. Bu hususta geldiler, 
Resûlullah’tan izin istediler. Resûlul-
lah da onlara izin verdi.

İşte bu azılı düşmanın katli, Abdul-
lah bin Atîk’e nasip oldu. Sahabilerin 
kahramanlarından olan Abdullah bin 
Atîk, Hazreç kabilesine mensuptu. Bir 
gün yanına dört sahabi daha alarak, 
Yahudilerin kale şehri olan Hayber’e 
gitti. Bu peygamber düşmanını öldü-
receklerdi. Beş kişiydiler: Abdullah 
bin Enis, Ebû Katâde, Esved bin Huzaî, 
Mes’ud bin Sinan ve Hz. Abdullah’ın 
kendisi… Komutanlığı Abdullah bin 
Atîk yapıyordu.

Gece vakti Hayber’e girdiler. Sel-
lâm bin Ebî Hukeyk’in bulunduğu böl-
gedeki bütün evleri dışardan kilitledi-
ler. Sellâm’ın bulunduğu ev yüksek bir 
yerdeydi. Ancak merdivenle çıkılıyor-
du. Yukarı çıktılar ve kapıyı çaldılar. 
Sellâm’ın hanımı onların kim olduğu-
nu sorunca, “Araplardan bir grubuz, 

ev sahibiyle görüşmek istiyoruz.” 
dediler. İçeri girdiler. Sellâm ile kav-
gaya tutuştular. Sellâm’ı öl-dürdüler. 
Hanım ve çocuklarına dokunmadılar.

Fakat Sellâm’ın gerçekten ölüp 
ölmediğinden emin değillerdi. Yaralı 
da kalmış olabilirdi. İçlerinden birisi 
geri döndü. Hadise üzerine toplanan 
kalabalık arasına girdi. Sellâm’ın 
hanımının “Öldü” dediğini duydu. 
Sevinçle geri döndü ve arkadaşlarını 
müjdeledi.

Abdullah bin Atîk, Resûlullah’a 
geldiğinde Peygamberimiz onu taltif 
etti. Sonra da mübarek elini yaralı 
ayağına sürdü. Hz. Abdullah’ın ayağı 
sanki hiç burkulmamış gibi iyileşti.

Hicret’in 9. senesinde Peygamber 
Efendimizin (a.s.m.) Tayy kabilesinin 
putlarını kırıp parçalamak için Hz. Ali 
kumandasında gönderdiği 150 kişilik 
kuvvet içerisinde Hz. Abdullah da var-
dı. Peygamberimiz, onu birliğin silah 
ve teçhizatını temin etmekle vazifelen-
dirmişti.

Onun Yemâme Savaşı’nda 
gösterdiği kahramanlık da dillere 
destandır. Bu savaş Hz. Ebû Bekir 
zamanında cereyan etmişti. Yalancı 
Peygamber Müseylime, Müslüman-
ları rahatsız ediyordu. Hz. Hâlid bin 
Velid başkanlığında bir ordu, üzerine 
gitti. Çünkü hem irtidat hareketini 
teşvik ediyordu, hem de Müslüman-
ları rahatsız ediyordu. Artık Müslü-
manları onlardan kurtarmak bir za-
ruret hâline gelmişti. Hâlid bin Velid 
ile Müseylimetü’l-Kezzâb kuvvetleri 
arasında şiddetli çarpışmalar oldu. 
Hz. Abdullah da bu savaşta büyük 
kahramanlıklar gösterdi. Ağır şekil-
de yaralandığı, vücudundan kanlar 
fışkırdığı hâlde kılıcını elinden bırak-
madı. Sonunda şehitler kervanına o 
da katıldı.

Böylece ömrünü İslam’ın hiz-
metinde sarf eden bu büyük sahabi, 
Hicret’in 12. senesinde en çok arzu 
ettiği şehitlik mertebesine nail olarak 
ebediyet âlemine göçtü.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Allah Teala, “ebrar”dan olan kullarını methederken, mallarını ihti-
yaç sahiplerine, güçsüz ve aciz kimselere vermek ve onların yardımına 
koşmakla vasıflandırmıştır. Allah’a kulluk için yaratılan insanın en mühim 
bedeni ihtiyacı gıdadır. İnsanoğlu bu ihtiyacını karşılayamadığı takdirde, 
hayatiyetini sürdüremez, dolayısıyla var oluş gayesi olan kulluğu da ifa 
edemez. Bu sebeple açları doyurmak ve susuzlara su vermek, en hayati 
hizmetlerden biridir. Zaten İslâm âlimleri de; “İhsan ve ikramın en kıy-
metlisi, yemek yedirmektir. Zira insanın maddî yapısı, yemek ile kaimdir 
ve hayat da yemek ile devam eder.” demişlerdir. Allah Teala, “ebrar”dan 
olan kullarını methederken, mallarını ihtiyaç sahiplerine, güçsüz ve aciz 
kimselere vermek ve onların yardımına koşmakla vasıflandırmıştır. Yani 
bu ictimai ibadetlerde derin bir ilahi sır mevcuttur. Kureyş Kavmine ni-
metlerini hatırlatan Allah Teâlâ: “Onlar, kendilerini açken doyuran ve her 
çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.” (Kureyş, 3-4) 
buyurarak bunun ehemmiyetine işaret etmektedir.

Cenab-ı Hak, mahlukatı yedirip içirdiğini, kendisinin ise böyle bir şeye 
ihtiyaç duymadığını bildirerek “doyurmak” fiilini kendisine izafe etmiştir. 
O hâlde insan açları doyurmak ve susuzlara su ikram etmek suretiyle, 
hem büyük bir ecir almış, hem de ilâhî ahlâk ile ahlaklanmış olmaktadır. 
Allah Teâlâ, kullarını bu ulvî haslete teşvik ederek kesilen kurbanlar hak-
kında şöyle buyurur:

“…Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula, fakire yedirin.” 
(el-Hac, 28)

“…Onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve gizle-
meyen fakirlere yedirin.” (el-Hac, 36)

Bazı şeri cezalar da fakirlerin doyrulmasına yönelik konulmuştur. 
Mesela yemin kefareti, on yoksulu; zıhar kefareti de altmış yoksulu do-
yurmaktır. İhramlıyken av hayvanını öldüren kimse, ceza olarak fakirleri 
doyurur, oruç tutmaya güç yetiremeyen kimse de buna karşılık yine bir 
fakiri doyuracak kadar fidye verir. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurur:“Hastayı ziyâret edin, aç olanı doyurun, esiri kurtarın!” (Bu-
hari, Cihad 171, Et’ime 1, Nikah 71, Merda 4)

Hasılı, açları doyurmak faziletli bir ameldir. Peygamber Efendimiz: 
“Ey insanlar! Birbirinize selâm veriniz, yemek yediriniz, insanlar uyurken 
geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selâmetle Cennete girersiniz.” 
buyurmuştur. (Tirmizî, Et`ime 45, Kıyâmet 42; İbn-i Mace, İkamet 174, 
Et`ime 1)

Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselâm içinde yemek yenen ve misafi-
re ikram edilen evin, hayır, bolluk ve bereket içinde olacağını bildirmiştir. 
(İbn-i Mace, Et’ime, 55)

 “Savm” kökünden gelen “oruç” fiili; kişinin kendini tutması, frenle-
mesi ve alıkoyması manalarına gelir. Bir diğer anlamıyla oruç; elimize, 
ayağımıza, dilimize, gözümüze, kulağımıza, kalbimize ve bedenimizin 
her azasına sınır koymak, onları çerçeve içine almak, muhafaza etmektir. 
Oruç; nefsin sınırsız arzularına karşı bilenmek; iradeyi güçlendirmek için 
özel eğitim almaktır. Oruç; içte ve dışta bütün insan ve şeytan vesvese-
lerini zincire vurmak, fısıldadıkları hâlde onları duymamak, yaklaştıkları 
hâlde onlardan uzaklaşmak, bize varan bütün kapıları onlara kapatmak 
demektir. Oruç; hazları gemlemek, nefsin esiri olmamak ve her istediği-
mize kolaylıkla ulaşabildiğimiz şu dönemde, budanmak, terbiye olmaktır. 
Mahiyetine dikkat edilerek tutulan oruç, hem dünyada hem de ahirette 
kişiyi “ateşten koruyan bir kalkan” hükmündedir.

Ramazan ayı, on bir ayın sultanı olarak yılda bir defa büyük mükâ-
fatlarla gelir ve misafirliğini tamamlayıp gider. Başta midelere ve sair 
azalara tutturulan oruç ibadeti olmak üzere sahuru, iftarı, teravih namazı, 
Kadir gecesi, fıtır sadakası, paylaşması, arefesi ve bayramı ile yediden 
yetmişe herkesi sevindiren kutlu bir misafirdir. Misafirliğin ömrü sayılıdır. 
Ramazan ayı da “başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kur-
tuluş” olarak gelir ve kısa bir zaman sonra aramızdan ayrılır. Peygamber 
Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellem Ramazan ayı hakkında şöyle bu-
yurmaktadır: “Şayet kullar Ramazan’ın ne olduğunu bilmiş olsalardı, se-
nenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederlerdi.” (İbni Hüzeyme, 
Sahih, III, 190) Nitekim bu ayın en önemli ibadeti olan orucun mükafatını, 
Allah Teala, kudsi bir hadis-i şerifte şöyle haber vermektedir: “İnsanın 
oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç ise, Benim içindir. Oruçlu kişi 
yemesini, içmesini, cinsî arzusunu Benim için terk eder. Her iyiliğin karşı-
lığı on misli sevap olduğu hâlde oruçlunun mükafatı Bana aittir.” (Buhari, 
Savm, 3)

Ashabı kiramın rivayetine göre, bir gün Peygamber Efendimiz sallal-
lahu aleyhi ve sellem mescidde hutbe vermek üzere minbere çıkarken her 
basamakta durup yüksek ses ile:“Amin!” demişti. Üç kez böyle yaptıktan 
sonra, minbere çıkıp hutbesini vermiş, ardından aşağı inmişti. 

Ashabı kiram, hemen yanına koşarak ilk defa görmüş oldukları bu 
davranışın hikmetini sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurdu: “Bugün Cibrail bana eşlik etti. 

Birinci basamakta geldi ve: «-Ana babası ya da onlardan biri yanında 
ihtiyarlayıp da fırsatı değerlendiremeyen- mağfiret olunmayan- adama 
yazıklar olsun, Allah o adamın burnunu yere sürtsün!» dedi.

Ben de bu söze; «Amin!» dedim. İkinci basamakta geldi ve:
«Bir yerde Senin adın anıldığı halde Sana (saygı göstermeyen) salat 

ve selam (ile Sana bağlılığını dile) getirmeyen adamın Allah burnunu yere 
sürtsün.» dedi.

Ben de yine «Amin!» dedim. Üçüncü basamakta da geldi ve:
«Ramazan ayına varmış, ama bu ayı hakkıyla idrak edememiş, mağfi-

ret ve tevbe imkanını kullanamamış adamın Allah burnunu yere sürtsün.» 
dedi.

Ben de; «Amin!» dedim.” (Tirmizi, Deavat, 100/3545; Hakim, Müs-
tedrek, IV, 170)

FAKİRİ
DOYURMANIN FAZİLETİ

MİSAFİRİ MEMNUN BIRAK

ÇOCUKLARI İYİ 
EĞİTMELİYİZ



Hazırlayan:
A.AKİF SOLAK25 MAYIS 2019

Âlim ve evliyaların şehri Konya’nın manevi şahsiyetlerinden biri de Hindistan’dan Konya’ya gelmiş, ilmi kişiliği, yaşantısı, kerameti ile dikkat 
çekmiş,Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez Efendi’dir. Az konuştuğu için halk tarafından Söylemez veya Söylemez Baba lakabıyla anılmıştır 

Gezici bir derviş; Söylemez
İlim için memleketinden hicret eden 

ve Konya’ya yerleşen âlimlerden biri de 
Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez Efendi’dir. 
Hindistan’dan Konya’ya gelmiş, ilmi 
kişiliği, yaşantısı, kerameti ile dikkat 
çekmiş, çok konuşmadığı için Söylemez 
veya Söylemez Baba lakabıyla anılmış-
tır. İslam âleminde eskiden itibaren süre 
gelen gezici derviş geleneğini devam et-
tirmiş, Hintli Müslümanlar ile Osmanlı 
toplumunun kaynaştırılması amacıyla 
Hindistan’dan Konya’ya gönderilmiş bir 
mutasavvıftır. Balık Hali’nin orada bulu-
nan türbesi, Milli Mücadele Döneminde 
de önemli bir üst olmuş, işgal kuvvetleri 
tarafından kapatılan Öğüt Gazetesi’nin 
malzemeleri türbeye taşınmıştır. 

Âlim vevelî olarak bilinen Şeyh Fazıl 
Hüseyin Söylemez Efendi, Hindistan’ın 
Allahâbat bölgesinde, Ahmet PorSerâ-
me köyünde dünyaya geldi. Babası, 
Cevher Ali Kalender’dir. Nakşibendî ve 
Kadiri tarikatına mensuptur.Şeyh Fazıl 
Hüseyin Efendi, Hindistandoğumlu ol-
makla birlikte atalarının Arap oldukları, 
oraya sonradan gidip yerleştikleri anla-
şılmaktadır. Nitekim kendisine ait ikinci 
vakfiyede soyunun “Osman Zinnureyn” 
ile “İmâm-ı Hazret-iZeynelâbidîn” sülâ-
lesinden geldiğikayıtlıdır. Hindistan 
Müslümanları arasında Arap asıllı ve 
Hz. Peygamber’insoyundan gelenle-
rin bulunduğu bilinmektedir. Şu halde 
Hindistan’daki birçokaile gibi Şeyh Fa-
zıl Hüseyin Efendi’ninsülâlesi de bu-
raya Arabistan taraflarından sonradan 
gelmiştir.  İlk tahsiline memleketinde 
başladıktan sonra Hicaz’a gitti, oradan 
da Anadolu’ya geçti. Bir süre İstanbul, 
Akseki ve Karaman’da kaldıktan sonra, 
1848 yılında Konya’ya gelip yerleşti. 
Medrese tahsili yanında iyi bir tasavvuf 
terbiyesi ile yetişti. 

Akseki’de kaldığı sekiz ay içerisinde 
Akseki Müftüsü Şatırzade Tahir Efen-
di’nin yanında kaldı, ondan ders ve feyz 
aldı. Konya’da bir süre İplikçi Medrese-
si’nde misafir olarak kaldı ve daha sonra 
bağlılarından ve Germiyanoğulları’ndan 
Adliye Nazın Abdurrahman Paşa’nın 
kendisi için yaptırdığı Söylemez Konağı 
olarak tanınan konakta yaşadı. Bu konak 
ve türbesi Lârende Caddesi’nin başlan-
gıcında idi. Konağın son kalıntıları yakın 
bir zamanda yıkıldı ve yola dahil edildi. 
Türbesi ise, bugünkü Muhacir Pazarının 
yanında, Balık Pazarı’nın doğusunda 
bulunmaktadır.Şeyh Efendi, Abdurrah-
man Paşa’ya İstanbul’da iken adliye na-
zırı ve sadrazam olacağını müjdelemiş, 
bu müjdesi tahakkuk edince, Paşa’nın 
Şeyh Efendi’ye bağlılığı artmış. Şeyh, 
paşaya evvelce Konya’ya vali olarak ge-
leceğini de söylemiş, fakat Paşa, Konya 
yerine Ankara valiliğine tayin edilmiş. 
Şeyh Efendi’nin kerameti bu suretle 
küçük bir değişiklikle yerine gelmiştir. 
Konak bu sebeple Paşa tarafından yap-
tırılmıştır. Türbenin yanında bulunan 
dergâh ve mescit daha önce yıkılmıştır.

KENDİSİNE NEDEN
SÖYLEMEZ İSMİ VERİLDİ

Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez Efen-
di, az konuşan bir kişiliğe sahiptir.  Bazı 
söylentilere göre de, Hz. Peygamber’in, 
“Allahu Teâlâ’ya ve ahiret gününe iman 
eden kimse, hayır söylesin veya sussun” 
hadisini kendine düstur edinip devamlı 
sustuğu için kendisine halk tarafından, 
“Söylemez” lakabı verilmiş, zamanla 
asıl ismi unutulmuştur. Vakfiye belge-
lerinde kendisinden Şeyh Fazıl Hüseyin 
Söylemez Efendi olarak bahsedilmek-
tedir. Yalnız konuşmayıp, susmasının 
başka sebepleri olduğu da söylenebilir. 
Kendisi Türkiye’ye dışarıdan gelmiş, 
Hint asıllı bir mutasavvıftır. Ancak 
Konya gibi Türkçe konuşan bir muhitte 
yaşamaktadır. Türkçeyi bilmediğinden 
çevresiyle anlaşmakta zorluklar çekmiş, 
bu nedenle susmayı tercih etmiş olabi-
lir.  

SÖYLEMEZ EFENDİ’NİN İLMİ 
KİŞİLİĞİ

Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin mez-
hebi Hanefî, tarikatı ise Konya’ya ilk gel-
diğinde Çiştiye’ydi. Daha Nakşbendiye 
ile Kadiriye’ye intisap etmiş, bu tarikat-
ların şeyhliğini yürütmüştür. Anlatılan-
lar, onun iyi bir medrese tahsiliyaptığını 
ve tasavvuf terbiyesi aldığınıgöstermek-
tedir. Türkiye’ye geldiğindeilmiye sınıfı 
ile buluşup görüşmesi iletasavvufî faa-
liyetlerde bulunması, onunsöylenen şe-
kilde bir kültür yapısınasahip olduğunu 
ortaya koymaktadır.Bundan başka Çiş-
tiye, Nakşbendiyeve Kadiriye tarikatları 
ile ilgisi de onunmedreseli olduğuna 
işaret etmiştir. Çünkü onun Osmanlı 
topraklarınageldiği sırada Nakşbendiye-
nin özellikleHalidiye koluna şeyh olarak 
atanacaklarda medresede okumuş, za-
hiri ilimlerde belli bir seviyeye ulaşmış 
olmaşartı aranmıştır. XIX. yüzyıl sonla-
rıylaXX. yüzyıl başlarında Konya’da bir-

çokNakşbendiye-i HalidiyeTekkesi’nin-
varlığı; Söylemez’in de bu şehirde zaviye 
bina ettirip Nakşbendiye Tarikatı’nıne-
şirde bulunduğuna bakılırsa, o daNak-
şbendiye’ninHalidiye koluna mensup-
tur. Diğer taraftan Şeyh Fazıl Hüseyin 
Efendi’nin Hint asıllı biri olarakÇiştiye 
halifesi sıfatıyla tekke açması,onun Hin-
distan’da köklü bir tasavvuf terbiyesi 
aldığının göstergesidir. Hindistan, XIII. 
yüzyıldan beri Sünni tarikatların yayıldı-
ğı ve çok sayıda mutasavvıfın bu kültür 
ortamında yetiştiği yerolarak bilinmek-
tedir. Nitekim OsmanlıDevleti’nde XIX. 
yüzyılda hızla yayılanNakşbendiye-i 
Halidiye’nin kurucusuMevlâna Halid-i 
Bağdadî’ye de tasavvufterbiyesi Hin-
distan’da verilmiştir.Şeyh Fazıl Hüseyin 
Efendi, görüldüğü gibi iyibir medrese 
tahsilinden sonra tasavvufterbiyesi al-
mış, daha Hindistan’da ikenÇiştiye’yi 
Anadolu’da yaymak üzeregörevlendi-
rilmiştir. ÇiştiyeSunni bir tarikat olup, 
Muînüddin Hasan el-Ciştî b. SeyyidGı-
yasüddin es-Seczî tarafından 1236 yılın-
da kurulmuştur. Bu tarikatı yaymak için 
de kendisi  enuygun yer olarak Konya’yı 
görmüş; burada bir zaviye inşa ettirerek 

faaliyetebaşlamıştır. Konya’ya geldikten 
sonrakendisine Nakşibendi’ye ve Kadiri-
yeşeyhlikleri de verilmiştir. 

Konya’da bulunduğu süre için-
de çok az müridi olmuştur. Üst düzey 
bürokratlardan müridi de olmuştur. 
Bunlardan biri de Adliye Nazırı Abdur-
rahman Nureddin Paşa’dır. Geleneksel 
tarikat anlayışından farklı bir yol izle-
yerek uzlete önem vermiş bir şeyhtir. 
Ortaya koyduğu tarikatçılık, Türkiye 
şartlarında uygulanamaz bulunduğu 
için kendisine çok az kişi intisab etmiş-
tir. Sayıları az olan müritleri de onun 
ölümünden sonra dağılmış ve Çiştîya 
tarikatı Konya’da sona ermiştir. 

Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin ilmî 
seviyesini tespit etmek oldukça güç-
tür. Çünkü bu hususta tam olarak bilgi 
bulunmamaktadır. Hindistan’daki her 
Müslüman ilim adamı gibi Urduca’nın 
yanında İngilizce veArapça’yı bilmesi de 
gerekmektedir. Konya’nın önemli hattat 
ve alim şahsiyetlerinden olan Veli Sab-
ri Uyar, Söylemez Efendi’nin Farsça bir 
Silsilenâme yazdığınaişaret etmektedir. 
Öyle ise Farsça’yı daokuyup yazacak ka-
dar bilmiştir. Söylemez’in telifbir eseri 

mevcuttur. Şeyh Efendi’ye bireseri olup 
olmadığı sorulunca, rafta duran Urdu 
dili ile yazılmış küçük bir kitabı indirip 
gösterirmiş. Urduca’yı bilenbulunmadı-
ğı için kitabın adı ve konusutespit edi-
lememiş. Bu kitabın ise şu andanerede 
olduğu bilinmemektedir.

HATTATLIĞI VE ŞAİRLİĞİ
Aynı zamanda iyi bir hattat olan 

Şeyh Fazıl Söylemez, birçok risale ile bir 
silsilename yazdı. 

Bu nedenle güzel sanatlara olan il-
gisiyle de tanınır. Özellikle hat sanatında 
ustadır. V. Sabri Uyar, onu bu yönünden 
dolayı hattatlar arasında gösterip haya-
tına dair bilgiler vermişti. Şeyh Efendi, 
gayet güzel sülüs, nesih, ve ta’lik yazı 
yazardı. 28 Sayfalık bir Tarikatnâme 
ile 11 sayfalık bir Farsça silsilenâmesi 
vardır. Hattat Uyar, bu eseri 1940’lar-
da Pirebi Mahallesi’nde oturan Hasan 
dede adlı bir ihtiyarın elinde gördüğünü 
yazmıştır. Söylemez’in şairliği de vardır.  
Uyar, üç sayfalık bir kasidesini gördüğü-
nü belirtmiştir. Ancak, bunun da nere-
debulunduğu tespit edilememiştir.

MİLLİ MÜCADELE VE 

SÖYLEMEZ BABA
İngilizler ’in İstanbul’u 16 Mart 

1919 tarihinde İşgal etmesinden sonra 
İtalyanlar Konya’ya gelmiş, Konya ve 
Akşehir Tren İstasyonunu gözetim al-
tına almıştır. Konya’da kendilerine yar-
dımcı olabilecek kişileri bularak onlara 
para vermek suretiyle de bazı olayların 
çıkmasını sağlamışlardır. Ancak Konya 
basını Milli Mücadele’nin yanında yer 
almış, İtalyanlara herhangi bir taviz ver-
memiş, işgale karşı yayınlarını sürdür-
müştür. Öğüt Gazetelerinin yayınları 
İstanbul’da bulunan İngiliz İşgal Kuv-
vetlerini tedirgin etmiş, Konya’daki İtal-
yanlara “baskı” yaparak bu gazetelerin 
kapatılması istenilmiştir. Öğüt Gazete-
si’ne yapılacak ani baskını öğrenen Öğüt 
çalışanları, gazeteyi bir gecede Söyle-
mez Tekkesi’ne taşımışlar ve orada ga-
zetenin baskısını gerçekleştirmişlerdir.

Hatta iki gazeteci arasında da şöyle 
bir konuşma geçmiştir;

-İtalyanlar gazeteyi Söylemez Baba 
Türbesi’ne taşıdığımızı haber alırlarsa 
ne yaparız?

-Söylemez Baba kimseye bir şey 
söylemez ki, Söylemez Baba’nın ağzı 

sıkıdır kimseye bir şey söylemez, biz ga-
zetemizi basalım görevimizi yapalım.”

Gerçekten de emniyetli bir şekilde 
gazete yayın hayatına Nasihat olarak 
devam etmiş, yaptığı bir haber ile Kon-
ya’da işgale karşı bir miting düzenlen-
mesini sağlamıştır. Alim bir şahsiyet 
Sivaslı Ali Kemalî, mitingde şunları 
söylemiştir: “Ey ahali, ey Konyalılar! 
Gazete demek bir milletin dili demektir. 
General Milen dilimizi kesti. (Kahrolsun 
sesleri) Ne idüğü belirsiz birkaç Frenk 
dilimize kilit vurdu. Millî davalarımızı 
müdafaa etmek, dinimizi, imanımızı, 
Türklüğümüzü muhafaza etmek, bizim, 
sizlerin, hepimizin vazifesidir. Bizi sus-
turamazlar. Dönersek kahpeyiz, millet 
yolunda bir azimetten. Bu millet ölmedi, 
ölmeyecektir. Bugün Öğüt’ü kapatmış-
larsa yarın bir başka Öğüt çıkacak, bizi 
hak ve hakikat yolunda asla ve asla sus-
turamayacaklardır.”

SÖYLEMEZ ZAVİYESİ VE
 HİNTLİ MÜSLÜMANLAR

Söylemez Zaviyesi, kendisi tara-
fından 19. Yüzyılın sonlarında, Konya 
dışında Kanlıgöl adı verilen mahallede 
inşa edilmiştir. Günümüzdeki yeri ise 
Balık Hali’nin olduğu yerdir. Yapısı ve 
işleviyle tipik bir Osmanlı devri zaviyesi-
dir. Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez Efen-
di, Anadolu’nun bir İslam diyarı haline 
gelmesinde etkili olmuş bir mutasav-
vıflara benzeyen bir âlimdir. Çünkü o, 
Konya’nın dışında ekilip dikilmeyen bir 
yerde zaviye kurup, kullanılmayan boş 
araziyi ağaçlandırarak şekillendirmiştir. 
Bu yönüyle Konya’da eski tasavvuf ge-
leneğinin adeta son temsilcisi olmuştur. 
Zaviyeden geriye ise Söylemez Efen-
di’nin türbesi kalmıştır. Şeyh, Konya’ya 
yerleştikten sonra, şimdiki türbesinin 
bulunduğu civarda bir zaviye, mescit 
ile birlikte sağlığında türbesini de yap-
tırarak vakfetmiştir. Söylemez Zaviyesi 
vakfiyesinde dikkat çeken husus ise 
Hint Müslümanlarının Konya’ya göster-
dikleri ilgidir. Hintli Müslümanların tica-
ri ilişkilerin yanı sıra Mevlana ve Mes-
neviye ilgi duydukları bilinmektedir. 19. 
Yüzyılda da Konya’ya Hindistan’dan 
mutasavvıf ve ilim insanlarının gelip 
yerleşmiştir. Nitekim Söylemez Efendi 
de Hindistan’dan gelmiştir. Bu nedenle 
vakfiyedeki bazı şartların Konya’ya ge-
len gezginci dervişlere yönelik olması, 
Hintli Müslümanların Konya’da sayıla-
rının oldukça fazla olduğunu, kalabile-
cekleri bir zaviye kurulmasına ihtiyaç 
olduğunu göstermektedir. 

VEFATI 
Çok konuşmadığı için Konya’da, 

Söylemez Baba lakabıyla anılan bu 
seyyah şeyh, 1328 H. 1910 M. yılında 
muhtemelen 83 yaşlarında vefat etti ve 
sağlığında yaptırılan türbeye defnedildi. 
Ölümü hakkında ise bazı rivayetlerde 
vardır, Rivayetlere göre Söylemez Efen-
di bir gece öldürülmüştür. Ancak Tarih-
çi Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ’ın yaptığı 
araştırmaya göre öldürülmesiyle ilgili 
bir işaret yoktur. Söylemez Zaviyesi ile 
ilgili vakıf kaydında tevliyetin, “Mumai-
leyhin vefatıyla mahlûl” yani Şeyh Fazıl 
Hüseyin Efendi’nin eceliyle ölümü so-
nucu boşalmış olduğuna işaret edilmek-
tedir. Eğer öldürülmüş olsaydı vakıf def-
terine, “maktûlen” vefat ettiği yazılması 
gerekirdi. 

Kitabesinde şu ibare yazılıdır;
“Hüve’l-bâki Bismillâhirrahmânir-

rahîm Küllü men-’aleyhâ fânin ve yeb-
kavechüRabbike

zü’l-celâli ve’l-ikrâm. İnnâlillâhi ve 
innâileyhirâci’ün. Küllü nefsin zâika-
tü’l-mevt. Hazret-i

Ka’be-i feyz-i âlem kıble-i kimyâ-yi-
sa’âdet Şâh Seyyid Hâce Mîr Fâzıl Hüse-
yin ibnMerhûm

Gevher Ali ŞehîdÇiştî Kalender-i 
ehl-i Hindistan karîbü’l-bahârşehr-i Ah-
medPûrmedfen-i

Konya-i Şerîf. Mâh-ı Şa’bân-ı Şeb-i 
Cum’asâ’at-i 2 fi 28 târih-i sene 1328 
minHiereti’n-

Nebiyyisallallâhü aleyhi ve sellem-
temmet.”

Türbe, Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından onarılmıştır.
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Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez Efendi’nin türbesi bugün Balık Hali içinde kalmıştır.

Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez
 Efendi’nin müridi Adliye Nazırı
Abdurrahman Nureddin Paşa.

Şeyh Fazıl Hüseyin 
Söylemez Efendi’nin vakfiyesi.
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Selçuk Üniversitesi Turizm Fa-
kültesi,  Azerbaycan Büyükelçiliği, 
Azerbaycan Milli Bilimler Akade-
misi Nahçıvan Bölümü Genç Âlim 
ve Uzmanlar Kurulu ve Nahçıvan 
Gençlik Vakfı ve Sahib Ata Derne-
ği tarafından “Uluslararası Nahçı-
van’dan Konya’ya Bir Köprü Kon-
feransı: NimetullahNahçivani” adlı 
konferans düzenlendi

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezinde düzenlenen konferansa; 
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih 
Akkaya, Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Ko-
çak, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Necmi Uyanık,  Azerbaycan Bü-
yükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. 
Necibe Nesibova, dekanlar, dekan 
yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğ-
renciler katıldı.

İslami İlimler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. İbrahim Işıtan’ın-

moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelde;  Dr. Nergis İsmayılova, 
Ali İhsan Türcan ve Doç. Dr. Elhan 
Memmedov konuşmacı olarak yer 
aldı.

Selçuk üniversitesi Turizm Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uya-
nık, “NimetullahNahçivani,  gönül 
ehli insanı tasavvuf ve ilim yolunda 
çok önemli çalışmalar yapmış, in-
sanlarda bir tanesidir. Hoca Ahmet 

Yesevi’nin yolunda gönül veren bir 
değerimizdir, tasavvuf yolunda çok 
önemli çalışmalar yapmıştır. Bir 
ulema olarak medresesinde tasav-
vuf yolunda, önemli değerler yetiş-
tirmiştir.  

Turizm insanlık için bir umut 
köprüsüdür. İnsanların sömürüldü-
ğü İslam’ın sancaktarlığını turizm 
ile birleştirmeyi bu faaliyetlerle 
göstereceğiz” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. 
Salih Akkaya, “Akşehir’de türbesi 
bulunan Nimet Baba olarak da bi-
linen NimetullahNahçivani, sürekli 
ziyaret edilen bir zattır.

 Nimet baba dini ilimlerde 
dahi olduğu gibi beşeri ilimlerde 
de dehadır. Tasavvuf, alanında 
çok önemli eğitimler alarak kendi-
ni yetiştirmiş birisidir. Akşehir’de 
önemli hizmetler yapmıştır. Tür-

benin Akşehir’de bulunmasından 
huzur buluyoruz. 

Panelin faydalı olmasını diliyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, 
“Türkiye ve Azerbaycan arasında 
kültürel olarak birçok değerimiz 
var. NimetullahNahçivani da bu 
değerlerden bir tanesidir. 

1500’lü yıllarda hem Osman-

lı’nın hem de Azerbaycan coğraf-
yasını ifade eden önemli bir İslam 
âlimi ve mutasavvıfıdır. 

Bu konferansı gerçekleşmesin-
de emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Azerbaycan Büyükelçi Eğitim 
Muşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova, 
“Büyük İslam âlimlerinden bir olan 
baba NimetullahNahçivani tefsir 
kaynağını kullanmadan Kuran-ı 
Kerim’de olan bütün sure ve ayet-
leri tefsir edip adını İslam tarihine 
yazdırmıştır” dedi.  

Panel Başkanı Selçuk Üniversi-
tesi İslami İlimler Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Işıtan, 
tefsirin bir bilgi birikimini gerektir-
diğinden bahsederek Nimetullah-
Nahçivani’nde manevi miras bırak-
tığını dile getirdi. 
n HABER MERKEZİ

Nahcivan’dan Konya’ya konferansla köprü kuruldu

KTÜN’de başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle düzenlenen Mühendislik 
Öğrenci Proje Pazarı’nda 6 tematik alanda 118 öğrenci projelerini sergileme fırsatı buldu

KTÜN’de öğrenciler
projelerini sergiliyor

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi tarafından başta 
TÜBİTAK olmak üzere çeşitli ku-
rum ve kuruşların destekleriyle dü-
zenlenen 6. Mühendislik Öğrenci 
Proje Pazarı’nın açılışı gerçekleştiril-
di. Etkinlikte, 6 tematik alanda 118 
öğrenci projesi sergileniyor. 

Alaeddin Keykubat Yerleşkesi 
Müze ve Sergi Salonunda yapılan 
programa, Konya Teknik Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Sel-
çuk Halkacı, Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ferruh Yıldız, Konya Sanayi Oda-
sı (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, 
InnoPark Genel Müdürü Prof. Dr. 
Fatih Mehmet Botsalı, KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan 
Bostancı, öğretim üyeleri, Konya 
Teknokent yetkilileri ve öğrenciler 
katıldı.

‘ETKİNLİK, ÜNİVERSİTE-SANAYİ 
İŞ BİRLİĞİNE ÖNEMLİ
KATKI SAĞLAYACAK’

Rektör Prof. Dr. Özçelik, yaptı-
ğı konuşmada, proje pazarı etkin-
liğinin üniversite-sanayi arasında 
oluşturulacak işbirliklerine önemli 
katkı sağlayacağını ifade etti. Öz-
çelik, “KTÜN’ün, Mühendislik eği-
timinde güçlü olan üniversitelerin 
başında geldiğini görmekteyiz. Üni-

versite-sanayi iş birliği, bilgi biriki-
mini üretime dönüştürebilmenin 
en önemli yollarından biridir. Bu iş 
birliği sonucunda, sanayiler ihtiyacı 
olan teknolojik bilgiyi üniversiteler-
den alabilmekte, üniversiteler ise 
özellikle mühendislik eğitiminde 
pratik uygulama imkânlarına ka-
vuşabilmektedir. Bu proje pazarı 
etkinliğinin gerek üniversite-sanayi 
arasında oluşturulcak işbirliklerine 
önemli katkı sağlayacağına gerek-
se öğrencilerimizin derslerde almış 
oldukları teorik alt yapıyı kullanarak 
projeler ortaya çıkarmasına ve böy-
lece özgüvenlerini geliştirmelerine 
önemli katkı sağlayacağına inanıyo-
rum. Ayrıca bu etkinlik kapsamında 
2 gün boyunca sergilenen projeler 
değerli sanayicilerimiz tarafından 
da dikkatle incelenecek belki de 

bazı projeler uygulamaya dönüşüm 
fırsatı bulabilecek.” diye konuştu.

‘PROJELERİN SANAYİ ODAKLI 
OLMASINI HEDEFLEDİK’

Dekan Prof. Dr. Yıldız, etkinlik 
kapsamında, “Enerji, Malzeme Bili-
mi ve Makine Teknolojileri”, “Kim-
ya ve Çevre Teknolojileri”, “Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri”, “Verimlilik 
ve Endüstriyel Uygulamalar”, “Sa-
vunma Sanayii, Robotik ve Uzay 
Teknolojileri”, “Yer Bilimleri, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Afet-Risk Yö-
netimi” olmak üzere 6 farklı tema-
tik alanda 118 öğrenci projesinin 
yarıştığını söyledi. Prof. Dr. Yıldız, 
“Geçmiş yıllardan farklı olarak bu 
6 tematik alandaki projelerin de-
ğerlendirilmesi için 23 hakem tayin 
edildi. Hakemlerin tamamı sanayi-
den, endüstriden ve ilgili sektörden 

seçildi. Jüri üyeleri, öğrenci proje-
lerinin özellikle gelişim odaklı ve 
sanayiye uygulanabilir olması açı-
sından tamamen bağımsız kurum 
ve kuruluşlarca seçilmiş ekipten 
oluşturuldu. Etkinliğimizin düzen-
lenmesinde destek veren kurum ve 
kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. 
Buradan çıkacak projelerin hem sa-
nayimize hem de öğrencilerin geli-
şimine katkıda bulunmasının umut 
ediyorum” dedi.

‘TİCARİLEŞEBİLEN ÜRÜNLER 
ÜRETMELİYİZ’

KSO Başkanı Kütükcü ise kat-
ma değeri yüksek ürünler üret-
menin önemini belirterek, “Bunun 
yolu proje, teknoloji üretmekten ve 
ortaya sunulan ürününü ticarileşti-
rilmesinden geçiyor. Ticarileşebilen 
proje ve çalışmalar bu bakımdan 
son derece önemli. Kaybedecek 
vaktimiz yok, hızla gelişen değişime 
ve gelişime uyum sağlamamız ge-
rekiyor. Etkinlik kapsamında sunu-
lan projelerin ticarileşmesinde Kon-
ya Sanayi Odası olarak bize düşen 
konularda her zaman destek vere-
meye hazır olduğumuzu ifade et-
mek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, 
protokol üyeleri tarafından Proje 
Pazarının açılış kurdelesi kesilerek, 
sergi alanı gezildi.
n HABER MERKEZİ

Torunu, Ladikli Ahmet Hüdai’yi anlattı
Lâdik Ahmet Hüdai İmam Hatip 

Ortaokulu öğrencileri Lâdikli Ahmet 
Hüdai’nin yeni nesiller tarafından 
daha iyi tanınması amacıyla KTO 
Karatay Üniversitesi’nde “Bir Hâkk 
Aşığı Lâdikli Ahmet Hüdai” söyleşisi 
gerçekleştirdi.

Lâdik Ahmet Hüdai İmam Ha-
tip Ortaokulu öğrencileri, Erasmus 
Plus e-Twinning Projesi kapsamında 
Konya’nın manevi mimarlarından 
biri olan Lâdikli Ahmet Hüdai’nin 
yeni nesiller tarafından daha iyi ta-
nınması ve anlaşılması adına KTO 
Karatay Üniversitesi’nde “Bir Hâkk 
Aşığı Lâdikli Ahmet Hüdai” söyleşisi 
gerçekleştirdi.

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Servet Altuntaş, öğretmen-

ler, akademisyenler ve öğrencilerin 
katılım sağladığı programda Lâdikli 
Ahmet Hüdai Hazretleri’nin torunu 
Mehmet Elma da konuşmacı olarak 
yer aldı. Programda ilk olarak orta-
okul öğrencileri, Lâdikli Ahmet Hü-
dai’nin şiirlerini seslendirdi. 

Dedesinin okuma yazma bil-
meyen fakat derin ilim ve irfana 
sahip manevi bir şahsiyet oluğunu 
belirten Mehmet Elma, “Lâdikli Ah-
met Hüdai Hazretleri Hz. Hızır (a.s) 
tarafından irşad edilen bir velidir. 
Ömrünün büyük bir kısmı mücade-
le içerisinde, cephelerde geçmiştir. 
Balkan savaşlarına katılmış, Çanak-
kale Cephesi’nde gazi olmuş ve om-
zundan hilal şeklinde yaralanmıştır. 
Zamanının çoğunu odasına gelen 

misafirleriyle sohbet ederek geçirir-
di. İnsanları iyiliğe ve hayra davet 
eder, sohbetine katılan hiç kimseyi 
eli ve gönlü boş çevirmezdi.” diye 
konuştu.

Söyleşi, hediye takdimi ile Lâdik-
li Ahmet Hüdai’nin şiir ve fotoğraf-
larının yer aldığı serginin gezilmesi 
ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Geçen hafta Konya 
E Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumunda 
gerçekleştirilen bir 
programla 29 ya-
şındaki ‘’Abdulkadir 
Geylani Tokgöz’’ 
isimli bir mah-
kum‘’hafızlık icazeti’’ 
aldı. Bu program 
aslında Türkiye açı-
sından çok önemli 
bir başlangıcı ifade ediyor. Su-
çun yalnızca ceza diyalektiği ile 
çözüme kavuşturulamayacağı 
ve bunun ötesinde bu tarz ça-
lışmalarla bir yol alınabileceği 
gerçekliğinin somut halini gör-
mek sahiden umut verici. Bunun 
yanında program sonrasında 
özellikle yaptığım görüşmeler 
ve araştırmalar çerçevesinde, 
suç işlenmeden önce de yapılan 
faaliyetlere değineceğiz. Ancak 
buraya geçmeden önce progra-
ma daha kapsamlı değinmekte 
fayda görüyorum. 

Programda konuşan Konya 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğ-
lu’nun bahsettiği üzere Adalet 
Bakanlığı ile imzalanan protokol 
çerçevesinde cezaevlerinde 8 
erkek 1 kadın personelin hiz-
met vermesi hususu, devletin 
bu alanda yaptığı önemli bir 
çalışmaya işaret etmektedir. Bu 
protokolün, Ceza İnfaz Kurum-
larındamahkumların topluma 
kazandırılması ve suç ilişkisin-
den kopartılması noktasında bir 
işlev görmesi adına kıymetli bir 
adım olduğunu söyleyebiliriz. 
Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz’ın, ‘’3 hüküm-
lünün daha hafızlık eğitimi aldı-
ğını’’ söylemesi de bu bağlamda 
önemlidir. Hafız olan Abdulkadir 
Geylani’nin yaptığı konuşma 
karşısında ise duygulanmamak 
mümkün değil. Bir Kur’an harfi 
dahi bilmezken Kur’an’ı zihnin-
de taşıyor olmanın bu vesile ile 
gerçekleşmesine yüklediği an-
lam hepimiz adına çok şey ifade 
ediyor. 

Bu programdan hareketle Tür-
kiye’de artan ‘’Madde Bağımlılı-
ğı ve Mücadelesi’’ne değinmek 
istiyorum. Her geçen gün artan 
ve aslında toplumun, özelde ise 
gençliğin kanayan yarası olan 
madde bağımlılığı üzerine dev-
letin yoğun bir çalışması oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 
konunun tek bir boyutla çözüle-
meyeceği gerçekliği işi epey zor 
bir hale sokuyor. Bu anlamda 
suçun içine doğan çocuklardan, 
terör bağlantısına hatta bağımlı-
lıkla mücadeleden, zehir tacirle-
rine kadar uzanan zorlu bir alan 
olduğunu görmekteyiz. ‘’Kent-
leşmeden, kentsel dönüşüme; 
mahalle ilişkilerinden, aile yapı-
larına’’ kadar birçok alt başlığı 
içinde barından konu ziyadesiyle 
çetrefilli bir alan. Dolayısıyla bu 
alanda atılan adımların akademi-
den emniyete, sivil toplumdan 
kanaat önderlerine kadar geniş 
bir yelpazede yürütülmesi ge-
rekmektedir. 

Avukat arkadaşım vasıtasıyla 
Konya merkezde gerçekleşti-
rilen geniş çaplı bir operasyon 
sonrası ‘’Narkotik Şubeye’’ gitti-
ğimde yaşadıklarıma konu kap-
samında değinmekte fayda var. 

Burada edindiğim ilk 
izlenim, emniyetin 
özellikle kurulannar-
ko timlerden son-
ra çok başarılı bir 
pozisyona geldiği 
noktasıydı. Yapılan 
teknik takiplerden 
ve ilişkilerin orta-
ya çıkarılmasından 
sonra zehir tacir-
lerine sahiden göz 

açtırılmadığını gördüm. Bunun 
yanında burada çalışan emni-
yet güçlerinin yalnızca görev 
olarak olaya bakmıyor olmaları 
ve adeta bu işe gönül vermiş 
bir halde bulunmaları bu başa-
rının en önemli etkeni. İç İşleri 
Bakanımız Süleyman Soylu’nun 
da konu üzerine hassasiyetle 
yaklaşıyor olmasının büyük et-
kisi olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Bunun yanında Ankara Nar-
kotik Ekiplerinde uzun bir süre 
görev yapmış sonrasında Konya 
Emniyetinde komiser olarak gö-
revine devam eden bir emniyet 
mensubu ile konu hakkında ki 
sohbetimizde, hadiseye ışık tu-
tacaktır. Öyle ki; komiserimizin 
konuşmasındaki ayrıntılar em-
niyetin konu üzerinde ki haki-
miyetine işaret ediyor. Konya’da 
suçun yoğunlaştığı bölgelerde ki 
emniyetin aktif etkinliği ve haki-
miyeti şaşırtıcı boyutlarda dene-
bilir. Bu bölgelerin kentsel dö-
nüşümle birlikte Konya özelinde 
şehrin dışına itilmiş olmasının 
bir başarı olduğunu da öğrenmiş 
oldum. Ancak komiserin de üze-
rinde durduğu nokta itibariyle, 
yalnızca emniyet aracılığıyla bu 
konunun çözülmesinin mümkün 
olmadığı ve yapılan her çalışma-
nın yalnızca ‘’yayılma hızının’’ 
azaltılmasına yönelik olduğunu 
görmekteyiz. Şunu ifade edebi-
lirim ki; dinlediğim konular deh-
şet verici boyuttaydı. Bu dinle-
diklerimi yazabilmem mümkün 
dahi gözükmüyor. 

Son olarak; bu konuda sivil 
toplum kuruluşlarının faaliyet-
lerine değineceğim. Konya’da 
‘’Rehader’’ ve ‘’Gül Gençlik Der-
neği’’ninbu alanda yoğun ça-
lışmalar yürüttüğünü görmek-
teyiz. Bağımlılıkla mücadele ve 
bağımlıların ailelerine destek ile 
ilgili olarak yapılan çalışmaların 
incelenmesi ve desteklenmesi 
gerekmektedir. Sivil toplumun 
burada daha aktif şekilde ça-
lışarak toplumun bu kanayan 
yarasına parmak basması ihti-
yacı söz konusudur. Burada bazı 
sivil toplum örgütlerinin dini ce-
maatler ile bağlantısı da ayrıca 
irdelenmesi gereken bir nokta 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çetrefilli olan bu konunun ça-
lışılması ve akademik bağlamda 
saha ile irdelenmesi gerektiği de 
açıktır. Yeterli çalışmanın bu-
lunmadığı bu alanda çalışmanın 
zorluğu da göz ardı edilemez. 
Birçok noktada karşılaşılacak 
problemlerin tahmin edilmesi 
zor olmasa gerek. Ancak yine 
de akademik ayağı zayıf kalırsa 
burada bir ilerleme mümkün gö-
zükmüyor.

Sonra ki haftalarda sosyolo-
jik boyutu ile konuyu tekrar ele 
alacağız.

    CEZAEVİNDEN ÇIKAN HAFIZ VE 
MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE 

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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Atiker Konyaspor 
genel kurula gidiyor

Daha önce seçimli genel kurul yapılacağı açıklanan Spor Toto Süper 
Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un genel kurul tarihi belli oldu. 
Anadolu Kartalı’nın yeni yönetim kurulu toplantı yeter sayısına

 ulaşılması durumunda 12 Haziran tarihinde belli olacak 
Atiker Konyaspor yönetim kurulu 

genel kurul kararı aldı. Tüzük tadilatı 
için yapılacağı açıklanan genel kurul 
12 Haziran 2019’da gerçekleştirile-
cek. Atiker Konyaspor’da Başkan Hil-
mi Kulluk nezaretinde gerçekleştirilen 
Yönetim Kurulu toplantısında tüzük 
değişikliği için “Seçimli Olağanüstü 
Genel Kurul” kararı alındı.   Olağa-
nüstü Genel Kurul üyelerin 2/3 ço-
ğunluğunun hazır bulunması halinde 
12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 
18.00’de Selçuklu Kongre Merkezi 
Konya Oditoryum Salonu’nda (Adres: 
Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. 
No:62/1 Selçuklu/Konya) yapılması, 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 
ikinci toplantının 20 Haziran 2019 Per-
şembe günü aynı yer ve saatte çoğun-
luk aranmaksızın gerçekleştirilmesi 
kararlaştırıldı. Atiker Konyaspor Kulüp 
Başkanı Hilmi Kulluk ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, toplantıda alınan kararın 
ve yapılacak genel kurulun camiaya 
hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan 
açıklama şöyle:

“Konyaspor Kulübü Derneği Yö-
netim Kurulu’nun 20.05.2019 tarih 
ve 908 sayılı kararı ile Kulübümüzün 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 
aşağıdaki gündem maddelerine göre 
12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 
18.00 de Selçuklu Kongre Merkezi 
Konya Oditoryum Salonunda (Adres: 
Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. 
No:62/1 Selçuklu/Konya) yapılması-
na, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
II. Toplantının 20 Haziran 2019 Per-
şembe günü aynı yer ve saatte yapıl-
masına,

Değerli Dernek Üyelerimize 
ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
24.05.2019

Konyaspor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu
Gündem
1. Toplantı çoğunluğunun tuta-

nakla tespiti,
2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık divanı-
nın oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan 
Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı-
nın okunması,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına 
toplantı tutanaklarını imza yetkisi ve-
rilmesi,

6. Başkan, Yönetim Kurulu ve 
Denetleme Kurulu aday listelerinin 
Başkanlık Divanına teslimi,

7. Başkanın sunuşu,
8. Yönetim Kurulu Faaliyet Rapo-

runun okunması,
9. Genel Kurul’da okunan Yöne-

tim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görü-
şülmesi.

10. 08.06.2018 – 31.05.2019 dö-
nemi gelir-gider tabloları ve bilanço-
sunun okunması,

11. Genel Kurul’da okunan 
08.06.2018 - 31.05.2019 dönemi 
gelir-gider tabloları ve bilançosunun 
görüşülmesi,

12. Denetim Kurulu Raporu’nun 
okunması,

13. Genel Kurul’da okunan De-

netleme Kurulu Raporu’nun görüşül-
mesi,

14. Final Bağımsız Denetim Ku-
ruluşu Raporu’nun Genel Kurula su-
numu,

15. Yönetim Kurulu’nun 
08.06.2018 – 31.05.2019 dönemi ile 
ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü 
ibrası,

16. Denetleme Kurulu’nun 
08.06.2018-31.05.2019 dönemi ile 
ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü 
ibrası,

17. 01.06.2019-31.05.2020 dö-
nemi Bütçe tasarısı ile Talimatı ve 
Bütçe Uygulama Esaslarının görüşül-
mesi ve kabulü veya reddi hakkında 
oylama yapılması,

18. Gerektiğinde bütçe tadilleri 
yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi,

19. Tüzük tadilatı yapılmasının 
görüşülerek kabulü veya reddi,

20. Başkan Adaylarının konuşma-
ları,

21. Yönetim Kurulu Başkanı (Ku-
lüp Başkanı) ile Yönetim Kurulu14 asil 

ve14 yedek üyesinin seçimi,
22. Denetleme Kurulunun 3 Asil 

ve 3 Yedek üyesinin seçimi,
23. Konyaspor Kulübü Derneği 

için gerekli olan taşınır, taşınmaz 
malların satın alınması, mevcut ta-
şınır, taşınmaz malların satılmasına 
veya derneğin sahibi olduğu taşınır, 
taşınmaz mallar üzerine rehin/ipotek, 
veya ayni hak tesisi hususlarında Yö-
netim Kurulu’na Yetki verilmesinin ve 
Dernek Tüzüğümüzün vermiş olduğu 
yetkilerin kullanılmasının izninin gö-
rüşülmesi,

24. Şirketleşmeye, Ticari Şirket-
ler, Ticari İşletmeler veya Vakıflar 
kurmaya veya kurulmuş bulunanlara 
katılmaya, bunlardan ayrılmaya hu-
suslarında Yönetim Kurulu’na Yetki 
verilmesinin görüşülmesi,

25. Derneğimize ait futbol şube-
sinin şirketleşmesi ve Yönetim Ku-
ruluna bu hususta yetki verilmesinin 
görüşülmesi,

26. Dilekler, Kapanış.” 
n SPOR SERVİSİ

Medipol Başakşehir 
Aziz Behich’i transfer etti

Kadir Kaan Özdemir Ümit Milli Takım’da
2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyona-

sı Elemeleri 3. Grup’ta yer alan Ümit Milli 
Futbol Takımı’nın Arnavutluk ve Kosova’y-
la oynayacağı maçların aday kadrosunu 
açıklandı. 2. Lig temsilcimiz Anadolu Sel-
çukspor forması giyen Kadir Kaan Özdemir 
Ümit Milli Takım kadrosunda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, teknik direktör 
Vedat İnceefe, 7 Haziran’da İstanbul’da 
Arnavutluk ve 11 Haziran’da deplasmanda 
Kosova ile oynanacak maçlar için 25 kişilik 
kadro belirledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 27 Mayıs Pa-
zartesi günü toplanacak milli takımın aday 
kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır (MKE Ankaragü-
cü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor

Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih 
II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Hüse-

yin Türkmen (Trabzonspor), Mert Müldür 
(Rapid Wien), Alpay Çelebi (Beşiktaş), 
Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu 
Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 
Trabzon), Can Beklan Coşkun (Greuther 
Fürth II)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), 
Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Berat Ay-
berk Özdemir (Gençlerbirliği), Cihan Kah-
raman (Union Berlin), Umut Güneş (Stutt-
gart II), Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe), 
Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu 
(Schalke 04), Ahmet Canbaz (Werder Bre-
men II), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya 
II), Yunus Akgün (Galatasaray), Doğukan 
Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Greuther Fürth 
II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rot-
terdam), Metehan Güçlü (Paris Saint Ger-
main B)
n AA

A Milli Futbol Takımı’nın programı belli oldu
2020 Avrupa 

Futbol Şampiyonası 
(EURO 2020) Elemele-
ri H Grubu’nda 8 Hazi-
ran’da Konya’da Fran-
sa ve 11 Haziran’da 
deplasmanda İzlanda 
ile karşılaşacak A Milli 
Takım, bu müsaba-
kalar öncesinde 10 
gün Antalya’da kamp 
yapacak.Ay-yıldızlılar, 
kampta 30 Mayıs’ta 
Yunanistan ve 2 Hazi-
ran’da Özbekistan ile 
birer özel karşılaşma 
oynayacak. 

Türkiye Futbol Fe-
derasyonundan yapı-
lan açıklamaya göre, 

milli takım 27 Mayıs Pazartesi günü 
saat 14.00’te Antalya’nın Belek böl-
gesindeki Regnum Carya Golf & Spa 
Resort’ta toplanacak. A Milli Takım 
Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı 
gün saat 14.00’te kamp otelinde 
bir basın toplantısı düzenleyecek. 
Milliler, ilk antrenmanını ise saat 
18.30’da Zeynep Hotel’de gerçek-
leştirecek.

Türkiye, Antalya’da Yunanistan 
ile 30 Mayıs’ta Antalya Stadyumu’n-
da, Özbekistan ile de 2 Haziran’da 
Alanya Oba Stadı’nda özel maçta 
karşı karşıya gelecek. Her iki karşı-
laşma da saat 21.00’de başlayacak 
ve TRT SPOR’dan naklen yayımla-
nacak. Teknik direktör Şenol Güneş 
ve aday kadrodan bir futbolcu, karşı-
laşmalardan bir gün önce düzenle-

necek toplantılarda basın mensup-
larıyla bir araya gelecek.

A Milli Takım, 6 Haziran’da 
Antalya’daki kamp çalışmalarını 
sonlandırıp Fransa ile oynayacağı 
karşılaşma için Konya’ya geçecek. 
Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 7 
Haziran Cuma günü saat 20.00’de 
Konya Büyükşehir Belediye Stad-
yumu’nda basın toplantısı düzenle-
yecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka 
öncesindeki son çalışmasını da 
20.30’da stadyumda yapacak.

Türkiye-Fransa karşılaşması 8 
Haziran Cumartesi günü Konya Bü-
yükşehir Belediye Stadyumu’nda 
oynanacak. Saat 21.45’te başlaya-
cak maç TRT1’den canlı yayımlana-
cak.A Milli Takım kafilesi, 9 Haziran 
Pazar günü İzlanda ile oynanacak 

maç için Konya’dan bu ülkeye hare-
ket edecek. Keflavik Havalimanı’na 
inecek A Milliler, buradan kara yo-
luyla başkent Reykjavik’e geçecek. 
Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, 
10 Haziran’da TSİ 21.15’te maça 
ev sahipliği yapacak Laugardalsvöl-
lur Stadyumu’nda basın toplantısı 
düzenleyecek. Milliler, maçın son 
provasını da TSİ 21.45’te bu tesiste 
yapacak.

İzlanda ile Türkiye arasında 11 
Haziran Salı günü oynanacak karşı-
laşma, TSİ 21.45’te başlayacak ve 
TRT1’den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, İzlanda 
maçının ardından İstanbul’a döne-
cek.
n  AA
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TMedipol Başakşehir, Hollan-
da’nın PSV Eindhoven takımında 
forma giyen Avustralyalı sol bek 
Aziz Behich ile anlaşmaya varıldı-
ğını açıkladı. 

Spor Toto Süper Lig’in 33. haf-
tasında Galatasaray’a mağlup ola-
rak şampiyonluğu kaçıran Medipol 
Başakşehir, yeni sezonun kadrosu-
nu kurmak için şimdiden harekete 
geçti. Başakşehir’in geçtiğimiz 

sezon Bursaspor’dan PSV Eindho-
ven’a transfer olan Avusturalyalı 
sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya 
vardığı öğrenildi. İstanbul ekibi, 
transfer döneminin başlamasıyla 
tecrübeli oyuncuyla resmi sözleş-
me imzalayacak. 

28 yaşındaki futbolcu PSV ile 
4 maçta görev alırken skora katkı 
sağlayamadı.  
n İHA

Süper Lig’de sezonun son haf-
tası öncesi Avrupa iddiasını sür-
düren Evkur Yeni Malatyaspor’da 
yönetimin yeni sözleşme teklif 
etmediği Adem Büyük ile yollar 
ayrıldı. 

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşme-
si biten ve yeni sezonda düşünül-
meyen futbolcular bir bir takımdan 
ayrılmaya başladı. Ömer Şişma-
noğlu’nun takımla bağlarını kopar-
masının ardından Adem Büyük ile 
yolların ayrıldığı bildirildi. 

Tecrübeli futbolcunun henüz 
şehri terk etmediği, ancak sakatlı-
ğını gerekçe göstererek idmanlara 
çıkmadığı öğrenildi. 

Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 

sezon forma giyen Adem Büyük, sa-
rı-kırmızılı kulüpte bulunduğu süre 
içerisinde hem başarısıyla hem de 
yaşadığı saha içi olaylarıyla adın-
dan sıkça söz ettirdi. 

2 sezon önce bedelsiz olarak 
Kasımpaşa’dan transfer edilen 32 
yaşındaki Adem Büyük, Evkur Yeni 
Malatyaspor formasıyla bu sezon 
toplam 31 resmi karşılaşmaya çıktı. 

Ligde 6 gol kaydeden Adem Bü-
yük, Türkiye Kupası’nda ise fileleri 
havalandıramadı. 

Adem Büyük, sarı-kırmızılı 
takımda Erol Bulut döneminde 
kaptanlığa getirilerek kısa sürede 
camianın da desteğini arkasına al-
mayı başarmıştı.   n İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 
sözleşmesi sona eren ve takımdan 
ayrılan Kamerunlu oyuncu Jean Ar-
mel Kana Bıyık Kayseri’den ayrıldı. 
3 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı 
giyen savunma oyuncusu sözleş-
mesinin sona ermesi nedeniyle 
takımdan ayrıldı. 

Jean Armel Kana Bıyık’a hem 
Avrupa’dan hem de Türkiye’den 
birçok takımın transfer listesinde 
yer alıyor. Kana’nın hangi takıma 
gideceği ise merak konusu. 
Kana Bıyık yaptığı açıklamada, “ 
Hayatta sık sık kararlar almaya ve 
bazıları basit değildir. Aylar süren 

uzun düşünmenin ardından Kayse-
rispor’dan ayrılmaya karar verdim. 
3 sezon boyunca bana destek olan 
herkese çok teşekkür ederim. Çok 
iyi karşılandım ve Kayseri’de ger-
çekten harika zamanlar geçirdim. 
Gelecek için en iyi şekilde başarı 
elde ettim” diye konuştu. 

Jean Armel Kana Bıyık, 3 se-
zon boyunca İstikbal Mobilya Kay-
serispor’da ligde 85 maçta forma 
giyerken 1 gol, 1 asist yaparken, 
Türkiye Kupasında ise 7 maçta for-
ma giydi. Sarı-Kırmızılı formayı 92 
kez giydi.
 n İHA

Adem Malatyaspor 
ile yollarını ayırdı

Kayserisporlu Kana 
Bıyık serbest kaldı 



Hokey Türkiye 
Şampiyonası’na 
Konya damgası 

Okullararası Yıldızlar ve Gençler Hokey Türkiye Şam-
piyonasında Konya takımları kızlarda Türkiye Şampiyonu, 
erkeklerde ise 4’üncü oldu.

18-23 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep’te yapılan 
Okullararası Hokey Türkiye Şampiyonasında

Yıldız Kızlarda Bozkırlılar Vakfı İmam Hatip Ortaokulu 
Türkiye Şampiyonu oldu. Genç Erkeklerde ise Sadreddin 
Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyonayı 4’üncülük-
le tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

Şampiyon sporculardan 
Ömer Ersöz’e ziyaret 

Okullararası Çim Hokeyi Yıldız Kızlarda şampiyon olan 
sporcular, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’ü 
ziyaret etti. 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Gazian-
tep’te yapılan Okullararası Çim Hokeyi Yıldız Kızlarda şam-
piyon olan sporcular, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz 
Ömer Ersöz’ü ziyaret etti.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ömer Ersöz, fi-
nallerde birinciliği elde eden sporcuları tebrik ederek başa-
rı dileklerinde bulundu.  n SPOR SERVİSİ

Ragbiye Şehit Mehmet 
Düzenli İmam 

Hatip Okulu damgası 
Okullararası Tag Ragbi’de Yıldız Kızlarda Türkiye 

üçüncüsü, Yıldız Erkeklerde ise Türkiye ikincisi olan 
Şehit Mehmet Düzenli İmam Hatip Okulu Kız ve Er-
kek takımı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz’ü ziyaret ettiler. 

11-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun’da 
yapılan Okullararası Tag Ragbi’de Yıldız Kızlar-
da Türkiye üçüncüsü, Yıldız Erkeklerde ise Türki-
ye ikincisi olan Şehit Mehmet Düzenli İmam Hatip 
Okulu Kız ve Erkek takımı, Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret ettiler.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
derece alan eden sporcuları tebrik ederek başarı di-
leklerinde bulundu.  n SPOR SERVİSİ

RPS
Ve Ömer Ali 

milli takımda!
Atiker Konyaspor’un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahiner,  A Milli Takım’ın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 
H Grubu’nda oynayacağı Fransa ve İzlanda maçlarının yanı sıra Yunanistan ve Özbekistan ile oynanacak özel maçların aday 

kadrosuna çağırıldı. Şenol Güneş’in görev vermesi durumunda Ömer Ali Konya’da oynanacak Fransa maçında forma giyecek
A Milli Futbol Takımı’nın Yunanistan 

ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar, 
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Ele-
meleri H Grubu’nda ise Fransa ve İzlanda’y-
la yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu 
belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, teknik direktör 
Şenol Güneş 33 kişilik geniş bir kadro açık-
ladı.A Milli Takım’ın aday kadrosuna Nazım 
Sangare, Cengiz Umut Meraş ve Ömer Ali 
Şahiner ilk kez çağrıldı.

Bu isimlerin dışında teknik direktör 
Şenol Güneş döneminde ise Gökhan Ak-
kan, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Ozan 
Tufan, Enes Ünal ve Kenan Karaman ilk kez 
davet edildi.Bir önceki kadroya göre Mu-
hammed Şengezer, Gökhan Gönül, Mehmet 
Topal ve Emre Kılınç ise aday kadroda yer 
almadı. Milli takımın aday kadrosunda şu 
isimler yer alıyor.

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol 
Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Ri-
zespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğur-
can Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Na-
zım Sangare (Antalyaspor), Ozan Muham-
med Kabak (Stuttgart), Çağlar Söyüncü 
(Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düs-
seldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz 
Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir 
(Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fener-
bahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yu-
suf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder 
(Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya 
Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan 
Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan 
Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol 
Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), 
Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alan-
yaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan 
Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Ati-
ker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın 
(Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal 
(Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna 
Düsseldorf)

ÖMER ALİ İLK KEZ KADRODA
Uzun yıllardır Süper Lig’de forma giyen 

ve daha önce başarılı sezonlar geçirmesine 
rağmen milli takıma çağırılmayan Ömer Ali 
Şahiner ilk kez aday kadroya dahil edildi. 27 

yaşındaki yıldız oyuncu görev verilmesi du-
rumunda Konya’da oynanacak Fransa ma-
çında forma giyecek.  Ömer Ali Şahiner’in 
milli takıma davet edilmesi Konyaspor 
taraftarını da mutlu etti. Taraftarlar sosyal 
medyada Ömer Ali ‘yi tebrik ederken, Ömer 
Ali’nin milli formayı çoktan hak ettiğini, da-
vet için geç bile kalındığını belirtti.

KONYA’NIN GURURU

Ömer Ali Şahiner’in milli takım aday 
kadrosuna çağırılmasının ardından Atiker 
Konyaspor resmi sitesinden de bir açıklama 
yayınlandı. Ömer Ali’nin Konyaspor arma-
sını öptüğü fotoğrafın üzerine, “eteneklerin 
ve performansınla milli formayı çoktan hak 
etmiştin. Şimdi hak ettiğin yerdesin. Konya 
seninle gurur duyuyor... Yolun açık olsun 
Kaptan...” ifadeleri yazıldı.  n SPOR SERVİSİ

Meram Belediyesporlu sporcuların başarısı yüz güldürdü
Muğla’nın Dalaman ilçesinde düzen-

lenen Grekoromen Güreş U13 Türkiye 
Grup Şampiyonası’na katılan Meram 
Belediyesporlu güresçiler, şampiyonada 
3 altın 2 gümüş ve 3 bronz madalya ka-
zandı. Genç sporcuların bu başarılarıyla 
kendilerini gururlandırdığını ifade eden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
her başarı sonrası kulübün, sporcuların ve 
kendilerinin hedef büyüttüğünü belirtti. 

Meram Belediyesporlu sporcular, 
Muğla’da düzenlenen Grekoromen Güreş 
U13 Türkiye Grup Şampiyonası’na adeta 
damga vurdu. 3 altın 2 gümüş ve 3 bronz 
madalya kazanan sporcular şehre ayrıca, 
1 klasmandan  5.’lik, 3 klasmandan da 
10.’luk ile döndüler.  11-12-13 Yaş Gre-
koromen Grup Şampiyonasında madalya 
kazanan sporcular ve elde ettikleri başarı-
lar ise şöyle; Ramazan Yüksel Çelik Tür-
kiye 1.’si, Ali Poyraz Ayvat Türkiye 1.’si, 
Burak Akdağ Türkiye 1.’si, Ömer Hamza 
Sezer Türkiye 2.’si, Ecir Emin Erol Türkiye 
2.’si, Mustafa Limon Türkiye 3.’sü, Yusuf 
Sami Erol Türkiye 3.’sü, Samet Berk Da-
nış Türkiye 3.’sü, Ömer Faruk Alıç Türki-
ye 5.’si, Ahmet Faruk Evelekler Türkiye 
10.’su, Hüseyin Yavuz Türkiye 10.’su, 
Yasin Yılmaz Türkiye 10.’su 

Şampiyonada başarılı olan sporcular, 
Türkiye şampiyonasına katılacak. 

 “HER BAŞARI SONRASI GELECEK 
ADINA DAHA DA ÜMİTLENİYORUZ” 
Meram Belediyesporlu sporcuların, 

emeklerinin karşılığını madalyalarla 
almış olmasından büyük mutluluk duy-
duklarını dile getiren Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş,  şampiyonada 
başarılı olan sporcuları ve antrenörlerini 
tebrik etti. Kulübün başarı çıtasının her 
geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan 
Kavuş, “Kulübümüzün elde ettiği başa-

rılar, bizim için büyük mutluluk ve gurur 
kaynağı oldu. Bunun en önemli nedeni; 
sporcularımızın da bizim de, her başarılı 
sonuç sonrasında hedefimizi büyütme-
miz. Bu sonuçlar bizi gelecek adına daha 
da ümitlendiriyor ve onlar için daha fazla 
fedakarlık yapmamız konusunda şevklen-
diriyor. Özellikle belediyemizin ‘Yaz Spor 
Okulları’nı çocuklarımızın yeteneklerini 
keşfetmemiz ve yeni şampiyonlar yetiş-
tirmemiz noktasında çok önemli bir fırsat 
olarak görüyoruz. Çocuklarımızı ve genç-
lerimizi bu fırsatı en iyi şekilde değerlen-

dirmeleri konusunda onlara bir çağrı yap-
mak istiyorum. Çünkü, birçok şampiyonun 
hikayesinin böyle etkin ve etkili projelerle 
başladığına hepimiz şahitiz. Bu vesile ile 
‘Grekromen Şampiyonasında’ başarılı ol-
manın ve madalyalar kazanmanın yanın-
da tüm Türkiye’ye ve tüm gençlere örnek 
olan genç sporcu kardeşlerime, ailelerine 
ve çalıştırıcılarına müteşekkir olduğumu-
zu belirtmek isterim. Kendilerini en içten 
dileklerimle kutluyor, başarılarının arta-
rak devam etmesini temenni ediyorum” 
diye konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Son maçta rakip Akhisarspor
Temsilcimiz Atiker Konyaspor 

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter 
Küçükandonyadis Sezonu son ma-
çında bugün evinde Akhisarspor ile 
karşılaşacak. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Stadyumu’nda oynanacak karşılaş-
ma saat 19.00’da başlayacak. Kar-
şılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. 
Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet 
Kapluhan ve Utku Tunavelioğlu yapar-
ken, karşılaşmanın dördüncü hakemi 
Murat Erdoğan.

KARTAL GALİBİYETLE 
KAPATMAK İSTİYOR

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik 
sergileyen Atiker Konyaspor sez onu 
galibiyetle noktalamak istiyor. 43 pu-
anda bulunan Yeşil beyazlılar bu maçı 
kazanırsa 46 puanda ligi tamamlaya-
cak ve Süper Lig’deki en yüksek puan 
seviyesine bir kez daha oluşacak. 

AKHİSAR’IN SÜPER 
LİG’DEKİ SON MAÇI 

Spor Toto Süper Lig’den düşme-
si kesinleşen Akhisarspor, son hafta 

maçında Atiker Konyaspor’a konuk 
olacak.  2012-2013’ten bu yana Süper 
Lig’de mücadele eden yeşil-siyahlı 
ekip, sezonu Atiker Konyaspor maçıy-
la tamamlayacak. 

Haftaya 26 puanla son sırada 
giren ve ligden düşmesi daha önce 
kesinleşen Ege temsilcisi, ilk devrede 
rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

AMAÇSIZ MAÇLAR 
DÖNEMİ SONA ERDİ

Atiker Konyaspor bugün oyna-
nacak Akhisarspor maçını bir hayli 

önemsiyor. Bu sezon istediği maç 
kazanma oranına ulaşamayınca 
önemli bir federasyon gelirinden olan 
Anadolu Kartalı son maçını kazanarak 
bu zararını bir nebze olsun hafifletmek 
istiyor. 

Rakip Akhisarspor ise Süper 
Lig’deki son maçını kazanarak önemli 
bir rakamı kasasına koymak istiyor. 
Bu sezon ligde her hafta galibiyete 
2.6, beraberliğe ise 1.3 milyon TL 
ödeniyor.  
n SPOR SERVİSİ



Bir evladın, eşin ya da kardeşin şehadetinin üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin acı, aynı, ilk günkü gibi taze kalıyor.
Piyade Çavuş Mustafa Aydın, Kıbrıs Lefkoşe’de vatani görevini yaparken 1994 yılında kaza sonucu şehadete erdi. 

‘Emir büyük yerden geldi’

Bir evladın, eşin ya da kardeşin 
şehadetinin üzerinden ne kadar süre 
geçerse geçsin acı, aynı, ilk günkü gibi 
taze kalıyor.Piyade Çavuş Mustafa Ay-
dın, Kıbrıs Lefkoşe’de vatani görevini 
yaparken 1994 yılında kaza sonucu şe-
hadete erdi. 

‘Emir büyük yerden geldi’
*** 
Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman, 
Görürler nasılmış, neymiş Kahra-

man! 
Yer ve gök su vermem dediği za-

man,
Her tarlayı sular arkımız bizim! 
*** 
Şehit Piyade Çavuş Mustafa Ay-

dın’ın gerçekleştireceği hayalleri, ya-
şayacağı güzel günleri vardı ancak ol-
madı. 25 yıl önce yarım kalan hayaller, 
günler, mutluluklar, şehit ailesinin ha-
fızalarında yaşamaya devam ediyor. 

*** 
Şehit ablası Havva Esen: “Emir 

büyük yerden Allah’tan geldi. 25 sene 
oldu ancak daha 25 gün gibi acısını 
hala içimizde yaşıyoruz. Çok seviyor-
duk kardeşimi. Mekanı cennet olsun, 
nur içinde yatsın. Vatan sağolsun”

*** 
Piyade Çavuş Mustafa Aydın, Kıb-

rıs Lefkoşe’de vatani görevini yaparken 
1994 yılında kaza sonucu şehadete 
erdi. 

Şehit Piyade Çavuş Mustafa Ay-
dın’ın gerçekleştireceği hayalleri, ya-
şayacağı güzel günleri vardı ancak ol-
madı. 25 yıl önce yarım kalan hayaller, 
günler, mutluluklar, şehit ailesinin ha-
fızalarında yaşamaya devam ediyor. 

Konya’da 1973 yılında İbrahim-Eli-
fe Aydın çiftinin göz ağrısı olarak dün-
yaya gelen şehidimiz, hayat dolu, espri-
li, çevresinde çok sevilen biriymiş. 

Annesine babasına çok saygılı olan 
şehidimizi, ablası Havva Hanım anlatı-
yor. 

Mahallelerindeki camide imamın 
sürekli kardeşine camiyi emanet etti-
ğini ifade eden Havva Hanım, şehidi-
mizin hutbelerde sürekli vaaz verdiğini 
belirtiyor. 

Şehidimiz askerden geldikten son-
ra evlenip, diyanette bir ilim adamı ol-
mayı çok istemiş. 

Şehidimiz Mustafa’ya, çevresi soya-
dıyla yani ‘Aydın’ diye hitap ederlermiş. 

Kardeşiyle aralarında 8 yaş fark  
bulunan abla Havva Esen, “Kardeşim 

Kıbrıs Lefkoşe’de 1994 yılında şehade-
te erdi. Öğle yemeği molasında dağda 
cephane yüklü aracın altında kalması 
sonucu şehit oldu. Acımız büyük” dedi. 

“MUSTAFA’M GİTMİŞ”
Kardeşinin şehadet haberini ilk 

alışlarını ise Havva Hanım, şöyle an-
latıyor: “Annem babam arkadaşlarının 
evine oturmaya gideceklermiş. Kapı-
dan çıkmadan telefon gelmiş, babam 
konuşmuş. Zaten annem babam bir 
kuşku içindeydi. Kardeşim askerliğini 
Doğu’da yapmıyordu ancak bir korku 
vardı içlerinde. O zaman ‘askere Do-
ğu’ya gitmedi’ diye hepimiz çok sevin-
miştik. Babam telefonda kardeşimin 
şehit haberini alıyor. Annem hemen 
gelmiş, ‘Hacı ne olmuş’ demesine, 
‘Gitmiş hacı’ demiş, ‘Kim gitmiş?’, 
‘Mustafa’m gitmiş’ demiş. İkisi de o an 
bilincini kaybediyor, gülüyorlar kah-
kahayla. Bizler yaz günü olduğu için 
köylerdeydik, işlerimiz olduğu için. Ço-
cukları olarak hepimiz Konya’da tekrar 
toplandık.”

“CENAZESİNDE ÖNCE SON ÇEKTİRDİĞİ 
FOTOĞRAFI GELDİ”

Kardeşinin şehit olmadan 3 gün 
önce fotoğraf çektirdiğini ve postayla 
kendilerine gönderdiğini dile getiren 
Havva Hanım, “Şehadet haberinden 
sonra üç günde geldi cenazesi. Cena-
zesi gelmeden fotoğrafı geldi postayla. 
Orada bir daha yıkıldık. O fotoğrafını 
şehitliğe astık. Cenazesini defnettik” 

diye konuştu. 

“BEN ŞEHİT OLACAĞIM”
Kardeşinin hayalleri olduğunu da 

bizlerle paylaşan şehit ablası Havva 
Esen, şunlar kaydetti:

“Kardeşim, komşumuzun kızını çok 
seviyordu. Birbirlerine aşıklardı. ‘Oku-
lunu bitir, askere git gel’ diye annemgil 
ilk zamanlar istemediler. Daha son-
ra nişanlandılar. Annem ve babamın 
haberi olmadan tecilini bozdurdu. Üç 
gün içinde askere gitti. Nişanlısına da 
gitmeden önce, ‘Nişanlandık artık. Seni 
kimse alamaz. Ben askere gidip geleyim 
ondan sonra evlenelim’ demiş. Acemi 
birliğini yapıp dağıtıma geldi. Nişanlısı-
na ‘Nurgül ben şehit olacağım’ demiş, 
daha iki aylık askerken. O da ‘Aydın’ım 
ben sana dayanamam ben öleyim, sen 
ölme’ demiş. Kardeşim, ‘Yok ben şehit 
olacağım’ demiş. Usta birliği için Kıb-
rıs Lefkoşe’ye gitti. 6 aylık askerken, 
komutanına gidiyor, ‘Ailemi son kez 
göreyim geleyim, izin verirseniz’ diyor. 
O da’ Haydi Aydın sana 10 gün izin, git 
memleketine’ diyor. Yaz günüydü, izne 
geldi. Hepimizle görüştü, 10 gün vakit 
geçirdik. Gideceği gün, kayınvalidesi 
yemeğe davet ettiler. Aynı sözü o gün 
yine orada söylemiş, nişanlısının elini 
tutarak, ‘ Senin bu ellerini başkaları mı 
tutacak, ben şehit olacağım’. Nişanlısı 
da ‘Aydın’ım öyle söyleme sen ölmeye-
ceksin, ben öleceğim’ demiş. Gitti. 40 
gün sonra şehadet haberi geldi.”

“ŞEHİT OLACAĞINI NİŞANLISI 
RÜYASINDA GÖRMÜŞ”

Kardeşinin nişanlısının şehit olma-
dan 3 gün önce bir rüya gördüğünü ve 
kendilerine anlattığını ifade eden Hav-
va Hanım, şöyle devam etti:

“Nişanlısı kardeşimi rüyasında bir 
yılanın soktuğunu görüyor. Gelmiş an-
neme (kayınvalidesi), ‘Anne ben bugün 
rüyamda Aydın’ı gördüm’ demiş. An-
nem ‘Hayırdır Kızım’ demiş. ‘Aydın’ım 
dağa çıktılar, koca aracın altından yılan 
çıktı, Aydın’ı soktu. Üç çizgi gördüm, 
Aydın şehit olacak’ diyor. Annem, ‘Kı-
zım acı haber tez gelir, Allah korusun 
öyle bir şey olsa, bize duyururlar’ de-
miş. Üç gün sonra da şehit haberi geldi. 

Nişanlısı bir hafta annemgilde kal-
dı, çıkaramadılar. Bir hafta sonra ba-
bası geldi, ‘Kızım seni istediğin yere 
gezmeye götüreyim’ diye. ‘Babacığım 
ben senden İstanbul’a, İzmir’e gezme-
ye götürmeni istemiyorum, Aydın’ı-
mın mezarın götür. Babasından tek 
isteği oydu.  Hasta oldu, karasevdaya 
tutuldu. Doktorlara götürdüler, tedavi 
yaptırdılar, çare yok.  5 yıl evlenmedi, 
mecburen evlendi başkasıyla. 

Hala bize sevgisi, saygısı vardır. O 
bizi bizde onu çok seviyoruz. Gördük 
mü kardeşimi görmüş gibi oluyoruz.”

“EMİR BÜYÜK YERDEN GELDİ”
Havva Hanım, kardeşinin cena-

zesini, o zaman şehitlik bilmedikleri 
için, Meram İlçesi’ne bağlı Sağlık Ka-

sabası’nda dedesinin mezarının yanına 
defnettiklerini belirterek, “Ancak piş-
manız, keşke Konya’ya defnetseydik, 
mezarı burada olsaydı” cümleleriyle de 
duygularını paylaşıyor. 

Babasının da 2 yıl önce vefat ettiği-
ni bildiren Havva Hanım, “Yapacak bir 
şey yok. Emir büyük yerden Allah’tan 
geldi. 25 sene oldu ancak daha 25 gün 
gibi acısını hala içimizde yaşıyoruz. Çok 
seviyorduk kardeşimi. Mekanı cennet 
olsun, nur içinde yatsın. Vatan sağol-
sun”dedi.

“ALLAH BÜTÜN
 ASKERLERİMİZİ KORUSUN”

Şehit ablası Havva Esen, “Kardeşi-
min biri şuan binbaşı Hakkari’de. Al-
lah’ım ona da bütün askerlerimize de 
yardım etsin, onları korusun inşallah” 
diye dua ediyor. 

Bugün, şehit Mustafa Aydın’ın 
ismi, Konya’da adının verildiği bir so-
kakta yaşatılıyor.

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet 

vatanımız için şehadet şerbetini içmiş, 
aziz şehidimiz Mustafa Aydın’ı rahmet 
ve minnetle andık, annesi Elife Aydın’a 
plaket takdimini gazetemiz adına Kon-
ya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Re-
cep Pekdemir yaptı. 

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

Haber:
Ali Sait ÖGE

Fotoğraflar:
Mürsel ÇETİN

25 MAYIS 2019

Mekanı Cennet Olan Şehitlerimizin 
Saygıdeğer Aileleri… 
“Ayyıldızlı bayrağımız için vatan müdafaası 
yolunda 
şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizi 
rahmet 
ve minnetle anıyoruz. Sizler bizim 
başımızın
 tacısınız. Allah tüm ailelerimize sabırlar
 ihsan eylesin…”

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

SUMAK METAL AİLESİ...



“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 25 MAYIS 2019

Otizmli bireylerin aileleri “Her şey çocuklar için” diyerek sabırla çocukları için en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu anlamda otizmli bireylerden olan 
Mustafa Emir Kahraman ve Cengiz ve Suat Kahveci ikiz kardeşlerin aileleri çocukları için verdikleri mücadeleyi anlattılar

Her şey çocuklar için
Otizm, çok fazla bilinmeyen an-

cak ciddi bir hastalık. Henüz net bir 
tedavisi olmayan bu hastalıkla ilgili 
birçok tedavi yöntemi uygulanıyor. 
Gelişimsel birtakım sorunların orta-
ya çıktığı otizmli bireyler, kendi baş-
larına hayatlarını idame ettiremez 
konumda oluyor. Özellikle çocuk-
larda bu hastalığı düşününce, aileler 
de haliyle oldukça tedirgin oluyor. 
Çocuklarına otizm teşhisi konulan 
aileler, uzun bir süre kendilerine 
gelemiyor. Kendilerini toparladıktan 
sonra ise aileler, çocuklarının tedavi-
si ve rehabilitasyonu için ellerinden 
geleni yapmaya gayret gösteriyor. 
Uzun bir sürecin başlamasıyla ai-
leler yorulsa da, kendilerini unutsa 
da “Her şey çocuklar için” diyerek 
sabırla çocukları için en iyisini yap-
maya çalışıyor. Bu anlamda otizmli 
bireylerden olan Mustafa Emir Kah-
raman ve Cengiz ve Suat Kahveci 
ikiz kardeşlerin aileleri çocukları için 
verdikleri mücadeleyi anlattılar.  

DOKTOR KONUŞTU BEN AĞLADIM
4,5 yaşındaki Mustafa Emir Kah-

raman, 2,5 yaşında geçirdiği ateşli 
havale sonucu nöbet geçiriyor. Kal-
dırıldığı hastanede bir sorun oldu-
ğunu belirleyen doktorlar, aileye ço-
cuklarını psikiyatriste götürmelerini 
tavsiye ediyor. Psikiyatriste giden 
aile otizm teşhisi alınca şok oluyor. 
Sonrasında yaşanan süreci anlatan 
küçük Mustafa Emir’in annesi şun-
ları anlattı, “Neticede doktorlar geldi 
oğlunuz otizmli dedi. Ben otizmin ne 
olduğunu bilmiyordum. Otizmle il-
gili doktorlar bilgi verdi. Doktor bilgi 
verdi ben ağladım. Daha sonra rapor 
işlerine başladık. Ailem karşı çıktı 
rapor konusunda. İlerde önüne çıkar 
dediler. Ben olsun hiç sorun değil 
dedim. Birkaç hafta toparlanama-
dık. Zor bir süreç geçti. Etrafımın çok 
desteği oldu. Ben hiç saklamadım 
herkese söyledim. Bu nedenle her-
kes bir yol gösterdi. Çocuğu at bin-
meye götürdüm, spora yazdırdım. 
Rehabilitasyon merkezine yazdırdık. 
Arkadaş ortamının olduğu yerlere 
götürüyorduk park gibi.”

ÇOK SORULAR GELİYOR
Çocuğuna otizm teşhisi kon-

masının ardından çevresinden ge-

len tepkileri değerlendiren anne, 
“Çocuğumun otizmli olması kendi 
çevremde herhangi bir sorun oluş-
turmadı. Ancak farklı çevrelerce çok 
sorular geliyordu. Nasıl oldu, niye 
oldu gibisinden yabancı kişilerin so-
rularıyla karşılaşıyorduk. Anaokulu 
bulmakta zorluk çektik. Çocuğumu 
almıyorlardı otizmli diye. Otizmli 
oluna hep arka planda oluyoruz o 
üzüyor beni. Ailem beni çok destek-
ledi. Mustafa’nın sevdiği şeyleri yap-
maya çalışıyoruz” diye konuştu. 

SOBE’Yİ SEVİYORUM
Yaklaşık 7 aydır SOBE’ye geldik-

lerinin bilgisini veren anne, SOBE’yle 
ilgili şunları söyledi, “Oğlum da ben 
de SOBE’yi çok seviyoruz. Çünkü bu-
rada bizimle aynı sorunları yaşayan 
aileler var. Bu bizlere de terapi oldu 
aslında. Oğlum da çok mutlu. Sporu 
ayrı, yüzmesi ayrı, terapisi ayrı. Çok 
güzel bir yer. Oğluma faydası da oldu. 
Artık konuşmaya da başladı. Mustafa 
Emir’in bir kardeşi var. Ama onunla 
da arası pek iyi değil.  Ben otizmli bir 
çocuğu olan ailelere “saklamasınlar” 
tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü 
saklamanın bir şeye faydası yok. Er-
ken teşhis çok önemli.”

İKİ KARDEŞE DE 
OTİZM TEŞHİSİ KONUŞDU  

Cengiz ve Suat Kahveci ismin-
deki ikiz kardeşler 18 yaşında. Kar-
deşlerin ikisi de otizmli. İki kardeşe 
otizm tanısı ise 5 yaşlarındayken 

konulmuş. Yunak’a bağlı bir köyde 
yaşayan ailenin otizm tanısından 
sonra hayatı değişiyor. Çocuklarının 
tedavisi için birçok kez Ankara’ya 
giden aile, yine çocukları için Yunak 
merkeze sonrasında ise Konya’ya 
taşınmak zorunda kalıyor. Yaşadık-
ları süreci anlatan baba, “Çocuğum 
5 yaşına geldiğinde Ankara’ya git-
tik. Davranışsal bozuklukları vardı. 
Ankara’ya götürdüğümüzde bir şey 
yok kafanıza takmayın dedi. Daha 
sonra başka doktora götürdük. Ora-
daki doktor otizmli olduğunu söyle-
di. Bizim hanım ağladı. Ben otizmin 
ne olduğunu bilmediğim için bir şey 
diyemedim. Grip gibi bir şey san-
dım. Sonrasında tedaviye başladık. 
Elimizi her şeyden çektik. Çocukları-
mızla ilgilenmeye başladık. Mecbur 
çocuklarımızla birlikte gidip geliyo-
ruz. Köyde yaşarken Yunak’a gittik. 
Orada 5 yıl kaldık. Sonra SOBE’nin 
ismini duyduk. 1 yıldan fazladır SO-
BE’deyiz. Buradaki herkes yardımcı 
oluyor bize” değerlendirmesi yaptı.  

DUYARLILIK OLUŞMALI 
Otizmle ilgili toplumsal bir du-

yarsızlık olduğuna dikkat çeken 
baba, bu konuda çalışma yapılması 
gerektiğini belirterek şunları söyledi, 
“Biz çocuklarımız bir yerde rahatsa 
biz oraya gidiyoruz. Milletin havasıy-
la ben çocuklarımı rahatsız etmem. 
Çocuklarımı kabul etmeyen birinin 
evinde benim yerim yok. Bu kişi ba-

bam da olsa. Belediye arabalarında, 
tramvayda çok sorunlar yaşadık. 
Bizim halkımız çok geride kalmış. 
Kimse otizmi bilmiyor bilmediği gibi 
otizmli kişilere karşı duyarsız dav-
ranıyor. Çoğu otizmli aile çocuğuna 
rapor çıkartamıyor. Buna gerek yok, 
o rapor çıkmak zorundaysa çıkması 
lazım. Bunu kabullenmek zorunda-
sın.  SOBE’nin çok katkısı oldu. İlk 
başta özel eğitime veriyorduk. Orası 
da iyiydi. Yunak’tan biz SOBE için 
geldik. Çocuklar büyüdükçe olgun-
laşıyor, kendine geliyor. Geçenlerde 
Antalya’ya gittik. Orada atletizmde 
çocuklarımız altın ve gümüş madal-
ya aldı. Sosyalleşme fazla yok çocuk-
larımız da. SOBE’de bunun imkanını 
sağlamış olduk. Devlet büyüklerin-
den ricamız bu çocukların elini tut-
sun.” 

İKİ KARDEŞ ÇOK İYİ ANLAŞIYOR 
Otizmli iki kardeşin ilişkilerinin 

çok iyi olduğunu belirten baba, “İki 
kardeş çok iyi anlaşıyorlar. Abileri 
var üniversiteye gidiyor onunla an-
laşamazlar. Birbirlerine komik şeyler 
anlatırlar. Öyle gülerler. Biz mutlaka 
yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ço-
cuklarımızı biz başkasına bırakamı-
yoruz.  Ailelere tavsiyemiz otizmli 
çocuklarını evde saklamasın, toplu-
ma çıkarsınlar. Biz öldükten sonra 
bu çocuklar ne olacak? En azından 
öğrensinler toplumu, yavaş yavaş 
girsinler” diye konuştu.

4,5 yaşındaki Mustafa 
Emir Kahraman


