
On bir ayın sultanı 
Ramazan ayının son 
günleri yaklaşırken, 

bayram ziyaretlerinin 
unutulmaz tatlarından 
olan lokumun üretimi 
için de tatlı bir mesai 

başladı. Lokum üretimi 
için geceli gündüzlü 

çalışılıyor

GÜNLÜK YAKLAŞIK
40 TON ÜRETİM YAPILIYOR

Türkiye’de lokum ve şekerleme üre-
timinin önemli bir üssü olan Konya’da 
her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan 
ayıyla birlikte lokum ve şekerleme 
üretiminin hızlandığını beirten Konya 
Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnı-
cıoğlu, “Günlük yaklaşık 40 ton lokum 
üretiyoruz. Bu rakam Ramazan ayının 
sonuna kadar 1 milyon tona ulaşacak-
tır. Üretimin büyük bölümü dış piyasa-
ya gidiyor” diye konuştu

YOĞUN MESAİ ÜRETİCİYİ
DE ÇALIŞANI DA SEVİNDİRDİ

Ramazan Bayramı öncesinde sipariş-
leri yetiştirebilmek için yoğun bir şe-
kilde çalışan ve mesai yapan lokum 
üreticileri, bayram öncesinde yaşanan 
bu hareketlilikten mutlu oluyor. Her ne 
kadar oruçlu oldukları için işleri daha 
zor hale gelse de üreticiler, ekonomik 
daralmanın olduğu bir dönemde yaşa-
nan bu hareketliliğin Ramazan bereke-
ti olduğunu ifade ederek bu bereket-
ten istifade etmek istiyor. n SAYFA 5’TE

Anadolu Mektebi’nde
Necip Fazıl anlatıldı

Kültür hayatının
önemli bir parçası

Selçuklu Belediyesi ile Birlikte Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya Şubesinin haftalık programları 
kapsamında Anadolu Mektebi Konya Grubu 

öğrencileri “Doğumunun 115’inci; Vefatının 36’ıncı 
Yılında Necip Fazıl’ı anlattılar.  n SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, se-
zonu Kuyudaki Aslan isimli çocuk oyunuyla kapattı. 
2018-2019 sezonunda 5’i çocuk oyunu olmak üzere 
17 farklı oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkan 
Büyükşehir Tiyatrosu kültür hayatının önemli bir 

parçası oldu. n SAYFA 6’DA
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Mevlevi sikkelerini
dünyaya pazarlıyor

Konya’da yaşayan 49 yaşındaki Fat-
magül Girgiç, yıllardır el emeğini kat-
tığı keçeleri yoğurarak onları sikkeye 
dönüştürüyor. Mevlevi dervişlerinin 
giydikleri, yüksek ve tepesi düz olan, 
Mevlevi sikkeleri, Konya’dan Türki-
ye’nin ve dünyanın dört bir yanına 

gönderiliyor. n SAYFA 13’TE

07 İftarda öğrencileri 
kendi evinde ağırladı 12 Haşereyle mücadele

sezon boyu sürecek 13 ‘Önceliğimiz Karatay
halkının huzuru’

Gücümüz kardeşliğimizden!
Konya’da sivil toplum 
kuruluşları ve meslek 
örgütlerinin ‘Birlikte Konyayız’ 
sloganıyla düzenlediği 
geleneksel iftar buluşması 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
Siyasilerden bürokratlara, 
milletvekillerinden genel 
müdürlere kadar Konyalı 
pekçok ismi biraraya getiren 
‘Birlikte Konyayız’ iftarında, 
birliktelik ruhuyla hareket 
edilip kardeş oldukça güçlü 
olunacağına işaret edildi.   
n SAYFA 7’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Konya’da hemen herkesin 
gördüğü ve bildiği Kırmızılı 
Kadın, Konya’nın en renkli 
meczubesi olarak biliniyor.  
n SAYFA 3’TE

En renkli
meczube

Hafız İsmail Zekâi Sarsılmaz 
Efendi; İlim ve irfanıyla örnek 
bir şahsiyet. 1932 yılında ezanın 
Türkçe okunması üzerine, 
“Uydurma ezan okumam” 
diyerek terk-i diyar etti.
 n SAYFA 11’DE

Ezan için gitti

Otizmli bireylerin aileleri, 
çocukların kendi ayakları üzerinde 

durabilmeleri için ellerinden 
gelen gayreti gösteriyorlar. Ancak 

aileler bu konuda toplumdan da 
destek bekliyor. n SAYFA 4’TE

Uzaydan 
gelmediler

Şehit annesi Emine Özcengiz, “Yü-
zünü öptüm, üç gün kokusu elimden 

çıkmadı yavrumun. Mezar değildi 
onun evi, bir saraydı. Doyasıya 

oğluma baktım, sonra defnettik. Hiç 
ağlamadım, dua ettim” dedi. 

 n SAYFA 15’TE

İyiki şehit anasıyım

27 MAYIS TARİHE
ATILAN KARA BİR LEKE

Leyla Şahin Usta: 

AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Usta, 27 Mayıs 
1960 Askeri 
Darbesi’nin 
yıldönümünde 
bir açıklama 
yaparak, bu 
darbenin Türkiye 
Cumhuriyeti 
tarihine vurulan 
kara bir leke 
olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 6’DA

Lokum gibi mesai!
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Birlik Vakfı Konya Şubesi tarafından organize edilen iftar programı TBMM Eski Başkanı ve Birlik Vakfı Kurucusu 
İsmail Kahraman’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Kahraman, Türkiye’nin geliştiğini vurguladı

Birlik Vakfı’nın iftar
programı biraraya getirdi

AGD Karatay iftar sofrasında buluşturdu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Karatay Temsilciliği, her yıl Ramazan 
ayında gerçekleştirdiği geleneksel if-
tar buluşmalarını bu yıl da gerçekleş-
tirdi. AGD Karatay Temsilciliği’nin 
organizasyonuyla Pilav Konağı’nda 

iftar programı yapıldı. Geleneksel 
Konya pilavının ikram edildiği iftar 
programına AGD Karatay yönetici-
leri, gençler, bağışçılar ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

İftar programı Kur’an-ı Kerim 

tilavetiyle başladı. Sofralarının başı-
na bekleyen misafirler iftar vaktini 
Kur’an dinleyerek bekledi. Program-
da selamlama konuşması yapan AGD 
Karatay Temsilcisi Yusuf Özcan, “Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da biraraya gel-

meyi, birlikte iftar sofrasında buluş-
mayı nasip eden Allah’a hamdolsun. 
Bu organizasyonun gerçekleşme-
sinde maddi ve manevi desteklerini 
esirgemeyen herkesten Allah razı 
olsun. Rabbim, buradaki her bir lok-

ma adedince hepsine sevap yazsın. 
Davetimize icabet ederek bu sevaba 
ortak olan tüm misafirlerimizden Al-
lah razı olsun” dedi. İftar yemeğinin 
ardından çay eşliğinde sohbet edildi.
n HARUN YILMAZ

Birlik Vakfı Konya Şubesi tarafın-
dan iftar programı düzenlendi. NEÜ 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
bahçesindeki havuz başında düzenle-
nen iftar programına Vali Yardımcısı 
Mehmet Aydın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi eski Başkanı İsmail Kahraman, 
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, TÜBA 
Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Babür Özçelik, Çorum Valisi Mustafa 

Çiftçi, Konya Sanayi Odası Başkanı Me-
miş Kütükcü, İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, İlim Yayma Cemiyeti 
Konya Şube Başkanı Mehmet İncili, 
Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi 
Parlak ile çok sayıda protokol üyesi ile 
vakıf üyeleri  katıldı. İftar programın 
açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, “İs-
mail Kahraman başkanım 50 yıl önce 
başkanlığını yaptığınız Milli Türk Ta-
lebeler Birliğinin misyonu azmi ve di-
namizmi gördüğünüz gibi aynı şekilde 

devam ediyor. Milli Türk Talebe Birliği, 
Genç Birlik ve Birlik Vakfı hiçbir zorluk 
ve engele aldırış etmeden çalışmaları-
na devam ediyor. Surda açtığımız mu-
kaddes gedikler, Müslüman Türkiye’yi 
düştüğü yerden kaldırmaya, dünyaya 
yeniden adaleti, merhameti hakim 
kılmaya, darmadağın edilmiş ümmeti 
toparlamaya başlangıç olacak inşallah” 
ifadelerini kullandı.   

‘TÜRKİYE GELİŞİYOR, 
TÜRKİYE BÜYÜYOR’

Düzenlenen programın onur ko-

nuğu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
eski Başkanı İsmail Kahraman ise, 
“Oruç mideyi aç tutar, kalbe iman 
doldurur. Ülkemiz inanç dünyasının 
önderi halinde. Bu noktada emeği ge-
çen herkese şükranlarımızı ifade edi-
yoruz. Ramazan kuran ayıdır. Rama-
zan güzel bir şekilde yaşanmaktadır. 
Daha nice Ramazanlara Cenab-ı Allah 
ulaştırsın inşallah. Türkiye’miz daha 
ileri noktalara gitsin. Türkiye gelişiyor. 
Türkiye büyüyor. “Türkiye’nin ba-
şında bir dünya lideri var, Allah uzun 

ömürler versin. Bizler özgüvenimizi 
kaybetmeyelim. İnanıyorum ki, daha 
güzel günlere gideceğiz. Türkiye 1’e 
3,5 büyümüş durumda. Dünya bunu 
çekemiyor. Bir elin parmakları hepsi 
birbirinden farklı. Parmaklar bilekte 
nasıl birleşiyorsa biz de böyle bütünüz. 
Birlik olalım ayrışmayalım, ayrıştırma-
yalım. Şimdiden bütün İslam aleminin 
ve Konyalıların Kadir Gecesini ve Ra-
mazan Bayramını tebrik ederim” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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“Köy delisiz, yol çalısız olmaz” atasözünün yer aldığı Anadolu, delileri sever, incitmez, 
üzmez, aç ve çıplak bırakmaz. Ama onlarla eğlenmekten de geri kalmaz

Köy delisiz, yol çalısız olmaz
Konya’nın Gülleri olarak anılan meczup-

lar, Konya’nın adeta değerleri olarak dikkat 
çekiyor. Tüm Konya tarafından sahiplenilen 
bu meczuplar, herkesçe sevilen, sayılan 
isimler haline geldi.  Geçmişten Günümüze 
Konya’nın Gülleri Delileri kitabıyla Ali Işık, 
Konya’nın bu değerlerini unutturmamak, 
geleceğe aktarmak adına bir eser kazandır-
dı. Bu eserde yer alan ve ilginç hayat hika-
yesi bulunan Kırmızılı Kadın dikkat çekiyor. 

KIRMIZILI KADIN
Halen Konya’nın en renkli meczubesi-

dir. 1957 doğumlu olan Kırmızılı Kadın’ın 
adı Sultan Özcan’dır. Alaeddin Tepesinin 
hemen doğusundaki yahut Kayalıpark’taki 
otabüs duraklarında beklerken, zaman za-
man da Mevlana Caddesi boyunca veyahut 
Bedesten İçinde adımlarken görülür. Kıp-
kırmızı elbiseleriyle mütenasip abartılı kır-
mızı makyajıyla kalabalıklar içerisinde dahi 
hemen dikkatleri üzerine çeker. Sultan, bir 
başkomiser ile evliymiş. Cenab-ı Mevla on-
lara bir çocuk nasip etmeyince kocası onu 
boşamışsa da bir müddet sonra tekrar ev-
lenmişler. Bu ikinci evliliklerinden olan bir 
oğlan çocuğu da kocasının onun ikinci kez 
onu terk etmesine engel olamamış. Koca-
sından sürekli şiddet gören Sultan, birgün 
başına aldığı sert bir darbe sonucu şizofren 
olmuş. Kırmızılılara bürünmesinin sebebi 
de eşinin görevi sebebiyle Hakkari’de bu-
lundukları bir gün. Bir bayram gününde 
valinin kızını kırmızı kıyafetler içerisinde 
görünce çok beğenmiş olmasıdır. Selçuklu 
ilçesine bağlı Parsana Mahallesinde abisi-
nin yaptırdığı tek gözlü evceğizinde yaşayan 
Sultan, kendi halinde meczubedir. Maaşı 
olduğu için kimseden en ufak yardım ta-
lep etmez. Kimseye bir zararı olmadığı gibi 
mahallesinin neşe kaynağıdır. Sultanı çoğu 
insandan akıllı gören komşuları onu meczup 
olarak kabul etmezler. 

MECZUPLAR ŞEYHİ
2015 yılı Ağustosu ortasında bir Cumar-

tesi günüydü. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi Müdürlü-
ğü ile Konya Fikir, Sanat ve Kültür Adamları 
Birliği Derneği tarafından düzenlenen İkindi 
Sohbetlerinde geçmişten günümüze Konya 
meczuplarını anlatmıştım. Sunumum son-
rası yanıma yaklaşan meslektaşım ve Konya 
Lisesinden mesai arkadaşım Yazar Yaşar 
Çalışkan bey adeta kulağıma fısıldarcası-
na: “Ali Bey, Konya’da bir meczuplar şeyhi 
olduğunu biliyor muydunuz?” dedi. Böyle 
bir bilgiyi ilk defa duyduğumu belirtmem 
üzerine Yaşar Bey, mezkur meczuplar şeyhi 
üzerine birkaç cümlelik bilgi verdi. Anlattık-
ları çok enteresan, bir o kadar da önemliydi. 
Yaşar Bey’den bunları yazmasını rica ettim. 
Diğer yandan bizzat kendim de işin aslına 
ermek istedim Yaşıyorsa bu kişiye, yaşamı-
yorsa ailesine nasıl ulaşırım diye düşünür-
ken saatçi, yazar ve şair Mehmet Tahir Sak-
man’ın yıllar önce bu kişi hakkında bir yazı 
kaleme aldığımı hatırladım. Önce yazısını 
bularak saatçi Uysal’ın anı, sonra Sakman’ı 
arayarak ailesine ulaştım. Ailesinden muha-
tabım torunu Av. Mehmet İlkay Dikilitaş’tı. 
Av. Dikilitaş kendisinin de benzer şeyler 
işittiğini, hatta dedesinin dükkanında her 
meczubun ayrı bir çekmecesinin olduğunu, 
meczupların emanetlerini buraya koyup di-
ledikleri zamanda gelip buradan aldıklarını 
anlattı. Ancak en sağlam bilgiyi yakın za-
manda Konya’ya gelecek amcasından alıp 
fakirle paylaşacağını belirtti. Av. Dikilitaşla 
gayret samimi ve müspet başlayan diyalo-
ğumuz her nedense birdenbire kesildi. Bilgi 
alışverişi için paylaştığı mail adresine yazdı-
ğım maile dahi cevap verme tenezzülünde 
bulunmadı. Ailenin hassasiyetine saygı gös-
terip ilkin bu bilgiyi kitabıma almak isteme-
miştim. Lakin sonraları bilgiyi paylaştığım 
bazı kitap kalem erbabının ısrarı üzerine bu 
bilgiyi kitabımızda okuyucuyla paylaşmış 
olduk. Yaşar Çalışkan’ın kaleminden mec-

zuplar şeyhi…
Bölge Yazma Eserleri Kütüphanesi Mü-

dürü merhum Lütfi İkizle Konya’nın kültür 
sanat ve idaresinde sözü geçen zevatı vakit 
vakit ziyaret ederek sohbet ederdik. Lütfi bey 
çok okuyan, güngörmüş tecrübeli biri oldu-
ğu için arı misali bal alınacak çiçeği iyi bilirdi. 
Onunla kimin yanına gitsek onun meşrebine 
uygun merak ve zevkini okşayan ummanla-
ra kulaç atılır, nice ezberler bozulurdu. Lütfi 
beyle Konya’nın güneşli, güzel günlerinden 
bir gün Mevlana Dergahı önünden yürüyüp 
Aziziye Cami’nin yanından geçtik. Eski sıkı-
şık, harap ve kalabalık Bedesten içine girdik. 
Bedesten içinde caddeye açılan küçük bir 
kapı ve te kişinin yürüyüp tırmanabileceği 
daracık bir merdivenle çıkılan bir dükkanın 
kapısı önünde durduk. Burası tarihi sıfatını 
hak etmiş eski bir saatçi dükkanıydı. Dük-
kanın altı sokağa ve caddeye bakan köşe de 

yine küçük bir saat satış mağazasıydı. Biz dar 
ve dik merdiveni tırmanıp ziyaret edeceği-
miz yere gelmiştik. Eski, yıpranmış ahşap 
kapının ziline basınca saatçi Uysal kapıyı açtı. 
Zannımca altmış beş, yetmiş yaşlarında za-
yıfça sempatik, saçlarının büyük kısmı ağar-
mış mütebessim çehresiyle usta bizi karşı-
ladı. Selamlaşmadan sonra nezaketle buyur 
edip oturmamız için yer gösterdi. Lütfi bey 
hemen yanıma, bense pencere önüne doğru 
birer iskemle ekip oturduk. Usta; önü arkası, 
yanı yöresi saat dolu olan yerine geçti. Hala 
yüzü gülüyor, bir dostun kendini ziyarete 
gelmesinden son derece mesrur ve mutlu 
olduğu ışıl ışıl gözlerinden seçiliyor, mem-
nuniyeti söz ve iltifatlarından anlaşılıyordu. 
Lütfi bey daha önce bu dükkâna kaç defa 
görüştü bilmeyiz. Benim ilk gelişimdi. Ken-
dimi bir saat müzesine girmiş gibi hissettim. 
Duvarları değişik renkte değişik şekillerde 

kimi çalışır vaziyette, kimi durgun saatlerle 
doluydu. Ahşap olanlar hala parıltısını kay-
betmemiş madeni büyüklü küçüklü birçok 
saat vardı. Dikkatimizi ustanın tatlı sohbe-
tini kaçırmak istemezken gözlerimizi de bu 
renkli zengin zaman dünyasından çekip ala-
mıyorduk. Aradan yıllar geçti. Gerçi benim 
hoşuma giden beğendiğim şeyleri not edip 
yazmak gibi sonradan güzel bir haslet oldu-
ğunu öğrendiğim bir huyum var. Ama şimdi 
o sohbetle ilgili notlarımı nerde bulabilirim? 
Ali bey ısrarla istemese belki aklımıza gel-
meyen bu hatırayı kaleme de almayacaktım. 
Ali Beye konuyu dirilttikleri için müteşek-
kirim. Delilerle ilgili biraz malumatım var. 
Doğup büyüdüğümü Torosların başındaki 
köyümüzde sık sık işittiğimiz: “Köy delisiz, 
yol çalısız olmaz” diye bir söz vardı. Anadolu 
insanı delileri sever, incitmez, üzmez, aç ve 
çıplak bırakmaz. Ama eğlenmekten de geri 

kalmaz. Zaten en güzel aşk hikayemizin baş-
kahramanı da bir mecnun delidir. Bunların 
dışında kimimiz işinin delisi, kimimiz eşinin 
delisidir. Gencimizin en yiğit çağı delikanlılık 
diye anılır. Saatçi dükkanından Lütfi Beyin 
ezber bozan tarihi hatıralarını, saatçi Uy-
sal Usta’nın eski Konya anılarını dinleyerek 
kendimizden geçtiğimiz anda ikinci kattaki 
bu münzevi dükkanın kapısı yavaşça açıldı. 
İçeriye kılık kıyafeti ile yabancı biri girdi. Hiç 
konuşma olmaksızın usta, içi renkli akide 
şekerleri ile dolu eski nakışlı bir şeker ku-
tusu çıkarıp bu tuhaf yabancıya ikram etti. 
Yabancı, meraklı bakışlarımızın arasında 
çıkıp gitti. Bu tuhaf duruma müteakip ziya-
retimizde de sıklıkla tanık oldu. Merak etse 
de edebimizden mı büyüklere hürmetten 
mi o anda sormaya cesaret edemedik. Veya 
o an için gerek görmeyip kendi sohbetimize 
devamı yeğledik. Burada yapılan sohbetlerin 
malayani şeyler olmadığını öncelikle belirt-
mem gerekir. Okunan, yaşanan görüp öğre-
nilenlerden bilhassa anmaya değer olanları 
dile gelirdi. Söz nereden açıldı bilmiyorum. 
Uysal Usta, eski Kapu Camii hocalarından bi-
rinden dinlediği bir tavsiyeyi anlattı. Yıllarca 
aralarında yaşayıp halkın gönlünü ve nabzını 
iyi tutmuş değerli hoca: “Birisi vefat ettiği 
vakit duygular tazeyken yapılması gereken, 
yaptırılacak olan hayır ve hasenat kısılır belki 
de kesilir” dermiş. Duyguları taze ve baskın-
ken yaptıracakları yaptırın. Sonra yaptıra-
mazsınız diye uyarırmış. Dün bugün deği-
şen fazla bir şey var mı bilmem. Uysal saatçi 
ile sohbetimiz uzun sürdü. Benim mera ve 
suallerimin de katkısıyla bize üşenmeden 
yan odadaki kat at çekmeceler dolusu unu-
tulmuş alınmamış birçoğu artık antika olan 
saatleri gösterdi. “Bunları 20,30 hatta 40 yıl-
dır saklarım. Belki sahibi veya bir mirasçısı 
gelir” diye dedi. Hayret edip her yerin saat 
dolu olduğunu bu kadar beklemeye gerek 
olmadığını söyledik. Biz ustamızdan böyle 
gördük. Bunlar bize emanet. Saati aldığımız-
da karşılığında yazılı kağıt veriyoruz dedi. 
Yaşanmış örnekleri anlattı.  Bir adam saatini 
tamire vermiş. Almanya’da kriz geçirip vefat 
etmiş. Yıllar sonra oğlu babasının esi ceke-
tinin koyun cebinde ustanın verdiği kâğıdı 
bulup babasının saatini sormaya gelmiş. On 
beş yıl sonra usta bulup vermiş. Çekmeceler 
dolusu saatin çoğunun artık antika olduğu-
na, antika değerinde olduğunu belirtti. Bizim 
saat merakımız ve antika sohbetimizin ara-
sında yukarıda belirtiğimiz gibi usulca kapı 
açıldı. Üstü başı kılık kıyafeti yabancı oldu-
ğunu gösteren garip tavırlı bir genç kendisi-
ne ikram edilen renkli şekerini aldı ve kapıyı 
çekip gitti… 

Dikkatimizi çekmedi değil ama bu ka-
dar saat ve saatlerin özelliği yanında sönük 
kaldı. Ustaya kahve ikramından dolayı te-
şekkür edip ayrıldık. Arkamızdan kapı ka-
panır kapanmaz daha dar merdivenlerden 
inip geniş caddeye çıkmadan Lütfi Bey’e bu 
renkli şeker ikramı ile garip kıyafetli kimseyi 
sordum. Lütfi Bey, Saatçi Uysal’ı iyi bildi-
ği için soruma cevapta gecikmedi: Ustanın 
meczuplar şeyhi olduğunu, memleketin do-
ğusu Rize’den başlayıp batısından Muğla’ya 
kadar her yerden divanelerin buraya uğrak 
verdiklerini, şeyhin ikramını alıp selamlaşıp 
gittiklerini söyledi. Nasıl bir anlaşma, nasıl 
bir irtibat anlamak zor. Bunca antika saatin 
arasında allak bullak olan aklım bu sözler 
karşısında bir daha ürperdi. Allah’ın hikme-
tinden sual olunmaz demekten başka söz 
bulamadım. Bundan sonra Uysal Saatçi za-
manı anlamak, düşünmek ve hiç konuşma-
dan ibretli dakikalar geçirmek için çalınacak 
bir kapıydı. Akıllara söz geçirmekte güçlük 
çeken bir edebiyat hocası için delilere uysal-
ca hükmedişin sırlı dünyasını görüp yaşa-
mak çok anlamlı geldi.
n KAYNAK: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
KONYA’NIN GÜLLERİ DELİLERİ, MECZUPLAR 
ALİ IŞIK

Hazırlayan:
M.ESAD ÇAĞLA

27 MAYIS 2019
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“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 27 MAYIS 2019

Otizmli bireylerin aileleri, çocukların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ancak aileler bu konuda toplumdan da estek 
bekliyor. Otizmli çocuklarına toplumun bakış açısının değişmesi gerektiğini bildiren aileler, “Onlar uzaydan gelmedi” diyerek toplumsal duyarlılık bekliyor 

‘Onlar uzaydan gelmedi’
Dünyada her yıl otizmli birey 

sayısında artışlar yaşanıyor. Dünya 
genelinde neredeyse her 50 doğan 
çocuktan biri otizmli olarak gerçek-
leşiyor. Bu denli yaygın olan bu ra-
hatsızlığa karşı henüz tam bir tedavi 
bulunmuş değil. Ancak otizmin orta-
ya çıkardığı sorunlar eğitim yöntem-
leriyle aşılmaya çalışılıyor. Bu nokta-
da birçok rehabilitasyon merkezleri 
bulunuyor. Ancak bu merkezlerden 
en önemlisi Selçuklu Bireyler Eğitim 
Merkezi (SOBE). Selçuklu Belediyesi 
tarafından kazandırılan SOBE, otizm 
noktasında büyük bir açığı kapattı, 
ailelere umut oldu. Açıldığı günden 
bu yana Türkiye genelinden hatta 
dünyanın farklı yerlerinden bile hasta 
kabulü yapan SOBE, büyük başarıla-
ra imza atıyor. SOBE’de eğitim gören 
otizmli bireyler, kısa bir sürede büyük 
değişimler yaşıyor. Bu değişimleri ya-
şayan ve büyük yol kat eden otizmli 
bireylerden 19 yaşındaki Selim (Kod 
adı) ve 9 yaşındaki Ali (Kod adı) SO-
BE’yle geleceğe daha umutlu bakıyor.  

OTİZMİ ÖĞRENDİK KÖTÜ OLDUK 
19 yaşındaki Selim’e 2,5 yaşında 

otizm teşhisi konuldu. Ailesi otizmi 
ilk defa duymuş, otizm hakkında bil-
gi sahibi değildi. Doktorların teşhisin 
ardından eğitim almaları gerektiğini 
söylemesi üzerine aile, önce bu has-
talığın geçebilen bir hastalık oldu-
ğunu düşündü. Ancak daha sonra 
hastalığın geçici bir hastalık olma-
dığını öğrenen aile, otizmin verdiği 
davranış bozukluklarını en aza indir-
mek için mücadele etmeye başladı. 
Konuyla ilgili bilgiler veren Selim’in 
annesi, “Doktor o zaman eğitimle bu 
hastalığın geçeceğini söyledi. Ama 
geçmedi. Hala eğitimlere devam di-
yoruz” dedi. Otizmin ne olduğunu 
bilmediklerini, teşhisi aldıktan sonra 
öğrendiklerini dile getiren anne şöyle 
devam etti, “Otizmin ne olduğunu az 
çok öğrenince kötü olduk. Sık sık par-
ka çıkıyorduk oğlumla. Takıntılarını 
daha aza indirmeye çalıştık. Takıntısı 
çok oluyor, biri bitiyor biri başlıyor. 
Çocukların arasına sokmaya, arkadaş 
edinmesini sağlamak için çok uğraş-
tım. Ama oğlum dışarıya kapalı, ile-
tişim kurmak istemiyor. 14 yaşında 
kardeşi var. Onunla da çok fazla ile-
tişime girmiyor.”

SOBE ÇOK İYİ BİR YER
Yaklaşık 1 yıldır SOBE’ye gel-

diklerini, SOBE’nin otizmli bireylerin 
eğitimi noktasında çok ideal bir yer 
olduğunun altını çizen anne, sözlerine 
şöyle devam etti, “SOBE oğluma gü-
zel şeyler kattı. Oğlum merdivenden 
korkardı, denge sorunu vardı. Şimdi 2 
tekerli bisiklet kullanabiliyor. Oğlum-
da konuşma yok zaten. Ama burada 
görsel algısı daha çok arttı. Bir şey 
isteyeceği zaman bize göstererek an-
latmaya çalışıyor.  Çocuklarımızın ya-
pacağı çok şey var burada. Eğitmenle-
rimiz çok iyi. Keşke oğlum küçükken 
böyle yatırımlar olsaydı diye düşünü-
yorum. Ben çok rehabilitasyon mer-
kezi gezdim ama burası gibi bir yer 
görmedim. Burada spor, yüzme gibi 
yerler var otizmli bir çocuğun eğitim 
alabileceği en iyi yer diyebilirim.”

ZOR BİR SÜREÇ BAŞLADI 
Otizmli bireylerden biri de 9 ya-

şındaki Ali. Ali’ye 2,5 yaşındayken 
otizm teşhisi konuldu. Ancak ailesi 
henüz 1,5 yaşındayken Ali’de ters 
giden bir şeyler olduğunu biliyordu. 
Ali’nin konuşmaması üzerine dokto-
ra giden aile için zor bir süreç başladı. 
Konuyla ilgili bilgi veren anne şunları 
söyledi, “Oğlumun 1,5 yaşında falan 

farklı bir çocuk olduğunu düşündüm. 
Doktorlara soruyordum onlar daha 
konuşur dediler. Sonra bir doktor 
otizm olabilir dedi. Ben ağlayarak 
eve gittim, ailem, çevrem hiçbir şey 
yoktur diyordu. Öyle 1 yıl falan geçti. 
Sonra tekrar bir doktora gittik. Son-
rasında zaten otizm teşhisi konuldu. 
Çok üzüldük. Eğitimi için neler ya-
pabiliriz ona baktık. Rehabilitasyona 
başladık. 3-4 ay kreşe gittik. Maliyeti 
yüksek olduğu için devlet okuluna 
başlattık. 4 sene anaokuluna gitti 
şimdi de 2. sınıfa gidiyor.”

KABULLENMEK ZOR OLDU 
Oğluna otizm teşhisi konulduk-

tan sonra eşinin ailesinin bu durumu 
kabullenmekte zorluk çektiğini bil-
diren anne, oğlunu durumunu şöy-
le özetledi, “Önceden ismine dönüp 
bakmıyordu, bizimle iletişime geç-
miyordu. Kapıyı kapat desen yapmı-
yordu. Sonra çocuklarla konuştukça, 
kaynaştıkça diyalog kurmayı öğren-
di. Tabi normal bir çocuk değil ama 
eskiye oranla daha iyi durumda” diye 
konuştu. SOBE’de ilk zaman spora 
ve yüzmeye başladık 2 sene önce. 
Yaklaşık 5-6 ay önce de eğitimlere 

başladık burada. SOBE oğluma çok 
şey kattı. Başka kurumlarda sadece 
eşleştirme yapıyorlardı. Burada öğ-
retmenimiz matematiği öğretti, dav-
ranış sorunlarını aştık, 2 tekerlekli 
bisikleti öğrendi. Çok faydalı bir yer 
burası.”

TOPLUMA KAZANDIRMALIYIZ 
Otizmli evladı olan ailelere de 

tavsiyelerde bulunan anne, “Otizmi 
kabullenmek çok zor. Biz de birkaç 
sene kabullenemedik. Ama çocukla-
ra güvendikçe çocukların onlara neler 
kazandıracağını bilemezler. Toplum 
bu çocukları kabullenmek istemiyor 
sanki uzaydan gelmişler gibi dav-
ranıyorlar. Toplum bizim çocukları-
mızı aralarına almadıkları için bizim 
çocuklarımız hırçın davranıyor. Eğer 
toplum bizim çocuklarımızı aralarına 
alsa, bizim çocuklarımız da o çocuklar 
gibi oyun oynar, hayata uyum sağlar. 
Diğer aileler bizim çocuklarımız onla-
rın çocuklarına zarar verecek gibi ba-
kıyorlar, ama bizim çocuklar öyle ço-
cuklar değiller. Otizm hayatın gerçeği 
aslında. Bu gerçeği televizyonlarda 
göstermeleri gerekiyor” değerlendir-
mesinde bulundu. 
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Anadolu Mektebi öğrencileri Necip Fazıl’ı anlattı

Selçuklu Belediyesi ile Birlikte 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube-
sinin haftalık programları kapsamın-
da Anadolu Mektebi Konya Grubu 
öğrencileri “Doğumunun 115’inci; 
Vefatının 36’ıncı Yılında Necip Fazıl’ı 
anlattılar.

Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eda Nur 
Yalçın’ın panel başkanlığını yaptı-
ğı programda Konya’nın dört farklı 
lisesinden öğrenciler, Necip Fazıl 
Kısakürek’in farklı yönlerini ele aldı-
lar. 25 Mayıs tarihinin Necip Fazıl’ın 
ölüm yıldönümü olması sebebiyle 
yapılan bu programın ayrı bir önem 
arz ettiğini ifade eden Panel Başkanı 
Eda Nur Yalçın, üstadın Türk kültür 
ve edebiyatı için önemine değindi.

“Mistik Şehrin Şairi Necip Fazıl 
Kısakürek ve İstanbul” başlıklı bir 
sunum yapan Karatay Mevlana Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğren-
cisi Sidre Nur Duran konuşmasında 
Üstad Necip Fasıl Kısakürek’in bir İs-
tanbul aşığı olduğuna işaret etti. 

“Necip Fazıl ve Felsefe” başlıklı 
bir sunum gerçekleştiren Akşehir 
Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi 
öğrencisi Şevval Bilgiç de Necip Fa-
zıl’ın şiirlerinde inanca, dine, ahlaka 
ve estetiğe ışık tutmaya çalıştığını 
söyledi.

“Necip Fazıl’ın Eserlerinde Ka-
rakterlerin Psikolojileri” başlıklı 
sunumunu yapan Konya Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hacer 
Sude Ağar da “Kimi zaman hırçın 
dalgalarını ıssız kumsallarda boğma-
ya çalışan bir denizdir Necip Fazıl, 
sessiz ve çekingen karakterlerinde 
görürüz onun bu dinme çabalarını” 
dedi. 

Son konuşmacı da “Necip Fa-

zıl’ın İslam’a Bakışı ve Tasavvuf” 
başlıklı konuşmasıyla Afganistan 
uyruklu Uluslararası Mevlana İmam 
Hatip Lisesi öğrencisi Şefikullah 
Makhdoom oldu. Konuşmasında 
“Necip Fazıl, Abdulhakim Arvasi ile 
tanıştıktan sonra sadece şair veya 
edebiyatçı olarak kalmamış, hayatını 
İslam hizmetine ayırmış kişilerden 
olmuştur Necip Fazıl” ifadelerini 
kullandı. 

Panelin bitiminin ardından de-
ğerlendirme konuşmalarına geçildi. 
Yazar Salih Sedat Ersöz, TYB Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten, 
Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Musta-

fa Güçlü ve Tarım Eski Bakanı ve 
Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü birer 
değerlendirme konuşması yaptılar. 
Öğrencilere katılım belgesi takdim 
edildi. Programa Anadolu Mektebi 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Sami Güçlü, TYB Konya Şube Baş-
kanı Prof. Dr. Hayri Erten ve Aydın-
lar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü’nün yanı sıra Anadolu Mektebi 
Yürütme Kurulu Üyesi ve Konya İl 
Koordinatörü Atilla Yaramış, yazar-
lar, akademisyenler, Anadolu Mek-
tebi sorumlu hocaları ve öğrenciler 
katıldı. n HABER MERKEZİ

Ramazan ayının son günlerine gelirken, bayram telaşı da başladı. Konya’daki lokumcular, bayram ziyaretlerini tarihi lez-
zetlerle tatlandırmak için mesailerini yoğun şekilde sürdürüyor. Tatlı mesai, esnafın da çalışanın da yüzünü güldürüyor

Lokumcularda bayram mesaisi

Bayram nedeniyle üretimi ar-
tıran şekerciler, bayrama şeker 
üretmek için gece-gündüz çalışı-
yor. Bayram önünde üretimlerini 
büyük oranlarda arttı. Türkiye’nin 
en önemli lokum üretim merkezle-
rinden Konya’da üreticiler, Rama-
zan Bayramı’na sayılı günler kala 
hazırlıklarını tamamladı. Konya 
Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağ-
nıcıoğlu, bayram öncesinde lokum 
ve şekerleme sektöründe yoğun bir 
hareketlenme yaşandığını belirtti.  
Ramazan Bayramı’na sayılı günler 
kala Konya’da şeker ve lokum üre-
ticileri mesaisini artı. Sabahın er-
ken saatlerinde dükkanlarını açan 
esnaflar iftar saatine kadar yoğun 
bir mesai yapıyor. Konya Pastacılar 
Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, 
“Bayramlık lokum ve şeker üretimi 
Ramazan’ın girmesi ile başladı. Kon-
ya’da lokum üretimi şu anda günde 
35-40ton üzerinde. Bayram sonuna 
kadar bir milyonun üzerinde üretim 
olacak.  Üretilen lokumların çoğun-
luğu dışarıya gidiyor. Konya’dan 
genellikle Doğu İllerine lokumlar gi-
diyor. Doğu illerinde lokum ve şeker 
üretimleri yeterince yok. Konya’dan 

şeker ve lokumlar en yoğun şekilde 
tüketimin yoğun olduğu İstanbul’a 
gidiyor. Konya lokum ve şekerleme 
konusunda oldukça iddialı. Bayram-
lardaki şekerleme geleneğinin yaşa-
ması için biz tatlıcılar olarak büyük 
bir aşkla ve sevgiyle işimizi yapıyo-
ruz. Bayramlarda talep de doğal ola-
rak artıyor” ifadelerini kullandı.

ÜYELERİMİZE DENETİMLER 

GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Yaklaşan Ramazan Bayramı ön-

cesi ağızları tatlandıracak şeker ve 
lokum üretim tesislerini denetledik-
lerini ifade eden Başkan Kağnıcıoğlu, 
“Bizler Konya Pastacılar Odası olarak 
Ramazan Bayramı öncesinde üyele-
rimize yönelik denetim çalışmalarını 
artırdık. Bu kapsamda Konya ge-
nelinde odamıza kayıtlı her üyemiz 

temizliğe ve titizliğe ayrı bir önem 
veriyor. Bizler vatandaşlarımızın 
sağlığını düşünüyoruz. Vatandaş-
larımızın isteğimiz şeker ve lokum 
alırken bilindik markalardan ve gü-
venilir yerlerden almalarını istiyoruz. 
Merdiven altı ürün alarak sağlıkla-
rından olmamalarını istiyoruz. Bizler 
vatandaşlarımızın şeker ve lokumla-
rını bu işi yapan yerlerden almalarını 

tavsiye ediyoruz” dedi.
KONYA ŞEKER VE LOKUMDA DA 

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Konya’nın her sektörde olduğu 

gibi şeker ve lokum üretiminde de 
adından söz ettirdiğine dikkat çeken 
Konya Pastacılar Odası Başkanı Ka-
dir Kağnıcıoğlu, “Konya her alanda 
olan başarısını şeker ve lokumda da 
gösteriyor.  Konya’da son zamanda 

şeker ve lokum üretiminde marka-
laşma konusunda önemli mesafe 
almış durumda.  Bazı ulusal firmalar 
Konya’da lokum üretimini gerçek-
leştirdikten sonra kendi markasını 
basarak satışlarını gerçekleştiriyor. 
Buda Konya’nın şeker ve lokum üre-
timdeki başarısını bir kez daha orta-
ya çıkarıyor” ifadelerini kulandı. 
ŞEKER VE LOKUM ALIRKEN DİKKAT

Piyasada birçok marka ve kalite-
de şeker ve lokum olduğuna dikkat 
çeken Kağnıcıoğlu, “Halkımız, ka-
litesiz şekerlere ve lokumlara karşı 
duyarlı olsun. Bunu anlamak için 
satılan şekerin ve lokumun ambalajı 
çok önemlidir. Soluk renkteki am-
balaja sahip şekerler eskidir. Yine 
tüketiciler mümkünse özellikle iftar 
sonrası şekerin tadına bakarak alma-
lıdır. Mat ve şekli bozuk olan şeker-
ler bayat ve kalitesiz ürünlerdir” diye 
konuştu. Lokum üreticisi Nihat Erdal 
ise lokumun kalitesinin görünü-
münden anlaşılacağını vurgulayıp, 
“Parmağınızla bastırdığınızda içine 
göçmemeli geri bıraktığınızda topar-
lanmalı. Ramazan Bayramı öncesin-
de yoğun bir mesai harcıyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kadir Kağnıcıoğlu
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Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilim-
leri Fakültesi tarafından başta TÜBİ-
TAK olmak üzere çeşitli kurum ve 
kuruşların destekleriyle düzenlenen 
6. Mühendislik Öğrenci Proje Paza-
rı’nda ödül töreni gerçekleştirildi.

Alaeddin Keykubat Yerleşkesi 
Müze ve Sergi Salonunda yapılan 
törene, Konya Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Sel-
çuk Halkacı, Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ferruh Yıldız, Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
Cemil Sungur, InnoPark Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, 
öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Dekan Prof. Dr. Ferruh Yıldız, 

yaptığı konuşmada, proje pazarla-
rının temel gayesinin ülkeye katkı 
sağlayacak projelere destek vermek 
olduğunu dile getirdi. Yıldız: “6. Mü-
hendislik Öğrenci Proje Pazarı ödül 
törenini gerçekleştirmiş bulunmak-
tayız. Gelecek yıllarda düzenlenecek 
proje pazarına, sanayi ve endüstri-
den katılımcıların daha fazla olma-
sını amaçlıyoruz. Buradaki projelere 
ilgi duyan sanayici ve sektör çalı-
şanlarının danışman öğretim üye-
lerimizle irtibata geçerek, projelerin 
geliştirilmesi yönünde birtakım gi-
rişimler yapılmasını temenni ediyo-
ruz. Böylece, hem öğrencilerimizin 
istihdam edilmesinde hem de yapı-
lan nitelikli projelerin hayata geçiril-
mesinde önemli katkı sağlayacağına 

inanıyorum.” dedi.
Açılış konuşmasının ardından, 

protokol üyeleri tarafından projeleri 
değerlendiren jüri üyelerine plaket 
takdim edildi.
EN İYİ PROJELER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sonrasında, 6 farklı tematik 
alanda 118 öğrenci projesinin yarış-
tığı etkinlikte, alanlarında dereceye 
giren en iyi 3 projeye ödülleri verildi. 
Yarışmada, “Enerji, Malzeme Bilimi 
ve Makine Teknolojileri” alanında 
Yusuf Zafer Menevşe, Mustafa Ör-
tülü, Yusuf Furkan Yapan, Proje Da-
nışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Tür-
köz, “Kimya ve Çevre Teknolojileri” 
alanında Ezgi Gelbal, Emre Kalen-
der, Şeyma Baran, Proje Danışmanı 
Doç. Dr. Esra Yel, “Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri” alanında Büşra Kork-
maz, Büşra Aytekin, Proje Danış-
manı Dr. Öğr. Üyesi Sait Ali Uymaz 
birincilik ödülü kazandı.

“Verimlilik ve Endüstriyel Uygu-
lamalar” alanında ise Çağlar Karaba-
cak, Zekeriya Furkan İnce, Proje Da-
nışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kaan 
Baykan, “Savunma Sanayii, Robotik 
ve Uzay Teknolojileri” alanında Mu-
hammet Harun Demir, Mehmet 
Emre Arıtürk, Ahmed Mohamed 
Alnazeer Ali, Proje Danışmanı Dr. 
Öğr. Üyesi Akif Durdu, “Yer Bilim-
leri, İş Sağlığı ve Güvenliği Afet-Risk 
Yönetimi” alanında İlyas Aydın, Elif 
Uluşahin, Proje Danışmanı Prof. Dr. 
Hakan Karabörk birincilik ödülü aldı.
n HABER MERKEZİ

‘27 Mayıs, izahı mümkün
olmayan bir tarihtir’

1946 Konya Demokratlar 
Derneği Başkanı  Aysel Gürler 27 
Mayıs tarihinin Türk demokrasi 
tarihinde kara bir leke olduğunu 
söyledi. Gürler, “Halkın oylarıy-
la işbaşına gelen bir hükümetin 
darbe ile yıkılıp Başbakan ve Ba-
kanların idam sehpasına gönde-
rilmesinin izahı mümkün değildir. 
Bu darbeden sonra demokrasimiz 
yıllarca kendine gelememiş vatan-
daşımız korku içerisinde yaşamaya 
mahkûm edilmiştir. Bu travma ile 
ülkemiz sosyal-kültürel ve ekono-
mik bakımdan geri kalmış, hem 
ülke içi hem de ülke dışında güven 
ve itibar kaybı yaşamıştır. Üzerin-
den 59 yıl geçmesine rağmen hala 
izlerinin silinememiş olması bu 
darbenin ne denli etkili olduğunun 
göstergesidir. 27 Mayıs darbesi 
milli iradenin tecelligahı olan Mec-
lis’e, hükümete ve onların temsil 
ettiği değerlere yapılan bir darbe-
dir. Demokrasi tarihimizin silin-
mez kara lekesidir çünkü bu darbe, 
yapıldığı dönemle sınırlı kalmamış, 
aynı zamanda 12 Mart 1971 muh-
tırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 
Şubat 1997 postmodern darbesi 
ile 27 Nisan 2007 e-muhtırasına 
da zemin hazırladığı gibi  Bir başka 
ifade ile de 15 Temmuz 2016 dar-
be girişiminin de  anası sayılmak-
tadır. 27 Mayıs darbesiyle, yalnızca 
siyasi iradeye değil sivil halka, üni-

versitedeki hocadan ilköğretim-
deki öğretmene, hakime, yargıca, 
hatta ordu mensuplarının bizzat 
kendisine ve tüm millete silah doğ-
rultulduğuna işaret eden Başkan 
Gürler , Hükümetin feshedildiğini, 
cumhurbaşkanı ve hükümet üye-
lerinin tutuklandığını hatırlattı” 
dedi. Başkan Gürler, “27 Mayıs 
1960 Darbesinin 59. yılında bu ve-
sile ile darbeleri ve darbecileri kı-
nıyor, böyle kara günlerin bir daha 
yaşanmamasını temenni ediyoruz. 
Aynı zamanda 27 Mayıs Darbesi 
sonucu idam edilmek sureti ile şe-
hadete yürüyen Başvekilimiz Ad-
nan Menderes, Dışişleri Bakanımız 
Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Baka-
nımız Hasan Polatkan’ı rahmet ve 
minnetle yad ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin yıldönümünde bir açıklama 
yaparak, bu darbenin Türkiye Cumhuriyeti tarihine vurulan kara bir leke olduğunu söyledi

Tarihe vurulan
kara bir leke!

27 Mayıs Darbesi öncesinde 
Türkiye’de çok partili hayatın başla-
masıyla birlikte demokrasi kültürü-
nün ilk kez milli iradede tecelli etti-
ğini söyleyen AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı, İnsan Hakları Komis-
yonu Başkanı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, “Bugün övünerek 
yaşadığımız çok partili demokratik 
rejime, çeyrek asır süren bir müca-
delenin ardından kavuştuk. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin toplumsal ve siya-
sal hayatında atalete sebep olan tek 
partili rejim, Demokrat Parti’nin se-
çimle iktidar olmasının ardından bir 
daha dönmemek üzere tarih olmuş-
tur. Seçilmiş Başvekil Adnan Men-
deres iş başına gelmesiyle, CHP’nin 
tek partili rejim döneminde neden 
olduğu siyasal, hukuksal, kültürel ve 
ekonomik tahribatları ihya etmiştir. 

İnsan hakları ihlallerinin en de-
rinden yaşandığı bu dönem, ona-
rılması uzun zaman alan yaraların 
açılmasına neden olmuştur. Askeri 
vesayet odakları, oluşturdukları bas-
kı rejimiyle temel hak ve özgürlükle-
ri hiçe sayarak toplumu sindirmeye 
çalışmıştır. Sivil siyasete keyfi mü-
dahalede bulunmayı kendisine hak 
gören darbeciler, demokrasimizi ta-
hakküm altına almıştır.

Toplum ile devlet arasında kom-
prador bir üst yapı inşa eden cunta 
rejimi, demokrasilerin iki ana unsu-
ru olan seçen ve seçilenler arasında 
uçurum oluşturarak; ülkemizde süre 
gelen zamanda vatandaşa tepeden 

bakan bir devlet yönetimi anlayışını 
yerleştirmiştir. Vatandaşa tepeden 
bakan bu vesayetçi anlayışı ortadan 
kaldıran AK Parti, askeri müdahale-
lerin neden olduğu toplumsal ve si-
yasal yaraları ihya etmiş, gerçekleş-
tirilen sessiz devrimlerle vatandaşın 
devletle olan bağını güçlendirmiştir” 
dedi.

VESAYETÇİ ZİHNİYET 
15 TEMMUZ’DA HORTLADI

Sivil yönetime el koymayı alış-
kanlık haline getiren vesayetçi zih-

niyetin 15 Temmuz’da hortlayarak 
yine ortaya çıktığını hatırlatan Leyla 
Şahin Usta, “Ancak Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın cesur duruşu ve aziz mille-
timizin direnişiyle darbe zihniyeti 
ilelebet Anadolu topraklarından si-
linmiştir. Türkiye, milli iradenin gü-
cüyle karanlık günleri geride bıraka-
rak yarınlara daha büyük umutlarla 
yürümektedir. İnsan odaklı hizmet 
anlayışımızla refah ve özgür yarınlar 
adına askeri müdahalelerden uzak 

bir Türkiye için aziz milletimizle bir-
likte durmadan çalışmaya devam 
edeceğiz. Demokrasimizin daim 
olması adına merhum Adnan Men-
deres ve yol arkadaşları başta olmak 
üzere tüm demokrasi şehitlerimizi 
ve onları şehit eden demokrasi düş-
manlarını unutmadık, unutmayaca-
ğız. Bu duygu ve düşüncelerle darbe 
dönemlerinde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızı rahmet ve minnet-
le yad ediyorum” ifadelerini kullan-
dı.  n HABER MERKEZİ
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Şehir Tiyatrosu, kültür hayatının önemli bir parçası oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu, sezonu Kuyudaki 
Aslan isimli çocuk oyunuyla kapat-
tı. 2018-2019 sezonunda 5’i çocuk 
oyunu olmak üzere 17 farklı oyunla 
tiyatro severlerin karşısına çıkan 
Büyükşehir Tiyatrosunu, toplam 
119 kez oynanan oyunlarda 62 bin 
275 kişi izledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, Konya’nın kültür 
ve sanat hayatına önemli katkıda 
bulunuyor. Bu sezon perdelerini 
23 Ekim 2018’de Abdülhamit-A-
teş Çemberi oyunuyla açan Şehir 
Tiyatrosu, devamında Asım-Bir 
Varoluş Mücadelesi, Bir Yunus 
Hikayesi-Kumdan Şehir, Amak-ı 
Hayal, 80 Günde Devri Alem, Ta-
tar Çölü, Cimri, Hay Aksi, Vecihi 
Hürkuş, Sürgün, Ziyafet Sofrası ve 
Vuslat isimli oyunları sahnelerken 
oynanan oyunlar tiyatro severler-

den de tam not aldı. Kelebek Av-
cısı, Babaannemin Çantası, Neşeli 
Yuva, Oburcuk ve Kuyudaki As-
lan adlı çocuk oyunlarıyla Konyalı 

çocuklara da keyifli anlar yaşatan 
Şehir Tiyatrosu, sezonu Kuyudaki 
Aslan oyunuyla kapattı. Konya’nın 
kültür ve sanat hayatının önemli 

bir parçası olmayı başaran Şehir 
Tiyatrosu, 2018-2019 sezonunda 
5’i çocuk oyunu olmak üzere 17 
oyunla izleyicisinin karşısına çık-

tı. Sezon boyunca oynanan oyun 
sayısı 119’a ulaşırken sunulan 
tiyatro ziyafetini ise toplamda 62 
bin 275 sanatsever takip etti. Şe-

hir Tiyatrosu yeni sezonda farklı 
oyunlarla izleyicilerin karşısına 
çıkacak.
n HABER MERKEZİ



27 MAYIS 2019 7HABER 

‘Belediyedeki ahenk, güzel hizmetlere vesile oluyor’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, belediye personeli ile 
iftarda buluştu. Başkanından işçi-
sine, elinde kürek veya kalem olan 
tüm belediye çalışanına kadar çok 
güzel bir uyum olduğuna vurgu ya-
pan Başkan Kılca, “Belediyedeki bu 
ahenk, ilçemize birbirinden güzel 
hizmetlere vesile oluyor” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, belediye personeli ile if-
tar yaptı. Başkan Hasan Kılca, iftar 
öncesinde programa katılan per-
soneliyle selamlaştı.  Hasan Kılca, 
Karatay Belediye Başkan Yardımcı-
ları, birim müdürleri ile personelin 
katıldığı programda yaptığı konuş-
mada, Karatay Belediyesi Ailesi’nin 
Ramazan ayını tebrik etti. 

KARATAY’DAKİ AHENK 
İLÇEMİZDE GÜZEL HİZMETLERE 

VESİLE OLUYOR 
Kılca, “Artık Ramazan ayının 

son 10 günündeyiz. Rabbim önce 
Kadir Gecesi’ni ardından da Ra-
mazan Bayramı’nı görmeyi nasip 
etsin inşallah. Bildiğiniz gibi Kara-
taylı hemşerilerimizin büyük des-
teği ile yaklaşık iki aydır hep bir-
likte ilçemize hizmet etme gayreti 
içerisindeyiz. Bizler ilçemize hiz-

met etme hedefi ile bir araya gelen 
güzel ve kocaman bir aileyiz. Ara-
mızda çok güzel de bir uyum var. 
Bu ahenk, ilçemize birbirinden gü-
zel hizmetlere ve Karatay’ın daha 
da güzelleşmesi ve ileriye gitmesi 
adına önemli. Her biriniz bizim 
için çok kıymetlisiniz. Çünkü insa-

nımız ve şehrimiz için faydalı işler 
yapıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığı-
nız kutsal bir meslek. Karatay Ai-
lesi olarak bunun farkında olarak 
gece gündüz demeden çalışmaya 
devam edeceğiz inşallah” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Altınokta Körler Derneği
Başkan Kavuş’u ziyaret etti

Tutal, iftarda öğrencileri 
kendi evinde ağırladı

Altınokta Körler Derneği Kon-
ya Şubesi, Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş’u makamında 
ziyaret ederek görevinin hayırlı 
olmasını diledi. Dernek çalışmaları 
hakkında bilgi veren Altınokta Kör-
ler Derneği Konya Şube Başkanı 
Mehmet Ali Şahin, görme engelli 
üyelerin el emeğiyle oyuncak be-
bek, semazen, topaç, kutulu kolon-
ya, pelüşlü ayıcık, tavşan ve panda 
üretimi yaptıklarını ifade ederek 
amaçlarının engellileri sosyal ha-
yata kazandırmak olduğunu vur-
guladı. Şahin, özellikle engelli üye-
lerin bir uğraş içerisinde olması ve 
azda olsa gelir elde edebilmesinin 
büyük önem taşıdığını kaydetti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, görme engelli 
üyelerin yapmış olduğu çalışmaları 
takdirle karşıladıklarını ifade ede-
rek çalışmalarında başarılar diledi. 
Engellilerin üretim yapmalarını 
sağlayarak onların sosyalleşmele-
rine katkı sunan dernek yetkilile-
rine teşekkür eden Başkan Kavuş, 
Meram Belediyesi olarak engellile-
rin her zaman yanında olduklarını 
sözlerine ekledi. Ziyaretin sonunda 
Altınokta Körler Derneği Başkanı 
Mehmet Ali Şahin, Başkan Musta-
fa Kavuş’a dernek olarak ürettikleri 
oyuncak ve kolonyadan hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir’de eği-
tim gören üniversite öğrencileri ile 
kendi evinde iftar açtı.

Kredi ve Yurtlar Kurumun-
da kalan üniversite öğrencileri ile 
birlikte evinde iftar açan Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal Ramazan 
akşamlarında öğrenciler için ev 
ortamında iftar açmanın ayrı bir 
önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
Seydişehir’e eğitim için gelen öğ-
rencileri evinde ağırlayan Başkan 
Tutal;  kendi öğrencilik yıllarını ve 
öğrenci evlerinde yaşadıkları anı-
larını öğrencilerle paylaşarak iftar 
sofralarının önemine değindi. 

Öğrencilerin sorunları ve ta-
leplerini dinleyen Başkan Tutal, 
sorunların çözümü noktasında 
gerekli çalışmaların yapılacağını 
kaydetti.

Belediye çalışmaları hakkın-
da da bir süre öğrencilerle sohbet 
eden Başkan Tutal; gönül bele-
diyeciliği yapıyoruz. Hem hizmet 
ediyor, hem de hemşehrilerimizle 
diyalog anlamında sürekli görüşü-
yoruz. AK Parti Hükümetinin 17 
yıldır bu ülkeye yaptığı hizmetler 
göz ardı edilemez “şeklinde ko-
nuştu. Ramazan ayının birlik ve 
beraberlik anlamına geldiğini dile 
getiren Başkan Tutal;  Bu akşam 
siz öğrenci kardeşlerimizle birlikte 

iftarımızı açarak, güzel bir dostlu-
ğu, bereketi, sevgiyi birlikte payla-
şıyoruz. Sizler ailelerinizden uzakta 
burada eğitimlerinizi sürdürürken 
iftar sofralarında bir araya gelmek 
bizleri gerçekten mutlu ediyor. Öğ-
rencilerimize, aile şefkatimizi gös-
termeye çalıştık” dedi.

Üniversite yıllarında kendisinin 
de öğrenci evlerinde ve yurtta kal-
dığını anlatan Başkan Tutal;  üni-
versite okumak için Seydişehir’den 
ayrıldığımda ilk başlarda zor gel-
mişti. Yurt hayatını biliyoruz. Yurt-
ta yaşadığımız güzel anıları hiç 
unutamıyorum. Öğrenciliğin keyfi-
ni de, zorluğunu da iyi bilirim. Üni-
versite hayatı insanın kendi ayak-
larının üzerinde durmasını sağlar. 
Kısacası hayata hazırlar. Üniver-
siteye gittiğimiz dönemde şartlar 
çok kısıtlı olur. Bugün imkanlar çok 
daha fazla” diye konuştu.

Öğrenci gençlere sağlam 
adımlar atarak çok çalışmaları ge-
rektiğini kaydeden Başkan Tutal; 
bu ülkenin sizlere ihtiyacı var.  Bol 
bol kitap okuyun. Sporla ve sanatla 
uğraşın. Okumayı ve sporu yaşam 
tarzı haline getirmeye çalışın. Her 
zaman hedefleriniz olsun ve bu 
hedeflere ulaşabilmek için hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayın. Gelece-
ği güçlü kılabilmek için hep güçlü 
adımlar atmak gerekiyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin ‘Birlikte Konyayız’ sloganıyla düzenlediği geleneksel 
iftar buluşması yapıldı. Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı programa katılım oldukça yoğundu

Kardeş oldukça bizi
hiçbir güç yıkamaz’

Konya’da sivil toplum kuruluş-
ları ve meslek örgütlerinin ‘Birlikte 
Konyayız’ sloganıyla düzenlediği ge-
leneksel iftar buluşması gerçekleşti.  
Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, 
Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO), Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 
Konya Sanayi Odası (KSO), Konya 
Ticaret Odası (KTO) ve Konya Tica-
ret Borsasınca (KTB) bu yıl 13’ncüsü 
düzenlenen geleneksel Konyalılar 
iftar buluşması Ankara Demirspor 
Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdi. 
Düzenlenen iftar programına AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve  
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya 
Altunyaldız, Gülay Samancı, Sel-
man Özboyacı,  AK Parti Eski Konya 
Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AFAD Başkanı Dr. 
Mehmet Güllüoğlu, Sayıştay Başka-
nı  Seyit Ahmet Baş, Konya Teknik 
Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. 
Babür Özçelik, Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı 
Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası 
Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Te-
kelioğlu, Konya Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Kon-
ya Ticaret Borsası Meclis Başkanı  
Mehmet Namık Köklüsoy, Konya 
Ticaret Borsası Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Büyükalim, KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak ve 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka ile çok sayıda protokol 
üyesi, bürokratlar ve Konyalılar ka-
tıldı.
‘BİR VE BERABER, KARDEŞ OLDUKÇA 

HİÇBİR GÜÇ BİZİ YIKAMAZ’
Programın açılış konuşmasını 

gerçekleştiren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka,  Bir ve 
beraber, kardeş oldukça hiçbir güç 
yıkamayacağına dikkat çekerek, “ 
Ülkemizin refahını, güvenliğini, ge-
lişmişliği ilgilendiren meselelerde 
her türlü görüş ayrılıklarımızı bir 
tarafa koyarak hep birlikte hare-
ket etmek gerektiğine inanıyoruz. 
Büyük ve güçlü Türkiye için, hep 
birlikte elimizi taşın altına koyma-
lıyız. Gençlerimizin, memurları-
mızın, işçilerimizin, çiftçilerimizin, 
sanayicilerimizin ve esnaflarımızın 
sorunlarını çözmek ancak bu birlik-
telikle mümkündür. Bu yaklaşımla, 
ülkemiz için çok çalışmamız, daha 
çok çalışmamız gerekmektedir. Ül-

kemiz özellikle ekonomik anlamda 
çok da parlak olmayan bir süreçten 
geçiyor. Eksiklerimiz olduğu kadar, 
yoğun bir kuşatma ve saldırıya da 
maruz kaldığımız gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Önümüzde, 2023’e 
kadar uzun bir süre var. Bu süre, iyi 
değerlendirildiği takdirde ekonomi-
nin tekrar rayına oturtulması, büyük 
Türkiye olma yolunda önümüzdeki 
engellerin kaldırılması için yeterli 
bir süredir. Nasıl ki bin yıldır, elbir-
liği ile, verdiğimiz her mücadeleden 
başımız dik, alnımız ak çıktıysak; bu-
gün de sergileyeceğimiz dayanışma 
ve güç birliği ile bunu başaracağız. 
Yapay tartışmaları, fitne ve nifak 
girişimlerini defettiğimiz müddetçe 
Allah’ın izniyle bizi hiç kimse durdu-
ramaz. Bir ve beraber, kardeş olduk-
ça hiçbir güç bizi yıkamaz” dedi.

‘KONYA’NIN KALKINMASI 
İÇİN HER BİR KURUM GEREĞİNİ 

YERİNE GETİRMEKTEDİR’
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak da birlik ve beraberlik 
vurgusu yaparak, “Konyalılar ola-
rak bugün burada toplanmamız, 
birlik ve beraberliğe verilen değe-
rin, önemli bir göstergesi aslında. 
Birlikte olursak şüphesiz daha güçlü 
oluruz. Dün olduğu gibi bugün de 
birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç 
duyduğumuz günlerdeyiz. Ülkemi-

zin coğrafi konumu ve misyonu ne-
deniyle elbette ki dönem dönem zor 
günler geçiriyoruz. Sınavlardan geç-
tiğimiz dönemler yaşıyoruz. En son 
yaşadığımız ekonomik savaş bunlar-
dan bir tanesi olmuştur. Her türlü 
toplumsal olayların karşısında kale 
gibi olan esnaf ve sanatkârımız, sa-
nayicimiz, tüccarımız çiftçimiz, yine 
alnının akıyla bu sınavdan çıkmıştır. 
Fırsatçılık yapmamış, yapanın karşı-
sında durmuştur, devletinin bekası 
için var gücüyle mücadele etmiştir. 
Konya, bu büyümeye en büyük kat-
kı sağlayan il. İhracat artışıyla, sağ-
ladığı istihdamla, giderek büyüyen 
firmalarıyla Konya tüm kurumların 
birlik ve beraberliği sayesinde dün-
yaya hızla açılan bir şehirdir. Kon-
ya’nın kalkınması için her bir kurum 
gereğini yerine getirmektedir.

Bugün birlikteliğini yürüttüğü 
projelerle kurumsallaştıran bir Kon-
ya var. Türkiye’nin hızla büyüdüğü, 
yeni hedeflere koştuğu bir dönem-
de Konya en önde olmalı. Konyalı-
ların üreten gücünün, müteşebbis 
cesaretini destekleyecek adımları 
da Ankara’dan, siyasilerimizden ve 
devlet yöneticilerimizden bekliyo-
ruz. Her zaman desteklerini yanı-
mızda hissettiğimiz Bakanlarımız, 
Milletvekillerimiz, bürokratlarımızın 
katkılarıyla şehrimizi daha ileriye ta-

şımak en büyük hedefimizdir. Doğ-
duğu yerden doyduğu yere gittikten 
sonra geçmişimizi, kimliğimizi ve 
köklerimizi unutmamak boynumu-
zun borcudur. Bugüne kadar birbi-
rinden değerli görevlerde bulunan 
ve doğdukları şehri, memleketle-
rini ve dostlarını unutmadıklarını 
bugün buraya katılarak, “Birlikte 
Konya’yız” diyerek gösteren hem-
şerilerimizin bu örnek davranışları 
bizleri gerçekten duygulandırmak-
tadır. Hepsinden Allah razı olsun”  
ifadelerini kullandı.

‘KONYA BİR PAYİTAHT ŞEHİR. 
ANADOLU’NUN KURUCU ŞEHRİ’
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Ankara’da-
ki bürokratlarla bir arada olmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu ifade 
ederek, “Programı düzenleyen oda 
başkanlarına teşekkür ederim. Kon-
ya bir payitaht şehir. Anadolu’nun 
kurucu şehri. Türklerin Anadolu’da-
ki en önemli başkentlerinden birisi. 
Bizler de o başkentin çocukları olarak 
her zaman ülkemizi geleceğe taşı-
mak için birlik ve beraberlik ruhuyla, 
Hz. Pir’den aldığımız hoşgörü ruhuy-
la hizmet etmeye çalışıyoruz. Şehri-
mizi dünyanın en güzel şehirlerinden 
birisi haline getirmek için gece gün-
düz demeden çalışıyoruz. Bu konuda 
özellikle Ankara’da yaşayan bürokra-
sinin her kademesindeki hemşehri-
lerime teşekkür ediyorum. Ne zaman 
Konya meselesi gündem olsa sizler-
den her zaman destek aldık. Allah 
hepinizden razı olsun” dedi. 

‘KONYALILAR OLARAK 
HEPİMİZİN VAZİFESİ AĞIR VE 
SORUMLULUĞU DA BÜYÜK’
Programda konuşan AK Parti 

Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, Kon-
ya’nın her zaman Hz. Mevlana’nın 
dostluğunu, merhametini, sevgisini 
dünyaya yayan bir şehir olarak gü-
zel örneklerle anıldığını söyleyerek, 
“Şu anda dünyanın en çok ihtiyacı 
olan şey insanların barış, huzur ve 
güven içinde birbirlerine merha-
metle, sevgiyle muamele etmesidir. 
Sadece ülkemiz için sadece Konya 
için değil, bütün dünyanın barışı 
ve huzuru için el birliğiyle çalışma-
mız gereken bir dönemdeyiz. Bütün 
mazlum coğrafyaların ümidi olmuş 
bir ülkenin temsil görevini yapan, 
yerine göre sorumluluk sahibi olan, 
inisiyatif alan Konyalılar olarak hepi-
mizin vazifesi ağır ve sorumluluğu 
da büyük” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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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
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85
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27 Mayıs 2019
Hicri: 22 Ramazan 1440

Sahur:
03:42

İftar:
20:09

Kur’an’dan Mesaj
“Asra yemin ederim ki İnsan gerçekten ziyan 

içindedir. Bundan ancak iman edip sâlih 
ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye 

edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.”
(Asr 103/1-3)

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.)’den rivayet edildiğine 
göre Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle demiştir: 

“Hırsızların en kötüsü namazından çalandır.”  
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/56.)

“Allah’ım! Bana helâl rızık nasip ederek 
beni haramlardan koru! Lûtfunla beni 
Sen’den başkasına muhtaç etme!”

Bir Hadis Günün Duası

Fıkıh literatüründe kefareti savm te-
rimiyle ifade edilen bu kefaret türü, “Ra-
mazan orucunu eda ederken, herhangi bir 
mazereti bulunmaksızın, oruçlu olduğunu 
bilerek orucunu kasten bozan kimseye ge-
reken kefarettir. Oruç ibadeti İslâm’ın beş 
temel şartından biri olup bu ibadeti yerine 
getirmekte zorlanan kimselere, oruç ko-
nusunda anlatıldığı üzere, bir dizi kolaylık 
ve ruhsat getirilmiştir. Ayrıca kasten oruç 
tutmayan, başladığı orucu iradesi dışında 
veya haklı görülebilir bir sebeple bozan 
kimsenin de bu orucunu kaza etmesi imkâ-
nı vardır. Bu ruhsat ve imkânlardan sonra, 
başladığı ramazan orucunu hiçbir makul 
ve haklı görülebilir sebep yokken, bilerek 
ve isteyerek bozan kimsenin durumu ağır 
bir kusur ve  suç  kabul  edilmiş  ve böyle 
kimselere, bu hatalı davranışlarından dola-
yı Allah’tan af dileyebilmeleri için, biri yine 
oruç cinsinden olmak üzere üç tür ibadetten 
biri kefaret olarak  öngörülmüştür.

Orucu kasten bozan kimse için öngö-
rülen kefaretin cezai yönü ağır basar. Bu 
kefareti gerektiren sebep ise, ramazan 
orucunu eda eden kimsenin orucu kasten 
ve isteyerek bozmasıdır. İkrah (ağır baskı), 
hata, unutma gibi kasıtlı olmayan durum-
lar kefareti gerektirmez. Hanefîler de dahil 
fakihlerin çoğunluğuna göre ramazan oru-
cunun cinsi münasebetle veya yeme içme 
ile bozulması aynı hükme tâbi iken Şafiiler 
başta olmak üzere bir grup fakihe göre 
ramazan orucunun sadece cinsî münase-
betle bozulması kefaret gerektirir. Kasten 
de olsa yeme içme kefareti gerektirmez. 
Birinci grup kasten yapılan cinsî münase-
betle kasten yeme içmenin aynı ortak ille-
te sahip bulunduğunu, ikisinin de orucun 
kasten bozulması mahiyetinde olduğunu 
ileri sürer. İkinci grup ise Hz. Peygamber’in 
ramazan ayında karısıyla cinsi mü nase-
bette bulunan sahabi hakkında kefarete 
hükmettiği (Buharî, “Savm”, 31; Müslim, 
“Sıyam”, 14), hadiste yeme içme geçme-
diği ve yeme içmenin farklı olduğu  müla-
hazasıyla  hareket  eder  ve  kıyas  yaparak 
kefaret hükmünü genişletmek istemezler. 
Şafiiler’in burada kıyas yoluna gitmeme-
leri, biraz da kolaylığı sağlama, zorluk ve 
sıkıntıya yol açmama düşüncesinden kay-
nak- lanmış olabilir.

Oruç bozmanın kefareti; eğer imkanı 
varsa bir  köle  azat  etmek,  buna gücü 
yetmiyorsa ara vermeksizin iki ay süreyle 
oruç tutmak, eğer buna da gücü yetmiyorsa 
altmış fakiri sabahlı akşamlı doyurmaktır. 
Çağımızda kölelik kalktığına göre, oruç ke-

faretinde ilk sırayı oruç  tutma,  ikinci  sırayı  
da fakiri doyurma alır. Benzeri bir hüküm 
diğer kefaretlerde de söz konusudur. Köle 
azat etmenin kefaretlerde ilk sırayı alması, 
İslâm’ın hürriyet ve insan haklarına verdiği 
önemin ve köle durumunda olan insanların 
hürriyetlerine kavuşması için çeşitli uygun 
ortam ve vesileler geliştirdiğinin açık bir 
delilidir.

Hanefiler de dahil fakihlerin çoğunlu-
ğuna göre kefaret ödeyecek kimsenin yu-
karıda sayılan sıraya riayet etmesi, bir ön-
cekini yapma imkânı bulunmadığında bir 
sonrakine geçmesi gerekir. Malikilere göre 
ise mükellef bu üç şıktan birini seçebilir. 
Hatta bunlar arasında altmış fakiri doyurma 
en faziletli olanıdır. Çoğunluk ise hem oruç 
kefaretiyle ilgili hadiste bu sıranın benzeri 

kayıtlarla zikredilmesi, zıhar kefaretiyle 
ilgili ayetin ifade ve üslûbu hem de esaret 
altındaki bir kimsenin hürriyete kavuşturul-
masının bunlar arasında en faziletli ibadet 
olduğu, nefsin oruçla terbiyesinin de ikinci 
derecede faziletli olduğu ve şariin bu iki 
ibadete öncelik vererek bu tür hikmetleri 
gözetmiş bulunduğu gibi noktalardan ha-
reket etmiştir.

Oruç kefaretinin iki ay oruç tutmak 
şeklinde ödenmesi halinde, orucun ara 
vermeksizin peş peşe tutulması gerekir. 
Sadece kadınların hayız hali bu peş peşe-
liği bozmaz. Onun dışında hastalık, yol-
culuk gibi bir mazerete binaen oruca ara 
verilirse, önce tutulanların yok sayılıp iki ay 
oruca yeniden başlanması gerekir. Şafiiler 
loğusalık (nifas), Hanbelîler hastalık sebe-
biyle oruca ara vermenin peş peşeliği boz-
madığı görüşündedir. Böyle olunca kefaret 
orucuna, araya ramazan ayı veya kurban 
bayramı girmeyecek şekilde hesaplanıp 
başlanmalıdır. 

Kadınlar mazeret halleri biter bitmez 
ara vermek- sizin oruçlarına kaldıkları 
yerden devam ederler ve tutulamayan bu 
günler hesap edilmeksizin oruç iki aya 
tamamlanır. Kefaret orucunda oruca gece- 
den niyetlenmek, ayrıca tutacağı orucun 
kefaret orucu olduğunu niyetinde belirle-
mek de şarttır.

Oruç kefaretindeki ilk iki alternatif ke-
faret şeklinin yerine getirilmesi mümkün 
olmadığında üçüncü şık olarak mükellefin, 
altmış fakiri sabahlı akşamlı doyurması 
gerekli olur. Doyurma yemek yedirmek 
şeklinde olabileceği gibi yemeğin bedelini 
kendisine vermekle de olabilir. Ayrıca bir 
günde altmış fakirin doyurulmasından bir 
fakirin altmış gün süreyle doyurulmasına 
kadar çeşitli seçenekleri vardır. Ancak do-
yurulacak  fakir, kefaret verenin bakmakla 
yükümlü olduğu kimseler arasından olma-
malıdır. Doyurmada veya yerine para öde-
mede ölçü, yemin kefaretiyle ilgili ayetin 
(el-Maide 5/89) ifadesinden de hareketle, 
kefaret verecek şahsın ve ailesinin günlük 
gıda tüketim ortalaması olmalıdır.

Farz orucun kasten bozulması ve kefa-
retinin ödenmesinden sonra aynı şekilde 
yeni bir ihlâl olduğunda onun için yeni bir 
kefaret gerekir. Ancak Hanefiler’e göre 
kefaret sebepleri, araya kefaretin eda edil-
mesi girmeden birden fazla olursa, hepsi 
için bir kefaret ödeme yeterli olur. Iskatı 
savmda yani ölenin muhtemel oruç kefare-
ti borçları için tek bir kefaretin ödenmesi de 
bu esasa dayanır.

Menkıbe FÂTIMA BİNT-İ ESED (R.ANHA)
Fırsat buldukça iyilik etmeyi, imkân 

oldukça yardımda bulunmayı hangimiz 
istemeyiz? Hele muhtaç olan kişi kimse-
siz, mazlum ve bakıma muhtaç biriyse 
bazı zamanlar kendi ihtiyaçlarımızı unutur, 
onun isteklerini yerine getiririz. Yemez 
yedirir, giymez giydiririz. Yapabileceğimiz 
her türlü iyiliği eksik bırakmayız. Ali’nin 
mübarek annesi Hz. Fâtıma da böyle bir 
ruha sahipti. Nüfusca kalabalık bir yuva-
nın yükü kocası Ebû Tâlib ile kendisinin 
omuzundaydı. Ebû Tâlib, Kureyş’in sevi-
lip sayılan bir şahsiyeti olmakla beraber, 
geçimini zor temin eden, fakir bir insandı. 
Babası Abdülmuttâlib ölünce sevgili yeğe-
ni Muhammed (a.s.m.) kendisine emanet 
edilmişti.

Sekiz yaşındaki inci tanesi bu yetimin 
maddi himayesi amcasının üzerindeydi, 
fakat her şeyden önce bir anne şefkatine, 
sımsıcak, müşfik bir kalbe muhtaçtı. İşte, 
Hz. Fâtıma bu mübarek yavruya annesini 
aratmamak için olanca gayretini sarf edi-
yordu. Kendi çocuklarından önce onu yedi-
rip içiriyor, kendi öz evlatlarından önce bu 
kutsi emanetin elbisesini giydiriyor, saçını 
tarıyordu. Dahası, onun en çok muhtaç ol-
duğu yakın ilgiyi, anneliği ona tattırıyordu. 
Bu minval üzere Sevgili Peygamberimiz, 
kendi yuvasını kuruncaya kadar amcasının 
ve yengesinin himayesinde kalmıştı.

Resûlullah (a.s.m.) peygamberlik-
le vazifelendirildiğinde müşriklerin akıl 
almaz işkencelerine maruz kalmıştı. Bu 
durum Hz. Fâtıma’yı çok üzüyor, kalbini 

hicrana boğuyordu. Ebû Tâlib’le birlikte 
onu himaye ediyor, acılarını unutturmak 
için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Bir 
müddet sonra da Müslüman oldu. Annesi 
kadar sevdiği birinin Müslüman olması 
Resûlullah’ı memnun etti, acılarını unut-
turdu.

Hz. Fâtıma, Medine’ye hicret ederek 
Allah yolunda Muhacir olma saadetini 
kazandı. Fakat onun saadetine saadet 
katan asıl hadise hiç şüphesiz, Resûlul-
lah’ın “benden bir parça” dediği sevgili 
kızı Hz. Fâtıma’ya kayınvalide olmasıydı. 
Bunu kendisi için büyük bir bahtiyarlık 
addediyor, Hz. Fâtıma’yı üzmemek için 
azami gayret sarf ediyordu. Evde iş bölü-
mü yapmışlardı. Her ikisi de kendilerine 
düşen vazifeyi en iyi şekilde yapıyorlar, 
bu arada birbirlerine de yardımcı oluyor-
lardı. Gelinin kaynanaya, kaynananın da 
geline karşı nasıl davranması gerektiğinin 
en canlı misallerini yaşıyorlardı. Onların 
sevgi ve saygı içerisinde geçinmeleri hem 
Re-sûlullah’ı hem de Hz. Ali’yi çok sevin-
diriyordu.

Peygamberimiz (a.s.m.), Fâtıma 
bint-i Esed’e (r.anha) karşı olan vefa bor-
cunu, yaptığı iyiliklere karşı kadirbilirliğini 
her fırsatta gösteriyordu. Devamlı ziyareti-
ne gidiyor, gözetiyor, hâlini hatırını soru-
yor, çeşitli yardımlarda bulunuyordu. Her 
evladın annesine yapması gereken hizme-
tin daha fazlasını yapıyordu. Ona “anne” 
diye hitap ediyor, “anne” diyerek anıyor, 
yâd ediyordu.

Peygamberimizin Medine’ye yerleş-
mesinin üzerinden dört sene geçmişti… 
Her zaman yüzünde sürur ve saadet çi-
çekleri açan Sevgili Peygamberimiz o gün 
mahzundu. Hüznünün kaynağını kendisi 
şöyle ifade ediyordu:

“Bugün annem vefat etti!”
Bu mübarek hanım, risalet güneşini 

evinde barındıran, daha sonra da ona ilk 
iman edenlerin arasında bulunan, Me-
dine’ye hicret başlayınca da Peygamber 
gölgesinden uzak kalmaya dayanamayıp 
yurdunu yuvasını terk ederek gurbete çı-
kan Fâtıma bint-i Esed’den (r.a.) başkası 
değildi. Peygamberimiz (a.s.m.) gömle-
ğini çıkarıp verdi ve kefen yapılmasını is-
tedi. Cenaze namazını da kendisi kıldırdı. 
Sonra Hz. Fâtıma’nın naaşı kabre kondu. 
Kabir genişti. Resûlullah (a.s.m.) kabre 
indi, bir müddet kabirde uzandı. Sonra çık-
tı. Gözleri yaşarmıştı. Yaşlar kabre damlı-
yordu. Peygamberimizin bu davranışı, ona 
duyduğu yakınlığın mücessem bir misaliy-
di. Aynı zamanda bir iltifattı. Çünkü Resû-
lullah’ın mübarek vücutlarının temas ettiği 
kabir, cennet bahçelerinden birisi olurdu. 
Sahabiler, Peygamberimizin bu alakasın-
dan dolayı sordular: “Yâ Resûlallah, biz 
bu hanıma gösterdiğiniz samimi alakayı 
başkalarına gösterdiğinize şahit olmadık.”

Peygamberimiz (a.s.m.), onların me-
rakını şöyle giderdi:

“O benim annemdi. Kendi çocukları 
aç dururken önce benim karnımı doyurur-
du. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu 

topraklı dururken önce benim saçımı başı-
mı tarar, gül yağıyla yağlardı.

“O benim annemdi. Amcam Ebû Tâ-
lib’den sonra bu kadıncağız kadar bana 
iyiliği dokunan başka bir kadına rastlama-
dım. Ona cennet elbiselerinden giydirilsin 
diye gömleğimi kefen olarak giydirdim. 
Kabir hayatı kendisine kolay ve rahat gel-
sin diye de bir müddet kabrinde uzandım.”

Hz. Fâtıma’nın üzerine toprak atıldık-
tan sonra Resûlullah (a.s.m.), sevgili an-
nesi için şu duayı yaptı:

“Allah sana merhamet etsin ve seni 
hayırla mükâfatlandırsın! Anneciğim, Al-
lah sana rahmet etsin! Annemden sonra 
bana annelik yaptın. Kendin aç kalır, beni 
doyururdun. Kendin giymez, beni giydirir-
din. En iyi nimetleri kendin yemez, bana 
tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızası için 
ve ahiret yurdunu umarak yapardın.

“Allah hem dirilten, hem de öldüren-
dir. Allah’ım, annem Fâtıma bint-i Esed’i 
affet, kabrini genişlet! Ben Resûlünün ve 
benden önceki peygamberlerinin hakkı 
için duamı kabul buyur, ey merhametlile-
rin en merhametlisi olan Yüce Allah!”

Biraz sonra da Resûlullah (a.s.m.) te-
bessüm buyurdu ve orada bulunanlara şu 
müjdeyi verdi:

“Cebrâil (a.s.), ‘Bu kadın, cennetlik-
lerdendir.’ diye bana haber verdi. Ayrıca 
Yüce Allah, meleklerinden 70 binine, bu 
kadının cenaze namazını kılmalarını em-
retti. Melekler de onun cenaze namazını 
kıldılar.”

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Baba, aile huzur ve saadetinin nazım otoritesidir. Ailenin kartvizitidir. Zira 
babayı hayat mücadelesi ve evin geçimi ile mükellef kılan Allah celle celalühu, 
onu kadına göre bedenen daha kuvvetli, ruhen de daha metin kılmıştır.

Ailede saadetin sağlanması hiç şüphe yok ki, iyi bir babanın olgun idaresine 
dayanır. Lakin bir babadan, gücünün ve kazancının üstünde bir şeyler beklemek, 
ana ve çocuklar için hak değildir. Erkeğin vazifesi, israfa sapmamak ve luzumun-
dan aşağı düşmemek şartı ile ortalama bir gıda ve geçim te’min etmektir. Erkek 
zengin dahi olsa, israftan korunmakla mükelleftir. Zira mülk, Allah’a aid olduğu 
için insana sadece bir emanet olarak verilmiştir. İnsan bu şuur içinde hareket 
etmezse, israfın ağır mes’uliyetini yüklenmiş olur. Burada insan karnının, bir 
tehlike kazanı olduğunu unutmamak gerekir. Onun infilakı, maddi ve manevi 
helaktir.

Misafirlere hâl ve şanına uygun bir surette ikram ise, ailenin mürüvvet va-
zifesidir.

Giyimde de itidali muhafaza zarureti vardır. Tefahür, yani böbürlenmek ve 
çalım satmak gayesi ile giyinme ve süslenmeler haramdır. Allah Teala buyurur: 
“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! 
Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez!..” (Lokman, 
18) Baba ve anne, aile fertlerini, hatta hizmetkarlarını, onların dini duygularını ve 
ahlaki güzelliklerini bozacak sohbetlerden, gayr-i İslami gezintilerden, menfi ro-
man ve televizyon programlarının afetlerinden korumak mecburiyetindedir. Ni-
tekim Allah Teala buyurur: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar 
ve taşlar olan ateşten koruyun!” (et-Tahrim, 6) Aile fertlerini muhafaza ve onların 
ahiret saadetlerini hedefleyen fedakar baba ne mübarek bir babadır!.. Salih bir 
babanın durumu, hadis-i şerif de ne güzel bildirilir: “Allah’ın rızası, babanın hoş-
nutluğunda; Allah’ın gazabı ve azabı da, babanın öfke ve kızgınlığında gizlidir.” 
Ailenin içten görüntüsünde ise, evi çekip çeviren, düzenleyen, toparlayıcı olan ve 
nesli yetiştiren unsurun anne olduğu gerçeği vardır. Bunun için anne; duygu de-
rinliği, incelik, şefkat, merhamet, fedakarlık, çocuk bakımı ve neslin muhafazası 
gibi meziyetlerle techiz edilmiştir. Bizleri önce bir müddet karnında, sonra kol-
larında, ölünceye kadar da kalblerin de taşıyan annelerimize sevgi ve saygı hu-
susun da denk olacak bir varlık yaratılmamıştır. Kendisini ailesine hasır ve hibe 
eden vefakar anne, engin bir sevgiye, derin bir saygıya, ömürlük bir teşekküre 
layıktır. Babanın yorgunluklarını, çocukların usandırıcı hırçınlık ve taşkınlıklarını 
eritecek fazilet cevheri, ancak anne kalbidir. Bu ulvi kıymet dolayısıyladır ki Allah 
Teala buyurur: “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını vasiyet ettik!.. Çünkü 
anası, onu nice sıkıntılara katlanarak (karnında) taşımıştır.. Sütten ayrılması da 
iki yıl içinde olur. (İşte bunun için:) Önce bana, sonra da ana-babana şükret!” 
diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır..” (Lokman, 14)“

Allah’ın salih kulları olan Allah dostları Ramazan-ı şerifi nasıl geçirirdi? 
Allah dostlarından İmam-ı Rabbani, Mirza Mazhar Can-ı Canan, Caferi Sadık, 
Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Musa Topbaş Efendilerin Ramazan mesajları-
nı derledik. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh Ramazan-ı Şerif’e de çok itina 
gösterir, bu mübarek ayda en az üç hatim indirirdi. Hadislerde bildirildiği gibi 
iftar yapmakta acele eder, sahur yemeğini geciktirirdi. Ramazan’ın son 10 gü-
nünde itikafa girerdi. Zekât üzerinde hassasiyetle dururdu. Herhangi bir yerden 
bir hediye geldiğinde, üzerinden bir sene geçmesini beklemez, karşılıksız gelen 
bu tür malların derhâl hesabını yaparak zekâtını verirdi. Zekât verirken de ilk ola-
rak ıslah ve irşad faaliyetlerinde bulunanları, dul kadınları ve muhtaç durumdaki 
yakınlarını tercih ederdi. Hastaları ve kabirleri ziyaret eder, oralarda sünnet olan 
duaları okurdu. Dâvetlere icabet eder, ancak günah işlenen meclislere iştirak et-
mezdi. Yine İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh- Mektubat’ında, “Ramazan ayı 
içinde olan birlik ve beraberlik yıl boyu sürecek birlik ve beraberliğe; ayrılık ise 
yıl boyu sürecek bir ayrılığa sebep olur” buyurmuş ve “Akşamları iftarlarda ace-
le etmeli, sahurlarda ise ağırdan almalıdır. Böylece gecenin ve gündüzün tüm 
cüzündeki imtiyaza ermek nasip olur” tavsiyesinde bulunmuştur. Mirza Mazhar 
Canı Canan rahmetullahi aleyh de aynı hususta, “Ramazanı Şerif, zikirle uya-
nık olarak geçirilirse, senenin kalan kısmında da bu güzel hal devam eder. Eğer 
bu ayda bir kusur ve gevşeklik olursa, bunun izi bütün sene boyunca görülür.”  
buyurmuştur. Caferi Sadık rahmetullahi aleyh- Ramazan ayının sonunda şöyle 
dua ederdi: “Ey Ramazan’ın Rabbi olan ve Kur’an’ı indiren Allah’ım! İşte bu, 
kendisinde Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır ve artık bitmek üzeredir. Ya Rab-
bi, bütün günahlarım affedilmeden fecrin doğmasından veya Ramazan’ın çıkıp 
gitmesinden, Kerîm olan Zat’ına sığınırım!” Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu 
rahmetullahi aleyh- Ramazan ayında iftar verdiklerinde, sofrada bizzat kendisi 
hizmet etmek ister, misafirlerin ısrarları üzerine, gönülleri olsun diye sofradaki 
yerine otururdu. Sofraya otururken ve yemekten sonra sıradakileri bekletmemek 
için ellerini süratle yıkardı. Yalnız olduğunda ise yavaş yavaş daha itinalı yıkardı. 
Namazlarını da, kendisini bekleyen varsa kısa surelerle kılar, yalnız olduğunda 
daha uzun tutardı. Gelen ziyaretçilere muhakkak bir şey hediye ederdi. Hatta bir 
saat evvel kendisine hediye edilen kıymetli bir şeyi, bir saat sonraki misafirine 
hediye ediverirdi. Hace Musa Topbaş rahmetullahi aleyh- Ramazan-ı şerifte, bil-
hassa Harameyn’de açtığı iftar sofralarına gösterdiği itina ve ehemmiyet, haccı 
ifa ederken daldığı derin tefekkür hali, Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimiz’i ziyaret ederken büründüğü edep ve hürmet, Allah’ın kelamıyla olan 
ülfet ve dostluğu, sadaka ve zekat verirken hissettiği sonsuz minnet, nezâket ve 
emanet duyguları, hep onun Cenab-ı Hakk’a olan taziminden ileri geliyordu. 
Hace Musa Topbaş rahmetullahi aleyh Her vesileyle infakla ilgili nasihatlerde 
bulunurdu. Sevenlerini ve yakınlarını, Allah’ın ihsan ettiği nimetleri, O’nun rızası 
istikametinde cömertçe sarf etmeye yönlendirir ve şöyle buyururdu: “Evladım, 
mutlaka riyazat halinde yaşayın ve Allah’ın verdiklerini, yine Allah için infak edin! 
Riyazat haliniz sadece Üç Aylara ve Ramazan’a mahsus olmasın! Onu, hayatını-
zın her safhasına yayın ve ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak edin! Şunu iyi bilin 
ki, Dolmabahçe veya Topkapı Sarayı’nda bile yaşasanız, yine riyazatla yaşamaya 
mecbursunuz. Onun için malı da mülkü de ancak kalbinizin dışında taşıyın. Eğer 
ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak etmezseniz, Allah’ın verdiği nimetlere karşı 
nankörlük etmiş olursunuz. Unutmayın ki, infak edilmeyen nimetler ziyan edilmiş 
demektir. Ziyan edilen nimetler de hesabı çok ağır birer ahiret vebalidir.”

ÂİLEDE BABALAR, 
ANNELER VE KARDEŞLER

ALLAH DOSTLARINDAN 
RAMAZAN MESAJLARI

ORUÇ BOZMANIN 
KEFARETİ NEDİR
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Hafız İsmail Zekâi Sarsılmaz Efendi; İlim ve irfanıyla örnek bir şahsiyet. 1932 yılında ezanın Türkçe okunması üzerine, “Uydurma ezan okumam” diyerek terk-i diyar etti. 
Kıbrıs ve Medine’de bulundu, ezanın Türkçe okunmaya başlaması ile 1954 yılında yurda döndü.  Mütevazi bir hayat yaşamış, ahlak ve dürüstlükten ödün vermemiştir 

‘Uydurma ezan okumam’
Konya’nın önemli âlimlerinden 

biri de Hafız Zekâi Sarsılmaz Efen-
di’dir. Esas ismi İsmail Zekai’dir ve 
aslen Konyalıdır. İlköğrenimini ve 
hafızlığını Konya’da tamamlamış, 
ezanın Türkçe okumasına tepki gös-
tererek Kıbrıs’a gitmiş, 18 yıl kadar 
Suûdî Arabistan’da müderrislik 
yapmış ve ezanın yeninden aslı gibi 
okunmasından sonra yurda dönmüş 
bir âlim.  Sohbetleri, muhabbeti ve 
ilmi kişiliği ile herkesi kendine hay-
ran bırakan Hafız İsmail Zekâi Sar-
sılmaz Efendi, Konya, Karatay ilçesi, 
Aziziye Mahallesi, 151 cilt, 155 hane 
nüfusunda kayıtlı olup, 01.07.1897 
tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. 
Babası Mustafa Efendi, annesi Zeliha 
Hanım’dır.  

Aslen Konyalı olan Hafız Zekâi 
Sarsılmaz Efendi, ilköğrenimini Akif-
paşa Mektebi’nde merhum Aladağlı 
Tevfik Efendi’de yaptı. O dönemde 
Aziziye Camii’nin imam ve hatibi 
olan ve Sarı Hafız adıyla ünlü Ahmet 
Efendi’den de ders aldı ve 13 yaşla-
rında iken hafız oldu. Bundan son-
ra Islah-ı Medaris’e girerek Zeynel 
Abidin Efendi, Rıfat Efendi, Ahmet 
Ziya Efendi, Hasan Kudsi Efendi ve 
Ali Kudsi Efendi’den okudu. Konya 
Islah-ı Medaris’in Mescidi’nde gö-
rev olarak üç yıl burada müezzinlik 
yaptı. Islah-ı Medaris 1917’de kapa-
nınca Konya Dârü’l-Hilafe Medrese-
si’ne girerek buradan mezun oldu. 
Milli Mücadele yıllarında askerliğini 
Antalya’da Çavuş olarak yaptı. Eza-
nın Türkçe okunması üzerine 1932 
yılında başladığı hicret yolculuğunu  
sonlandırarak 1955 yılında Türki-
ye’ye dönen  Zekâi Efendi, Ankara 
Hacı Bayram Veli Camii İmamlığı’na 
getirildi. 1973 yılına kadar bu görev-
de kaldı ve buradan emekli oldu.

Konya’da bulunduğu süre içinde 
de halka kendini hayran bıraktı. Azi-
ziye Camii’nde müezzinlik ve imam-
lık yaptığı dönemde sesinin güzel 
oluşu nedeniyle okuduğu ezanı din-
lemek isteyenler minarelerin altına 
toplanmış, esnaf dükkanın önüne 
çıkmıştır. 

Ramazanlarda, bayram günle-
rinin seher vakitlerinde okuduğu 
naat, ilahi, sala ve ezanla Konya 
halkını vecd ve istiğraka boğmuş, 
coşkun mizacı, bıkmak, usanmak 
bilmeyen okuma aşkı ve yeteneği 
kendisini herkese sevdirmiştir.

Zekâi Efendi, cüzdanın içinde 
devamlı bir “Hiç” yazısı bulundur-
muş, kim olduğunu soranlara yazıyı 
göstererek “Hiç” dermiş. Bu onun 
lakabı ve imzası gibi olmuştur. Misa-
fir olduğu evlerde bir vesile ile pen-
cere kenarına, kapı pervazına, ya da 
duvarın uygun bir yerine hatıra ola-
rak bir ayet, bir hadis veya Arapça, 
Osmanlıca bir ibare, bir beyit yazar, 
altına Hiç diye imza atar ve tarihi de 
ayı günüyle kaydetmiştir. Genelde 
de, “Dünya hayatı bir saatten iba-
rettir, onu ibadetle geçir” anlamına 
gelen Arapça ibareyi yazmıştır.  Ol-
dukça mütevazi bir hayat yaşamış, 
müezzinlik, imamlık yaptığı dönem-
de okutulan mevlid-i şeriflerden, 
hatimlerden, cenaze namazlarından 
hiçbir şekilde ücret almamış, dürüst-
lükten, ahlaktan, cömertlikten, güzel 
davranıştan, sevgiden taviz verme-
miştir. Gittiği mevlitlere öğrencileri-
ni götürmüş, aldığı paranın üstüne 
kendisi de ekleme yaparak, “Bunlar 
fidanlar, yetişecekler” dediği öğren-
cilerine dağıtmıştır. Mevlidi büyük 
bir coşku içinde okumuş, herkesi 
ağlatmıştır. Hatta muhtaç olanlara, 
memleketine dönüş parası bulun-
mayanlara da sayısız yardımlarda 
bulunmuş, gönülleri fethetmiştir. 

Bu nedenle Hacı Bayram Veli 
Camii’nde görev yaparken cenaze 
sahipleri cenazelerinin hocanın ca-
mide bulunduğu gün ve vakitlerde 
kaldırılmasını istemiştir. Aynı şekil-
de birçok kişi de cenaze namazla-
rının hoca tarafından kıldırılmasını 
vasiyet etmiştir. Bunun nedeni ise 
cenaze namazını en güzel şekilde 
kıldırması olmuştur. Bayrak şiiriyle 
ölümsüzleşen Arif Nihat Asya dahi 
vefatından sonra cenazesinin Hafız 
Zekâi Sarsılmaz Efendi tarafından 

kıldırılmasını istediğini Namaz şiiriy-
le şu şekilde belirtmiştir; 

Hacı Bayram Camii imamı Zekâi 
Sarsılmaz’a

Senin kalan ömrün, belki daha 
çok, belki az;

Benimki - olsa olsa - üç dört yıl-
dır!

Ama, acele etme hocam, bekle 
de

Namazımı sen kıldır!
“UYDURMA EZAN OKUMAM” 

DEDİ, HİCRET ETTİ
“Türkçe Ezan okumayacağım” 

diye nice kaliteli insanlar müezzin-
lik görevini bırakmışlar ve bazıları 
da başka diyarlara hicret etmişler-
dir. Konyalı Hacıbayram Camii Baş 
İmamı Hafız Zekâî Sarsılmaz Efendi 
bunlardan biridir.

Konya’nın manevi şahsiyetlerin-
den Ali Ulvi Kurucu, hatıralarında 
Hafız Zekai’nin Konya’dan ayrılma-
dan önce kendilerine geldiğini ve 
niçin terk-i diyar edeceğini şu şekil-
de anlattığını aktarmıştır;  “1932 se-
nesindeydi. Zekai Efendi bize geldi. 
Dedem (Hacı Veyis Efendi), amcam 
(Hacı Veyiszade Mustafa Efendi) ve 
babam (İbrahim Efendi) vardı. Zekai 
Hoca üçünün de talebesi idi: 

-Efendim belki işitmemişsiniz-
dir. Benim kulağıma geldi, yakın-
larda ezan değişecekmiş. Bendeniz 
ezanı bir ilahi emir olarak telakki 
ediyorum. Malum alileri gerçi Pey-
gamber Efendimize vahiyle gelme-
di. Fakat sahabe-i kirama bildirildi. 
Ve Peygamber-i Zişan bu emri tak-
rir buyurdular. Kabul ettiler: “bunu 
tatbik edelim” dediler. Malumu fazı-
laneleri takrirde vahyin bir kısmıdır. 
Binaenaleyh bu muhalefete benim 
gönlüm razı olmuyor. Terk-i diyar 
edeceğim, muhacir olacağım. İn-
şallah ezan aslına dönünceye kadar 
da dönmeyeceğim. Uydurma ezan 
okumamaya yemin ettim. Allah’tan 
bunu diledim. Efendim vedaya gel-
dim” 

Konya’dan ayrıldıktan sonra 
önce Kıbrıs’a gitti. Orada Lala Mus-
tafa Paşa Camii ile Lefkoşa Sarayönü 
ve Selimiye Cami’lerinde müezzinlik 
yaptı. Perşembe günleri Nihavend 
makamında ikindi ezanı okumuş, 
ezan okuduğunda Kıbrıslı Rumlar 
bile hürmeten kahvehanelerden 
dışarı çıkmış ve ezanı ayakta bitene 
kadar dinlemişlerdir. 

Kıbrıs’ta üç sene zor şartlar altın-
da kalan Hafız Zekai Efendi, Medi-
ne’ye gitmeye karar verir. Türkiye’ye 
dönmeyi düşünmez çünkü ezan 
Türkçe okunmaya devam etmekte-
dir. Durum hanımına açar ancak o 
Türkiye’ye dönmek ister ve Medi-
ne’ye gitmez. Medine’de bulunduğu 
süre içinde defalarca çağırdığı halde 
hanımı gelmez, hatta halkın kendi-
sini çok özlediğini belirterek kendisi-
nin Konya’ya gelmesini ister. 15 yıl 
Medine’de Medresetü’n-Nücah’ta 
Kuran-ı Kerim öğretmenliği, daha 
sonra Bab-ı Cibrile nakledilerek dini 
ilimler, Kuran-ı Kerim ve musiki öğ-
retmenliği yapmıştır.

Medine’de güzel intibalar bırak-
mıştır. Mescid- i Nebevi’nin son Türk 
müezzini olma şerefine nail olmuş-
tur. Av. Zekai Gül, “Peygamberimi-
zin Gölgesinde Son Türklerdi” köşe 
yazısında bu konuyla ilgili hatırasını 
şu şekilde anlatmaktadır; “Mescid-i 
Nebeviye gittiğimde daha önce ken-
disiyle Yalova’da tanıştığım aslen 
Suriyeli olan ve şuan Pakistan’da İs-
lamad’ta bulunan Muhammed Bişa-

rış Şatır ile karşılaştım. Muhammed, 
Mescid-i Nebevi’de bir ders halkası-
na oturmuş, Kur’an dinliyordu. Bana 
oturmamı söyledi. Halkanın başında 
bulunan Profesöre beni takdim etti; 
‘Arkadaşım Zekai Gül, Medine İslam 
Üniversitesinde öğrenci, Türk’ dedi. 
Şu an ismini hatırlayamadığım, an-
cak Melik Abdülaziz Üniversitesi 
Terbiye Fakültesinde (Eğitim Fakül-
tesinde) Dekanlık yapan Profesör; 
‘Biliyor musun Zekai, Mescid- i Ne-
bevi’nin Hanefi Fıkhına göre en son 
Türk Müezzinin ismi de Zekai’ydi’ 
dedi. Ben bu küçük bilgi ile o kadar 
onurlanmış ve de gururlanmıştım 
ki, anlatamam… Daha sonra öğren-
diğime göre, Sayın Dekanın bana 
anlattığı bu şahıs Ezan aşığı Hafız 
İsmail Zekai Sarsılmaz idi.”

Aradan 18 yıl geçer. 1950 se-
çimleri sonrası Demokrat Parti Ge-
nel Başkanı Adnan Menderes Baş-
bakanlığı’nda tek parti dönemi sona 
erer. İlk icraat olarak ise Ezan’ın ye-
niden aslı gibi okunmasıdır. Fakat bu 
icraat 27 Mayıs askeri darbesi sonra-
sı merhum Menderes’in idamıyla so-
nuçlanır. Halk ise onu bağrına basar 
ve “Ezan şehidi” olarak nitelendirir. 
Ezan’ın yeniden Arapça okunmaya 
başlaması üzerine Hafız Zekai Hoca 
da ziyaret için 1954’te memleketi 
Konya’ya gelmiştir. O sırada kendi-
sinin Konya’dan komşusu ve dostu 
olan Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, Diyanet 
İşleri Başkanı’dır. Ankara’ya gider 
ve Hayırlıoğlu’nu da ziyaret eder. 
Ziyaret sırasında; “Zekai Efendi, se-
sin henüz güzel iken, değişmeden, 
seni burada vazifelendirelim. Hacı 
Bayram Camii imamı vefat etti. Gel 
seni oraya imam yapalım” teklifinde 
bulunur. Zekai Hoca’nın bu teklife 
gönlü akar, fakat bir türlü karar ve-
remez. Medine-i Münevvere’ye dö-
nünce Kadiri şeyhi Şeyh Ziyaeddin 
Efendi’ye gider ve durumu anlatır. 
Şeyh Ziyaeddin Efendi dinledikten 
sonra şu cevabı verir: ‘Zekai Efendi, 
sizin gönlünüz oraya akmış. Benim 
tavsiyem, cisminiz burada ruhunuz 
Ankara’da olacak olduktan sonra, 
fani cismin Türkiye’de olsun da, baki 
ruhun burada olsun, daha evladır, 

Oralarda, Medine-i Münevvere’yi 
yâd ettikçe ağlarsın. Burada kalırsan, 
gözlerin kurur, ağlayamazsın. Çün-
kü gönlün oraya meyletmiş. Kalırsan 
bu serveti de kaybedersin.” Bunun 
üzerine Zekai Efendi, 1955’de Türki-
ye’ye dönerek Ankara Hacı Bayram 
Camii’nde göreve başlar, müezzin-
lik, mevlithanlık ve imamlık yapar.

İLMİ KİŞİLİĞİ, 
HATTATLIĞI VE ŞAİRLİĞİ 

Zekai Efendi, Aziye Camii Mü-
ezzinliği sırasında pek çok öğrenci 
yetiştirmiştir. Sesi güzel gençleri 
seçmiş, onlara bildiği ilahileri öğ-
retmiştir. Onun bazı öğrencileri Arif 
Bey, Galatalı Hafız Mahmud Ekmek-
çi, sonra hakim olan Ethem Ustaza-
de Nuri, Samedzade Hafız Ahmed, 
Dr. Ali Kemal Belviranlı’dır.

Ali Ulvi Kurucu kendisinden 
iki yıl ders aldığı hocası Hafız Zekai 
Efendi’yi şöyle anlatır: “1930’larda 
Konya’da koro halinde ilahi, mev-
lid, kaside okuyan ve okutturan tek 
şahıs Aziziye camii müezzini Zekai 
Efendi idi. Sesi çok güzeldi. Makam 
bilir kabiliyetli bir zattı. Yalnız tale-
belerine öğrettiği ilahileri nota ile 
değil de dümtek usulüyle geçerdi. 
İlk öğrendiğim ilahi, Zekai hoca ile 
talebelerinden dinlediğim Yunus’un 
hüzzam makamında bestelenmiş 
eseridir: “Şol Cennetin gülzarına 
Girsin bugün Allah diyen.” Sonra 
uşşak makamında söylenen diğer bir 
ilahiye geçtik: “Allah emrin tutalım, 
rahmetine batalım” Zekai Hoca’dan 
bunlara benzer epey ilahi meşk et-
tim.” 

Hat konusunda da yeteneklidir. 
Öğrencilerine Kuran-ı Kerim tilave-
ti öğrettiği gibi hüsnü hat dersi de 
vermiştir. Zekai Efendi’nin yazısı çok 
güzeldir. İmzası, “Sarsılmaz” olan 
soy isminin Arapça karşılığı “lâ yete-
zelzel” şeklinde çok güzel fakat bir o 
kadar da okunması zor, giriftti.

Kıbrıs’ta görev yaptığı camilerin 
minber, mihrap ve duvarlarına ayeti 
kerime ve hadisi şerif hattı nakşet-
miştir. Bunlardan biri de Magosa 
Lala Mustafa Paşa Camii minberin-
deki ta’lik hattıyla yazılan “Elâ bi-zik-
rillâhi tetmeinnu’l-kulûb / Allah’ı 
anmakla kalpler huzur bulur” ayeti 
kerimesidir.

Şiirleri de mevcuttur. 1926 yı-
lında Şeyh Esad Erbili’yi konu alan 
“Ateş” isimli bir şiir yazmıştır. Şiirin 
son iki satırı şöyledir; “Ümîd-i âfiyet 
besler mi Es’ad yârdan hâşâ, Saçar 
oldukça gözden ol nigâr-ı gül’izar 
âteş.” Yine Mesnevihan Filibeli Sıdkı 
Dede Efendi’nin vefatı sebebiyle bir 
şiir yazmıştır. 

Bir hatıra-ı ebedi.
Ahuzade Ahmed Efendi lisanıyla 

Merhum Sıdkı Efendiye ithaf:
Gençliğin bahş eyledin, oldu sa-

dakat hüccetin,

Sabr-u takatta misilsin sen ce-
nab-ı Eyyub’a,

Yusuf’un Mısr-i cinânda bekli-
yor, sen olmadın,

Çille doldurdun, şebih oldun 
peygamber Yakub’a,

Sıdkısın ibn Muhammed, nâibin 
evlatların,

Sen kavuştun, kaldı hüznün bak 
şu mal-ı mevruse

Yevm-i vefatı: 3 Haziran 1932 
Cuma

Zekai Efendinin kendi yazdığı 
bazı manzumeler de vardır. Onlar-
dan biri şudur:

“Var ise para, çık pazara; Yok ise 
para, gir mezara. Var ise pulun olur-
lar kulun; Yok

ise pulun kapıdır yolun.” Bir di-
ğeri de şudur: “Beklemekten çünkü 
yoktur faide; Rabbena enzil aleyna 
maide (Allah’ım bize semadan sofra 
indir). 

HAFIZ ZEKÂİ SARSILMAZ EFENDİ 
HAKKINDA ANLATILANLAR

Kişiliğiyle örnek olmuş bir şahsi-
yet olan Hafız Zekâi Sarsılmaz Efen-
di hakkında çok sayıda anlatı men-
suptur. Bu durum da kendisi hayatta 
iken çok sevilen biri olduğunun ka-
nıtıdır. Kendisi de devamlı insanlar-
la sıcak muhabbet kurmuş, nükteli 
tarzı, esprileri, güçlü sesi ve alim 
yapısıyla aranan bir hoca olmuştur.  
Kendine has Kur’ân ve Mevlid oku-
yuşu vardır. Okurken cezbeye de ka-
pıldığı olmuş ve gözlerinden yaşlar 
akmıştır. 

Onu yakınen tanımayarak tesa-
düfen camiye gelenler, onu bu güçlü 
tekbiri ile tanırlar ve memleketlerine 
döndüklerinde böylece anlatmışlar-
dır. Camiye girerken, çıkarken eli 
öpülür ve bu tanışma zamanlarını 
hoş latifeleriyle süslemiştir. Elini 
öpen birine, “Ben falan yerdenim” 
demesiyle, “Ne bileyim oradan oldu-
ğunu, oranın meşhur şusu nerede 
bakayım...” der, latife ile hediyesini 
isterdi. Birine kartvizitini vermiş ve 
o kişi ile tekrar karşılaşmalarında, 
“Hoca bana kartınızı vermiştiniz” 
derse, hazırcevaplılıkla vehleten, 
“Evlâdım bizde kart bulunmaz” de-
miştir. Cömert bir insandır. Ankara 
Hacı Bayram Camii’nde imamlık 
yaptığı sıralarda, her sabah nama-
zından sonra cemaatten bir kısmını 
kendi evine kahvaltıya davet eder, 
gitmekten çekinenleri ise zorla götü-
rürmüş. Hele hele Konya’dan gelen 
misafirleri hiç bırakmaz, mutlaka 
kendi evinde misafir edermiş. O ka-
dar ki, ev halkı misafirlerine yemek 
hazırlamak ve hizmet yetiştirmekte 
güçlük çekerlermiş. Evi günde üç 
öğün değil, beş defa sofranın açıl-
dığı, her defasında en az on kişinin 
bulunduğu bir Halil İbrahim Sofrası 
olmuştur. Tabii bu arada gelen he-
diyeler de, misafirler tarafından tü-

ketilirdi. O yıllarda cenaze namazları 
yüzde 90 Hacı Bayram Camii’nde 
kılınırdı ve öğle ile ikindi vakitlerin-
de, ortalama beş cenazeden aşağı 
olmazdı. Yine cenaze namazı kıldı-
racağı sırada, müezzin “Er kişi ni-
yetine” deyince yakından bir subay, 
hocanın kulağına eğilip, “Hocam er 
değil, albaydı” deyince, o da subayın 
kulağına eğilmiş, “Peki albay niyeti-
ne kılalım demiş ve yakınındakilerin 
kulağı duyacak şekilde “Albay kişi 
niyetine” diye namaza başlamış. 

Manevi şahsiyetlerinden Ali 
Ulvi Kurucu, hatıratlarında onun-
la ilgili bir hikayeyi de şöyle anlatır; 
“Bir gün, Hacı Bayram-ı Veli Camii 
imamlığı sırasındaydı. O bir çayha-
nede otururken Konyalı bir zat gelir. 
Bu adam, bir gün önce Hoca’nın evi-
ne gitmiş, orada yoğurt yemiş, çok 
beğenmiş: 

- Hocam, yoğurdunuz çok gü-
zeldi, nereden alıyorsunuz, köyden 
mi geliyor? diye sorar.  O da: Hanım 
evde yapıyor, der. Adam: Öyleyse 
çok müstesna bir maya kullanıyor-
sunuz, diyerek, hocadan yoğurdun 
mayasından ister; hoca da verir. Bu 
zat, bir müddet sonra tekrar oraya 
gelerek Zekai Hoca’ya: Hocam, dün 
maya vermiştin, onunla yoğurt çal-
dık, ama tutmadı. Mayanız bozuk-
muş” deyince Zekai Hoca cevabı 
yapıştırır: Mayaya bahane bulma! 
Senin sütün bozuk!”

VEFATI
1 Nisan 1973 yılında Hacı Bay-

ram Camii başimamlığından emek-
li olmuştur. Emekli olmasıyla çok 
hareketli bir hayatın içinden çekilip 
evinde kapalı kalmaya mahkûm ol-
muştur. İlerlemiş yaşı itibariyle has-
talık dönemi başlamış, hatta teker-
lekli sandalyeye mahkûm olmuştur. 
İstiklal Madalyası sahibi Hâfız Zekâi 
Efendi, 09.09.1977 yılında vefat et-
miş, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’n-
da İstiklal Savaşı Gazilerine ait K.11 
adasında, 5 parsele defnedilmiştir.  
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Ömer Faruk İYİBİLDİREN 
ve Mahmut İYİBİLDİREN’in

 

anneleri

Ayşe 
İYİBİLDİREN’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Öncelikle Huawei ambargosu 
ile medyada geçen Ticaret savaşları, 
teknoloji savaşlarına dönüşüyor ifa-
desi gerçeği pekte yansıtmamaktadır. 
Ticaret savaşları, ticaret savaşıdır. 
Bu savaş, tırnak içerisinde teknolojik 
ürünlerin ticaretinde olabileceği gibi 
tarım ürünlerinde veya ticaret savaş-
larının başlangıç noktası olan demir 
-çelikte olabilir. Ticaretten bağımsız, 
örneğin; soğuk savaş döneminde ABD 
ve SSCB (Bugünkü Rusya) arasında-
ki uzay teknolojileri arasındaki yarışa 
“Uzay Savaşları” denilebilir. Tekrar başa 
gelirsek, şu anki mevcut duruma Ticaret Savaşları de-
miş de olsak, bu savaşların arkasındaki temel amaca 
bakmak gerekir.  

AMAÇ NE? 
 • ABD’nin hegemonik gücünü tekrar sağlama 

telaşı (ekonomi politik)
 • Küreselleşmenin tüm nimetlerinden faydalan-

dıktan sonra diğer ülkelerinde rekabetçi olmaları ile 
birlikte, tekrar küreselleşme alternatifi olan Merkantilist 
ve korumacı politikalara geri dönme amacı (ekonomik)

 • ABD’nin sıralama bağlamında eşitler arasında 
birinci olmaktan ziyade, tek olma düşüncesi (ekonomi 
politik) 

 • Yeni bir dünya düzeni kurma telaşı (ekonomi 
politik) 

HUAWEİ AMBARGOSUNUN DÜŞÜNDÜRDÜK-
LERİ VE BİZE YANSINMALARI  

 • ABD’nin Huawei’nin İran ambargosunu deldiği 
iddiasıyla Kanada’da Huawei’nin Mali İşler Direktörü 
(CFO) Mıng Vancou’nun tutuklatması. (Neden tutuk-
latması diyorum,  öncesinde ABD’nin Kanada’yı NAF-
TA anlaşması ile terbiye etme sürecini unutmayalım) 

 • Bizdeki karşılığını hatırlayalım Halkbank Genel 
Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın İran am-
bargosunu deldiği sebebi ile ABD’de tutuklanması ve 
ceza alması 

 • Ticaret Savaşları kapsamında Çin’e başlangıçta 
demir ve çelik ürünlerinde ek vergi koyması 

 • Bizdeki karşılığı;  belirli bir süre sonra aynı ürün-
lerde demir-çelikte bize de ek vergi koyması 

 • ABD’nin Venezüella’da açıkça hükümeti de-
virme girişimleri ve kendi işbirlikçilerini başa geçirme 
gayretleri 

 • Bizdeki karşılığı; 15 Temmuz sürecinde ve 
sonrasında ABD’nin ülkemize ve hükümetimize olan 
ve gizlice  (açık etmeden) yürüttüğü kirli planlar ve 
girişimleri  

 • Biraz daha gerilere gidersek, tırnak içerisinde 
ARAP BAHARI süreci ve coğrafyanın yıkım projesi 

 • Bizdeki karşılığı: Gezi eylemleri (çok şükür biz o 
yıkımları yaşamadık ve kirli planları yine bozduk) 

 • ABD’nin Huawei firmasına uygulamaya koya-
cağı ambargo 

 • Bizdeki karşılığı : ?
TÜRKİYE İÇİN ABD NEDİR? NE DEĞİLDİR? 
 • ABD stratejik ortağımız değildir/ Dostumuz hiç 

değildir. 
 • ABD bizi savunmamaktadır / Rahip Brunson 

sürecinde ülkemize yapılan döviz saldırıları, Suriye’de 
Teröristlerle işbirliği yapması, tırnak içerisinde ABD’nin 
Suriye’den çıkma sürecinde Türkiye’yi güçlü dolarları-
mızla döveriz tehdidi, FETO’yu bize iade etmemesi yani 

himaye etmesi, S400 sürecinde üstü 
kapalı uluslararası medya kuruluşları ile 
ekonomik tehditler yaparak bize saldır-
maktadır.

ABD İÇİN TÜRKİYE NEDİR? NE 
DEĞİLDİR? 

 • ABD’nin her dediğini yapmayan 
ve güçlü ve bölgede lider ülke olan 
TÜRKİYE, ABD için tehdittir. 

 • Filistin’i savunan ve İsrail’i diz-
ginlemeye çalışan TÜRKİYE, ABD’nin 
planını bozan bir ülkedir 

 • S400 kararı ile ABD’ye sen alter-
natifsiz değilsin,  hatta mevcut politikala-

rınla artık alternatif değilsin diyebilen TÜRKİYE, ABD 
için soğuk duştur. 

 • ABD’nin hegemonik düzen oluşturma sürecin-
de bu coğrafya ’da TÜRKİYE, ABD için en büyük risktir. 

KİM GARANTİ EDEBİLİR? 
ABD’nin, Çin menşeli olan uluslararası Huawei fir-

masına yaptığı ambargonun bir benzerini bizim firma-
larımıza yapmayacağını kim garanti edebilir. Örneğin 
önemli bir ticaret partnerimiz olan İran ile ticareti veya 
S400’ü bahane ederek bize ambargo koymayacağını 
kim garanti edecek. Bizim teknolojik bir dünya marka-
mız yok ama koskoca Türk Havayollarımız var. Tüm 
dünyada marka olabilmiş tek şirketimiz. ABD,  THY’la-
rına uçuş yasağı koyarsa ve diğer ülkeleri buna uygu-
lamaya zorlarsa ne olacak?  Ya da Türk Bankalarına 
SWİTFT transferlerini durdurursa ne olacak? Umarım 
ki yukarıda yer alan onuncu maddenin karşılığı burada 
yazdıklarım olmaz. Burada bahsettiğim ABD tehdidi 
aynı zamanda diğer ülkeler için özelliklede Avrupa için 
geçerlidir. 

O yüzden hem İran’a hem Venezüella’ya hem de 
Çinli Huawei firması için yapılanlara sadece Türkiye de-
ğil, tüm dünya tavır almalıdır. 

O yüzdendir ki Ticaret savaşları, teknoloji savaş-
larına dönüşmemekte, o yüzdendir ki,  Ticaret Savaş-
larının arkasındaki esas amaç;  “ABD’nin Hegemonik 
gücünü koruma ve yeni dünya düzeni kurma telaşıdır” 

FARKINDAYIM…
ABD ile Türkiye’nin ekonomik güçleri ile diğer 

güçleri arasında uçurum olduğunun farkındayım. 
Dolayısı ile yapabileceklerimizin de sınırlı olduğunu 
çok iyi biliyorum ama aynı zamanda da ABD’nin bu 
coğrafyada mevcudiyetini sürdürebilmesi için, Türkiye 
gibi güçlü bir ülkeye ihtiyacı olduğunun da farkındayım. 
Dolayısıyla elimiz çoklarının düşündükleri aksine boş 
değil hatta oldukça dolu. Buradan hareketle şu soruyu 
soralım. Mademki ABD’nin Türkiye’ye bu coğrafyada 
ihtiyacı var neden ABD, Türkiye ile didişiyor? 

Cevabını yukarıda kendime göre verdiğimi dü-
şünmekteyim. Yani birinci seçenek olarak;  ABD’nin 
istediklerini yapan bir Türkiye ile ikinci seçenek olan, 
ABD’ye hayır bu doğru değildir. Aslında böyle ola-
cak diyen Türkiye bağlamında düşündüğümüzde,  
ABD’nin Türkiye ile didişmesi “ikinci Türkiye” iledir. 
Dolayısıyla hem ülke içi siyaseti, hem de yakın coğrafya 
siyasetlerini bu bağlamda düşünmemiz ve resmin be-
lirli bir kısmına değil de bütününe bakmamız gerektiği 
kanaatindeyim.  

SONUÇ: Tarihsel bir süreç içerisinde geçmişten 
günümüze “ekonomi politik” bir okuma yaparsak şu 
an içinde olduğumuz zaman diliminin bir kırılma döne-
mi olduğu görülecektir. 

TİCARET SAVAŞLARI: HUAWEİ VE TÜRKİYE
Meram Belediyesi, vatandaşların sinek ve haşere derdi yaşamadan daha sağlıklı ve daha huzurlu bir yaz mev-
simi geçirebilmeleri amacıyla yürüttüğü haşere ile mücadele çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde sürdürüyor

Haşereyle sezon boyu
mücadele devam edecek

Meram Belediyesi, Nisan ayında larva 
mücadelesiyle başlanılan süreç uçkun mü-
cadelesi ile devam ediyor. Bu amaçla tüm 
mahalleleri 7 ile 10 gün arasında ilaçlayacak 
olan Meram Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü 6 ayrı ekiple, Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ise 3 ekiple ilaçlama çalışmalarına 
katkı sunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi 
de ilaçlama çalışmalarında Meram Belediye-
sine iki araçla destek veriyor.

İlaçlama çalışmaları hakkında bir açık-
lama yapan Meram Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, haşereyle mücadele ça-
lışmalarını, Sağlık Bakanlığınca yayınlanan 
‘Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esas-
ları Hakkındaki Yönetmelik’ çerçevesinde 
yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada ayrıca, 
“Larva mücadelesine 1 adet pülverizatör 
cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan 
yerlere uygun aralıklarla larva ilacı uygu-
lanmaktadır. Uçkun mücadelesinde (kara-
sinek, sivrisinek vb) ise 6 adet ULV cihazı 
ile, günlük olarak sabah 06.00 –10.00 ve 
akşam ise 18.00–22.00 saatleri arasında iki 
vardiya şeklinde yürütülmektedir. İlçemizin 
tüm mahalle, cadde ve sokaklarında periyo-
dik olarak 7 - 10 günlük aralıklarla ilaçlama 
yapılacaktır. Bu çalışmalara ekim ayı sonuna 
kadar devam edilecek ve ortalama 2000 lit-
re biyosidal ürün ile 200 litre larvasit ürün 
tekniğine uygun olarak kullanılacaktır” de-
nildi. Mart ayında ilçe sınırları içindeki tüm 
cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda gövde 
ilaçlama çalışmaları gerçekleştiren Meram 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri de, 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri ara-
sında yabani ot ilaçlama çalışmaları yürütü-
yor. Ekipler ayrıca, 15 Mayıs – 30 Ağustos 
tarihleri arasında ise zararlı haşerelere karşı 

ilaçlama çalışması gerçekleştirecek.
‘TÜM MAHALLELER EN ÜCRA NOKTASINA 
KADAR PERİYODİK OLARAK İLAÇLANIYOR’

Meramlıların sağlıklı, rahat ve huzur 
içinde bir yaz mevsimi geçirmeleri için tüm 
önlemlerin alındığını ve çalışmaların hızlı bir 
şekilde yürütüldüğünü ifade eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, havaların 
ısınmasıyla birlikte tüm mahalle, cadde ve 
sokaklarda yoğun bir ilaçlama çalışmaları 
başlattıklarının altını çizdi. Haşerelerin üre-
me kaynaklarının da titizlikle ilaçlandığını 
söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, “Parklar, 
çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer 
ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile ye-
şil alanlarda üreyen haşerelerin ağaçlara 
ve mahalle sakinlerimize zarar vermemesi 
için çaba sarf ediliyor. Ekiplerimiz ayrıca, 
ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynırlar, 
pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kulla-
nılan çöp toplama araçlarını da ilaçlamak-

ta ve dezenfekte etmektedirler. Ayrıca bu 
önemli çalışmalarımızda bize desteklerini 
esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ediyorum. Bu çalışmalarımızı, 69 mahalle-
mizin tamamında sezon boyunca periyodik 
bir şekilde sürdürerek, vatandaşlarımızın 
rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi 
noktasında hassasiyet göstereceğiz.” diye 
konuştu.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI!
Öte yandan haşere ile ilgili şikayetlerin 

Meram Belediyesinin 444 3 042 numaralı 
telefonuna iletilebileceği bildirildi. Yapılan 
açıklamada ayrıca, vatandaşların özellikle 
çocukların, hasta ve yaşlıların ilaçların olum-
suz etkilerine maruz kalmamaları için ilaç-
lama araçlarına çok yaklaşmamaları, kapı 
ve pencerelerini kapatmaları, gerekli itinayı 
göstermeleri hususunda uyarı yapıldı.
n HABER MERKEZİ

KSO Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti Eski Konya İl Başkan Yardımcısı 
ve Konya Şehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk İyibildiren 
ve Mahmut İyibildiren’in anneleri Ayşe İyibildiren dualarla defnedildi 

Ayşe İyibildiren 
dualarla defnedildi

KSO Yönetim Kurulu Üyesi, AK 
Parti Eski Konya İl Başkan Yardım-
cısı ve Konya Şehir Koleji Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Faruk İyibildi-
ren ve Mahmut İyibildiren’in anne-
leri Ayşe İyibildiren 86 yaşında vefat 
etti. Merhume Ayşe İyibildiren’in ce-
nazesi Cumartesi günü ikindi nama-
zına müteakip Hacıveyis Cami’inde 
kılınan cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığına defnedildi. İyibildi-
ren ailelerini acı günlerinde AK Parti 
Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, 
Ahmet Sorgun, AK Parti Eski Konya 
Milletvekili Muhammed Uğur Kale-
li, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, AGD Konya Şube 
Başkanı Mehmet Parlak, ASKON 
Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Konya Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile çok sayıda protokol 
üyesi, STK temsilcisi ile İyibildiren 
ailesinin sevenleri ve yakınları katıl-

dı. Merhume Ayşe İyibildiren 3 er-
kek 2 kız çocuk annesiydi. Acı günle-
rinde kendilerini yalnız bırakmayan 
yakınlarına ve sevenlerine teşekkür 
eden İyibildiren ailesi taziye dilek-

lerini kabul etti.  Yenigün Gazetesi 
olarak merhume Ayşe İyibildiren’e 
Yüce Allahtan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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‘Birinci önceliğimiz, hemşerilerimizin huzuru’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, yaklaşık 100 bin met-
rekarelik alanda hizmet veren 
ve Türkiye’nin ilk bireysel piknik 
bahçesi olan Karaaslan Piknik Bah-
çe’sinde iftarı bekleyen vatandaş-
larla bir araya geldi. 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Karatay Belediyesi tara-
fından Konya’ya kazandırılan Ka-
ratay Karaaslan Piknik Bahçesi’nde 
iftar hazırlığı yapan vatandaşlarla 
buluştu. 

Başkan Hasan Kılca, vatandaş-
ların özellikle hafta sonları büyük 
ilgi gösterdiği Piknik Bahçesi’n-
de hafta sonlarını değerlendiren 
hemşehriyle sohbet ederek piknik 
bahçesi ile ilgili bir taleplerinin olup 
olmadığını sordu.

TÜRKİYE’NİN İLK BİREYSEL 
PİKNİK BAHÇESİ 

RAMAZAN’DA DA İLGİ ODAĞI
Kılca, Karaaslan Piknik Bahçe-

si’nin yaklaşık 100 bin metrekarelik 
alanda kurulduğunu ve Türkiye’nin 
İlk Bireysel Piknik Bahçesi olduğu-
nu hatırlatarak, “Karaaslan Piknik 
Bahçemizde iftar hazırlığı yapan ve 
aileleri ile güzel vakit geçiren hem-
şehrilerimizi ziyaret ettik. 100’er 
metrekarelik 454 adet bireysel pik-
nik bahçemiz, vatandaşlarımızın 
hizmetinde. Mangal yerleri, kamel-
yalar, lavabolar, peyzaj bitkileri, fit-
ness ve çocuk oyun alanı ve mescit 
gibi birçok sosyal donatı alanlarıyla 
Karaaslan Piknik Bahçemiz, Kon-
yamızın yeni bir cazibe merkezi 
haline geldi. Ramazan ayında ve 

özellikle de Yaz aylarının gelmesiy-
le birlikte hemşehrilerimizin uğrak 
yeri” dedi.
ÖNCELİĞİMİZ HEMŞEHRİLERİMİZİN 

HUZUR VE MUTLULUĞU
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Karatay’ın 
daha da gelişmesi ve ilerlemesi için 
gayret edeceklerinin altını çizerek 
şunları kaydetti: “Karatay Beledi-
yesi olarak en önemli önceliğimiz 
vatandaşlarımızın huzur ve mut-
luluğudur. Bunun tesisi için de ne 
gerekiyorsa yapmaya devam ede-
ceğiz. Ben, şehrimizin en büyük 
parklarından biri olan piknik bah-
çemize tüm hemşehrilerimi davet 
ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Mevlevi dervişlerinin giydikleri, yüksek ve tepesi düz olan, Külah-ı Mevlevi olarak da bi-
linen Mevlevi sikkeleri, Konya’dan Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Dünyanın dört bir
yanından talep görüyor

Konya’da el emeği ile keçeden 
üretilen Mevlevi sikkeleri Türki-
ye’nin ve dünyanın dört bir yanından 
talep görüyor. Konya’da yaşayan 49 
yaşındaki Fatmagül Girgiç, yıllardır 
el emeğini kattığı keçeleri yoğura-
rak onları sikkeye dönüştürüyor. 
Kendisinin Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Somut Olmayan Kültürel Miras 
Taşıyıcısı olduğunu ve Konya’da bu 
işi yapan tek kadın olduğunu söyle-
yen Fatmagül Girgiç, keçe sanatının 
geçmişlerinden kendilerine kalan bir 
miras olduğunu dile getirdi. 

Çocukluğundan beri el sanatla-
rına çok büyük bir yatkınlığı oldu-
ğunu belirten Fatmagül Girgiç, bu 
yeteneğini gerek kazanç olarak ge-
rekse hobi olarak devam ettirdiğini 
kaydetti. Daha sonra bir proje ile ke-
çeyle yollarının kesiştiğini ve keçeye 
merak sardığını kaydeden Girgiç, 
“Aşk, sevda bir anda çok hızlı bir şe-
kilde ilerleyebiliyor. Sizden bağımsız 
olarak kendi yolunu çok güzel çi-
zebiliyor. Keçeyle benim aşkım da 
öyle oldu. Hızlıca ilerledik ve 2011 
yılında atölyemi kurdum. 2011 yı-
lından beri de atölyemde çalışıyo-
rum. Bizim geçmişimizde Hazreti 

Mevlana, türbe, dedeler, çelebilere 
karşı büyük bir sevgi aşk vardı. Bu 
aşkın sonunda da bu şekilde keçeyle 
birleştirdik. Keçe çok farklı bir olay-
dır. Hem kültür mirasımızdır, hem 
sanatımızdır hem de bizim içimizi 
doyuran, bizi yetiştiren, bizi olgun-
laştıran bir objedir” dedi. 

‘EN AZ 3 GÜNÜMÜZÜ ALIYOR’
Mevlevi sikkesinin nasıl yapıldı-

ğını anlatan Fatmagül Girgiç, “Biz 
artık yünlerimizi kendimiz üretiyo-
ruz. Koyunumuzdan aldıktan sonra 
kırpılan yünler temizlenip, yıkanıp, 
taranıp benim atölyeme geliyor. 
Atölyeme geldikten sonra bunları 

biz seriyoruz. Sonra suyla onları ter-
biye ediyoruz, ıslatıyoruz. Islattıktan 
sonra yoğurma dediğimiz işleme 
getiriyoruz. Yoğurmadan sonra pi-
şirme dediğimiz işlem, yani yoğur-
manın ikinci kademesi, artık yünler, 
kıllar sıkılaşmaya, birbirine tutun-
maya başlıyor. Bunları bir araya ge-
tirip suyla sıkılaştırıyoruz. En az 2 
saatlik bir yoğurmanın ardından ka-
lıplama işlemimiz başlıyor. En son o 
da bittikten sonra, özel şeklini aldık-
tan sonra kurumaya bırakıyoruz. Bu 
yaklaşık en az 3 günümüzü alıyor. 
Ön aşamasını hiç saymıyorum; yani 
yünün taranması, toplanması, gel-

mesi değil, sadece hazır olup gelip 
başladığım andan satışa sunulması 
3 gün sürüyor” şeklinde konuştu. 

‘DÜNYANIN HER YERİNE 
SATIŞ YAPIYORUZ’

Hazreti Mevlana’yı görmeye, 
Mesnevi’yi tanımaya Konya’ya ge-
len ve onu benimseyen çok kişi ol-
duğunu ifade eden Girgiç, “Onlar da 
giderken taşıyabilecekleri ya da kul-
lanabilecekleri objeleri götürüyorlar. 
Bu yüzden artık, eskiden sadece 
giyim amaçlı yapılan obje şimdi he-
diyelik sektöre de dönüştü. Talepler 
çok güzel, gerek yurt içinden gerek 
yurt dışından, evinde onu buranın 
bir hatırası olarak taşımak isteyen-
ler, götürmek isteyenlerin haricin-
de hala Mevlevilik çok tutuluyor. O 
yüzden dervişlerimize de yeni sikke-
lerimizi yapıyoruz, veriyoruz. Onun 
haricinde boy boy, en ufağından, 2 
santiminden orijinal boyutuna kadar 
tüm boyu yapmaktayım. Ramazan 
ayı sonunda bayrama yakın ziyaret-
çilerimiz gelmeye başlar. O zaman 
satışlarımız biraz artıyor. Ama yılın 
12 ayı biz destarlarımızın her boyu-
nu dünyanın her yerine satışta bu-
lunuyoruz” şeklinde konuştu. n İHA

Medova Hastanesi kuruluşunun 3. yılını kutladı

Medova Hastanesi’nin 3. kuru-
luş yıl dönümünü düzenlenen iftar 
programıyla kutlandı. Medova Has-
tanesi çalışanları, hastanenin kuru-
luşunun yıl dönümü nedeniyle gele-
neksel hale gelen iftar programında 
bir araya geldi. Hastane bahçesinde 
gerçekleştirilen programda konuşan 
Medova Hastanesi İcra Kurulu Üyesi 
Dr. Seyit Karaca, 3 yıllık süre zarfın-
da ayda yaklaşık 20 bin hastaya hiz-
met verdiklerini söyledi. 

Dr. Seyit Karaca, Ramazan ayı 
nedeniyle güzel ve önemli günler-
den geçtiklerini belirterek, “Haz-
reti Peygamberin ifadesiyle başı 
rahmet, ortası mağfiret, sonu da 
cehennemden kurtuluş olan bu 

güzel ayda hastanemizin kuruluş 
yıl dönümüne tevafuk etmesi de 
bizim için ayrı bir güzellik oldu. Bu 
güzel ayın bu güzel ibadetini yapa-
bilenlere ne mutlu, yapamayanlara 
da Cenab-ı Hakkın nasip etmesini 
niyaz ediyorum. Hastanemizin hiz-
mete başlayışının üçüncü yılı ama 
bu 3 yıl içerisinde bizi sanki yıllardır 
burada hizmet veriyormuşcasına 
teveccühleriyle bu noktaya taşıyan 
başta hastalarımız olmak üzere, 
bu hastalarımıza hizmeti kusursuz 
bir şekilde yürüten çok değerli ça-
lışanlarımıza, mesai arkadaşlarımı-
za teşekkür etmek istiyorum. Bu 3 
yıllık süre zarfında ayda yaklaşık 20 
binden fazla hastaya hizmet ederek 

ciddi bir bölge ve Konyamız açısın-
dan en iddialı hastane konumuna 
bizleri getiren çok değerli hastala-
rımıza ve hasta yakınlarına bir kez 
daha teşekkür ederim. Ramazan’ın 
son 10 gününü de huzurla tamam-
lamayı ve 10 günün neticesinde 
hayırla Ramazan Bayramına ulaş-
mamızı diliyor, temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

İftar programına katılan herkese 
teşekkür eden Medova Hastanesi 
Medikal Direktörü, Çocuk Hastalık-
ları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. 
Rahmi Örs ise, hastanenin gele-
nekselleşen iftarında buluşmaktan 
dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. 
Prof. Dr. Rahmi Örs, “Ciddi, yoğun 

bir hizmet temposuyla geçen bir 3 
sene Türkiye’nin her bir tarafından, 
Erzincan’dan, Sivas’tan, Yozgat’tan 
hatta Edirne’den bize gelen ve bura-
dan taburcu ettiğimiz bebeklerle çok 
yoğun bir Medova ailesine bağlı olan 
bir grup oluştu. İnşallah sizlerin des-
teğiyle, dualarıyla sağlık hizmetimiz 
devam edip gidecek. Hepinize çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Geleneksel düğün pilavının ik-
ram edildiği iftar yemeğinde dua 
edilmesinin ve ezan okunmasının 
ardından tutulan oruçlar açıldı. İf-
tar yemeğine, hastane yöneticileri, 
hastane çalışanları, hastalar, hasta 
yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.
n İHA

Hedef 2023’te 500 
milyar dolar ihracat ise, 
her zamanki alışkanlık-
larımızı, davranış biçim-
lerimizi yeniden gözden 
geçirmemiz gerekiyor.

Bu yönde beş yıl 
önceye göre çok büyük 
değişimler var. Ama 
500 milyar dolarlık ihra-
cat hedefinin davranışla-
rından uzağız.

Her gelişme seviye-
sinin davranışı kendine göre.

2014 yılında bu köşede sizlerle 
Konya Fuarı ve 35 milyar dolarlık kont-
rat...  başlıklı yazımı http://www.konya-
yenigun.com/konya-fuari-ve-35-mil-
yar-dolarlik-kontrat-makale,2402.
htmlpaylaşmıştım. Çok olumlu tepki-
ler almıştım.

O günden bu güne;
Şimdi 5’nci Organize Sanayi Böl-

gesinin tahsisleri yapıldı. 6’ncısı için 
planlar var.

Üniversite sanayi işbirliği daha 
yoğun.

OSB’nin yanında teknoloji üniver-
sitesi kuruluyor.

OSB’den daha çok firma üniversi-
telerden öğrenci talep ediyor.

Gazetemiz haberinde olduğu gibi, 
Konya biziz ruhu toplantıları gelenek-
sel hale gelmiş.

http://www.konyayenigun.com/
yerel/ankarada-14-geleneksel-bir-
likte-konyayiz-bulusmasi-yapil-
di-h202523.html

Konya’yı lokomotif yapacak güç-
ler daha sık ve kaliteli toplantılar yapı-
yor.

İnnovasyon parkına daha yoğun 
ilgi var.

Mevka (Mevlana Kalkınma Ajan-
sı) sürekli girişimcileri ve paydaşları 
bilgilendirici, bilinç düzeyini arttırıcı 
organizasyonlara imza atmakta.

Konya Sanayi Odası ve Ticaret 
Odası değişik alanlardaki organizas-
yonlarla girişim seviyesini ve katma 
değeri arttırıcı girişimlere ev sahipliği 
yapmaktalar.

Üniversiteler gerçek hayata doğru 
daha ilgililer.

Ama gidecek çok yolumuz var.
Bu yürüyüş 2023 yürüyüşü de-

ğil. Dedim ya her gelişme seviyesinin 
davranışı farklı. Uzun yola hazırlanan 
insanların davranışı da elbette farklı 
olmalı.

Özellikle ‘’Birlikte Konya’yız’’ ruhu-
nu bu oluşum için çok önemsiyorum.

Sürekli ve daha derin bir iletişim, 
ilişki ;   bu girişimin bereketini (sinerji-
sini) arttıracaktır.

Üniversite ve sanayicilerimizin 
sadece büyüme endeksli çabaları bu 
yolda yetersizidir.

Gelişim saikiyle  girişimler yo-
ğunlaşmalı. Kendi teknolojisine sahip 
olma hedefi daha çok ağırlık basmalı.

Özellikle ithal ikame ve kopyalama 
sistemi ya da taklit üretim alışkanlıkla-
rını bir an önce terk etmeliyiz.

Öncelikle muhasebeyi yönetim 
aracı haline getirmeli. İşletmeyi bütçe 
ile yönetilebilir sisteme oturtmalıyız.

Bütçe deyince sadece gelir giderin 
yazıldığı kağıtları kast etmiyorum.

İşletmenin her detayındaki mali-
yetin, verimliliğin iş akışının karşılaştır-
malı olarak takip edilebileceği sistem.

Patronun, Genel Müdürün, hatta 
en alt seviyede çalışanlara kadar in-
sanların etkilerinin ve verimliliklerinin 
gelir gider ve nakit akışlarına katkısının 
rakamlarla  izlenebildiği bütçeden bah-
sediyorum.

İşletmelerin hesap verebilen yete-
neğe büründüğü bütçeli yönetimler-
den bahsediyorum.

Elbette bu liyakatin performansın 
öncelikli olduğu yönetim biçimi.

Ayrıca (Birlikte Konya’yız) ruhu 
ile öncelikle Büyükşehir’imizin Sana-

yi, Fuar alanı, Merkez, 
Tren Garı ve Otogar 
bağlantılı raylı sistem-
le entegre edilmiş bir 
şehir içi  ulaşım , Ticari 
ve fuar turizmi ile şehir 
içi ticareti olumlu yönde 
etkileyecektir.

 Konya kesinlikle 
Türkiye’nin değil Asya, 
Avrupa, Uzak Doğu Afri-
ka ve Akdeniz ülkelerinin 
manyetik çekim merkezi 

olarak planlanmalı.
Mesela Selçuklu Kongre merke-

zimiz  aynı ekonomik ve siyasi alanın 
kongrelerinin yapıldığı merkez olmalı.

Turizm merkezlerimiz; Başta Ça-
talhöyük olmak üzere bir destinasyon 
olarak planlanmalı Mersin , Kapadok-
ya ve Antalya turizmi ile entegre olmalı.

Göbekli Tepe’den çok daha evvel 
var olan Çatalhüyük’ün daha %5’i çı-
karılmış vaziyette. Göbekli Tepe Çatal 
Hüyük’ü geçti nerede ise tek başına 
Urfa yöresinin destinasyon olmasın 
önemli rol oynadı.

O zaman çok daha üst düzeyde 
organizasyonlara ihtiyacımız var.

O da mevcut alışkanlıklarımızla 
olmaz.

Birlikte Konya’yız  heyeti bu giri-
şimi hızlandırmalı etkili hale getirmeli.

Kapadokya için çıkarılan alan 
yönetimi kanununun benzeri Konya 
Sanayiciliği, Turizmi ve Fuarcılığı için 
de çıkarılmalı.

Bu alan yönetimleri gerçek yöneti-
cilerle sevk ve idare edilmeli.

Yapacak çok iş var.
İnsan kaynaklarımızı tez elden 

bu hedefe uydurmalıyız. Özgeçmişi 
kaliteli insanları firmalar hak ettikleri 
seviyede çalıştırabilmeliler.

Üniversitelerimiz daha yoğun 
olarak bu girişimin içinde olmalı.Üni-
versitenin tulumlu önlüklü mesaisi 
yoğunlaşmalı

Eğer Konya ve çevre iller birlikte 
yola çıkarsa eminim, bu fuar merkezi 
ve diğer imkanlarla 35 milyar ihracat 
hedefi hayal değil.Çok daha fazlası.

Savunma sanayimizle girişilen 
çözüm ortaklığı eminim bu bölgeyi 
çekim gücü haline getirecektir.

Bu hedef kimilerine uçuk gelebilir.
Bu Konya’nın potansiyelini tanı-

mamaktan ya da kendini yeterli gör-
mediği için Konya’yı da o dar çerçeve-
den, dar bakış açısı ile değerlendirdiği 
içindir.

Lojistik merkezi yapılıyor, yeni 
demiryolu ağları ile limanlar ve şehirler 
ulaşılabilirlik  olarak daha kolay,hızlı ve 
kaliteli hale geliyor.

Daha şimdiden bölgemizde pro-
fesyonel depoculuk ve dağıtım mer-
kezleri yerini aldı.

Yeni açılan bölgelerde eskisi gibi 
10 dekarlık değil 50-200  dekarlık ya-
tırım alanları talep edilmekte. Unilever 
gibi 300 dekar üzerine kurulu dünya 
devi daha şimdiden bu hedefe uygun 
yatırımlarını yapmış.

Torku  küresel bir grup olma yo-
lunda yavaşlayan ivmesini arttırıyor,-
gelişmeye devam.

Yerli şirketlerimiz de fason, kg 
usulü yatırımlar yerine teknoloji bazlı, 
özgün tasarımlı, geleceğin teknoloji-
lerini keşfetmek için girişimde bulun-
malılar.

Ülkemizin medarı iftiharı Akınsoft 
robotic ve yapay zeka konusunda  
dünyanın öncü firmaları arasına gir-
miştir.

Birlikte Konya isek hepimiz benzer 
verimliliklerde, hızlarda ve gelişmeler-
de ve hedeflediğimiz gelişme seviye-
sinin davranışına bürünmüş olarak, 
eşgüdüm halinde olmalıyız.

Konya ve çevresi 35 Milyar ihra-
cat yapamayacaksa; 500 milyar dolar 
ihracat hedefini nasıl gerçekleştirece-
ğiz?

HEDEF 2023 VE 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT İSE

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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Finale 1 adım kaldı!
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off yarı final üçüncü maçında Konyaspor Basketbol, Ankara ekibi 

OGM Ormanspor’u konuk etti. Oynanan ilk iki maçın birini kazanan ve birini kaybeden yeşil 
beyazlı takım norma süresi 63-63 beraber biten karılaşmayı 70-69 yenerek seride 2-1 öne geçti

Türkiye Basketbol Ligi’nde normal 
sezonu 7.sırada tamamlayan Konyaspor 
Basketbol, Play – Off çeyrek finalinde Düz-
ce Belediye’yi eleyerek yarı finalde OGM 
Ormanspor ile eşleşmişti. Konya ekibi, 
yarı final serinin ilk maçını deplasmanda 
kazanırken, ikinci maçı yine Ankara’da 
kaybetti. Seride durum 1-1 olurken, üçün-
cü maç Konya’da oynandı. Son dakikaları 
büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma-
nın normal süresi 63-63 beraberlikle so-
nuçlandı. Uzatma dakikalarında rakibine 
üstünlük sağlayan Konyaspor, mücadele-
yi 70-69 kazandı ve seride 2-1 öne geçti. 
Konyaspor, Salı günü evinde oynayacağı 
4.maçı yenerse finale yükselecek.

İLK YARIYA MARCUS HALL DAMGASI
Deplasmanda oynadığı iki maçtan 

birini kazanan ve iç sahada oynanacak 
olan iki maç öncesi avantaj yakalayan 
Konyaspor Basketbol, serinin üçüncü ma-
çında Ormanspor’a karşı mücadeleye iyi 
başladı. Hücumda etkili olan yeşil beyazlı 
takım, savunmada açıklar vermesine rağ-
men ilk periyotu 19-15 önde tamamladı. 
İkinci 10 dakikalık bölümde de etkili olan 
yeşil beyazlı takım, serbest atışlardan ya-
rarlanamayınca farkı açma şansını kullan-
madı. Karşılaşmanın ilk yarısı 32-30 Kon-
yaspor’un üstünlüğü ile geçildi. Bu yarıda 
Marcus Hall attığı sayılarla ve performan-
sı ile 20 dakikaya damga vurdu. Amerikalı 
oyuncu toplamda 14 sayı attı. Marcus’u 8 
sayı ile Sertay Gürsu takip ederken, konuk 
ekip Ormanspor’un en skorer ismi attığı 11 
sayı ile Hasan Rızvıc oldu.

İKİNCİ YARI KIRAN KIRANA GEÇTİ
Konyaspor Basketbol ile OGM Or-

manspor arasında oynanan Play – Off yarı 
final üçüncü maçının ikinci yarısı büyük 
heyecana sahne oldu. Üçüncü periyotta 
üstünlüğü rakibine veren yeşil beyazlı 
takım 10 sayı geriye düşmesine rağmen 
farkı kapatmasını bildi. Maçın 3.periyotu 
44-51 Ormanspor’un üstünlüğü ile ta-
mamlandı. Son periyotta taraftarının da 
desteğini alan Konyaspor, 7 sayılık farkı 
eritti. Son saniyelere geride giren temsil-

cimiz, Marcus Hall’un basketi ile beraber-
liği yakaladı. Maçın normal süresi 63-63 
sona erdi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

KONYASPOR UZATMADA KAZANDI
Konyaspor Basketbol normal süresi 

63-63 biten maçın uzatma dakikalarında 

iyi bir performans ortaya koyarak müca-
deleyi kazanmasını bildi. Savunmada ra-
kibine geçti vermeyen yeşil beyazlı takım 
kıra kırana geçen maçı 70-69 kazanmasını 
başardı. Bu sonuçla Konyaspor Play – Off 
yarı final serisinde 2-1 öne geçti. 

Yeşil beyazlı takım Salı günü Kon-
ya’da oynanacak olan 4. maçı kazanırsa 
finale adını yazdıracak. Aksi bir sonuçta 
ise seri 5.maça uzayacak ve son maç An-
kara’da oynanacak.  
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol 
Kayseri’ye gitti 

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’nın 2018-
2019 sezonu Altyapı faaliyetleri programında yer alan; 
U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası bugün 
Kayseri’de başlayacak. Şampiyonaya Konya temsilcisi 
Selçuklu Basketbol U18 Takımı da katılacak. Diğer şam-
piyonalardan başarılı ile geçen ve Türkiye Şampiyonası 
hazırlıklarını Konya’da tamamlayan mavi beyazlı temsil-
cimiz, dün Kayseri’ye hareket etti. Konya ekibi, Türkiye 
Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar alarak önümüzdeki 
sene yapılacak olan şampiyonaya direkt olarak katılmak 
istiyor. Konya’dan Selçuklu Basketbol’un katılacağı Türki-
ye Şampiyonası’nda diğer ekipler şu şekilde; Bahçeşehir 
Koleji, Balıkesir Basket, Beylikdüzü Basketbol İhitsas, Bor-
nova Belediyesi, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep 
Basketbol, İTO Eğitim ve Sosyal Hiz., Kocaeli BŞB Ka-
ğıtspor, Ormanspor, Öbek Boğaziçi Okulları, Teşvikiye 
Spor, Tofaş, Yeni Mamak Gençlik, Yeşim Spor. 
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor 
17 kez berabere kaldı 

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonu sona 
erdi. Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, 34 haf-
ta sonunda 44 puanla 7.sırada yer aldı. Anadolu Kartalı, 
oynadığı 34 maçta 17 beraberlik alarak en çok beraberlik 
aldığı sezonlardan birini yaşadı. Temsilcimiz, sezonu 9 
galibiyet, 17 beraberlik ve 8 mağlubiyetle bitirdi. Oyna-
dığı son 15 maçta sadece 1 kez kazanabilen yeşil beyaz-
lılar, 31.haftada Alanyaspor’u mağlup etti. Öte yandan 
Konyaspor’un oynadığı son 3 karşılaşmada beraberlikle 
sonuçlandı. Süper Lig’de Atiker Konyaspor’dan sonra en 
çok berabere kalan takım Bursaspor oldu.  n SPOR SERVİSİ

Akhisarspor, Süper Lig’e 
Konya’da veda etti 

2012-2013’ten bu yana Süper Lig’de mücadelesini 
sürdüren ve sezon bitmeden düşmesi kesinleşen Akhi-
sarspor, dünkü Atiker Konyaspor maçıyla Türkiye’nin en 
üst seviye ligine veda etti. 2010-2011 mücadele etmeye 
başladığı 1. Lig’de, bir sonraki sezon Süper Lig vizesi alan 
Akhisarspor, 7 sezon sonra “elveda” dedi. Atiker Kon-
yaspor maçıyla Süper Lig macerası sona eren yeşil-siyah-
lı ekip, 238 lig maçında 74 galibiyet, 65 beraberlik ve 99 
yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 286 gol atan Akhisarspor, 
kalesinde 340 gol gördü. Akhisarspor, Süper Lig’de yüzde 
31’lik galibiyet oranıyla mücadele etti. Kendi evinde çıktığı 
119 lig maçında 46 galibiyet, 35 beraberlik ve 38 yenilgiy-
le sahadan ayrılan Ege temsilcisi, dış sahadaki 119 müsa-
bakada ise 28 galibiyet, 30 beraberlik ve 61 mağlubiyetlik 
performans sergiledi.  n AA

Bedensel engelli bilek güreşçinin hedefi dünya şampiyonluğu
Konya’da yıllar önce bilek güreşine, 

merak ettiği için başlayan bedensel en-
gelli milli sporcu Ferhat Çıkmaz, azmiyle 
geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da yapılan 
Bedensel Engelliler Bilek Güreş Şampiyo-
nasında Avrupa üçüncüsü oldu. Çıkmaz, 
dünya şampiyonasında da Türkiye’nin is-
mini üst sıralara taşımayı hedefliyor. Bir 
yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle 
belden aşağısı gelişmeyen Ferhat Çıkmaz 
(34), yıllar önce sanayi sitesinde bir ayak-
kabıcının yanında çırak olarak işe başladı. 
Çıkmaz, bir gün mesai sonrası Mevlana 
Müzesi civarında gezerken bilek güreşi 
kulübünün önünden geçtiği sırada merak 
üzerine kulübe girerek bir süre seyretti. 
Kendinin de bunu yapabileceğini düşünen 
Çıkmaz, bu alanda kendisini geliştirebile-
ceğine ve madalya kazanacağına o gün 
inandı. Ve çalışmalara başlayan Çıkmaz’a 
antrenörlerinin de büyük destek ve moral 
vererek çalışmalara başladıklarını ifade 
etti. Çıkmaz’da, bedensel engelinin spora 
engel olmayacağını söyleyerek çalışma-
lara hız verdi. Kulüpte kendini geliştirerek 
maçlara hazırlanan Ferhat Çıkmaz, ilk 
olarak Türkiye’de katıldığı şampiyonalar-
da aldığı birincilikler sonrası milli takıma 
seçildi. Çıkmaz, Milli Takım formasıyla 60 
kilogramda 2 kez Avrupa ikincisi, 2 kez de 
dünya ikincisi oldu. Çıkmaz, son olarak, 

Yunanistan’da yapılan Bedensel Engelliler 
Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında sol 
kolda 3. oldu. 

“BİRÇOK BEDENSEL ENGELLİ 
KARDEŞİME ÖRNEK OLDUM” 

Azmi ile başarıyı elden eden milli 
sporcu Ferhat Çıkmaz, “Engelli kardeşle-
rimin anne ve babalarına sesleniyorum. 
Ben kendim bu sporu yaparken birçok 
bedensel engelli kardeşime örnek oldum. 
Halterde birinci olanlar oldu, birçok engel-
li basketbola başladı. Bunlara kesinlikle 

sporu tavsiye ediyorum. Evde kapalı ol-
masınlar. Toplumda bizim de yerimiz var. 
Biz bunu canlı olarak kanıtladık Avrupa ve 
dünya genelinde. Onun için ben bunu ba-
şarabiliyorsam, sağlam insanların neler 
yapabileceğini tahmin bile edemiyorum” 
dedi. 

“HEDEFİM, DÜNYA ŞAMPİYONASIN-
DA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK” 

Yunanistan’da yapılan Bedensel 
Engelliler Bilek Güreşi Avrupa Şampiyo-
nasında sol kolda 3. olan Ferhat Çıkmaz, 

“Nisan’da Türkiye şampiyonası ve milli 
takım seçmesi düzenlendi, birinci oldum. 
Daha sonra milli takıma seçildim. Ma-
yıs’ın 14’ünde ise Avrupa Şampiyonasına 
gittik. Ben de ülkemizi yurt dışında temsil 
ettim. Bayrağımızı bir kez göklere çekmek 
için başladım ama ben 7 kez bayrağımızı 
göklere yükselttim. Şimdiki hedefim ise 
Allah izin verirse Dünya şampiyonasında 
bayrağımızı göklere çektirerek İstiklal Mar-
şına okutacağım” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Ömer Ali Şahiner’li milli takım bugün toplanıyor
Atiker Konyasporlu futbolcu Ömer Ali 

Şahiner’in de davet edildiği, 2020 Avrupa 
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 
H Grubu’nda 8 Haziran’da Konya’da Fransa, 
11 Haziran’da deplasmanda İzlanda ile kar-
şılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına bugün 
Antalya’da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip bu-
gün saat 14.00’te Antalya’nın Belek bölge-
sindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort’ta 
toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00’te kamp 
otelinde basın toplantısı düzenleyecek. Mil-
liler, ilk antrenmanını ise saat 18.30’da Zey-
nep Hotel’in sahasında gerçekleştirecek.

A Milli Takım, Antalya kampı sırasında 
30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile An-
talya Stadyumu’nda, 2 Haziran Pazar günü 
de Özbekistan ile Alanya Bahçeşehir Okul-
ları Stadı’nda özel maçta karşı karşıya ge-
lecek. Her iki karşılaşma da saat 21.00’de 
başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınla-

nacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday 
kadrodan bir futbolcu, karşılaşmalardan bir 
gün önce düzenlenecek toplantılarda basın 
mensuplarıyla bir araya gelecek.

FRANSA’YI KONYA’DA AĞIRLAYACAK
Milliler, 6 Haziran’da Antalya’daki kamp 

çalışmalarını sonlandırıp Fransa ile oyna-
yacağı karşılaşma için Konya’ya geçecek. 
Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 7 Haziran 
Cuma günü saat 20.00’de Konya Büyükşehir 
Belediye Stadyumu’nda basın toplantısı dü-
zenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka ön-
cesindeki son çalışmasını da saat 20.30’da 
maçın oynanacağı statta yapacak.

Türkiye-Fransa karşılaşması 8 Haziran 
Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda oynanacak. Saat 21.45’te 
başlayacak maç TRT 1’den canlı yayınlana-
cak

A Milli Takım kafilesi, 9 Haziran Pazar 
günü İzlanda ile oynanacak maç için Kon-

ya’dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik 
Havalimanı’na inecek milliler, buradan kara 
yoluyla başkent Reykjavik’e geçecek. Şenol 
Güneş ve bir milli futbolcu, 10 Haziran’da 
TSİ 21.15’te maça ev sahipliği yapacak Lau-
gardalsvöllur Stadyumu’nda basın toplantısı 
düzenleyecek. Milliler, maçın son provasını 
da TSİ 21.45’te bu tesiste yapacak.

İzlanda ile Türkiye arasında 11 Hazi-
ran Salı günü oynanacak karşılaşma, TSİ 
21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen 
yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, İzlanda maçının 
ardından İstanbul’a dönecek.

ADAY KADRO
Teknik direktör Şenol Güneş’in belirledi-

ği A Milli Takım aday kadrosunda şu oyun-
cular yer alacak:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medi-
pol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur 
Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), 

Uğurcan Çakır (Trabzonspor). Defans: 
Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare 
(Antalyaspor), Ozan Muhammed Kabak 
(Stuttgart), Çağlar Söyüncü (Leicester City), 
Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih 
Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş 
(Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasa-
ray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe). Orta 
saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trab-
zonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç 
(İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan 
Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre 
Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tek-
demir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu 
(Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan 
(Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfs-
burg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali 
Şahiner (Atiker Konyaspor). Forvet: Burak 
Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk To-
sun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), 
Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).   n AA
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Şehit annesi Emine Özcengiz: “Yüzünü öptüm, üç gün kokusu elimden çıkmadı yavrumun. O anı yaşadıklarımı unutamam. 
Mezar değildi onun evi, bir saraydı. Doyasıya oğluma baktım, sonra defnettik. Hiç ağlamadım, devamlı dua ettim”

Allah bize evlat verip
bizi şehit ailesi yaptı

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”
(Mehmet Akif Ersoy)

*** 
Şanlı tarihimiz, binlerce kahraman-

lık hikayesi ile dolu. Çanakkale’de, Sa-
rıkamış’ta, KutülAmare’de, Kahraman-
maraş’ta, İzmir’de vatan toprağının en 
doğusundan en batısına, en kuzeyinden 
en güneyine kadar her karışında bir 
mücadele, bir şehit kanı vardır. 

*** 
Ne mutlu bize ki kahramanlık hi-

kayeleri ile büyüdüğümüz dedelerimiz 
olduğu gibi kahramanlıkları gelecek ne-
sillere kalacak evlatlarımız var. İşte bu-
gün bu vatan evlatlarından, kahraman-
lardan birinin adı Piyade Uzman Çavuş 
Halis Yasin Özcengiz.

*** 
27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş 

Halis Yasin Özcengiz, vatan için, bayrak 
için görev yaparken, Hakkari’nin Yük-
sekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde, 
güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler 
arasında çıkan çatışmada şehit oldu. 

*** 
Şanlı tarihimiz, binlerce kahraman-

lık hikayesi ile dolu. Çanakkale’de, Sa-
rıkamış’ta, KutülAmare’de, Kahraman-
maraş’ta, İzmir’de vatan toprağının en 
doğusundan en batısına, en kuzeyinden 
en güneyine kadar her karışında bir 

mücadele, bir şehit kanı vardır. 
Ne mutlu bize ki kahramanlık hi-

kayeleri ile büyüdüğümüz dedelerimiz 
olduğu gibi kahramanlıkları gelecek ne-
sillere kalacak evlatlarımız var. İşte bu-
gün bu vatan evlatlarından, kahraman-
lardan birinin adı Piyade Uzman Çavuş 
Halis Yasin Özcengiz.

Halis Yasin Özcengiz, 22 Ekim 1990 
yılında Konya’nın Akören İlçesi’nde 
dünyaya geldi. Emine-Ahmet Özcengiz 
çiftinin sevinç kaynağı olan şehidimiz, 
ilk ve orta öğrenimini Akören İlçesi’nde, 
lise eğitimini ise Akören Ali Aşık Çok 
Programlı Lisesi’nde tamamlar. 

Vatani görevini 1991/4 tertip olarak 
Kars-Sarıkamış’ta yapan Halis Yasin 
Özcengiz, 18 Mart 2013 yılında Isparta 
Dağ ve Komando Merkez Komutanlı-
ğı’nda kursiyer olarak mesleğe başlar. 
21 Haziran 2013’te Komando eğitimi-
ni bitirerek yeni tayin yeri olan Dağ ve 
Komando Tugay Komutan yardımcılığı 
1.Tabur 3.Bölük Komutanlığı Yükseko-
va Hakkari’ye atanarak mesleğe devam 
eder. 

4 Eylül 2014 tarihinde Esra Özcen-
giz ile evlenen şehidimizin, Hira Nur 
adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya 
gelir.  

Piyade Uzman Çavuş Halis Yasin 
Özcengiz, 21 Eylül 2017 tarihinde Hak-
kari’nin Yüksekova İlçesi’ndeki Buzul 

Dağları bölgesinde güven-
lik güçleri ile bölücü terör 
örgütü PKK’lılar arasında 
çıkan çatışmada şehit oldu.

Vatan ve bayrak için 
görevini ifa ederken şehit 
olan Uzman Çavuş Halis 
Yasin Özcengiz, arkasında 
gözü yaşlı bir eş, anne baba 
ve 1,5 yaşında kızını bıraktı. 
Kızı şu anda 3 yaşında. 

“ACEP ŞAKA, YALAN 
OLUR MU Kİ’ DEDİM YALAN 

OLMADI”
Oğlunun şehit haberini 

alışlarıyla ilgili anne Emine 
Özcengiz, şöyle anlatıyor: 

“Yatsı namazını kıldım, sonrası oğ-
lumun şehit haberi geldi. Pusuya düş-
müş yavrularım, orada şehit olmuşlar. 
Şok olduk. Çok zor, çok zor. ‘Yandı yav-
rularım’, ‘Yandı kuzularım’ dedim, baş-
ka bir şey diyemedim. Telefona koştum, 
telefona çıkmadı kuzum. Ardından geli-
nimi, arkadaşlarını aradım. Ne gelinim, 
ne arkadaşları kimse çıkmadı telefonla-
rıma. ‘Acep şaka, yalan olur mu ki’ de-
dim yalan olmadı. Yavrum söylerdi ki; 
‘Anne şehit olursam, böyle bir şey olur-
sa sakın bağırma, izleyerek yaşa’ derdi. 
Aynısını yaptım, bağıramadım. Rabbim 
böyle bir acıyı gösterdi, bir daha göster-
mesin.

Türk Bayrağına sarılı tabutu geldi, 
cenazesini göstermeyeceklerdi bana. 
Baktım, yüzünü öptüm, üç gün kokusu 
elimden çıkmadı yavrumun. O anı ya-
şadıklarımı unutamam. Mezar değildi 
onun evi, bir saraydı. Doyasıya oğluma 
baktım, sonra defnettik. Hiç ağlama-
dım, devamlı dua ettim.”

Şehit annesi Emine Özcengiz, son 
telefon konuşmalarında oğlunun 1 
Ekim’de yıllık iznini kullanıp ziyaretle-
rine geleceğini söylediğini belirterek, 
“Hakkari’de oturuyorlardı. En son Ra-
mazan ayı içerisinde eşiyle ve çocuğuy-
la birlikte Konya’ya geldiydi. O zaman 
görüşmüştük. İkinci sefer Ramazan ayı 
onsuz geçiyor. Ayrılığı ise zor oluyor. 
Eve vardığımda o varmış gibi geliyor 
bana. Unutulmaz, sofraya otursan, oda-
ya girsen unutulmuyor. 1,5 yaşında kızı 
vardı, babasız kaldı yavrum” diye ko-
nuştu. 

“ŞEHİT ANNESİ OLDUM, 
HAFIZ ANNESİ OLDUM”

İki oğlundan birinin asker olmak 
istediğini, diğer kardeşini ise şehit ağa-
beyinin okuttuğunu dile getiren anne 
Emine Hanım, şunları kaydetti: 

“İki oğlum var. Biri ağabeyi gibi 
asker olmak istiyor. Şehit oğlum, diğer 
kardeşini okutuyordu, onun hafız ol-
masını çok istiyordu, bana, ‘Anne hafız 
annesi olacaksın’ derdi. Görseydi ne 
derdi abisi. Küçük kardeşi hafız oldu. 
Geçen hafta İstanbul’a gittim, hafızlığı 
kazandı. Ona gittim geldim. Bir yandan 
çok mutluyum ancak acısı daha bir ayrı. 
Rabbime şükürler olsun, hafız annesi 
oldum, şehit annesi oldum.” 

“ŞÜKÜRLER OLSUN, 
BİZE EVLAT VERMİŞ, ŞEHİT 

ETMİŞ, ŞEHİT AİLESİ ETMİŞ”
Şehit annesi Emine Özcengiz, “Evde 

günlerce ağladım ben. Halen ağlarım. 
Ne faydası var, hiçbir şey yok. Dua-
dan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. 
Allah’ıma şükürler olsun, bize evlat 
vermiş, şehit etmiş, şehit ailesi etmiş. 
Allah’ım devletimize milletimize yar-
dım etsin, kahrolasıcaları kahreylesin. 
Onların evlerine ateş düşmeyecek mi?, 
sebep olanlar göçmeyecek mi?” dedi.

“GÜNLÜK BU ATEŞ 
YANIYOR, GEÇMİYOR”

Her şehit haberi geldiğinde acıları-
nın tazelendiğini duygulanarak anlatan 
anne Emine Hanım, “Her şehit habe-
rinde, oğlumda dediğim gibi ‘Yandı ku-
zularım’ derim. Başka bir şey diyemem. 
İnanın boğazıma düğümlenir. Diyecek 
çok da yapacak bir şey yok. Günlük bu 
ateş yanıyor, geçmiyor. Rabbim kimse-
ye bu acıyı vermesin” diye duygularını 
paylaştı. 

“İYİ Kİ GELİNİM, TORUNUM VAR”
Gelininin oğlu yerine geçtiğini, to-

rununun kendilerine teselli olduğunu 
duygularıyla paylaşan 
şehit annesi Emine 
Özcengiz, şöyle de-
vam etti:

“Şükürler olsun 

iyi ki gelinim var. Gelinim değil kızım 
var. İyi ki torunum var. Gelinim, oğ-
lumun şehadetinden sonra annesinin 
babasını yanına Osmaniye’ye taşındı. 
Orası da bizim burasıda bizim. Sık sık 
Konya’ya gelip gidiyor. Torunum şehi-
dimin emaneti. Günlük telefonla çocu-
ğumun sesini duyuyorum. Onları çok 
seviyorum, onlar teselli oluyor. Mutlu-
yum o yönden.” 

Şehit annesi olduktan sonra bir 
oğlunu kaybettiğini fakat çok dost ka-
zandığına işaret eden Emine Hanım, 
“Arayanım, soranım çok oldu. Bizi 
unutmadılar, sahip çıktılar. Allah hep-
sinden razı olsun. Rabbim, milletimize, 
devletimize yardım etsin, çok versin. 
Askerlerimizi muhafaza eylesin, nöbet 
tutan kuzularımızı korusun” diye dua 
ediyor. 

“ASKER SEVMEK HER 
KADININ HARCI DEĞİLDİR’”

Uzman Çavuş Halis Yasin Özcen-
giz’in şehadete ermeden daha önce eşi 
Esra Özcengiz’in sosyal paylaşım site-
sindeki sayfasında askeri postal resmi-
nin üzerine “Asker sevmek her kadının 
harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme 
nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye 
cesaret edemez...” ve “Askerden daha 
cesur biri varsa o da askere aşık kadın-
dır!!!” dikkati çekmişti. Şehidimizin ce-
nazesi askerlerin omuzlarında uçaktan 
indirilirken, eşi Esra Özcengiz kucağın-
da 1,5 yaşındaki çocuğu Hira Nur ile 
birlikte, “Ağlamayacağım, sevindirme-
yeceğim onları” demişti ve öylede yaptı, 
alçakları, vatan hainlerini sevindirmedi. 

Esra Özcengiz, eşinin üniformasını 
giyerek cenaze törenine katılmıştı. 

Şehidimiz, törenle memleketi olan 
Konya’nın Akören İlçesi’ndeki Orta Me-
zarlığı’na defnedilmişti. 

Bugün, şehidimizin ismi, adının ve-
rildiği Şehit Halis Özcengiz İmam Hatip 
Ortaokulu’nda yaşatılıyor. 

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet 

vatanımız için şehadet şerbetini içmiş, 
aziz şehidimiz Halis Yasin Özcengiz’i 
rahmet ve minnetle andık, annesi Emi-
ne Özcengiz’e plaket takdimini gazete-
miz adına Konya Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Recep Pekdemir yaptı. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağla-
mak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü 
koruma uğruna her türlü fedakarlığı 
gösteren şehidimiz Piyade Uzman Ça-
vuş Halis Yasin Özcengiz’e bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı cen-
net, ruhu şad olsun, ailesine sabırlar ih-
san eylesin. 

katkılarıyla

Haber:
Ali Sait ÖGE

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

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

SUMAK METAL AİLESİ...



Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 12 
Haziran 2019’da Olağanüstü Genel Kurul yapılacak. Yeşil 
beyazlılarda tüzük değişikliği için gidilen genel kurulda 

yönetim kurulu seçimi de yapılacak. Kulislerde konuşulan 
iddialara göre genel kurula çok liste ile gidilmesi 

muhtemel. Bir önceki genel kurulda aday çıkaran bazı 
ekiplerin çalışma içinde oldukları gelen bilgiler arasında.   

n SPOR SERVİSİ

Genel kurul heyecanı başlıyor

RPS
Kocaman neşter!
Spor Toto Süper Lig’i 43 puanla tamamlayan Atiker Konyaspor’da gözler şimdiden gelecek yıla çevrildi. Anadolu Kartalı verim alamadığı 
pek çok oyuncu ile yolları ayırarak yeni isimleri kadrosuna dahil edecek. Yeşil beyazlılar için transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek

Spor Toto Süper Lig temsilci-
miz Atiker Konyaspor sezonun son 
haftasında evinde Akhisarspor ile 
0-0 berabere kaldı. Yeşil beyaz-
lılar bu sonuçlar beraber sezonu 
43 puanda tamamladı. Özellikle 
ikinci yarıya büyük umutlarla baş-
layan Konyaspor, istediği sonuçları 
elde edemedi ve Avrupa hedefine 
ulaşamadı. Sonuçlardan memnun 
olmayan teknik heyet ve yönetim 
kadroda büyük bir değişime imza 
atacak. Konyaspor için yaz transfer 
dönemi bir hayli hareketli geçecek. 

KOCAMAN AÇIKÇA SÖYLEDİ
Konyaspor’da yapılacak kadro 

revizyonunun ilk işaretini teknik 
direktör Aykut Kocaman verdi. 
Akhisar maçından sonra konuşan 
deneyimli teknik adam ve gelecek 
sene daha az yiyen, nispeten biraz 
daha fazla atan ama oyunun hep 
içinde olan bir takıma doğru dö-
nüşeceklerini umut ettiklerini dile 
getiren Kocaman, “Elimizdeki ve-
riler, takımın durumu, sezon içinde 
yaşadığımız sıkıntılar, sıkıntılarda-
ki oyuncu davranışları hepsini bir 
araya getirdikten sonra yönetimle 
bunları zaten konuştuk. Talepleri-
mizi ilettik. Ancak şunu söylemem 
lazım, şu andaki takımımızın temel 
problemi oyuncu almak kadar, bi-
raz oyuncu da eksiltmemiz gereki-
yor. Çünkü daha uyumlu, mağlubi-
yeti kabul etmeyen, daha kolektif, 
bilinci yüksek birkaç oyuncu kat-
mamız lazım. Sıkıntıları yaşama-
dan geleceği kurgulamak mümkün 

olmuyor. Hem doğru transferleri 
yapmak amacındayız, aynı zaman-
da da takımımızdan baya ciddi bir 
oyuncu göndermemiz lazım. Bence 
transfer kadar önemli olan o” ifa-
delerini kullandı. 

ÖNEMLİ İSİMLER İLE 
YOLLAR AYRILACAK

Konyaspor’da geride kalan 
sezonda en fazla sıkıntı yaşanan 
bölge gol bölgesi oldu. Savunma 
istatistikleri olağan seyreden Ana-
dolu Kartalı gol seviyesini bir türlü 
istediği noktaya çıkaramadı. Bu 
nedenle ilk neşter vurulacak yer 
olarak ön bölge belirlendi. Verim 
alınamayan golcüler ile yollar ay-
rılacak. 

NET 5 TRANSFER YAPILACAK
Atiker Konyaspor’da gönderi-

lecek isimlerin yanı sıra transfer 
yapılacak yerler de netleşmeye 
başladı. Eldeki golcülerle yolların 
ayrılmasından ardından ilk takviye 
yapılacak bölge santrfor. 2 kanat 
oyuncusu da kadrosuna katacak 
olan yeşil beyazlıların, savunma-
ya takviyesi de stoper ve sol beke 
olacak. 

ALİ YAŞAR VE SAVAŞ 
POLAT KAMPA

Atiker Konyaspor’da bu sezonu 
farklı takımlarda kiralık geçiren 
oyuncular arasında sadece Ali Ya-
şar ve Savaş Polat kampa götürü-
lecek. Musa Araz, Vedat Bora ve 
Abdülkerim gibi isimler yeniden 
kiralanacak. 
n SPOR SERVİSİ


