
MODERN KÜLLİYEDEN
ÖNEMLİ HİZMET 

MERAM’DA TATİL 
DOLU GEÇECEK

Hafızlık ve irşat eğitimi veriyor

Yaz Okulları’nda geri sayım başladı

Geçtiğimiz 
günlerde ibadete 
açılan Hz. Ebube-
kir Camii’nde bin 
500 kişi aynı anda 
namaz kılabiliyor. 
Modern görünü-
şüyle dikkat çeken 
cami aynı zaman-
da hafızlık ve irşat 
eğitimi de verilen 
bir külliye olma 
özelliği taşıyor.

Meramlı gençlerin ve çocukların dolu dolu bir yaz 
tatili geçirmeleri ve hem eğlenip hem öğrenmelerine 
olanak sağlayan ‘Meram Yaz Okulları’ için geri sayım 
başladı. Kayıtların başladığı ve 14 Haziran tarihine ka-
dar devam edeceği merkez ücretsiz olacak.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olan ve Kadınlar Pazarı olarak bilinen Melike 
Hatun Çarşısı, her zaman var olan cazibesini Ramazan’da da koruyor

HER TÜRLÜ 
MALZEME VAR

Hiçbir dönemde cazibesini yitirmeyen Kadın-
lar Pazarı, büyük AVM’lerin saltanat sürdüğü bu 
dönemde de revaçta. Ramazan ayında da halkın 
vazgeçilmez alışveriş noktası Kadınlar Pazarı ve 
çevresinde her bütçeye uygun alışveriş imkânı 
var. Çeşitliliğin oldukça fazla olduğu Kadınlar Pa-
zarı’nda meyve-sebze başta olmak üzere mutfağa 
girebilecek her türlü malzemeyi bulmak mümkün.

ORUCA RAĞMEN
TEZGAHLAR RENKLİ

Oruç tutmalarına rağmen sabahın erken saatlerin-
de tezgâhlarını süsleyen pazar çalışanları yoğun 
geçen gün temposunda hem sıcakla hem de 17 
saatlik orucun sabrını yaşıyor. Kadınlar Pazarı 
esnafı sabahın erken saatinde çarşıya gelerek va-
tandaşlara en güzel ürünleri sunmak için hazırlık 
yapıyor. Yazlık ürünlerle çeşitlilik artınca pazarda 
adeta görsel şölen oluşuyor. 
n SAYFA 3’TE
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Şakalak, iftarda 
buluşturdu

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş., 
geleneksel iftar programını bu yıl da 
gerçekleşti. 4. Organize Sanayi Böl-
gesi’nde gerçekleşen iftar davetine 

yüzlerce davetli katıldı. n SAYFA 2’DE

05 İHH Konya’dan 
Suriye’ye yardım 06 Organlarıyla 4 

kişiye umut oldu 12 Bilim insanları 
Konya’da buluştu

Acartürk, dualarla defnedildi 
Merhum Mehmet Acartürk’ün 
oğlu, Helvacızade Grubu Onursal 
Başkanı Kadir Büyükhelvacıgil’in 
damadı, Ferda Acartürk’ün eşi, 
Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil 
ve ZADE Global CEO’su Mevlüt 
Büyükhelvacıgil’in enişteleri, Konya 
Ticaret Odası Eski Meclis üyesi 
İşadamı Hasan Recep Acartürk  
İstanbul’da teravih namazı sırasında 
geçirdiği kalp krizi nedeniyle 66 
yaşında hayatını kaybetti. Merhum 
Acartürk dualarla toprağa verildi.   
n SAYFA 12’DE

‘27 Mayıs bir ihanettir!’ Sofraların gözdesi oldu
AK Parti Konya İl Başkanlığı 27 Mayıs 
1960 Askeri Darbesi’nin 59. Sene-i 
devriyesi dolayısıyla basın açıklaması 
düzenlendi. AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, “Vesayet ve statükonun 
hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleş-
tirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden 
kopan bir zihniyetin ürünü olarak; 
demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara 
yönelik yapılan büyük bir ihanettir” dedi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Ramazan ayında et fiyatlarında 
yaşanan artış, sofralarında kır-
mızı et görmek isteyenleri farklı 
alternatiflere yönlendirdi. Kilosu 
50 lirayı bulan kırmızı etin yerini 
sakatat aldı. Ramazan sebebi 
ile sakatatçıların işlerinde yüzde 
30-35 oranında artışlar yaşandı. 
Sakatatlar, Ramazan sofraları-
nın yeni gözdesi oldu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Henüz 30 aylık olan otizmli Yusuf, 
SOBE’de aldığı eğitimle konuş-
maya başladı. Yusuf’un babası, 
otizmi erken farkederek hemen 
eğitime başlamalarının önemine 
dikkat çekti.. n SAYFA 4’TE

Zekat ve ona bağlı diğer 
maddî yardımlar, güven 
toplumunun olmazsa 
olmaz nitelikli erdemi 
ve ekonomik gereğidir. 
n SAYFA 10’DA

Konya’nın kültür hazinele-
rinden biri de Naci Fikret 
Baştak’tır. Bitmek bilmeyen 
okuma ve yazma aşkıyla 
bugün dahi adından söz 
ettirmektedir. n SAYFA 11’DE

Şehit babası Şevket Bütün: “Şe-
hidimizin bize verdiği bir gurur 
var, bir onur var. Bu vatan için bu 
bedeller ödeniyor. Yaşıyoruz ama 
vatansız asla yaşayamayız” dedi.  
n SAYFA 15’TE

Erken teşhis 
önemli

Yardım
gereklidir

Kültür
hazinesi

Vatansız 
yaşanmaz

Gelenek sürüyor
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Şakalak Tarım Makineleri A.Ş., geleneksel iftar programını bu yıl da gerçekleşti. 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen iftar davetine yüzlerce davetli katıldı

Şakalak Tarım Makineleri
iftarda biraraya getirdi

Selçuk Genç Yeşilay iftarda buluştu
Selçuk Üniversitesi Genç Yeşilay 

Topluluğu üyeleri iftar yemeğinde bir 
araya geldi. Düzenlenen iftar yemeğine 
Selçuk Üniversitesi Genç Yeşilay Baş-
kanı Baran Gürbüz, Selçuk Üniversitesi 
Genç Yeşilay yeni Başkanı Halil Emre 
Şimşek, Selçuk Üniversitesi Genç Yeşi-
lay Akademik Danışmanı Enes Yalçın, 
Yeşilay Konya Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile öğrenciler katıldı. 

Yeşilay olarak başta gençler olarak 
toplumun her kesiminin tütün, alkol ve 
uyuşturucu madde alışkanlıklarından 
uzak tutmak için çalıştıklarını belirten 
Selçuk Üniversitesi Genç Yeşilay yeni 
Başkanı Halil Emre Şimşek, “Dünyada 
15 yaş üzeri her üç erişkinden biri siga-
ra kullanıyor. Tütün kullanımına bağlı 
hastalıkla nedeniyle her yıl 2 milyon 
kişi hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise 
tüm ölümlerin yüzde 23’ünden sigara 
sorumlu. 

Ramazan ayına da denk gelen bu 
özel gün sigarayı bırakmak için büyük 
bir fırsat. Sigarayı bırakın, kalbinizi ko-
ruyun. Dünya üzerinde yaklaşık 1,2 

milyar insan sigara kullanıyor. Tütün-
den kaynaklı hastalıklar sebebiyle her 
yıl 6 milyon kişi hayatını kaybediyor 
ve bu ölümlerin 2 milyonu kalp-damar 
hastalıklardan kaynaklanıyor. Ülkemiz-
de her yıl 100 binden fazla insanımızı 
sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun 
yanında pasif etkilenimden doğan has-
talıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. 
Sigaraya karşı bilinçlendirme çalış-

malarımız, kampanyalarımız devam 
ediyor. Bu değerli ülkemizin değerli 
insanlarının sigara gibi zehirli bir mad-
deye kurban gitmesini, hem kendilerine 
hem sevdiklerine zarar gelmesini iste-
miyoruz. Tütün kullanımını bırakmayı 
en fazla deneyenler ise kadınlar. Tütün 
kullanmaya başlama nedeni en belirgin 
olarak ‘merak’, ’özenti’ ve ‘arkadaş et-
kisi’ olarak listeleniyor. Yeşilay Sağlık 

Bakanlığı ile birlikte sigarayı bırakmaya 
yönelik; ‘Sigarayı bırak, hayatı bırakma’ 
kampanyasını hayata geçirdi. Bilimsel 
alt yapılı, uzman kadrolarla hazırlanan 
bu kampanyada bilhassa dijital medya 
kanalları kullanılarak sigara bağımlılı-
ğına yönelik bilinçlendirme çalışmaları 
yapılıyor. 

Sigarayı bırakmak isteyenlere özel 
programların hazırlandığı birakabilir-

sin.org sitesi yanı sıra kamu spotları 
da sigara bağımlısı ve sigarasız yaşam 
üzerinden mesajlarını veriyor” diye ko-
nuştu. Konuşmaların ardından Selçuk 
Üniversitesi Genç Yeşilay Başkanı Ba-
ran Gürbüz,  görevi yeni Başkanı Halil 
Emre Şimşek’e devretti. Program plaket 
takdimi, hediye çekilişi ve toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu..
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye’nin tarım makineleri üre-
timinde lider firması olan Şakalak A.Ş., 
yöneticileri dostları ve çalışanları ile iftar-
da buluştu. Şakalak A.Ş.’nin 4. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde üretim tesislerinde 

gerçekleşen iftar programına katılım yo-
ğun oldu. Şakalak A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Genç, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Fatih Genç ve Genel 
Müdür Mustafa Genç, misafirler ile ya-

kından ilgilendi. İftara katılımdan dolayı 
herkese teşekkür eden Genel Müdür 
Fatih Genç, “Şakalak A.Ş. olarak her yıl 
geleneksel hale getirdiğimiz iftarımıza 
katılımlarınız bizleri mutlu etti. Sizlerle 

biraraya gelmekten mutluluk duyuyoruz. 
Herkesin Ramazan’ını tebrik ediyoruz” 
dedi. İftarların birlik ve dayanışma olarak 
örnek etkinlikler olduğunu ifade eden 
Mustafa Genç de, Şakalak A.Ş. olarak 

tüm dostları ile bir araya gelmekten mut-
luluk duyduklarını belirterek, “İftarımıza 
katılan herkese teşekkür ediyor, müba-
rek Ramazan aylarını tebrik ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. n HABER MERKEZİ
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Ramazan’da tercih sakatattan yana
Ramazan ayında et fiyatla-

rında yaşanan artış, sofraların-
da kırmızı et görmek isteyenleri 
farklı alternatiflere yönlendirdi. 
Kilosu 50 lirayı bulan kırmızı etin 
yerini sakatat aldı. 

Ramazan sebebi ile saka-
tatçıların işlerinde yüzde 30-35 
oranında artışlar yaşandı. Saka-
tatlar, Ramazan sofralarının yeni 
gözdesi oldu. 

İŞLERİMİZ YÜZDE 35 ARTTI
Et Fiyatlarının yüksek olması 

ve vatandaşların et yerine sa-
katat tercih etmeleri sebebi ile 
işlerinde yoğunluk yaşandığına 
dikkat çeken Hilal Ciğerci çalı-
şanlarından Ali Ergün, “ İşye-
rimizde büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanlara ait tüm iç organları 
mevcut. Ciğeri, işkembesi, pa-
çası, yüreği, böbreği. Şu anda 

Konya’da dananın kuyruğu olan 
Zıpkın yoğun ilgi görüyor. Et fi-
yatlarının yüksek olması sebebi 
ile vatandaşlara sakatata rağbet 
gösteriyor. İşlerimiz diğer aylara 
göre yüzde 30-35 civarında art-
mış durumda. Bu artışın sebebi 
et fiyatlarının yüksekliği ve va-
tandaşların sakatata yoğun ilgi 
göstermesi.

Fiyatlarımız, dana ciğeri 32 
lira, böbrek 10 lira, yürek 15 lira, 
kuzu yüreği 26 lira, Kuzu dalak 
kilosu 24 lira, dana dalağının ta-
nesi 4 lira. Konya ‘da et fiyatları 
40-45 lira arasında satılıyor. Sa-
katat ete göre biraz uygun olun-
ca, özellikle maddi durumu iyi 
olmayan vatandaşlar talep edi-
yor. Sakatat satışlarımız iyi gidi-
yor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Valilik’ten iletişim yoluyla 
dolandırıcılık uyarısı!

Konya Valiliği’nden yapılan 
açıklamada Türkiye genelinde en 
yaygın dolandırıcılık türünün ileti-
şim yoluyla dolandırıcılık olduğu-
na dikkat çekildi.  Telefon yoluyla 
dolandırıcılık olaylarında; şüpheli-
lerin, gelişen teknolojik imkânları 
kullanarak, mağdurları telefon ile 
arayarak kendilerini polis, asker 
veya savcı olarak tanıttıklarına 
dikkat çekilen açıklamada, “Bu ki-
şiler bir takım gerçek dışı vaatler 
ile kurgu olaylar inşa edip, vatan-
daşlarımızın iyi niyetleri ve yar-
dımseverlik duygularını istismar 
ederek dolandırmaktadırlar. Ken-
dilerini polis, asker, savcı gibi sah-
te unvanlarla tanıtan dolandırıcı-
lar, telefonla aradıkları şahıslara; 
FETÖ/PDY terör örgütüne adının 
karıştığını, terör örgütü veya bir 
suç şebekesi tarafından banka he-
sabının boşaltılacağı, terör örgütü 
veya suç şebekesi tarafından tele-
fon hattının kullanıldığı, bir olayda 
suçlu olarak isminin geçtiği,  he-
saplarındaki paraların çekilerek 
devlet güvencesi altına alınacağı, 
şüphelilerin tespiti ve yakalanma-
sı amacıyla soruşturma başlatıldı-
ğı, gizli operasyon yürütüldüğü, 
deşifre edilmesi durumunda gö-
zaltına alınacağı,   ikamette bu-
lunan altın ve ziynet eşyalarının 
hırsızlık olayında ele geçen eşya-
lar arasında olduğundan bahisle 
bir poşet veya çanta içerisine ko-
nularak belirtilen yere bırakılması 
gerektiği, banka hesabının terör 
örgütü tarafından kullanıldığı öğ-
renildiğinden, banka hesabındaki 
paranın güvence altına alınması 
için verilecek hesap numarasına 
paranın aktarılması gerektiği ve 
operasyon bitimi parayı iade ede-
cekleri, gibi senaryolarla tehdit, 
korku ve panik hali oluşturarak 
vatandaşlarımızı dolandırmakta-
dırlar. Bunların yanı sıra dolan-
dırıcı şahıslar kullandıkları çeşitli 
bilgisayar programları sayesinde 
vatandaşlarımızın telefon ekra-

nında 155 Polis imdat tarafından 
aranıyor gibi gözükecek şekilde 
arama yaparak güvenlerini kazan-
maktadırlar. Hatta polis ekiplerini, 
sahte ihbarlarla aradıkları vatan-
daşın ikamet bölgesine yönlendi-
rip senaryolarının inandırıcılığını 
sağlamaktadırlar. Daha sonraki 
aşamalarda ise verdikleri hesap 
numaralarına paranızı havale et-
menizi ya da para ve altınlarınızı 
çöp kutuları, park veya sokaklara 
bırakmanızı istemektedirler” de-
nildi. 

Bu yöntemler dışında, vatan-
daşın telefon numaralarına hedi-
ye kazandınız ya da çekiliş kazan-
dınız gibi SMS’ler atarak, vergi 
veya kargo ücreti adı altında para 
talep edildiğine de vurgu yapılan 
açıklamada, “Ayrıca dolandırıcılar 
telefonla sizi arayarak sağlık veya 
hayat sigortanızın yenilenmesi 
için para yatırmanızı isteyerek de 
dolandırabilmektedirler. Telefon 
yoluyla dolandırıcılık suçunun 
mağduru olmamak için; Polis, 
Jandarma, Cumhuriyet Savcısı 
veya herhangi bir kamu personeli, 
hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan 
elden ziynet eşyası, para teslimi 
veya havale-EFT yapılmasını ka-
tiyen talep etmez. Sizi telefonla 
arayarak kendisini Polis, Savcı, 
Asker olarak tanıtıp, bankaya para 
yatırmanızı veya bir yere para, 
altın bırakmanızı isteyenlere asla 
inanmayın. Telefon görüşmele-
ri esnasında arka plandan gelen 
telsiz seslerine ve korku, panik 
yaratma amaçlı senaryolara kati-
yen itibar etmeyin. Telefonunuza 
gelen SMS metinlerinde aramanı-
zı istedikleri numaraları kesinlikle 
aramayın. Kimlik ve kredi kartı 
bilgilerinizi sakın paylaşmayın. 
Böyle bir durumla karşılaşmanız 
halinde lütfen hemen 155 Polis 
İmdat hattını arayın ya da en ya-
kın Emniyet Birimine müracaat 
edin” denilerek uyarılarda bulu-
nuldu. n HABER MERKEZİ

Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olan ve Kadınlar Pazarı olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı, her zaman var olan cazibesini 
Ramazan’da da koruyor. Geçmişten bugüne ticaretteki ihtişamını yitirmeyen çarşı, alışverişin vazgeçilmez noktası halinde

Ramazan ayında da 
alışverişin merkezi oldu

Hiçbir dönemde cazibesini yi-
tirmeyen Kadınlar Pazarı, büyük 
AVM’lerin saltanat sürdüğü bu dö-
nemde de revaçta. Ramazan ayında 
da halkın vazgeçilmez alışveriş nok-
tası Kadınlar Pazarı ve çevresinde 
her bütçeye uygun alışveriş imkânı 
var. 
RAMAZAN’IN BEREKETİ BİR BAŞKA

Konya’nın markalarından Ka-
dınlar Pazarı yaklaşık bir asırdır şeh-
rin alışverişine yön veriyor. Cazibe-
sini hiç yitirmeyen Kadınlar Pazarı, 
AVM’lere rağmen bu dönemde de 
yine gözde.  Melike Hatun Çarşısı 
Ramazan ayında özellikle iftar ön-
cesinde yoğun bir alışveriş heyecanı 
yaşanıyor. Sebzesinden meyvesine, 
peynirinden etine, tavuğundan balı-
ğına kadar onlarca farklı çeşidin bir 
arada buluştuğu Kadınlar Pazarı’na 
vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 
Melike Hatun Çarşısında indirim ve 
Ramazan bereketi birlikte yaşanıyor.  

ORUCA RAĞMEN YOĞUN 
TEMPO ÇALIŞIYORLAR 

Oruç tutmalarına rağmen saba-
hın erken saatlerinde tezgâhlarını 
süsleyen pazar çalışanları yoğun 
geçen gün temposunda hem sıcak-
la hem de 17 saatlik orucun sabrını 
yaşıyor. Kadınlar Pazarı esnafı sa-

bahın erken saatinde çarşıya gele-
rek vatandaşlara en güzel ürünleri 
sunmak için hazırlık yapıyor. Hava 
sıcaklıkların artması ve buna bağlı 
olarak sebze ve meyve çeşitlerinin 
artması Kadınlar Pazarında adeta 
görsel şölen sunuyor.

SATIŞLARIMIZ ARTTI
Günün 17 saatini oruçlu geçiren 

vatandaşlar iftar saatinden önce ev-
lerine gitmeden Kadınlar Pazarına 
uğrayarak ihtiyaçlarını tamamlıyor 
ve alışveriş yapıyor. Kadınlar Pazarı 

esnaflarından Mehmet Kaya, “ Uzun 
yıllardan beri Kadınlar Pazarında 
esnaflık yapmaktayım. Kadınlar 
Pazarında esnaflık ve Ramazan ayı 
oldukça güzel geçiyor. Ramazan 
bereketi ve huzuru ile geliyor. Ra-
mazan ayının gelmesi ve sebze ve 
meyve fiyatlarının düşüşe geçmesi 
ile birlikte çarşımızda işlerimiz arttı 
elhamdüllah. Gün boyu oruçlarını 
tutan vatandaşlarımız akşam ev-
lerine giderken Kadınlar Pazarına 
uğrayarak eksiklerini tamamlıyor-

lar.  Bizler de müşterilerimize layık 
olmak amacı ile en güzel ve kaliteli 
ürünleri tezgâhlarımızda bulun-
duruyoruz. Senelerdir bu pazarda 
yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ra-
mazan ayını, Ramazan kültürünü 
en etkili olarak bu pazarda sattıkları-
mızla yaşatıyoruz. Ramazanın bere-
keti bir başka oluyoruz, yoruluyoruz 
ama Allah sabrını veriyor. Sebze 
meyvenin bol dolduğu bu dönem-
de satışlarımız çok iyi” dedi. Sebze 
ve meyve fiyatları hakkında da bilgi 
veren Kaya, “ Geçtiğimiz aylara göre 
sebze ve meyve fiyatlarımızda geçti-
ğimiz aylara göre düşüşler meydana 
geldi. Düşen fiyatlar vatandaşlarımı-
zın alım gücünü artırdı. Bu sebeple 
işlerimiz de hızlandı. Şuanda Çilek 8 
TL, Erikler 8-10-15 TL arasında. Do-
mates 2.5 TL, Salatalık 2 TL, Fasulye 
5 TL, Patlıcan 3,5 TL, Biber 2.5 TL, 
Kabak 1.5 TL, Limon 5-6 TL, Marul 
1,5-2 TL, Maydanozlar 1 TL,  Pata-
tes, Soğan 3,5 TL, Yenidünya 5 TL, 
Kayısı 6-7 TL, Kirazlar ise 10-15 TL 
arasında. Karpuz ve Kavunlarımız 
ise kilosu ise 4 TL, üzümler ise 15 
TL. Sebze ve meyve fiyatlarının önü-
müzdeki günlerde daha da düşme-
sini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da geleneksel ticaretin kalbinin attığı yer olan ve Kadınlar Pazarı olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı, modern AVM’lerden geri kalmadığı gibi, sıcak ve samimi oluşuyla da öne çıkıyor.

Mehmet Kaya
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“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 28 MAYIS 2019

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda (SOBE), eğitim alan Yusuf henüz 30 aylık. Erken yaşta otizmli olduğu fark edilen minik birey, burada aldığı eğitimlerden sonra konuşmaya 
başladı. Yusuf’un 13 aylıkken otizmli olduğunu fark ettiklerini belirten babası, erken kabullenerek inat etmeden eğitime başladıklarını ve bunun çok faydalı olduğunu ifade etti

‘İnadımızı erken kırdık!’
Şu an 30 aylık olan otizmli birey 

Yusuf, Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Vakfı’nda eğitim alıyor. Konuş-
madığı ve ses çıkarmadığı için 13 
aylıkken otizmli olduğu fark edilen 
minik Yusuf, SOBE’deki eğitimle-
rinden sonra gelişim gösterdi. Tek 
isteğinin çocuğunun kendi ayakları 
üzerinde durması olduğunu söyle-
yen Yusuf’un babası, bu konuda top-
lumun farkı gözle bakmadan otizmli 
bireylere ve ailelerine yardımcı ol-
ması gerektiğini belirtti. Yusuf’un 
babası, “İnadımızı kırıp eğitime er-
ken başladık, her şey güzel gidiyor” 
dedi.
ÇOCUĞUMUZU KURTARABİLİRİZ…

Konya Yenigün Gazetesi’ne özel 
açıklamalarda bulunan Yusuf’un ba-
bası, yaşadıklarını süreci şu şekilde 
anlattı: “Yusuf’un ilk başlarda kim-
seye karşı bir tepkisi yoktu. Ne an-
ne-babaya karşı, ne diğer çocuklara 
karşı tepki vermiyordu. Biz, benim 
işimden dolayı kışın memleketimize 
gittik ve orada Yusuf’u sünnet et-
tirdik. İlk olarak annesi 13 aylıkken 
farklı bir şeylerin olduğunu fark etti. 
Ve Yusuf’u psikiyatriye götürdük. 
Psikiyatri bize ‘yaşı daha çok küçük, 
dikkat dağınıklığı olabilir, illa otizm 
olacak diye bir şey yok’ dedi ve bizi 
biraz rahatlattı bu. Daha sonra Kon-
ya’ya geldik ve çocuğumuzda yine 
6-7 ay boyunca bir değişim veya 
gelişim olmadı. Biz zaten sürekli ola-
rak gözlemliyorduk. Konuşması ge-
reken dönemde konuşmadı, hiç ses 
çıkarmıyordu. Biz daha sonra Kon-
ya’da bir psikiyatriye gittik. Orada 
doktorumuz bize, belirtiler var ama 
kesinlikle otizm diyemem dedi yaşı 
küçük olduğu için. Ve bize bazı tav-
siyelerde bulundu. Ankara’da birkaç 
kurumu ve SOBE’yi söyledi. Biz baş-
vurularımızı yaptık, sonraki süreçte 
Yusuf’un otizmli olduğu kesinleşti 
ve raporu çıktı. En sonunda da bizi 
SOBE’ye davet ettiler. Burada Bün-
yamin Hoca ile görüştük, o da eği-
timlere başlayarak bu çocuğumuzu 
kurtarabiliriz dedi ve hikayemiz bu 
şekilde başladı. 
İLK BAŞLARDA SES ÇIKARMIYORDU

İlk başlarda kabullenmek çok 
zordu. Ama biz eğitimlere erken baş-
ladık. Burada tepki vermeye başladı 
Yusuf, kelimeleri çıkarmaya başladı, 
sesi çıkmaya başladı. Böyle olunca 
biz de biraz rahatladık. 16-17 aydır 
devam eden bir sürecimiz var bizim. 
Son altı ayı SOBE’de geçti. Yusuf’un 
ilk başlarda bize acıkma, susama gibi 
bir bağlığı vardı ama iletişim konu-
sunda sıfırdı. Bir şey istediği zaman 
elimizden tutarak götürürdü. 

ERKEN YAŞTA İNADIMIZI KIRDIK
Çocuğumuzun otizmli olması 

beni daha çok etkiledi. Çünkü eşim 
çocuk gelişimi eğitimi aldı. Çocuk-
larla ve bu tarz çocuklarla nasıl ile-
tişim kurulması gerektiğini bildiği 
için kabullenmesi daha kolay oldu. 
Tipik Türk ailesi gibi konduramadık 
çocuğumuza. Geç konuşur, yara-
maz, hareketli diye düşündük. Tabi 

doktorlarımızın dediğine göre erken 
yaşta fark edip, erken yaşta inadımı-
zı kırıp eğitime başlamışız. Şimdilik 
eğitimlerimiz iyi gidiyor. 

ELLERİNİ YANAKLARIMIZA 
KOYARAK GÖZLERİMİZE BAKIYOR

SOBE’ye başvurumuzdan son-
ra biraz sıra vardı. Onu bekledik ve 
sonra davet edildik. İlk eğitimlere 
burada başladık. Ankara’ya gide-
medik çünkü git gel bizim için çok 
zorlayacaktı. SOBE’de Yusuf ilk ola-
rak oyunlarla eğitim almaya baş-
ladı. Şartlandırma ile, yeni bir şey 
öğrendiğinde veya istenileni yaptı-
ğından ödüllendirildi. Bu şekilde çok 
ilerleme kaydetti. İstediği bir şeyi 
elde edebilmek için öğretmeninin 
istediklerini yaptı. Eşleştirme kartları 
ile eğitim aldı. Ses çıkarma, denile-
ni tekrarlama gibi eğitimler aldı ve 
bunları öğrendi. Taklit yeteneği ka-
zandırarak kelime sayısını artırmaya 
çalıştık. Bu şekilde gelişim sağlandı. 
Davranışsal olarak da birçok takın-
tımızı yendik. Nesnelere, eşyalara 
düşkünlüğü vardı Yusuf’un. Mesela 
biz SOBE’ye derse gelirken, elimiz-
de ketçap, mayonez şişesi olurdu. 
Bu takıntıları yendik. Şimdi sadece 
heyecanlandığında veya sinirlendi-
ğinde bağırma ve el çırpa alışkanlı-
ğı kaldı. Yaşıtları ile çok oynamıyor, 
sosyalleşemiyor ama onu da halle-
deceğiz. Artık bir oyuncak olduğu 
zaman onunla nasıl oynaması ge-
rektiğini düşünüyor ve bulmaya ça-
lışıyor. Göz teması eskiden yoktu hiç 
şimdi bu konuda gelişim kaydettik. 
Şimdi ödül kazanmayı öğrendiği için 
istediği bir şey olduğu zaman ellerini 
yanaklarımıza koyarak gözlerimize 
bakıyor. ‘Ben sizinle göz teması ku-
ruyorum, istediğimi yapın’ demeye 
çalışıyor.

EĞİTİMLERE BURADA 
DEVAM EDECEĞİZ

Maddi olarak bize SOBE’den çok 
yardımcı oluyorlar. Çünkü ailelerin 
tek başına baş edebileceği bir du-
rum değil. Burs olanağı var. Çünkü 
bu çocukların kazanılmasını isteyen 
bir yer burası, maddi bir kazanç sağ-
lama derdinde değiller. Otizmin aile-
lere büyük bir maddi külfeti var. Atla 
terapi, havuz terapisi gibi eğitim al-
maları gerekiyor. SOBE’de yaşanan 
gelişimin farkındayız. Biz Yusuf’un 

eğitimlerine elimizden geldiği kadar 
burada devam edeceğiz. Elimizden 
gelmediği durumlarda da destek 
isteyeceğiz. İnşallah SOBE bize yar-
dımcı olmaya devam eder. 
KİMSE BAŞINA GELMEDEN BİLMİYOR

Burada haftada iki saat eğitim 
alan bir ailenin aylık olarak 1600 TL 
gibi bir ödeme yapması gerekiyor. 
Devlet bunun sadece 458 TL’sini 
karşılıyor. Buraya asgari ücretle ça-
lışıp çocuğunu eğitime getiren ai-
leler var. O yüzden zor bir durum. 
Allah’tan SOBE bu konuda yardım-
cı oluyor. Durumu müsait olmayan 
ailelere burs imkanı sağlanıyor. Ço-
cukların buradaki eğitimlerinin ya-
nında evde de eğitimlerine devam 
etmeleri lazım. Onlar da ayrıca bir 
külfet aileler için. Otizmin maddi 
olarak çok zorluğu var. Herkes ço-
cuğunun bir an önce iyileşmesi için 
elinden geleni yapıyor. SOBE’nin 
desteği de olmasa kimse bu maddi 
ihtiyacın altından kalkamaz. Bir de 
farkındalık çok önemli. Kimse başına 
gelmeden bilmiyor bu özel durumu. 
Devlet de bunu bilerek insanlara 
yardımcı olursa otizmli bireylerin ai-
leleri için çok iyi olur. 
BİZE KARŞI ÖNYARGILI OLMASINLAR

Otizmden en önemli konu tabi ki 
erken teşhis. Bizde eşim bu konuda 
bilgili olduğu için farkına vardı. Göz-
lemek çok önemli çocuğu. Göz te-
ması, kendi etrafında dönme, konuş-
ma güçlüğü gibi çok basit bir şekilde 
teşhis edilebilir. Sadece dikkat gere-
kiyor. Tabi bir de otizmde ailelerin 
sorunu toplum baskısı. Çocuklarımız 
markette, sokakta, parkta farkı ha-
reketler yapabiliyor. Bize farklı gözle 
bakmasınlar. Önyargılı olmasınlar. 
Bu çocukların sadece odaklanma 
sorunu var. Adına hastalık bile deni-
lemiyor, sadece özel bir durum bu. 
Hastaneye gittiklerinde fobileri var 
korkuyorlar, doktorlar bile farkında 
olmuyor bu özel durumun. Şiddet 
eğilimli değiller, sadece yalnız kalıp 
kendi hallerinde vakit geçirmek isti-
yorlar. Eğitim aldıkları zaman bunu 
atlatabiliyorlar. Burada %90 raporu 
olan çocuklarımız var onlar bile iler-
leme sağlıyor. Toplum bu konuda 
bize yardımcı olursa, çocuklarımız 
bu özel durumu daha rahat ve kolay 
atlayabilir. 

ÇOCUKLARINI GİZLEYEN 
AİLELER VAR

Bu özel durumun tam olarak 
teşhisini tıpta koyamıyor. Kimse 
benim çocuğumun başına gelmez 
diye düşünmesin ve böyle bir şey 
varsa hemen kabullensin. Keşke bir 
ilacı olsa bu özel durumun, içinde 
geçse tamamen… İlk olarak kabul-
leneceksiniz, daha sonra doğru in-
sanlarla temasa geçerek eğitimlere 
başlayacaksınız. Sağlıklı beslenme 
de çok önemli bu konuda ama en 
önemli nokta eğitim. Eğitim vere-
rek hayata adapte edilebiliyor bu 
çocuklar. Birçok hurafe konuşuluyor 
toplumda. Bunlara kulak asmamak 
lazım. Konya bu konuda çok şanslı. 
Hem Selçuklu Üniversitesi’nde hem 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 
bu konuda uzman doktorlar var. Ve 
tabi ki SOBE var. SOBE gibi yardım-
sever insanların olduğu bir vakıfa 
geldikleri zaman aileler, zaten her-
kes maddi ve manevi her türlü yar-
dımcı olmaya çalışıyor. Çocuklarını 
toplumdan gizleyen insanlar var. Bu 
röportajları okuyarak belki onlar da 
cesaret kazanır ve çocuklarına eği-
tim vermeye başlar. Ben çocuğumu 
buraya getirirken iş yerimle sorunlar 
yaşıyorum, belki en sonunda işten 
çıkarılacağım. Ama çocuğum için bu 
yapmak zorundayım. Kimse kork-
masın, çocuklarını buraya getirsin-
ler. Hepimizin istediği, çocuklarımız 
kendi ayakları üzerinde durabilsin, 
bu bize yeter. 

BÖYLE BİR 
BELEDİYECİLİK GÖRMEDİM

Son olarak SOBE ve Selçuklu 
Belediyesi’nden bahsetmek gere-
kirse; ben işim gereği Türkiye’nin 
birçok ilinde yaşadım. Kendim İzmir 
Karşıyaka’da doğup büyüyen bir in-
sanım ve son 1 senedir Konya’da ya-
şıyorum. Ben yaşadığım hiçbir yerde 
böyle bir belediyecilik görmedim. 
Buranın (SOBE) kurulması ve bütün 
eksikleri ile sürekli olarak ilgilenil-
mesi, ayrıca üniversitelerden buraya 
uzmanların gelerek ailelere seminer 
vermesi bizler için çok büyük şans. 
Belediye başkanları sürekli gelerek 
bizi ziyaret ediyorlar. Burası zaten 
üniversite yerleşkesi gibi, çok mem-
nunuz. Çok teşekkür ederiz emeği 
olan herkese.”
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Hasta çocukların yüzü ‘sabır bebek’ ile güldü

Konya’da bir grup lise öğrenci-
si, öğretmenlerinin yardımıyla öğ-
rendikleri “amigurumi” tekniğiyle 
ördükleri ve “sabır bebek” adını 
verdikleri oyuncakları, hastane-
de tedavi gören çocuklara hediye 
etti. Atatürk Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde öğrenim gö-
ren yaklaşık 15 öğrenci, çeşitli 
rahatsızlıkları nedeniyle hastane-
de tedavisi devam eden çocukları 

mutlu etmek için harekete geçti. 
Öğrenciler, okul müdürü ile öğret-
menlerinden destek alarak, hasta 
çocuklar için organik iplerden, yı-
kanabilir “amigurumi” bebekler 
örmeye karar verdi.

Sağlık hizmetleri öğretmeni 
Mihriban Eser’in öncülüğünde, 
oyuncakları örmeyi öğrenen öğ-
renciler, bunlara “sabır bebek” 
ismini verdi. Hastanede ziyaret 

ettikleri çocuklara önce mini kon-
ser veren öğrenciler, ardından ör-
dükleri bebekleri dağıtarak onların 
yüzünü güldürdü.

BEBEKLERİ DERS 
ARALARINDA ÖRDÜLER

Okul müdürü Zafer Sonel, 
öğrencilerin öğle araları ve boş 
zamanlarında yaklaşık 65 bebek 
ördüğünü söyledi. Bebeklerin 
Beyhekim Devlet Hastanesinde 

yatan hasta çocuklara hediye edil-
diğini belirten Sonel, “Bebekleri 
hasta yatağında yatan çocuklara 
verdiklerinde hem onların hem de 
öğrencilerimizin mutluluğu gözle-
rinden okunuyordu. Emeği geçen 
öğretmen ve öğrencilerimize te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu. 
Proje kapsamında öğrencilerin 
birçok erdem kazandığını dile ge-
tiren Sonel, “Öğrencilerimiz sabır-

lı olmayı ve üretmeyi öğrenerek 
paylaşmanın tadına vardı.” ifade-
sini kullandı.

‘UZUN UĞRAŞLARIMIZA 
DEĞDİĞİNİ FARK ETTİK’

Sağlık Hizmetleri Bölümü’nde 
okuyan 11. sınıf öğrencisi Akkız 
Sarıgül ise ördükleri “sabır bebek-
leri” hediye ederek hasta çocukları 
mutlu etmek istediklerini anlattı. 
Sarıgül, “Öğretmenlerimiz bize 

hem örgü örmeyi hem de bebek-
leri örerken sabretmeyi öğretti. 
Proje sayesinde ekip çalışmasını 
ve yardımseverliği de öğrendik. 
Bebekleri hediye ettiğimiz hasta 
çocukların yüzündeki o kocaman 
gülümseme ve gözlerindeki parıl-
tıdan çok etkilendik. Uzun uğraş-
larımıza değdiğini fark ettik.” diye 
konuştu.
n AA

İHH Konya’dan Suriye’deki
fırınlara un desteği

Moro’da Ramazan bereketi 
yetimlerin duasıyla süslendi

Suriye’de savaşın başladığı 
dönemden beri mağdur halka yar-
dım eli uzatan Konya İHH İnsani 
Yardım Derneği, Suriyelilere umut 
olmaya devam ediyor. Konya İHH 
İnsani Yardım Derneği aracılığıyla 
gönderilen 1 TIR un İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın Suriye’de kurdu-
ğu ve desteklediği fırınlara ulaştı.

Konya İHH olarak ‘Ramazan 
Birlikte Güzel’ diyerek başladıkları 
Ramazan çalışmalarında Suriyeli 
kardeşleri unutmadıklarını ifade 
eden Konya İHH Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, “Konya İHH olarak 
Ramazan Birlikte Güzel diyerek 
başladığımız Ramazan çalışma-
larımızda Suriyeli kardeşlerimizi 
unutmadık. Halkımızın desteğiyle 
kardeşlerimizin iftar sofralarına 
ekmek olsun diye vakfımızın Suri-
ye’de açtığı ve desteklediği fırınlara 
un gönderdik. İçinde bulunduğu-
muz Ramazan ayı vesilesi ile İslam 

coğrafyalarındaki sıkıntıların sona 
ermesini rabbimden niyaz ediyo-
rum. Bu sıkıntılar devam ederse de 
halkımızın desteğiyle ümmet coğ-
rafyasında çalışmalarımıza daha 
yüksek performansla devam ede-
ceğiz. Dünyanın farklı yerlerinde 
zulüm gören, mağdur olan, dara 
düşen Müslümanlar için zekâtla-
rınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve 
kumanyalarınızı iyilik hareketimi-
ze katabilir ve Ramazan boyunca 
gerçekleştireceğimiz kampanyala-
rımıza destek olabilirsiniz. Bağışçı-
lar; FITRE yazıp 4272’ye SMS gön-
dererek 23 TL, IFTAR, KUMANYA 
ya da BAYRAMLIK kelimelerinden 
birini yazıp 4262’ye SMS gönde-
rerek 5 TL, Konya İHH’nın banka 
hesaplarından, internet sitesin-
den online olarak, Konya İHH ve 
Ramazan ayı içerisinde kurulan 
stantlar aracılığıyla yardımda bu-
lunabilirler” dedi. n HABER MERKEZİ

Dost Eli Derneği Ramazan ayı-
nın rahmet ve bereketi ile farklı 
coğrafyalarda çalışmalarına devam 
ediyor. Moro’da yetim evleri açan 
ve yardım çalışmalarıyla yoksul 
halkın yaralarını sarmaya çalışan 
Dost Eli Derneği Ramazan ayına 
özel programlarla yetimler başta 
olmak üzere ülkenin yoksul halkı 
ile bir araya geldi. Ülkede 7 bin ki-
şiye temel gıda dağıtımları gerçek-
leştiren dernek farklı noktalarda da 
iftar sofraları kuruldu. Başta yetim 
çocuklar olmak üzere her yaştan 

birçok katılıcının bir araya geldiği 
iftar programında kardeşlik birlik 
ve beraberlik duygusu üzerine ko-
nuşmalar yapılırken yetimler yap-
tıkları duayla kalplere dokundular. 
Binlerce kilometre uzaktan Türki-
ye’den Müslüman kardeşlerinin 
desteği ile bir arada iftar edebilme 
imkânı bulan Moro halkı, bunun 
ancak samimi bir kardeşlik bağı 
ve paylaşma duygusuyla gerçek-
leştiğinin farkında olduklarını ifade 
ettiler.
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Hz. Ebubekir Camii’nde bin 500 kişi aynı anda namaz kılabiliyor. Modern 
görünüşüyle dikkat çeken cami aynı zamanda hafızlık ve irşat eğitimi de verilen bir külliye olma özelliği taşıyor

Modern bir külliye
Geçtiğimiz günlerde açılışı ger-

çekleştirilen Selçuklu Müftülüğü 
ve yanındaki Hz. Ebubekir Camii, 
farklı bir konsepti içinde barındırı-
yor. Özellikle Hz. Ebubekir Camii, 
sadece bir ibadet alanı değil aynı 
zaman Külliye niteliği taşıyor. Hz. 
Ebubekir Camii’nin içerisinde ders-
likler ve kitaplıklar bulunuyor. Ba-
yanlar ve erkekler ayrı olmak üzere 
burada hafızlık eğitiminin yanında 
çeşitli sohbetler de gerçekleştirile-
biliyor. Öğrenciler veya vatandaşlar 
buradaki kitaplardan ve sınıflardan 
yararlanabiliyor. Ayrıca Camii ol-
dukça modern bir şekilde yapılmış 
durumda. Cam kaplama tekniğinin 
kullanıldığı cami, etkileyici bir görü-
nüme sahip. Camii’nin mimarisiyle 
ilgili sorularımızı yanıtlayan Mimar 
Mehmet Necmi Öksüzoğlu, cami 
hakkında önemli bilgiler verdi.

Kısaca hayat hikâyenizden 
bahsedebilir misiniz?

Ben Mehmet Necmi Öksüzoğlu 
20.01.1969 Konya doğumluyum. 
İlkokul, ortaokul ve liseyi Konya’da 
okudum. Selçuk Üniversitesi Mimar-
lık Bölümünden 1991 yılında mezun 
oldum. Askerliğimi yedek subay ola-
rak Konya personel okulunda 4 ay, 
Diyarbakır 2.Taktik Hava Kuvvetleri 
2.Taktik İstikam İnşaat Tabur Ko-
mutanlığında yaptım.1994 yılında 
evlendim.4 çocuğum var.1993 yı-
lında beri Konya’da serbest mimar 
olarak çalışmaktayım. 

Sizi mimar olmaya yönlendiren 
sebep neydi? Niçin mimarlık 

bölümünü seçtiniz?
Mimarlık mesleğine yönlendi-

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

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

teknik bilgileri ve camiyi farklı 
kılan özellikleri nelerdir?

Söz konusu Hazreti Ebubekir 
Camii ve Selçuklu Müftülüğü ‘nün 
2016 yılında ruhsatı alınmış, 2018 
yılında 2 bina halinde inşa edilmiştir. 
Camimiz, tüm cephelerinde büyük 
sivri kemerlerle etkileyici mimari 
bir görünüşe sahiptir. Cam kapla-
ma tekniğiyle modern bir görünüşe 
sahiptir. Kubbesinde 4 yönde ışık-
landırma ve havalandırma amaçlı 
basık kemerli pencereler mevcut-
tur. Dış köşe cepheleri sivri yarım 

kemer pencereleriyle kompozisyon 
tamamlanmaktadır. 4 adet fil ayağı 
dışında direksiz cami tiplerimizden-
dir. U şeklindeki mahfil katında ve 
kenarlarında ve kolon yoktur. Ana 
cemaat mahalinin görüşü açıktır. 
Zemin katı brüt 800 metrekare, 
mahfil katı 400 metrekare, toplam 
1200metrekarede 1500 kişi namaz 
kılabilir. Bodrum ve zemin kat topla-
mı 1600 metrekaredir. Gençlik mer-
kezi kütüphane hafızlık eğitimi, irşat 
eğitimi ve teravihde kreş hizmeti 
vermektedir. Selçuklu müftülük 
binası ise toplam 3500metrekare 
alanda hizmet etmektedir. Selçuklu 
müftümüz Nusret Karabiber ho-
camıza böyle bir bina yaptırmaya 
karar verdiği için teşekkür ederim. 
Ayrıca inşaatın yapım hizmetini ve-
ren inşaat mühendisi Ahmet Çakır 
beyefendiye teşekkürlerimi suna-
rım. Müftülük yazışmalarından ve 

caminin mimari tasarımı bittikten 
sonra diğer bütün projeleri tamam-
layıp ruhsat işlemleri tarafımdan ko-
ordine edilerek ilgili belediyesinden 
inşaat ruhsatnamesi alınmaktadır. 
Bütün ilçe müftülüklerimize yakın 
ilgi ve sağladıkları kolaylıklar için te-
şekkür ederiz.

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

Camileri büyük çoğunlukla der-
nekler tarafından yaptırıldığından 
yöneticileri inşaattan anlamadığın-
dan, uygulamada hatalar, çirkin 
eklemeler, tezyinatlar yapılıyor. 
İkaz ettiğimizde dahi düzeltmedik-
leri gibi, teknik elemanları olmayan 
şeylerle suçluyorlar. Kendilerinin 
bu işi daha iyi bildiklerini bile ifade 
edebiliyorlar. Camii yapımına çeki 
düzen verilmesi mimarın uygula-
mada mutlaka bilfiil yer alması ge-

rekir. Camilerin yapım tekniği olarak 
kalıp, demir, beton imalatları ve çatı 
kaplamaları genellikle alüminyum 
veya kurşun kaplama, dış cepheler-
de ise mermer ve traverten kaplama 
yapılmaktadır.

Hat Sanatı ve nakış işlemeler 
anlamında camii neler var?

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

Eserlerinizi yaparken 
yaratıcılığınız için herhangi 
bir esin kaynağınız var mı?

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

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

arzu ettiğiniz bir proje var mı?
Şu an camii projesi çalışmaları-

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

Bir mimar olarak gençlere 
neler tavsiye edersiniz?

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

Modern, İlginç
Mimarili Camiler
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Jandarma ormanlık alana 
ekilmiş kenevir elegeçirdi

Uyuşturucu operasyonunda
2 kişi adliyeye sevkedildi

Karaman’da jandarmanın dü-
zenlediği operasyonda 125 kök 
kenevir bitkisi ele geçirildi. Alınan 
bilgiye göre, Merkeze bağlı Güçler 
köyü Kumtepe Mevkiinde bulunan 
ormanlık alanda kenevir bitkisi 
ekildiği ihbarı üzerine İl Jandar-
ma Komutanlığı ekipleri, çalışma 

başlattı. Kenevirin ekildiği yeri ta-
kibe alan ekipler, bölgeye gelen ve 
otomobille kaçmaya çalıştığı iddia 
edilen M.T. (30) ve M.T’yi (33) kıs-
kıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 
Ekili kenevirler sökülerek imha 
edilirken, 2 şüpheli İl Jandarma 
Komutanlığına götürüldü. n İHA

Karaman’da düzenlenen uyuş-
turucu operasyonunda bin 820 
adet uyuşturucu hap ele geçiril-
di.  Karaman İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, F.N. ve 
S.E.’nin kente uyuşturucu hap ge-
tireceği bilgisini aldı. Yapılan tek-

nik takibin ardından ekipler, şüp-
helilerin içinde bulunduğu aracı 
kent merkezi girişinde durdurdu.  
Araçta yapılan aramada, bin 820 
adet ecstasy hap ele geçirildi. Gö-
zaltına alınan 2 şüpheli, emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi.  n AA

Muğla’da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 
59 yaşındaki Ayhan İçöz’ün organları, organ nakli bekleyen 4 hastaya umut oldu

Organlarıyla 4 
kişiye umut oldu

Muğla’da geçirdiği beyin kana-
ması nedeniyle kaldırıldığı hastane-
de beyin ölümü gerçekleşen Ayhan 
İçöz’ün organları, 4 kişiye nakledile-
cek. İçöz, dün sabah geçirdiği beyin 
kanamasının ardından Başkent Üni-
versitesi Konya Hastanesine sevk 
edildi. Gece yoğun bakıma kaldırılan 
İçöz’ün sabah beyin ölümü gerçek-
leşti.

Hastanenin Organ Nakil Koordi-
natörü ve başhekim yardımcısı Dr. 
Hakan Erdoğan’ın girişimleri sonu-
cu ailesi ikna edilen İçöz’ün organ-
larının tamamı bağışlandı.

Yapılan tahliller neticesinde ger-
çekleştirilen operasyonun ardından 
İçöz’ün karaciğeri Akdeniz Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 
gönderildi. İçöz’ün sağ böbreği ise 
Başkent Üniversitesi Konya Hasta-
nesinde nakil bekleyen bir hastaya 
nakledilecek.

Korneaları ise nakil bekleyen 
hastalara nakledilmek üzere belirle-
nen hastanenin göz bankasına gön-
derilecek. Operasyonu gerçekleşti-
ren Dr. Hakan Erdoğan, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, Muğla’da beyin 
kanaması geçiren hastanın dün sa-
bah saatlerinde hastanelerine sevk 

edildiğini söyledi.
Yoğun bakıma alınan hastanın 

yapılan tüm müdahaleye rağmen 
kurtarılamadığını ifade eden Erdo-
ğan, “Beyin ölümü gerçekleşen has-
tanın yakınlarıyla bir görüşme yapa-
rak organ nakli bekleyen hastalarla 
alakalı bilgi verdik. Ülkemizde organ 

nakli bekleyen binlerce hasta için bu 
bağışın öneminden bahsettik.” diye 
konuştu.

Erdoğan, hasta yakınlarının acı-
larını bir kenara bırakıp organ bek-
leyen hastalara umut olabilecek bir 
karar verdiğini anlattı.

Bağışlanan organların en kısa 
sürede uygun hastalara nakledile-
ceğini belirten Erdoğan, şunları kay-
detti: “Hastamızın yakınları, İçöz’ün 
kullanılabilecek tüm organlarının 
bağışlanmasına izin verdi. Biz yaptı-
ğımız tahliller neticesinde hastamı-
zın karaciğer, böbrek ve kornealarını 
aldık. Bağışlanan organlar 4 aileye 
umut kapısı oldu. Karaciğer Akde-
niz Üniversitesi Tıp Fakültesine, sağ 
böbrek ise kendi hastanemiz bün-
yesindeki bir hastaya nakledilecek. 
Alınan kornealar da göz bankasına 
gönderilecek.”
n AA
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Üzerine kaynar süt dökülen ikizlerden biri hayatını kaybetti
Ereğli ilçesinde üzerine kaynar 

süt dökülen ikiz kardeşlerden biri 
kontrol amacıyla hastaneye götü-
rülürken yolda fenalaşarak hayatını 
kaybetti. 

Olay, bir hafta önce Ereğli ilçe-
sinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, bir erkek ve bir kız olarak 
dünyaya gelen 2 yaşındaki ikiz kar-
deşler, oyun oynadıkları sırada kay-
namakta olan süt kazanının dev-
rilmesi sonucu haşlandı. Yaklaşık 
bir hafta önce Ankara’da bir yanık 
ünitesine sevk edilen Tuncer Efe 
Dönmez ile Songül Naz Dönmez 
isimli ikizler, burada yapılan teda-
vilerinin ardından taburcu edildiği 
iddia edildi. Bir haftalık sürecin ar-
dından tedavi gördükleri hastaneye 
kontrole gittikleri sırada ikizlerden 
Tuncer Efe Dönmez, Konya’nın 
Kulu içesi Makas Köprülü Kavşağı 
yakınlarında fenalaştı. Kulu Devlet 

Hastanesi Acil Servisine götürülen 
Tuncer Efe’nin hayatını kaybettiği 
belirlendi. 

Minik Tuncer Efe’nin cansız 
bedeni otopsi için hastane morgu-

na kaldırılırken, kız kardeşi Songül 
Naz’ın ise ambulansla Konya’ya 
sevk edildiği öğrenildi. Hayatını 
kaybeden Tuncer Efe Dönmez’in 
vücudunun yüzde 16 yanık olduğu 

belirtildi. Çocuklarının hayatını kay-
bettiğini öğrenen Tuncer Efe’nin 
ailesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Define arayan 7 kişi 
suçüstü yakalandı

Ağlardan kurtarıp
tekrar suya bıraktılar

Derbent ilçesinde 2’nci derece 
sit alanında kepçe ile define ara-
yan 7 kişi suçüstü yakalanarak gö-
zaltına alındı. Konya İl Jandarma 
Komutanlığı’na bağlı Derbent İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
gece saat 00.30 sıralarında ilçeye 
bağlı Aylıdere Yaylası’nda bulunan 
2’nci derece sit alanı olan bölgede 
kepçe ile kaçak kazı yapıldığı bilgi-

sini aldı. Bunun üzerine harekete 
geçen ekipler, iki metre derinliğin-
de çukur kazarak define aradıkları 
tespit edilen M.A.E., Y.Ş., E. K., 
Ü.C., O.K., V.Ö. ve K.D.’yi suçüstü 
gözaltına aldı. Kepçe ve kepçeyi ge-
tirdikleri TIR’a el koyulurken, şüp-
helilerin ifadelerinin ardından adli-
yeye sevk edileceği belirtildi.
n DHA

Konya’da gölde takıldığı ağ göz-
lerinden kurtarılan canlı balıklar, 
görevliler tarafından tekrar suya 
bırakıldı. 

Konya’nın Ilgın ilçesinde, Tarım 
ve Orman Müdürlüğü tarafından 
kaçak su ürünleri avının önüne 
geçebilmek amacıyla yürütülen 
denetim ve kontrollerin sürÜYOR. 
Denetimlerde göl yüzeyine avlan-

mak amacıyla serildiği belirlenen 4 
bin 800 metre balıkçı ağı ele geçi-
rildi. Balıkçı ağları gölden toplanır-
ken, ağ gözlerine takılmış vaziyette 
canlı olduğu belirlenen balıklar ise 
tekrar göl sularına salındı. Kaçak 
avlanmaya yönelik gerçekleştirilen 
denetimlerin aralıksız devam ede-
ceği belirtildi.
n AA
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Anneler Günü kendini 1600’lü 
yıllarda İngilizler ‘in “Mothering Sun-
day” (Anneler Pazarı) kutlamalarında 
gösterdi. Hıristiyanlığın Avrupa’ya 
yayılmasından sonra “Anneler Pa-
zarı” kutlamaları ruhani bir güç sayı-
lan “Anneler Kilisesi” ni onurlandırmak 
amacıyla düzenlenmeye başlandı, do-
ğurganlık ve inanç yine bir araya geldi. 

İçinde bulundukları dönemde 
zor koşullar altında yaşayan ve çoğu 
zaman çalıştıkları yerlerde barınan 
İngilizler bu özel günde izinli sayılırlar 
ve tüm günlerini evlerinde anneleri ile 
geçirirlerdi. Hatta biraz da Hristiyan ale-
minin yortu geleneğinin etkisiyle olsa 
gerek “mothering cake” adını verdikleri 
bir tür pasta götürme adeti yerleşmişti. 

Hristiyanlığın Avrupa’da yaygın-
laşmasından sonra bu kutlama, onlara 

hayat veren ve kötülüklerden koruyan 
ruhani bir güç sayılan “Anneler Kilise-
si” ni onurlandırmak amacıyla değişti. 
Zamanla kilise festivali Anneler pazarı 
kutlamaları ile birleşerek, beraber kut-
lanmaya başlandı. 

Ülkemizde ise 1955 yılından beri 
mayıs ayının ikinci pazar gününde an-
neler günü kutlanıyor. 

BABALAR GÜNÜ  
Babalar Günü… Acaba Anneler 

Günü’ne karşı bir gün olarak mı ortaya 
çıktı. Bir çok kişi belki de Babalar Gü-
nü’nün de bir tarihçesi olduğunu bilmi-
yor. Aslında Anneler Günü kadar eski 
olmasa da Babalar Günü’nün de 91 yıl-
lık bir geçmişi var. Ama bazı tarihçiler, 
Babalar Günü’nün Antik Roma’da bile 
kutlamasının yapıldığını belirtiyorlar.

Haziran ayının 3. Pazarı olarak kut-

lanan Babalar gününün 
tarihçesi için elimizde iki 
farklı kaynak var. Bazı 
araştırmacılar tarih be-
lirtmezken Babalar Gü-
nü’nün Batı Virginia’da 
ortaya çıktığını savunu-
yor. Bu araştırmacılar 
Batı Virginia’da yaşayan 
John Dowdy’nin annesi 
öldükten sonra onun 
yerini alan babası için 
böyle bir gün kutlanmasını istediğini 
söylüyor. 

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 
1910’da Washington’ın Spokane şeh-
rinde kutlanmıştır. Bu tarihten sonra 

ABD’nin diğer eyaletlerine 
yayılmıştır. Ancak Babalar 
Günü resmi olarak 1924 
yılında Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Calvin 
Coolidge’in desteğiyle 
kutlandı. 1966 yılında ise 
o dönemin başkanı Lyn-
don Johnson, her yıl ha-
ziran ayının üçüncü pazar 
gününün Babalar günü 
olarak kutlayacağını açık-

layan bir bildiri yayınladı. 
Ülkemizde 80’li yılların sonlarına 

doğru kabul gören Babalar Günü, bu 
yıl da Haziran ayının üçüncü Pazarı’nda 
kutlanıyor. 

Gerek anneler günü, gerekse ba-
balar günü hediyeler alınmakta ziyaret 
yapılmakta, günün anlamına uygun 
boy boy resimler çektirilmekte, sosyal 
medyada, sanal âlemde bu resimler 
paylaşılmakta. Peki diğer günler ne 
olacak peki?  Anneler, babalar hatırlan-
mayacak mı, ziyaret edilmeyecek mi? 
Aldığımız hediye ile günü kutlamış, yılı 
tamamlamış mı olacağız? Kapitalist 
sistem gayesi anneyi, babayı düşün-
mek değil. Bu günleri canlı tutarak , 
mal satmak, hediye satmak, para ka-
zanmak derdinde.

Müslüman bir yetişkin için namaz 
kılmak farz. Gerek farz namazlarında, 
gerekse diğer namazların son oturuş-
larında Rabbena duası okunmakta. 

Rabbena Duasında bakın ne diyor;  
Allah’ım! Bize dünyada iyilik, güzellik 

ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik 
ve nimet ver. Bizi ateş azabından koru. 
(Bakara, 2/201)

 Rabbimiz! Beni, anamı, babamı 
ve bütün mü’minleri hesap gününde 
(herkesin sorguya çekileceği günde) 
bağışla.”  (İbrahim, 14/41)

İster yakında olsun, ister uzakta 
olsun, ister hediye alsın, isterse hediye 
almasın, Müslüman bir çocuğun Rab-
bena duasından daha iyi bir hediyesi 
olabilir mi? 

Öyleyse evlatlar olarak namaza 
kesintisiz devam, anne ve babalarımıza 
kesintisiz dua için.

Cenabı Allah hayatta olan Anne ve 
babalarımıza hayırlı ömürler lütfetsin. 
Vefat edenlere rahmeti ile muamele 
etsin. 

Baki selamlar.

ANNELER ve BABALAR GÜNÜ

AK Parti Konya Milletvekili Gü-
lay Samancı, Beyşehir ve Hüyük 
ilçelerini ziyaret etti. Samancı, Bey-
şehir ilçesinde bazı esnafı ziyaret 
etti. Samancı, sohbet ettiği esnafın 
ramazan ayını ve yaklaşan bayram-
larını tebrik etti. Samancı’nın bir 

sonraki ziyaret adresi Hüyük ilçesi 
oldu. Samancı, burada kendisine 
eşlik eden Hüyük Belediye Başkanı 
Mehmet Çiğdem’le birlikte bir süre 
önce hizmete giren yeni devlet has-
tanesini ziyaret etti.

Samancı, hastanede servisleri 

gezerek yatarak ve ayakta tedavi gö-
ren hastalara geçmiş olsun dilekleri-
ni iletti, çalışanlara kolaylıklar diledi. 
Samancı, daha sonra Hüyük’e bağlı 
Çavuş ve Değirmenaltı mahallele-
rinde çilek üretimi yapan çiftçileri 
mesai yaptıkları tarlalarda ziyaret 

etti. Samancı, tarlalarda çalışan ka-
dınlarla da bir araya gelip sohbet 
ederken, üretimle alakalı kendisine 
aktarılan sorun ve talepleri de din-
ledi. Samancı, üreticilere verimli ve 
bereketli bir hasat sezonu geçirme-
leri dileğinde bulundu. n AA

Alperen Ocakları’ndan 
Vali Toprak’a ziyaret

Konya İş Kadınları’ndan
anlamlı iftar programı

Konya Alperen Ocakları Eğitim 
Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Baş-
kanı Avukat Seyit Özcan, Konya 
Alperen Ocakları Başkanı Musa 
Karaçor ve beraberindeki heyet 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’a nezaket ve hayırlı olsun ziya-
retinde bulundu.   Ziyarette Konya 
Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma Vakfı Başkanı Avu-
kat Seyit Özcan ve Konya Alperen 
Ocakları Başkanı Musa Karaçor ve 
beraberindeki heyet ile bir süre 
sohbet eden Vali Cüneyit Orhan 

Toprak ziyaretten dolayı Konya 
Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma Vakfı Başkanı Avu-
kat Seyit Özcan , Konya Alperen 
Ocakları Başkanı Musa Karaçor 
ve beraberindeki heyete teşekkür 
etti.  Ziyaret Vali Toprak’a Alpe-
ren Ocakları dergisi ile Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun konuşmalarının, 
makalelerinin, şiirlerinin ve onun-
la yapılan mülakatların derlendiği 
Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı hediye 
edildi.
n HABER MERKEZİ

Konya İş Kadınları Derneği (Kİ-
KAD) Üyeleri, Konya Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü-
ğü’nün çocuk evlerinde kalan ço-
cuklar ile iftar yemeğinde bir araya 
geldi. 

İftar yemeği programına Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın 
eşi Dr. Funda Toprak, Garnizon 
Komutanı, Konya 3. Ana Jet Üssü 

Komutanı, Jandarma Komutanı ve 
Cumhuriyet Başsavcısı’nın eşleri, 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü yetkilileri ve KİKAD 
Üyesi iş kadınları katıldı. KİKAD 
Başkanı Av. Zeynep İspir Aktuna, 
iftar yemeği programına katılan-
lara teşekkür etti, birlikte fotoğraf 
çektirildi.
n HABER MERKEZİ

Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit MEB’in, ortaöğretimde reform diye nitelediği Yeni Ortaöğretim Sisteminin 
okullar arasında var olan eşitsizliği daha da derinleştirerek, eğitimdeki ticarileşmenin kapısını ardına kadar açacağını söyledi

Eğitimde ticarileşmenin
kapılarını aralayacak!

Eğitim-İş’in Gedavat Parkındaki 
basın açıklamasına Eğitim-İş Kon-
ya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, 
yönetim kurulu, sendika üyeleri-
nin yanı sıra, CHP Konya il Başkanı 
Barış Bektaş, ilçe başkanları, ADD 
Konya Şube Başkanı Sinan Düzenli, 
gençlik Kolları üyeleri, Cumhuriyetçi 
Kadınlar Derneği Konya Şube Baş-
kanı Seher Livatyalı katılarak destek 
verdiler.

MEB’in uygulamaya hazırlandığı 
Yeni Orta Öğretim Sistemine tepki 
gösteren Eğitim-İş Konya Şube Baş-
kanı Özgür Ulaş Yiğit, “Ben yaptım 
olducu anlayışın egemen olduğu, ta-
mamen ideolojik bakış açısıyla kağıt 
üstünde gerçekleştirilen değişiklik-
lerle çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin 
yok edilmeye çalışıldığı bir süreç ya-
şamaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı, 
şimdi de ortaöğretimde “reform!” 
diye nitelediği yeni bir modeli haya-
ta geçirmeye hazırlanıyor. Bilindiği 
üzere AK Parti iktidarda olduğu 17 
yıl boyunca 7 kez Milli Eğitim Ba-
kanı değişmiş, her gelen bakan ön-
cekinin tersi uygulamaları reform 
olarak yutturmaya çalışmıştır. Daha 
yeni uygulamanın sonuçları belli 
olmadan başka bir uygulamaya ge-
çilirken, eğitim sisteminde yapılan 
köklü değişiklik sayısı 15’e ulaşmış-

tır. MEB’in ideolojik bir tercihle uzun 
süredir yürüttüğü dönüşüm prog-
ramı neticesinde, meslek liseleri ve 
imam hatip liselerinin ortaöğretim 
içerisindeki payı sistematik biçim-
de arttırılmıştır. Bu politikanın bir 
sonucu olarak, sınav sistemlerinde 
değişikliğe gidilmiş ve genel akade-
mik eğitim baskılanmaya çalışılmış-
tır. Öğrencilerin meslek liselerine, 
imam hatip liselerine ve açık liseye 
fiili olarak yönlendirilmesi, sınav 
sisteminin bu amaca uygun olarak 
yapılandırılması, yoksul ailelerin ço-
cuklarının hayatlarına camdan du-
varlar örmüş, yükseköğretime geçiş 
sürecini daha baştan belirler hale 
gelmiştir” dedi.
‘EĞİTİMDE TİCARİLEŞMENİN KAPISI 

SONUNA KADAR AÇILACAKTIR’
Özgür Ulaş Yiğit getirilmek is-

tenilen sistemle eğitimde ticarileş-
menin kapısının sonuna kadar açıla-
cağına dikkat çekerek, “Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı ve 
2020-21 yılında 9. Sınıflardan başla-
yarak kademeli geçiş yapılması plan-
lanan yeni sisteme göre; ders sayısı 
azaltılacak, liselere kariyer ofisleri 
açılacak, 12. Sınıflarda ders saatleri 
azaltılıp destek çalışmaları yapıla-
cak, bilgi kuramı zorunlu ders ola-
cak, her öğrenci üniversitedeki gibi 

kendi istediği dersleri seçebilecektir. 
Ancak MEB’in 2023 Vizyon Belgesi 
ile birlikte değerlendirildiğinde kar-
şımıza başka bir tablo çıkmaktadır. 
MEB, ‘esnek ve modüler yapı’ uy-
gulamasını imam hatip okulları için 
de planlanıyor. Bu hedefle uyumlu 
sadece imam hatip okullarının ol-
ması, genel ortaöğretimde geçişlili-
ğin sadece Anadolu liseleri ve imam 
hatip liseleri arasında olmasına 
neden olacaktır. Geçmişte denen-
miş ve ülkemizdeki okulların fiziki 
eşitliği sağlanamadığı için başarısız 
olmuş kredili sistemin benzeri olan 
bu sistem, okullar arasında var olan 
eşitsizliği daha da derinleştirecek, 
eğitimdeki ticarileşmenin kapısını 
ardına kadar açacaktır. Yeni sistem-
de matematik, fizik, kimya, biyoloji, 
tarih, felsefe, beden eğitimi, müzik, 
resim gibi gençlerin pozitif bilimler-
le, sanatla, sporla temasını sağlayan, 
neden sonuç ilişkisi kurmasını öğre-
neceği ya da kişisel gelişimine fayda 
sağlayacak dersler seçmeli ders ola-
rak belirlenirken, din kültürü ve ah-
lak bilgisi dersinin zorunlu ders ola-
rak belirlenmesi, Bakanlığın modern 
söylemleri altında bilimsellikten ne 
kadar uzak bir anlayışın yattığını 
tekrar göstermiştir.”

‘SİSTEMLE İLGİLİ BAKANDAN 

SORULARIMIZIN CEVABINI 
İSTİYORUZ’

Basın açıklamasının sonunda 
Milli Eğitim Bakanından şu soruların 
cevaplamasını isteyen Özgür Ulaş 
Yiğit, “Bakan Selçuk’a soruyoruz. 
Kariyer ofisleri tüm okullarda açı-
labilecek midir? Açılacaksa bu ofis-
lerde kimler görev alacaktır? Milli 
Eğitim Bakanlığı, okulu bir iş bulma 
kurumu olarak mı yoksa öğrenciyi 
psikolojik, akademik ve davranış 
açısından geleceğe hazırlayan bir 
kurum olarak mı tanımlamaktadır? 
Rehberlik servislerinin güçlendiril-
mesi, desteklenmesi yerine ‘kariyer 
ofisi’ uygulamasına neden ihtiyaç 
duyulmuştur? Her ayrıntısının plan-
lanmasına akademisyenlerin ve 
uluslararası uzmanların da katıldığı 
ifade edilen bu çalışma tüm paydaş-
ların görüşü, katkısı, eleştirisi alın-
madan neden damdan düşercesine 
açıklanmıştır? Eğitim-İş olarak, ül-
kemizin geleceğini oluşturacak yeni 
kuşakların akıl, bilim ve sanat orta-
mında barış ve huzur içinde verilen 
bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi 
için her türlü katkıyı sunacağımızı; 
aksi yöndeki her türlü dayatmanın 
da karşısında olacağımızı kamuo-
yunun bilgisine sunarız” şeklinde 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Milletvekili Samancı ilçeleri ziyaret etti

haber@konyayenigun.com
HASAN 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

 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



28 MAYIS 2019 9İLAN

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür.

İbrahim Semih ÖRÜM
T.C: 13433641252

Z-492

 

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN :
a) ADI : MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.   
b) ADRESİ : Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA   
c) TEL : 0 850 251 30 00   FAX: 0 332 255 00 85   
d) KAYITLI E-POSTA : meram.dagitim@hs02.kep.tr   
2- İHALE KONUSU İŞLERİN :    

İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) KEŞİF TUTARI “SÜRESİ 
(GÜN)”

YAPILACAĞI 
YER

2019/HA-257
“14 ADET TRAFO MERKEZİNDE 

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON 
SİSTEMLERİ YENİLEME PROJESİ”

5.191.375,77 TL 120

AKSARAY, 
KARAMAN, 
KIRŞEHİR, 
KONYA, 
NEVŞEHİR, 
NİĞDE

a) İHALE USULÜ : Açık İhale   
b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM : “- İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
   - KEP üzerinden,
   - İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.”   
c) İHALE İLGİLİSİ : R. Şeref KALFAOĞLU   
 seref.kalfaoglu@meramedas.com.tr   
d) İHALENİN YERİ : MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA   
e) İHALENİN ZAMANI : 25/06/2019 -  14:00   
f) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ : Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA
3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:    
“ a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik 
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,
d)Banka Referans Mektubu
e) İstekli en az teklif tutarının %150’si oranında İş Deneyim Belgesi sunmalıdır. 
İş Deneyim Belgesi; 
-İletim/dağıtım sistemleri için RTU tabanlı izleme ve kontrol sistemleri gerçekleştirdiğine dair en az 1 
adet olmak üzere toplamda teklif bedelinin %150’si tutarını sağlayan iletim/dağıtım sistemleri için şönt 
reaktör ve kapasitör uygulaması yaptığına dair iş bitirim belgesi istenilmektedir.
f) MEDAŞ 2018 yılı sene sonu değerlendirmesinde, kısa listeden çıkarılmış Yapım Yüklenicileri ihaleye 
katılamaz.
g) Şirketimiz ihalelerine, 
- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar,
- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini 
askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
- Sözleşmesini feshettiğimiz:
• Gerçek kişiler; bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları diğer ticaret şirketleri  ile söz konusu 
kişilerin temsilcisi oldukları diğer ticaret şirketleri,
• Tüzel kişiler;  bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları diğer ticaret şirketleri, söz konusu tüzel 
kişilerin doğrudan veya dolaylı ortakları, ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortak olduğu diğer ticaret 
şirketleri ile söz konusu kişilerin temsilcisi oldukları diğer ticaret şirketleri,
katılamazlar.    

İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1004070 
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Kur’an’dan Mesaj
“Andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç 

şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle 
çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı 

ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi 
kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.” (Âdiyât 100/6-11)

Ebû Hüreyre (r.a.)’nin Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ait olduğunu 
belirterek naklettiği bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Ancak 
üç mescide (ibadet maksadı ile) gitmek üzere yolculuğa 

çıkılabilir: Benim şu mescidim (Mescid-i Nebevî), Mescid-i 
Harâm ve Mescid-i Aksâ.” (Müslim, Hac, 511.)

“Allah’a hamd olsun! «Bunu bizim 
hizmetimize veren (Rabbimizi) tesbih ve takdis 
ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz 

şüphesiz Rabbimize döneceğiz.

Bir Hadis Günün Duası

Zekat ve ona bağlı diğer maddî yar-
dımlar, güven toplumunun olmazsa olmaz 
nitelikli erdemi ve ekonomik gereğidir. Yu-
suf el-Karadavi, Önceliklerin Kavranması 
adlı eserinde ümmette görülen öncelik 
kaymaları ile ilgili olarak yaptığı tespitler 
arasında şu cümlelere de yer verir: “Farz 
ve rükünlerin kimini kiminden fazla önem-
sediler. Mesela oruç, namazdan daha fazla 
önemsenmektedir. Yine namaza zekattan 
daha fazla önem verilmektedir. Halbuki 
Kur’an-ı Kerim’de yirmi sekiz yerde namaz 
ve zekat birlikte zikredilmiştir. Birinci halife 
Hz. Ebubekir de namaz kılıp zekat vermek 
istemeyenlerle savaşmış ve bu ikisinin 
arasının ayrılamayacağını ilan etmiştir. 
Neticede İslâm devleti fakirlerin hakkı için 
savaşan tarihte ilk devlet olmuştur.

İslam tarihinde ilk defa görülen ve 
“ridde olayları” diye bilinen, Hz. Peygam-
ber’in vefatından sonra bazı Arap kabilele-
rinin İslâm’dan dönme girişimleri içinde 
yer alan herkes aynı görüşleri paylaşmıyor-
du. Kimileri İslâm’ı tamamen reddediyor-
lardı. Bunların mürted olduğunda kimsenin 
en küçük bir tereddüdü yoktur. Onların 
içlerinde bazı kimseler de vardı ki, İslâm’ı 
reddetmiyor, hatta namazlarını kılıyorlar, 
fakat (sadece) zekat vermeleri gerekmedi-
ğini ileri sürüyorlardı. “Senin dua etmen, 
onlar için berekettir [Tevbe suresi (9), 103] 
ayeti, Hz. Peygamber hakkındadır. Halifesi 
için böyle bir özellik söz konusu olmadığına 
göre bize de zekât vermek gerekmez” diye 
direniyorlardı.

Halife Hz. Ebubekir, “Namaz ile ze-
katın arasını ayırmak isteyenlerle mutlaka 
savaşırım. Her ikisi de İslâm’ın hakkıdır. 
Hz. Peygamber’e zekat olarak verdikleri 
bir deve yularını (veya keçi yavrusunu) bile 
vermek istemeyenlere karşı savaş açar ve 
onu onlardan alırım” kararlılığıyla bu ilk 
irtica ve irtidad hareketini bastırmıştı. Böy-
lece Karadavi’nin de çok yerinde değer-
lendirmesinde olduğu gibi İslâm hilâfeti/
devleti fakirlerin hakkı için savaşan tarihte 
ilk devlet olmuştu.

Hiç kuşkusuz bu tarihi gerçek, İslam 
Medeniyeti ve yönetimi için tarihte eşine 

rastlanamayan bir ayrıcalıktır. Ne var ki bu 
ayrıcalığa, irtidad olaylarının sancılı havası 
içerisinde yeteri kadar dikkat çekilememiş, 
olayın zekat farizasının devlet tarafından 
tahsilinin önemi üzerinde durulmuş, ze-
katın her şeyden önce fakir-fukara hakkı 
olduğu gerçeğine yeterince vurgu yapılma-
mıştır. Olayın “fakirlerin hakkı için savaş” 
olduğu bir ölçüde arka planda kalmıştır.

Zekat, mali ibadetlerin temsilcisidir. 
Bu sebeple zekat, gerçekten toplum kesim-
leri arasında oluşacak ekonomi kaynaklı 
kopuklukları giderici ve mali dengesiz-
liklerin olumsuz etkilerini hafifletici hatta 
sımsıcak duygu ve ilişkiler haline dönüştü-
rücü bir etki ve role sahiptir. Zira ekonomik 
dengesizliklerin, çarpık gelir dağılımının 
beşeri duygularda ve dolayısıyla toplumda 
meydana getireceği ahlaki yozlaşmaları ve 
sosyal tufanları ancak zekât ile sakinleş-
tirmek, toplumun zengin-fakir kesimleri 
arasında insanca ilişkileri ancak zekat köp-
rüsüyle kurmak mümkün olacaktır.

Müslüman toplumlar/ümmet içinde 
zekat vasıtasıyla oluşturulacak huzurlu ve 
dengeli sosyal dayanışma ve güven orta-
mı, aynı anda henüz Müslüman olmamış 

toplumlara yönelik bir İslâm ol çağrısı idi. 
Nitekim bu noktaya, Hz. Peygamber’in, 
hicretin dokuzuncu yılında Muaz b. Cebel’i 
(r.a.) Yemen’e gönderirken verdiği talimat 
açıkça delâlet etmektedir. Zira Peygamber 
Efendimiz, Hz. Muaza, oradaki insanları 
önce imana sonra beş vakit namazı kılma-
ya sonra da zenginlerinden alınıp fakirleri-
ne dağıtılacak olan zekatı vermeye dâvet 
etmesini emretmiştir. Yani İslâm’a dâveti, 
kelime-i şehadet, namaz ve zekat’tan mey-
dana gelen üç aslî unsura dayandırmıştır. 
Çünkü zekat, İslâm toplumunda zenginlerin 
malındaki fakir-fukaranın hakkıdır.

Bu sebeple de zenginin zekat verme-
si, malını fakirin hakkından temizlemesi 
demektir. Nitekim bir ayet-i kerimede bu 
durum şöylece belirlenmiştir: “Servet 
sahiplerinin mallarından zekât al. Zekat, 
onların mallarını temizler ve vicdanlarını 
arıtır.” Zekat alan fakir de, hakkını almış 
olmanın vicdan rahatlığı içinde hem zengin 
karşısında ezilmekten hem de servet sa-
hiplerine karşı kıskançlık ve kötü duygular 
beslemekten kurtulur. “Veren el”in “alan 
el”den üstünlüğü tartışılmaz bir gerçektir. 
Ancak zekat, “veren el”e, borcunu verdiği-

ni; “alan el”e de hakkını aldığını bildirmek 
suretiyle her ikisinin de duygu ve davranış 
olarak Müslümana yaraşır bir seviye ve ol-
gunluğa erişmelerine vesile olur.

Diğer taraftan Peygamber Efendimiz 
bir başka hadis-i şeriflerinde, suyun ateşi 
söndürdüğü gibi, (zekat ve) sadakanın, 
hatalardan oluşan vicdan azabını söndü-
receğini, insanların duygular dünyasında 
sulh ve sükunu sağlayacağını bildirmiştir. 
Kusurunu anlayıp ondan tevbe eden kimse-
nin kavuşacağı psikolojik rahatlığın aynısı, 
zekatı verilen servet sahibi için de geçerli-
dir. Servette tevbe, ondaki başkalarına ait 
hakkın ödenmesi yoluyla yerine getirilebi-
lecektir.

Zekat ve ona bağlı diğer maddî yar-
dımlar, güven toplumunun olmazsa olmaz 
nitelikli erdemi ve ekonomik gereğidir. 
O halde sağlam bir dinî kişilik ve kimlik 
kazanmak, helal ve haklardan arınmış bir 
servete sahip olmak için ele geçen Rama-
zan gibi ortam ve fırsatları Müslümanca 
değerlendirmeye bakmak gerekmektedir. 
Tarihte fakirlerin hakkı için ilk savaşı ger-
çekleştiren devletin İslâm devleti olduğu 
bilinciyle…

Menkıbe VÂSİLE BİN ESKÂ (R.A.)
Yeni Müslüman olmanın bütün zevk 

ve heyecanını içinde taşıyan Vâsile, 
Resûl-i Ekrem Efendimizle (a.s.m.) sabah 
namazını kılmak için can atar. Namazdan 
sonra Resûlullah, daha önce hiç görme-
diği bu yabancı simanın kim olduğunu 
sorar. Vâsile kendini tanıtır ve Resûlullah 
ile anlaşma yapmak üzere geldiğini ifade 
eder. Resûlullah Efendimiz, “İstediğim 
ve istemediğim her şey üzerine anlaşma 
yapar mısın?” diye sorar.

Vâsile, “Evet.” der ve Peygambe-
rimizin bütün emirlerine uyacağına, sö-
zün¬den hiç çıkmayacağına dair kesin söz 
verir. Resûlullah (a.s.m.) o esnada Tebük 
Seferi için hazırlıklar yapmaktadır. Vâsile 
de çoktan hazırdır, fakat yol uzundur. Bi-
neği yoktur. Kâ’b bin Ucre kendisine bir 
binek temin eder ve İslam ordusuyla bir-
likte sefere çıkar.

Bundan sonra üç sene müddetle Pey-
gamberimizin hizmetinde bulunan Hz. 
Vâsile, bu bakımdan Re-sûlullah’ın yakın 
sahabilerinden sayılır. Suffe Medrese-
si’nde de uzun müddet kaldığı için Suffe 
ile ilgili birçok hatırası vardır.

Nitekim Suffe Ashâbı bir ihtiyaçları 
olunca, ulaştırmak üzere, Resûlullah’a 
Vâsile’yi gönderirlerdi. Bu meseleyle il-
gili bir hatırasını şöyle anlatır: Ben, Suffe 
Ashâbı’ndandım. Suffeliler açlıktan şikâ-
yet ettiler ve Re-sûlullah’a gidip yemek 
istememi söylediler. Ben de Resûlullah’a 
gidip Suffe Ashâbı’nın açlıktan şikâyetçi 
olduklarını söyledim. Resûlullah, Hz. 
Âişe’ye, yanında bir şey olup olmadığını 
sordu. Hz. Âişe, yanında “tirit” denen et 
suyundan başka bir şey olmadığını söy-
ledi. Tiridi derin bir kapla Resûlullah’a 
getirdiler. Suffelileri 10’ar kişilik gruplar 
hâlinde çağırdım. Resûlullah, kendile-
rine, “Oturunuz, Bismillah!” buyurdu. 
Suffe Ashâbı, 10 kişiye yetebilecek ye-
mekten yediler, fakat hiç eksilmediğini 
gördüler. Resûlullah, sonunda bana ‘Yâ 
Vâsile, bunu böylece Hz. Âişe’ye götür.’ 
buyurdu.”

Hz. Vâsile buna benzer bir hadiseyi 
de şöyle dile getirir:

Biz Suffe’de bulunurken Ramazan 
ayı gelip de oruca başlayınca, iftar vak-
ti her birimizi biat ehlinden biri iftara 

davet eder, götürürdü. Bir akşam hiç 
kimse gelmedi. O gün hiçbir şey yeme-
den sabahladık. Ertesi akşam da kimse 
gelmeyince Resûlullah’a gittik, durumu 
anlattık. Resûlullah, hanımlarının yanın-
da yiyecek olup olmadığını sordu. Hepsi 
de yanlarında yiyecek bulunmadığını 
söylediler. Daha sonra mübarek ellerini 
açtı ve şöyle dua etti:“Allah’ım, Senin 
fazlından ve rahmetinden istiyorum. 
Rahmet Senindir. Senden başka kimse-
nin değildir.”

Resûlullah duasını henüz bitirmişti ki, 
birisi geldi. Kızarmış bir koyun ve ekmek 
getirdi. Resûlullah bizim önümüze koydu, 
biz de doyuncaya kadar yedik. Daha sonra 
Resûlullah şöyle buyurdu:“Biz, Allah’ın 
lütuf ve merhametini istemiştik. İşte bize 
Allah’ın lütfu… Rahmetini de öbür dünya-
ya bıraktı.”

Hz. Vâsile, Resûlullah’ın ilim tale-
belerinin giyim hususunda karşılaştıkları 
mahrumiyeti de, “Ben Suffe Ashâbı’ndan-
dım. Hiçbirimizin üzerinde tam bir elbise 
yoktu.” şeklinde ifade eder.

Saadet Asrı’nın ışığı ve cazibesiyle 

bütün dünyayı çağımıza kadar ışıklandı-
ran yıldızları, işte böylesi fukaralık, za-
ruret ve mahrumiyet içindeydiler. Fakat 
Resûlullah’a öylesine bağlanmışlardı ki, 
onun karşısında her şeyi unutuyorlardı…

Bununla beraber, Peygamberimizin 
onların gelecekte görecekleri ve bolca 
istifade edecekleri nimetleri de bir muci-
ze olarak haber veriyordu. Şöyle diyordu, 
o Yüce Resûl:“Siz benden sonra buğday 
ekmeğine ve zeytin yağına doyacaksınız. 
Türlü yiyecekler yiyeceksiniz. Güzel elbi-
seler giyeceksiniz…”

Vâsile, rivayetin devamında, “Haki-
katen çok geçmeden, Resûlullah’ın de-
diği çıktı, aynen yaşadık. Türlü yiyecekler 
yedik, güzel elbiseler giydik ve çok binek-
lere bindik.” der. Rivayete göre Hz. Vâsi-
le bir müddet Basra’da kalır. Daha sonra 
Şam tarafına gider. Humus ve Şam civa-
rında bulunur. Emeviler zamanında Hicrî 
83 yılında 100 yaşındayken vefat eder. 
Son olarak onun rivayet ettiği bir hadisi 
nakledelim: “Resûlullah’a ‘Irkçılık nedir?’ 
diye sordum. ‘Zulüm ve haksızlıkta mille-
tine yardımcı olmandır.’ buyurdu.”

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

1- Müdrik, namazın başından sonuna kadar fasılasız olarak imama 
uyan ve bütün rekatleri imamla beraber kılan kimsedir. İmama ilk rekatın 
rükûunda yetişen, o rekata yetişmiş ve müdrik adını almış olur. Namaza 
imam ile beraber başlamanın fazileti pek büyüktür. Bu hususta aşağıdaki 
meseleler ortaya çıkar.

2- Bir kimse tek başına bir farz namaza başladıktan sonra, bulunduğu 
yerde cemaatla o farz namaz kılınmaya başlansa bakılır: Eğer tek başına 
namaz kılmakta olan henüz secdeye varmamış ise, namazı bırakıp imama 
uyar. Böylece cemaat sevabını kazanmaya koşar. Bu müstehabdır. Eğer bir 
kez secdeye varmış ise, bakılır: Kıldığı namaz sabah veya akşam namazı 
ise, yine namazını bırakır ve imama uyar. Fakat bunların ikinci rekatı için 
secdeye varmışsa, artık namazı bırakmayıp tamamlar, imama uyamaz. 
Çünkü sabah namazından sonra nafile kılınamayacağı gibi, üç rekatlı bir 
namaz da nafile kılınamaz.

Öğle namazı gibi dört rekatlı bir farz ise, kıldığı bir rekata bir rekat daha 
ilave eder, teşehhüd de bulunur ve selam vererek imama uyar. Evvelce 
kıldığı o iki rekat namaz nafile olmuş olur. Böyle bir namazın üçüncü reka-
tında bulunup da henüz secdesine varmamış ise, hemen ayakta veya otu-
rarak selam verip namazdan çıkar ve imama uyar. Yalnız başına kıldığı iki 
rekat yine bir nafile olmuş olur. Fakat bu namazın üçüncü rekatını secde ile 
bağlasa, artık bunu tamamlar, farzını kılmış olur. Bu namaz, öğle veya yat-
sı olduğuna göre de, kendi farzını kıldıktan sonra imama uyabilir. İmam ile 
kılacağı bu namaz bir nafile olmuş olur. Fakat ikindi namazında ise, imama 
uyamaz; çünkü ikindi namazından sonra nafile kılınması mekruhtur.

3- Nafile bir namaza başlamış olan bir kimse, yanında cemaatla na-
maza başlanınca, bu nafileyi iki rekat olmak üzere tamamlar. Ondan sonra 
selam verip cemaata katılır. Üçüncü rekata kalkmış ise, onu da dörde ta-
mamladıktan sonra cemaata katılır.

Bundan cenaze namazı müstesnadır. Şöyle ki: Böyle nafileye başlamış 
olan kimse, kılınmaya başlanan bir cenaze namazının kaçırılacağından 
korkarsa, kılmakta olduğu namazı hemen bırakıp cenaze namazı için ima-
ma uyar. Sonra nafileyi kaza eder. Çünkü cenaze namazının kazası yoktur.

4- Cemaatle sabah namazına başlanmış olduğunu gören kimse, cema-
ate yetişebileceğini zannederse hemen sabah namazının sünnetini kılar. 
Gerek görürse, “Sübhaneke” ile “Eûzü”yü ve sure ilavesini bırakıp yalnız 
Fatiha suresi ile rükû ve sücudda birer tesbih ile yetinebilir. Ondan sonra 
imama uyar. Fakat cemaate yetişeceğini hiç zannetmiyorsa, sünnete baş-
lamayıp imama uyar; artık bu sünneti kaza edemez. Eğer sünnete başlamış 
ise, onu tamamlar, bırakmaz.

Fakat öğle, ikindi ve yatsı namazları böyle değildir. Bunların cemaatla 
kılınmaya başlanmış olduğunu gören kimse, bunların sünnetini kılmadan 
imama uyar. Sonra öğlenin dört rekat sünnetini kaza eder. İkindinin sün-
netini vaktin kerahetinden dolayı kaza edemez. Yatsı namazının dört rekat 
sünnetini, bir gayri müekked sünnet olduğu için dilerse kaza eder, dilerse 
kaza etmez.

   5- Vaktin çıkacağını veya cemaatin tamamen kaçırılacağını kesinlik-
le anlayan kimse, sünnetleri kılmayacağı gibi, kendisinde bulunan az bir 
pisliği gidermekle uğraşamaz. Fakat başka bir cemaat bulabileceğinden 
emin olan kimse, az necaseti gidermeden namaza başlamaz; bu daha fazi-
letlidir. Böylece namazı ittifakla sahih duruma geçer.

Gönlü zengin kimselerin bir tebessümü bile sadaka yerine geçer. Çün-
kü gönül zengini, tebessümünün sevgisi ile ferahtır ve etrafını da ferahlatır. 
Ve gerçekten bu hal, ne kadar güzel bir infaktır. Bunun aksi olarak gönül fa-
kiri olanları ise, hiçbir şey zenginleştiremez. İslam’ın ilk mübarek şehidesi 
Sümeyye Hatun’un hali bizler için ne kadar ibretlidir. O; canını, ne ulvi bir 
iman heyecanıyla Allah yolunda infak etmişti. 

Şimdi cenneti satın almış ve kıyamete kadar gelen müminlerin gö-
nüllerinde taht kurmuş olarak ebedi mükafatının verileceği ânı bekliyor. 
Demek ki, canımızla, malımızla infaka yönelmeliyiz. Çanakkale harbinde 
Türk ordusunun atacak barutu kalmamasına rağmen müşahhas bir can ve 
mal infakı yaşandığı için zafer müyesser olmuştu. Tarihte böyle misaller 
çoktur. Malın Allah’a satılışı ise infak iledir. Cenab-ı Hakk, müttakilerin 
vasıflarını sayarken:“Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak 
ederler.” (el-Bakara, 3) buyurmaktadır.Allah için vermenin umumi ismi 
olan sadaka ve infakın çeşidi çoktur. Sadaka ve infak, var olanı vermekten 
başlar. Buna göre yarım hurma dahi infaktır. Kulu cehennem ateşinden 
muhafaza eder. Dolayısıyla Rasulullah -sallallahü aleyhi ve sellem- her 
mümini zengin görür. Çünkü O, hadis-i şeriflerinde mümindeki tekbir, tev-
hid, emr-i bilma’ruf, mazluma yardım, mümini tesellî, muzdarip gönülleri 
sevindirme, yoldan eziyet verici şeyleri izale, hasta ziyareti vb. hususların 
birer sadaka olduğunu buyurur. Bu itibarla asıl zenginlik, gönüldeki kana-
atledir. Herkes, kanaati kadar zengindir. Gönlü zengin kimselerin ise, bir 
tebessümü bile sadaka yerine geçer. Çünkü gönül zengini, tebessümü-
nün sevgisi ile ferahtır ve etrafını da ferahlatır. Ve gerçekten bu hal, ne 
kadar güzel bir infaktır. Bunun aksi olarak gönül fakiri olanları ise, hiçbir 
şey zenginleştiremez. Demek ki hakiki zenginlik, mal çokluğu değil, gönül 
zenginliği iledir. Gerçek müminler de, bu zenginlik nimetine sahip olup in-
fakta bulunanlardır. İnfak, bir müminin mükellef bulunduğu diğergamlık ve 
duyarlılığın en kâmil bir tezahürüdür.

MÜDRİK HAKKINDA 
MESELELER

ZENGİN OLMANIN YOLU

VİCDAN AZABINI 
SÖNDÜREN İBADET

Fakirler ve miskinler iki ayrı grup sayı-
lacak olursa, ilgili ayette zekât gelirlerin-
den pay alacakları belirtilen üçüncü grup 
kişiler “zekat işlerinde çalıştırılan me-
murlar” anlamına gelen amillerdir. Söz-
lükte bir iş yapan, işçi, zanaatkar gibi 
manalara gelen “amil“, terim olarak, 
zekât gelirlerini toplamak ve ve dağıtmak-
la görevlendirilen kişiyi ifade eder. Amil 
terimi hadislerde genel olarak idareci, 
her türlü devlet gelirlerini, özellikle zekat 

gelirlerini toplayıp dağıtan kişi anlamında 
kullanılmaktadır. Bunun yanında hemen 
hemen aynı anlamda “arif, aşir, cabi, 
emin, hazin, sai ve musaddık” terimleri-
nin kullanıldığı da görülmektedir.

Kur’an’ın, amilleri zekattan pay alma-
yı hak eden sekiz sınıftan biri olarak zik-
retmesi, zekatı toplama ve dağıtım işinin 
devletin kontrol ve idaresi altında yapıl-
ması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ni-
tekim Hz. Peygamber döneminden itiba-

ren zekatın amiller vasıtasıyla toplandığı 
bilinmektedir. İslâm’ın ilk dönemlerin-
deki uygulamalardan anlaşıldığına göre 
zekât gelirlerini bir yere toplayan, muha-
faza eden, hak sahiplerine dağıtan, hesap 
işlerini yürüten, tartan, ölçen, sayan ve 
zekât idaresinin her kademesinde çalı-
şan memurların tamamı amiller sınıfına 
girmektedir.

Zekat amilliğine tayinde arana-
cak şartlar, amillerin hak ve görevleri 

ve amillerin ücreti konuları fıkıh literatü-
ründe etraflı bir biçimde ele alınmıştır. Bu 
konudaki ayrıntılar ve görüş ayrılıkları bir 
yana, bütün bilginlere göre, zekât amil-
lerinin ücrete veya zekattan paya hak 
kazanabilmeleri için fakir olmaları şart 
değildir. Zira Hz. Peygamber zekâtın beş 
kişi müstesna zengine helal olmayaca-
ğını belirtmiş ve bu beş kişi içinde zekât 
amillerini de saymıştır (Ebu Davud, “Ze-
kat”, 25).

AMİL KİME DENİR?
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Hazırlayan:
A.AKİF SOLAK28 MAYIS 2019

Konya’nın kültür hazinelerinden biri de Naci Fikret Baştak’tır. Ulemadan Mustafa Fikri Efendi’nin oğludur. “Kendi kendini yetiştiren deha” olarak nitelendirilmiş, ninesinin vefatıyla 
“Kimsem kalmadı” diyerek Konya’yı terk etmiş, yazılarıyla Konya fikir dünyasının zenginleştirmiştir. Bitmek bilmeyen okuma ve yazma aşkıyla bugün dahi adından söz ettirmektedir 

Kültür hazinesi; Naci Fikret 
Konya’nın kültür hazineler-

den birisi de Naci Fikret Baş-
tak’tır. Konya’nın az yetiştirdiği 
üstün zekalardan, çok yönlü fikir 
ve kalem sahiplerinden biridir. 
Şairliği, edipliği, filozofluğu, ta-
rihçiliği olan ilme önem vermiş 
bir şahsiyettir. 

“Kendi kendini yetiştiren 
deha” olarak nitelendirilen Naci 
Fikret Baştak, 1891 yılında Kon-
ya’da doğdu. Ulemadan Mustafa 
Fikri Efendi’nin oğludur. Babası 
Mustafa Fikri Efendi, edebiyat 
alanında önemli bir muallimdir. 
Fikri Efendi, ilk tahsilini mütea-
kip medrese eğitimi görmüş, iyi 
derecede Farsça bilmekte ve 3 
şark diline hakimdir. Ermenekli 
Kel Şair adıyla maruf Şair Rüş-
tü ile Veled Çelebi’nin medrese 
arkadaşıdır. Edebiyat alanındaki 
yükselişinde, o zamanlar Kon-
ya’da sürgünde bulunan Abdül-
hâlim Memduh’un çok tesiri ol-
muştur. Hayatını kazanmak için 
bir süre Abdülvahid Çelebi’nin 
çocuklarını okutmuş ve Sanayi 
Mektebi’nde de Türkçe mual-
limliği yapmıştır. Hayatı yoksul-
luk ve sefalet içerisinde geçen 
Mustafa Fikri Efendi, 1337/1921 
yılında tutulduğu felçten kurtu-
lamayarak vefat etti. Mensur ve 
manzum çalışmaları vardır. 

İşte Naci Fikret’in de hayatını 
şekillendiren Konya’nın önemli 
alimlerinden Babası Fikri Efendi 
olmuştur. İlköğrenimini ve fikri 
eğitimini babasından okumuş, 
ardından Konya Mülki İdadisi’ni 
başarıyla bitirmiştir. Meşruti-
yetle gelişen fikri akım ve atılım 
kendisini de etkilemiştir. Dur-
madan okumakta ve yazmakta-
dır. Adeta kendi kendine öğren-
me aşkı olan bir yapıya sahiptir. 
İdadide birinci sınıfta okurken 
verilen derslerle yetinmemiş, 
yaz tatillerinde tüm sınıfların 
coğrafya, tarih kitaplarını almış, 
onları okumuş, tetkik etmiş, her 
yıl sınıfta arkadaşlarından bir 
adım önde derslere başlamıştır. 
Okutulması yasak olan Tarih-i 
Umumi kitabını bile dönemin 
Konya’da tek kitapçısı olan Ev-
cizade Mustafa Fevzi Efendi’den 
İstanbul’a gizlice sipariş verdir-
miştir. Çünkü aldığı dersler ve 
okudukları onu tarih ve coğrafya 
ihtirasını tatmin edememiştir. 
Babasından Şemsettin Sami’nin 
Kamus-ul Alâm isimli eseri-
ni öğrenir. Kitabı görmek ister 
ancak kimsede yoktur. “Kim-
de bulabilirim” derken kitabın 
Konya’nın değerlerinden M. Fe-
rit Uğur da olduğunu öğrenir. 
Amcası Abdulgani Efendi’nin 
selamıyla Ferit Uğur’a gider. 
Baştak, kitabı ele geçirişini ise 
şu şekilde anlatır: “Selamı söy-
ledim, manalı bir tebessüm ile, 
peki dedi ve kitabın birinci cil-
dini getirdi. O, Gani Efendi’nin 
kitabı istemeyeceğini biliyordu. 
Aman ne kadar seviniyordum. 
Çıldıracak derece de eve geldim. 
Vir ha kitabı karıştırıyorum. Çok 
mükemmel bir eser. Bir hafta 
sonra iade ediyorum… Merhum 
Ninem Havva Hanım’a yalvara 
yakara yine Evcizade’nin tavas-
sutu ile İstanbul’dan 6 ciltlik 
eseri geldi… Güneş doğuncaya 
kadar Kamus-ul Alâm ile meş-
gul oldum. Ve ondan sonra da 
her gece. Bu böyle senelerce, 
senelerce devam etmiştir.”

Mektebin son sınıfında iken 
arkadaşlarından bazıları ile Ufku 
Âti dergisi çıkardı, felsefi man-
zumeler yazdı. Konya’da ve İs-
tanbul’da yayınlanan Barika, 
Şahap, Ekekon, Rehber, Hak 
Yolu, İş Ocağı, Zeka, Felsefe, 
Milli Mecmua, Servet-i Fünun 
gibi gazete ve dergilere yazı 
gönderdi. Konya’da yayınlanan 
Yeni Fikir mecmuasında da çok 
sayıda manzumesi vardır. Bu şi-
irleri, “Azer” takma adıyla yaz-
mıştır. İlmi, felsefi ve edebi ya-

zılarını çoğu bu dergi ile Babalık 
Gazetesi’nde neşredilmiştir. 1. 
Dünya Harbi’nde ihtiyat zabiti 
olarak Irak Cephesi’nde bulun-
muş, İstiklal Harbine de katıl-
mıştır. Konya’da ÜMİD namın-
daki idadide, Anadolu İntibah 
Mektebi’nde ve Konya Lisesi’n-
de coğrafya ve felsefe derslerine 
girmiştir. Konya Âsarı Atika Mü-
zesi’nde 3 yıl bulunmuş, Yusuf 
Ağa Kütüphanesi’nde de me-
murluk yapmıştır. Çok kısa bir 
süre İl Genel meclisi Üyeliği’nde 
bulundu ancak maarife ayrılan 
ödeneği az gördüğü için üzüldü 
ve çekildi. Daha sonra İstanbul’a 
gitti, Darülfünun Edebiyat Kale-
mi Kitabetinde istihdam edildi. 

Riyadan, politikadan son de-
rece nefret ederdi. İstanbul’da 
bulunduğu zamanlarda, tanın-
mış bazı siyasi gazeteler yazı 
yazmasını istediği halde siyaset-
ten daima uzak kaldığı için kabul 
etmemiş, maddi çıkarını düşün-
memiştir. Bu nedenle son gön-
leri de yoksulluk, kimsesizlik ve 
sefalet içinde geçmiştir. Maziye, 
milli, dini gelenekleri çok bağlı 
ve milliyetçi bir insandı. Siya-
setle ilgilenmemesine rağmen, 
Tevfik Fikret gibi döneminin ay-
dınlarından etkilenmesine rağ-
men yazılan ve söylenenleri ken-
di fikir süzgecinden geçirdikten 
düşüncesini oluşturmaktadır. 
Bu bakımdan II. Abdülhamit’i de 
saygıyla yad etmiştir. “Abdülha-
mit Hanı-ı Saninin bazı iyilikleri 
vardır ki, gayri kabili inkardır. 
İşte o büyük iyiliklerden birisi de 
Türkiye’nin her tarafında, ‘İdadi 
Mektepleri’ küşad etmiş olma-
sıdır. Bundan dolayı Sultan Ab-
dülhamit Hanı-ı Saniye ne kadar 
medyun olsak, namını ne kadar 
hayır ile yad etsek azdır” sözle-
ri ile Abdülhamit’i Kızıl Sultan 
ilan eden Jön Türk kafalarından 
olmamış, değerlerine sahip çık-
mıştır. 

Anadolu Nümune-i İntibah 
Mektebi’nden öğrencisi olan 
Konya’nın kültür insanı Meh-
di Halıcı, öğretmeni Naci Fikret 
Baştak’ı anılarında şu şekilde an-
latmaktadır; “Kıvırcık saçlı, bü-
yük başlı, gür kaşlı, parlak bakış-
lı, nurani yüzlü Naci Fikret, ders 
verirken, zeka-hafıza fakültele-
rimiz seferber olurdu. O, berrak 
bir pınar gibi coşar, çağlayan gibi 
çağlardı. Sesini, mazinin tarihin, 
efsanevi derinliklerinden geliyor 
sanır, dimağ ve ruhlarımızı onun 
akımına kaptırır, giderdik. Elin-
deki zinciri parmakları arasında 
oynatarak ve daima yürüyerek 
anlatırdı. Çerkez biçimi bir ye-
lek, aynı zamanda gömlek, kalın 
kumaştan bir ceket, ütüsüz bir 
pantolon, külfetsiz, süssüz bir 
giyiniş! İşte Naci Fikret’in urbası 
bundan ibaretti! Orta boylu, ge-
niş omuzluydu.”

İLMİ KİŞLİĞİ VE 
BİTMEYEN ÖĞRENME AŞKI
Naci Fikret Baştak, güçlü 

bir hafıza ve zekaya sahip bi-
ridir. Kendini kendine Fransız-
ca’yı öğrenmiş, Fransızca ilmi 
makale yazacak derece de bilgi 
sahibi olmuştur. Yeni Fikir’den 
sonra maalesef bir nüshasını 
neşre muvaffak olduğu “Asie 
Mineu” (Küçük Asya) adlı der-
gideki mükemmellik Fransızca 
bilgisinin ne kadar ileri düzey-
de olduğunu göstermektedir. 
1929 yılı Konya’sında yabancı 
bir dilde dergi çıkarmak Konya 
kültürü açısından fevkalade bir 
durumdur. Bunun yanında dün-
yadaki felsefe ve tarih kitaplarını 
okumuş, tercümeler yapmıştır. 
Sosyal meseleleri de çok iyi kav-
ramıştır. Hiç evlenmemiş adeta 
kendini kitaplara ve ilme ver-
miştir. Konya’daki dostlarından 
Naci Kum, onun evlenmemesi-
ne üzülüyor ve bir ziyareti sıra-
sında, “Adaşım, dedemi. Bakınız 
arkadaşlarınızdan Yalvaçlı Ali 

Ragıp ve Namdar Rahmi evlen-
diler. Sıra sana geldi, bu tecer-
rûd hayata bir son versek olmaz 
mı?” sözlerini üzerine öfkeyle 
odasının her tarafını kaplayan 
kitaplarını göstermiş; “İşte ben 
bunlarla evliyim, evlenirsem 
bunları nasıl okuyabilirim” ce-
vabını vermiştir. 

Onun tüm ideali kendisini 
en iyi şekilde yetiştirmek ve bu 
minvalde okuma ve yazmaktır. 
Yakın arkadaşlarından Namdar 
Rahmi Karatay, onun ilmi sevi-
yesiyle ilgili şunları söylemiştir: 
“Kimya, biyoloji, tıp, filozofi gibi 
sahalarda derinleşen ve ade-
ta bir mütehassıs kadar bilgiye 
malik olan Naci, bugün de dinler 
tarihi ve arkeolojide eski Darül-
fünun Profesörü Dümezil’i hay-
ran bırakacak, hatta kendi aczini 
itiraf ettirecek kadar yüksek bir 
tebahhur sahibidir.” Karatay, 
hatıralarında araştırma ve oku-
ma aşkını da Naci Fikret’e borçlu 
olduğunu ifade etmektedir. Bu 
yönüyle Baştak, arkadaşlarını da 
etkilemiştir. 

Şiir yönünü de bulunun 
Baştak, Konya Lisesi’nde okur-
ken muallimlerden Rasim Haş-
met’ten edebiyat ve felsefe, Hü-
seyi Kavmi’den de şiir ve badâyi 
konusunda etkilenmiştir. “Her 
ikisi de ruhlarımızın amakında 
birer necm-i sabit gibi parlayıp 
duruyorlar” ifadeleri ile onlar-
dan etkilendiğini belirtmiş ve 
şiir alanında da eserler bırak-
mıştır. Şiir yazma konusunu ise 
şu şekilde açıklamaktadır: “Ben 
Şair değilim. Fakat küçüklü-

ğümden beri şiir ve edebiyata 
karşı büyük bir meclubiyetim 
var. En sıkı günlerde şiddetle 
memnu olan eserleri gizli gizli 
arayıp buluyordum. Zaferna-
me’yi ve emsalini adeta bulup 
ezberliyordum. İstanbul’da çı-
kan edebi ve ilmi mecmuaları 
alıyor, onlardaki şiirleri tanzire 
çalışıyordum. El hasıl bu tabii ve 
irsi incizab ve temayülün tesirle-
ridir ki zira babam hem üç şark 
lisanında yedi tulâ sahibi, hem 
muallim Naci tarzında bir şair 
idi. 1911’den itibaren bazı his 
ve fikirlerimi nazmen kaleme al-
maya başladım. Bir müddet fel-
sefe ve müspet ilimler ibtilâsının 
araya girmesiyle teahhure uğra-
yan şiir zevki 1925’ten itibaren 
tekrar canlandı, hâlâ da devam 
etmektedir.”

 KONYA’YA TERK EDİŞİ
1929 yılında Konya’da son 

bağlantısı olan ve çok sevdiği 
ninesi öldükten sonra kendisini 
hayatta yapayalnız ve kimsesiz 
hissetmeye başlamıştır. Annesi-
ni de küçükken kaybetmişti. Ni-
nesinin de vefatı onu derinden 
sarstı. Konya kendisi için boş 
ve karanlık gelmeye başlayınca 
İstanbul’a gitmeye karar verir. 
Orada da ilk başlarda ninesinin 
acısıyla derin bir boşlukta bulur 
kendisini. Hatta intihar etmeyi 
dahi düşünür. Onun bu intihar 
etme düşüncesinden vazge-
çirmeye çalıştığı Naci Kum’a 
gönderdiği mektuplarda; her 
şeyden vazgeçtiğini hiçbir şey 
düşünemediğini, dünyada tek 
sevdiğinin ölen ninesinin hayali 
olduğunu ve ona kavuşmak is-
tediğini bildirir.  Ancak zaman-
la dostlarının çabaları ile haya-
ta yeninden döner ve İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kâtipliği’ne daha sonra da kü-
tüphane memurluğuna geçer. 
Yeniden kitaplarına kavuşmuş, 
ilime, yazmaya devam etmiştir. 

KONYA AŞIĞI; NACİ FİKRET 
Ninesinin vefatıyla Konya’da 

kimsesi kalmayan Naci Fikret. 
Ruhsal bunalımla Konya’yı terk 
etmesine rağmen, Konya aşığı 
bir insandı. İfadelerinde, yazıla-
rında ve kendisiyle ilgili hatıra-
larda Konya sevgisini görmek-
teyiz. İlim ve irfan noktasında 

yetişmesi için Konya adete ken-
disine gönlünü açmış o da bu 
teveccühe eserleriyle karşılık 
vermiştir. Halkevi Dergisi’nde 
prehistorik devirden itibaren 
Konya’nın tarihini anlatmış, bu 
yazılarını Konya isimli eserde 
toplamıştır. Kültür yazıları yaz-
mış, Hz. Mevlana ve Mevlevilik 
kültürünü tanıtmış, Fransızca 
çeviriler yapmış, yurtdışında da 
değerlerimizin bilinmesi ve ta-
nıtılması için Fransızca dergi çı-
karmıştır. Şehrin gelenek ve gö-
reneklerini yansıtmış, Konya’ya 
özgü ve her yıl Recep ayının ilk 
perşembesinde kutlanan şivlilik 
coşkusunu yazmış, eski kışlara 
değinmiş, unutulan ve unuttu-
rulan değerlere sahip çıkmıştır. 
Altı makaleden oluşan (3, 4, 5, 
6, 7, 9 Ocak 1939 tarihlerin-
de) yazı dizisi ilk olarak Ekekon 
gazetesinde neşredilmiş olup, 
Konya’nın kış günleri ve Konya 
mutfağı hakkında önemli bilgiler 
içermektedir. Naci Fikret Baş-
tak’ın Ocak 1939 Tarihli “Kon-
ya’nın Eski Günleri Eski Kışlar 
Ve Kış Geceleri” yazıları Av. 
Serdar Ceylan - Züleyha Önal 
tarafından derlenerek, Merhaba 
Gazetesi Akademik Sayfalar Eki 
Özel Sayısında (C:17-S:2) yayın-
lanmıştır. 

Konya kültürüne yan veren 
dönemin aydın ve ilim insan-
larıyla bir araya gelmiş, Konya 
üzerine çalışmalar yapmıştır. 
Bu çalışmalardan biri de Konya 
Enerjetizm Okulu’dur. 

Namdar Rahmi Karatay bir-
likte Yeni Fikir dergisinde teme-
lini oluşturdukları, 1929 yılın-
da Konya’da kurmuş oldukları 
okulun ismidir. Alman Filozof 
Wilhelm Ostwalt’ın enerjit-
yizm kuramından yola çıkılarak 
oluşturulan bu okulda, insanın 
kudret değişiminden başka bir 
şey olmadığını, en basit fizik ve 
kimya olayları nasıl ki bir kud-
ret tesirinde oluşuyorsa, insan-
daki en yüksek akli faaliyetlerin 
de ve ruhsal esinlenmelerin de 
tıpkı onlar gibi aynı kudretten 
yani enerjiden kaynaklandığını 
açıklamaya çalışmışlardır. 1929 
yılında Namdar Rahmi’nin fark-
lı bir yere atanmasıyla ve okul 
kurulduğu yıl kapanmış ancak 

felsefenin Türkiye’de gelişimi 
açısından az da olsa önemli bir 
yere sahip olmuştur. 

ESERLERİ 
Konya Halkevi’nin bastırdığı 

eserler arasında onun, Prehisto-
rik devirden itibaren Konya’nın 
tarihini anlattığı “Konya” isim 
adı altında eseri vardır. Tarih-i 
Edyân-Dinler tarihi isimli büyük 
bir çalışma hazırlığı vardı ancak 
tamamlamaya ömrü yetmedi. 
Kitabın müsveddelerinin de ne-
rede olduğu bilinmemektedir. 
Dergilerde, gazetelerde çıkmış 
yazıları toplansa ciltler dolusu 
eser elde edilebilecektir. Çün-
kü o bir kültür ummanıydı. As-
lında o dergi çıkarmayı, makale 
yazmayı kitap yazmaktan daha 
önemli görmüştür. Nitekim Yeni 
Fikir dergisini çıkarmasını ise 
şöyle açıklamıştır: “Kitapların 
umumi bir cereyan açmak ka-
biliyeti pek azdır. Kitaplar yalnız 
ime, hakikate karşı min-el-ezel 
şedîd, ateşin bir hırs ile çırpı-
nanları cezbedebilir. Tecrübe 
gösterdi ki cemiyetlerde bu hu-
sus da akîm kalmaktadır; hem 
de kaçıncı tecrübe. O halde yal-
nız bir çare kalıyor; İlmi bir mec-
mua.”

VEFATI
İstanbul Üniversitesi Kütüp-

hanesi memurlarından olan Naci 
Fikret Baştak, Nuri Osmaniye’de 
tek başına oturmakta olduğu 
Halk Apartmanında kalp rahat-
sızlığı sonucu 5 Aralık 1948’de 
vefat etti. Merhum Baştak’ın çok 
fazla eşyası yoktur. Sağlığında 
toplamış olduğu 3 bin küsur ki-
tapta vefatından sonra varisleri 
arasında paylaştırılmıştır. 

Dönemin Babalık Gazete-
si’nin Sahibi Afif Evren, yakın-
dan tanıdığı Naci Fikret Baştak’ı 
çok yönlü kalem ve fikir insanla-
rından biri olarak nitelendirerek, 
vefatından sonra yazdığı yazı da 
Konya’nın onu yeteri kadar anla-
yamadığını şöyle ifade etmiştir: 

“O, kuvvetli ve yüksek kültü-
rü, geniş tefekkürü, kudretli ve 
velut kalemi sayesinde çok para 
kazanabilir, pek büyük bir şöh-
ret yapabilirdi. Ona ilim gözü ile 
hangi cephesinden bakılsa haki-
ki ve büyük bir kıymeti derhal 
takdir ve teslim edilir. Filozoftur, 
ediptir, şairdir, kudretli bir mu-
harrirdir, kuvvetli bir tarihçi, bil-
hassa kıymetli bir Hititolog’dur. 
O, ne değildir ki! O, bir bilgi 
ummanıydı. Naci, kendini ilmi 
istiğrak içinde yaşatan, şöhret 
ve paradan sakınan, sıkılan tok 
hassas ve müçtenip bir mizaçtı. 
Konya’nın N. Fikret Baştak’ın 
şahsında, gene Konya’yı yalnız 
kalbi değil, ilmi, tarihi, manâ 
ve varlığıyla kavrayan, anlayan, 
duyan ve seven, müstesna ve 
mümtaz bir evlâdını kaybettiğini 
söylemek bile zaittir. Maddi sı-
kıntılar içinde ve inzivagâhında 
gözlerini kapayan Naci’yi, takdir 
edemedik. Konya’nın, onu oku-
yacak ve tetkik edecek genç ne-
silleri kıymetini daha iyi bilecek 
ve anlayacaklardır. Tek ve

büyük tesellimiz! budur. Nur 
içinde yatsın.” 

KAYNAKÇA
ARABACI, Caner (1991), Milli 

Mücadele Dönemi Konya Öğret-
menleri, Konya: Damla Ofset 

DEMİRSOY, Adem (2008), 
Konya Basınında Afif Evren (1922- 
1977), Konya: SÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Doktora Tezi

HALICI, Mehdi (2007), Sel-
çuklu’dan Günümüze Konya’da 
İz Bırakanlar, İzmir: Tibyan Basım 
Yayım 

KUM, Naci (1949), Naci Fikret 
Baştak-Ölüm Yıldönümü Vesile-
siyle 1891-1948, Konya Halkevi 
Kültür Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 131-
132

UZ, Mehmet Ali (2013), Konya 
Âlimleri ve Velileri, Konya: Meram 
Belediyesi Kültür YayınlarıNaci Fikret Baştak, Konya’yı konu alan çok 

sayıda ilmi ve kültürel yazılar yazmıştır. Naci Fikret Baştak’ın Konya isimli eseri.
Naci Fikret Baştak’ın yayınladığı ve fikir 
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Değerli Dostlarımız
Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ve

ZADE Global CEO’su

Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL’in
 

enişteleri

Hasan Recep 
ACARTÜRK’ün

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Sağlık için önemli olan 
yağ oranı az, kalorisi düşük 
besin değeri yüksek bir be-
sindir. Her bir balık ayrı bir 
lezzete sahiptir. Beyin ve 
hücrelerin gelişmesine kat-
kıda bulunur, enfeksiyonlara 
karşı dirençlidir. Kalp damar 
sistemini korur. Lezzetiyle 
ve hazırlamasıyla kolay olan 
Balık sindirimi de kolaydır.  
Doymuş yağ ve kolestrolünün 
düşük olması nedeniyle tercih edilir. Beyin fonksiyonları 
için balık tüketilmesi gereken bir besindir. 

Balığın bileşimin de B grubu vitaminlerinden tiamin 
(B1), riboflavin (B2), niasin (B3) ,

B6 vitamini (pridoksin), ve B12 vitamininin, ve 
yağda eriyen vitaminlerden A ve D vitaminlerinin iyi bir 
kaynağıdır.  D3 vitaminin (kolekalsiferol) de en zengin 
kaynakları yağlı açık deniz

balıklarıdır. 
Protein içeriği oldukça zengin bir besindir. Balık da 

bulunan  EPA ve DHA yağ asitleri kan pıhtı oluşumunu 
engeller ve atardamarın tıkanmasını önler, bu da kalp 
krizi ve felç riskini azaltır.

İyi kolesterolün (HDL kolesterol) kötü kolesterole 
(LDL kolesterol) oranını artırarak kardiyovasküler sis-
tem için çok  faydalıdır.

Balık, vitamin A ve D, fosfor, magnezyum, selen-
yum, çinko ve iyot olmak üzere, vitamin ve mineraller 
bulunur. Balık; demir ve çinko yönünden oldukça zen-
gindir.

Balık da bir çok hastalık riskini azaltan Omega-3 
yağ asitleri bulunur. Kolestrolü düşürücü etkisi varken 
,Omega-3 takviyeleri kandaki trigliserit seviyesini önemli 
ölçüde azaltabilir. damar sertliği ve tıkanıklılığı, enfeksi-
yon hastalıkları ve davranış bozuklukları üzerinde olum-
lu etkilere vardır.  Retina, beyin ve sperm hücrelerinin 
işlevleri açısından yararlıdır. Yüksek miktarda omega 3 
bulunan gıdalar tüketmek, kolon kanseri, prostat kanse-
ri ve meme kanseri riskini azaltabilir. Omega-3 yağ asidi 
takviyeleri almak karaciğerde oluşan aşırı yağlardan kur-
tulmaya yardımcı olabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde alınan DHA bebe-
ğin zekasını ve göz sağlığını iyileştirir. Ayrıca sağlıklı sinir 
sistemi gelişimi için de özellikle gebelik döneminde çok 
önemlidir.

Omega-3 ‘ün çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperak-
tivite bozukluğu semptomlarını azalttığı görülmüştür. 
Bağışıklık sistemini güçlendirirken, iltihapla savaşmaya 
katkı sağlar. Kemik ve eklem sağlığını güçlendirir.

Yeşil yapraklı sebzelerle tüketimi sağlanmalıdır ve 
Hafta da en az 2 sefer balık tüketilmelidir.

Sağlıcakla kalın…
www.nuraclan.com

OMEGA-3 ZENGİNİ BALIK Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve ZADE Global CEO’su 
Mevlüt Büyükhelvacıgil’in enişteleri Hasan Recep Acartük 66 yaşında hayatını kaybetti

Hasan Recep Acartürk 
dualarla defnedildi

Merhum Mehmet Acartürk’ün oğlu, 
Helvacızade Grubu Onursal Başkanı 
Kadir Büyükhelvacıgil’in damadı, Fer-
da Acartürk’ün eşi, Helvacızade Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyük-
helvacıgil ve ZADE Global CEO’su Mev-
lüt Büyükhelvacıgil’in enişteleri, Konya 
Ticaret Odası Eski Meclis üyesi İşada-
mı Hasan Recep Acartürk  İstanbul’da 
teravih namazı sırasında geçirdiği kalp 
krizi nedeniyle 66 yaşında hayatını 
kaybetti. Merhum Hasan Recep Acar-
türk’ün cenazesi dün öğle namazına 
müteakip Hacıveyis Cami’inde kılınan 
cenaze namazının ardından Kadınhanı 
Atlantı Kabristanına dualarla defnedil-
di.  Büyükhelvacıgil ve Acartürk ailele-
rini acı günlerinde,  İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu,  Konya Sanayi Odası Baş-
kanı Memiş Kütükcü, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  
AK Parti eski Konya Milletvekili Mustafa 
Kabakcı, MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, Türkiye Bisiklet Fe-
derasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı,   
Konya Tabip Odası Başkanı Seyit Karaca 

ile Büyükhelvacıgil ve Acartürk ailelerin 
sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı. 
Merhum Hasan Recep Acartürk 1 erkek, 
1 kız çocuk babasıydı. Büyükhelvacıgil 

ve Acartürk aileleri acı günlerinde ken-
dilerini yalnız bırakmayan yakınlarına 
ve sevenlerine teşekkür ederek taziye 
dileklerini kabul etti. Yenigün Gazetesi 

olarak Merhum Hasan Recep Acartürk’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bilim insanları kongre için Konya’da buluştu
Selçuk Üniversitesinin (SÜ) kat-

kılarıyla, 24. Ulusal ve 1. Uluslararası 
Multidisipliner Kongresi gerçekleş-
tirildi. Konya’da bir otelde gerçek-
leşen kongrede “Zehirlenmelerin 
Yoğun Bakım Yönetimi” ana teması 
olarak farklı branşlardan ve farklı ül-
kelerden bilim insanlarınca, Multidi-
sipliner yaklaşımla ele alındı. Kong-
re, Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları 
Topluluğunun (SÜHOT) gösterisiyle 
başladı. Gösteri sonrasında Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mehmet Okka tarafından SÜ-
HOT Başkanı Öğr. Gör. Kadir Ersan 
Bilgin’e teşekkür belgesi takdim 
edildi. 

Programda açılış konuşması-
nı gerçekleştiren Klinik Toksikoloji 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Lale Ka-
rabıyık, “Klinik Toksikoloji Derneği 
olarak 1996 yılında kurulan bir der-
neğiz, 20 yılı aşan bir süredir kongre-
lerini, kurslarını, etkinliklerini sürdü-
rüyor. Ülkemizin farklı şehirlerinde 
de sürdürüyoruz. Özellikle Selçuk 
Üniversitesinin değerli katkılarıyla 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi-
nin desteğiyle bu toplantıyı gerçek-
leştirmekteyiz. TÜBİTAK Projemiz 
var. Üniversitemizden bize destek 
olan projelerimiz bulunuyor. Tüm 
bu katkılar için özellikle de Selçuk 
Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak 
üzere çok teşekkür ediyorum. Klinik 
Toksikoloji Derneği kurulduğundan 
beri günümüze kadar iki kere tarihi 
olarak başvuruda bulunmuş du-
rumda. Klinik toksikolojinin yan dal 
olması, Anastiyoloji ve Reaminas-
yo’nun da bu yan dal altında ara dal 
olması. Sonuçta bir dernek olarak 20 
yıldır bu konuda tarihi duruşumuz 
değişmedi ve aynı noktadayız” şek-
linde konuştu. 

Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler 
Yoğun Bakım Derneği Başkanı Doç. 
Dr. Melda Türkoğlu ise, etkinlikte 
olmaktan mutluluk ve gurur duy-
duğunu, derneğinin yoğun bakımın 
çok disipliner olması için 2005 yılın-
da yola çıkarak kurduklarını ve bunu 
da gerçekleştirdiklerini söyledi. Doç. 
Dr. Türkoğlu, kongreye ev sahipliği 

yapan Selçuk Üniversitesine de te-
şekkür etti. 

Selçuk Üniversite Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka da, 
“Selçuk Üniversitesi paydaşlığında 
düzenlenen 24. Ulusal ve 1. Ulusla-
rarası Klinik Toksikoloji Kongresine 
Selçuk Üniversitesinin katkılarıyla 
eşlik etmek bizim için gerçekten bir 
onur olmuştur. 1975 yılında kurulan 
üniversitemiz son yıllardaki yapmış 
olduğu atılımlarla Türkiye’de Fen 
Bilimlerinde, Sosyal Bilimlerinde ve 
Sağlık Bilimlerinde çok önemli kong-
relere ev sahipliği yaparak, gerçek 
anlamda üniversite-sanayi iş birli-
ğini gerçekleştirmeye çalışarak çok 
önemli bir adam attı. Bundan sonra 
da bütün bu sağlık, sosyal ve fen bi-
limlerinin kongrelerine ev sahipliği 
ve paydaşlık yapmaktan onur duya-
cağız” ifadelerini kullandı. 

Konya Tabip Odası Başkanı Se-
yit Karaca ise, kongreyi düzenleyen, 
Konya’da ağırlamaya vesile olan 
herkese teşekkürlerini iletti. 

Kongre, “Zehirlenmelerin Yo-
ğun Bakım Yönetimi” teması altında 
yapılan 6 oturumun ardından sona 
erdi. Programa, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Okka, İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekim Yar-
dımcısı Dr. Funda Toprak, SÜ. Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar 
Göktaş, Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, dernek başkanları 
ve akademisyenler katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Dr. Seyit Karaca
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Beyşehir, kadınların çabasıyla güzelleşiyor
Beyşehir Belediyesi’nde geçici 

olarak çalışan kadın işçiler, refüj 
ve yeşil alanlara ektikleri çiçeklerle 
ilçeyi renklendirip güzelleştiriyor. 
Kadınlar, aynı zamanda çalışarak 
aile ekonomisine katkı sağladıkları-
nı belirtiyor.

Yaklaşık 74 bin nüfusa sahip 
Beyşehir ilçesi, adını taşıdığı gölü 
ve tarihi mekanlarıyla son dönem-
lerde yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekiyor. Kentin farklı nokta-
larında belediye tarafından yapılan 
peyzaj çalışmalarını ise kadın işçiler 
yapıyor. İŞKUR aracılığıyla geçici 
olarak çalışan kadın işçiler, refüj ve 
yeşil alanlara çiçek ekerek şehri gü-
zelleştiriyor.

İşçilerden 2 çocuk annesi Ke-
rime Sarı (42), çalışırken keyif al-
dıklarını belirterek, ‘’Çalışma or-
tamımız ne kadar zor görünse de, 

arkadaşlarımızla yardımlaşarak 
eğlenceli hale getiriyoruz. İlçemi-
zin hem görünümüne büyük katkı 
sağlıyoruz,  hem de arkadaşlar-
la birbirimize güç veriyoruz. Tabii 

birlik ve beraberlik kapsamında 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz’’ 
diye konuştu.

Çalışarak ev ekonomisine de 
katkı sağladıklarını ifade eden 

5 çocuk annesi Kezban Gökçen 
ise (45), ‘’İlçemizi çiçeklendiriyo-
ruz, güzelleştiriyoruz. Çok güzel, 
örnek tertemiz bir şehir olmasını 
istiyoruz. Arkamızda güzel ve kalıcı 

eserler bırakıyoruz,  çocuklarımıza, 
torunlarımıza göstereceğimiz işler 
yapıyoruz. Bu kapsamda gül diki-
mi çapaları ve peyzaj çalışmalarını 
biz kadınlar yapıyor. Bu sayede ev 

ekonomimize de katkıda bulunmuş 
oluyoruz. Biz kadın işçiler olarak bu 
işlerin devamlılığını istiyoruz çünkü 
5 çocuğum var evimize katkıda bu-
lunmak zorundayız” dedi.

Ellerinin değdiği her yeri çiçeğe 
çevirdiklerini belirten Esma Özsoy 
da (42), şunları söyledi: ‘’Kadınlar 
her yerde çiçektir ve her yeri de çi-
çek gibi yapmaya çalışıyoruz. Çi-
çek gibi temiz tutmaya çalışıyoruz. 
Ayrıca kadınlar da kendi ayakları 
üzerinde durmak zorunda. Bunun 
için çalışarak kendi ayaklarımızın 
üzerinde durmamız lazım. Evimi-
ze katkı sağlamak için çalışmak 
zorundayız ama işimizi seviyoruz, 
severek yapıyoruz. Yaptığımız işleri 
sonradan görmek, arkadaşlarımıza 
göstermek, bunlar çok güzel şeyler. 
Bunlar bizi mutlu ediyor.’’  
n DHA

Meramlı gençlerin ve çocukların 
dolu dolu bir yaz tatili geçirmeleri 
ve hem eğlenip hem öğrenmelerine 
olanak sağlayan ‘Meram Yaz Okulla-
rı’ için geri sayım başladı. Kayıtların 
başladığı ve 14 Haziran tarihine ka-
dar devam edeceği, Meram Beledi-
yesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik 
Merkezinde ki eğitimlerde, müzik 
ve değerler eğitimi, teknoloji tasa-
rım, resim atölyesi, akıl zeka oyunları 
dersleri verilecek. 9-10 yaş grubu-
nun öğleden önce, 11-13 yaş grubu-
nun ise öğleden sonra alacağı ders-
lere katılım tamamen ücretsiz. Yaz 
Okulu hakkında detaylı bilgi almak 
isteyenler 0 332 503 09 69 no’lu te-
lefona başvurabilirler. Meram’da yaz 
okullarının bir diğer adresi ise Küçük 
Kovanağzı Sosyal Tesisi olacak. Bura-
da gerçekleştirilecek yaz okulları için 
kayıt tarihi 15 Haziran, kursların baş-

lama tarihi ise yine 1 Temmuz. 7-12 
yaş tüm çocuklar ve 12-17 yaş genç 
kızlar olmak üzere iki ayrı grupta ger-
çekleştirilecek kursta, genç kızlar için 
Kur’an-ı Kerim, Siyer İlmihal, Aşçılık 
Kursu, Amigurumi Bebek Bakımı 
dersleri, 7 – 12 yaş çocuklar için ise 
İslam Coğrafyası, İslam Bilim Adam-
ları, Kur’an-ı Kerim, Siyer İlmihal, 
Akıl Zeka Oyunları dersleri verilecek.

İKİ FARKLI KURS 
İÇİN DE KAYITLAR BAŞLADI!

Meram Belediyesi Küçük Kova-
nağzı Sosyal Tesisinde gerçekleşti-
rilecek Yaz Okullarının yanı sıra iki 
ayrı dalda kurs açılarak vatandaşla-
ra hizmet verilecek. Bu kurslardan 
ilki Çinicilik Kursu. Salı ve Perşem-
be günleri verilecek derslerin kayıt 
tarihi 15 Haziran, kursun başlama 
tarihi ise 1 Temmuz. Diğer kurs ise 
sadece hanımlar için; ‘Giyim ve Mef-

ruşat Eğitimi.’ Kurs, 16 Eylül’de baş-
layacak ancak kayıtlar 30 Haziran’da 
tamamlanacak. Meram Belediyesin-
den yapılan açıklamada, bu iki kurs 
için detaylı bilgi almak isteyenlerin 
ise 444 3 042 no’lu telefona başvu-
rabilecekleri bildirildi.

BAŞKAN KAVUŞ; “YAZ TATİLİNİ 
EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK 

İSTEYEN GENÇLERİMİZİ VE 
ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYORUZ”
Yaz tatilini en iyi şekilde de-

ğerlendirmek isteyen çocuklar ve 
gençleri Meram Yaz Okulları fırsa-
tını değerlendirmeye davet eden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Meram her açıdan olduğu 
gibi sosyal belediyecilik ve eğitim 
hizmetleriyle farkını ortaya koyuyor. 
Klasik belediyecilik görevlerimizin 
yanında ilçemiz sınırları içinde ek-
sikliği hissedilen hemen her alanda 

var olmaya, eksikleri tamamlamaya 
ve vatandaşımıza o yönden de hiz-
met etmeye gayret gösteriyoruz. 
Bu yıl startını vereceğimiz Yaz Spor 
Okullarının yanısıra, 7 – 17 yaş ara-
lığındaki çocuklarımızın ve gençle-
rimizin, Kur’an-ı Kerim’den Siyer’e, 
ilmihal bilgilerinden İslam coğrafya-
sına, aşçılıktan akıl zeka oyunlarına 
kadar geniş bir yelpazede kendilerini 
yetiştirmelerini sağlamak amacıyla 
başlatacağımız ‘Yaz Kurslarıyla da 
dolu dolu bir yaz tatili geçirmesini 
sağlayacağız. Bu noktada tüm ve-
lilerimizin hassasiyet gösterecek-
lerine eminiz. Geleceğimizi teslim 
edeceğimiz çocukların her yönüyle 
iyi yetişmiş olması bizim en önemli 
vazifemizdir. Bu sebeple tüm çocuk-
larımızı ve gençlerimizi bu kursları-
mıza bekliyoruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Kırtasiye ve Matbaacılar Odası 
Hasan Kılca’yı ziyaret etti

Yöntem’in okuma bayramı 
etkinliğine büyük beğeni

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi 
ve Matbaacılar Odası Başkanı Ra-
mazan Kuşpınar ve Yönetim Kuru-
lu üyeleri Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca’yı makamında ziyaret 
ederek hayırlı olsun temennisinde 
bulundular. 31 Mart 2019 tarihin-
de yapılan yerel mali seçimlerinde 
Karatay İlçesinde yüzde 77.04 oy 
alarak Karatay Belediye Başkanlı-
ğına seçilen Hasan Kılca’ya hayır-
lı olsun ziyaretleri devam ediyor 
Son olarak Konya Kitap kırtasiye, 
Fotokopiciler ve Matbaacılar Oda-
sı Başkanı Ramazan Kuşpınar ve 
yönetim kurulu üyeleri Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’ yı 
makamında ziyaret ettiler.

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi 
ve Matbaacılar Odası Başkanı Ra-

mazan Kuşpınar, ziyarette ilk önce 
odanın yönetim kurulu üyeleri tek 
tek tanıttı. Ardından odanın çalış-
maları hakkında bilgiler verdi. Son 
olarak ise Başkan Hasan Kılca’ya 
yeni görevinin hayırlı olmasını ve 
başarı temennisinde bulundu.

Ziyaretten dolayı memnuniye-
tini dile getiren Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Sivil toplum 
kuruluşları ve Odalar ile işbirliğiyle 
birlikte çalışmayı hedefliyor. Çün-
kü hedefimiz Hem Karatay’a, hem 
de Konyamıza en iyi hizmet vere-
bilmektir. Ziyaretlerinden dolayı 
Başkan Kuşpınar ve yönetim ku-
ruluna teşekkür ediyorum “ dedi. 
Ziyaret hep birlikte günün anısına 
çektirilen fotoğraflarla ile son bul-
du. n HABER MERKEZİ

Yöntem Koleji’ndeki Okuma 
Bayramı ve Performans Gecesin-
de, öğrenciler tarafından yapılan 
etkinlikler velileri ve katılımcılar 
tarafından beğenildi. Ekinliğin 
açılışında konuşan Yöntem Kole-
ji Okul Müdürü Mehmet Tekin, 
“Yöntem Koleji olarak akademik 
ve sosyal yönü gelişmiş, özgüven 
sahibi araştıran eleştiren topluma 
ve ulusumuza faydalı nesiller ye-
tiştirmek için çıktığımız ikinci yılı-
mızda Okulumuzda Bir aile ortamı 
oluşturduğumuza inanıyorum. 
Tecrübeli öğretmen kadromuz ve 
siz saygıdeğer velilerimizle birlikte 
başarılı bir yılın sonuna geldik. Ço-
cuklarımızdaki olumlu gelişmeleri 
hep birlikte gözlemledik. Yolları 
ve bahtları açık olsun. Okumanın 
zevkini ve heyecanını tatmış sev-
gili öğrencilerimiz, Bu küçük ha-
nımefendi ve beyefendiler için 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 
saygıdeğer anne ve babalar, baba-
anne, annene, dedeler. En önem-
lisi öğretmenlik mesleğinin en zor 
dönemi ve bir o kadar da zevkli 
olan birinci sınıf öğretmenlerimiz 
Yöntem Koleji İlkokulu ana sını-
fı 1/A ve 1/B sınıfının hazırlamış 
olduğu okuma bayramı gecesine 
hoş geldiniz. Biz öğretmenler için 
Her çocuk özeldir, her çocuk yeni 

bir heyecan ve yeni bir başlangıç-
tır. Her çocuk ayrı bir kitaptır. Biz 
sınıf öğretmenleri çamura şekil 
veren heykeltıraşlar gibiyiz. Bir 
elmanın tohumlarını sayabilirsiniz 
ama tohumlardan meydana gelen 
elmaları sayamazsınız. Öğretmen-
ler tohumlardan elmalar yetişti-
rirler. Hepimizin hayatında birinci 
sınıf öğretmenlerinin özel bir yeri 
vardır. Muhtemelen hepimiz ilk 
öğretmenimizin adını unutmayız. 
Sevgili anne ve babalar; Çocuklar 
çiçekler gibidir, emek verirseniz, 
sevgi sunarsanız daha da açar, ge-
lişirler. Başarı onlar için sevginin ve 
emeğin meyvesidir. İşte bu mutlu 
gün, böyle bir sürecin meyvesidir. 
Sizlerin evlerinizde bizlerin okulu-
muzda verdiği emek sonucu mutlu 
bir başlangıç yaşıyoruz. Bu başlan-
gıç, gelecekteki büyük başarıların 
ilk adımıdır. Okumak, yazmak ve 
her türlü beceriyi kazanmaya ha-
zır hale gelmeleri bizlere mutlu-
luk kaynağı olacaktır. Bu gecenin 
hazırlanmasında emek veren tüm 
öğretmen arkadaşlarıma teşekkür 
ederim” dedi. Konuşmanın ardın-
dan öğrenciler tarafından tiyatro, 
folklor ve dans gösteriler yapıldı. 
Geceye katılan veliler, çocuklarının 
etkinliklerini beğeniyle izledi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin yıl dönümünde Kültür Park’ta açıklama yaptı. 
Açıklamada, darbelerin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yapılan büyük ihanet olduğu vurgusu yapıldı

Darbeler, vicdanlara
yapılan büyük ihanettir!

AK Parti Konya İl Başkanlığı 27 
Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin 59. 
Sene-i devriyesi dolayısıyla basın 
açıklaması düzenlendi. 27 Mayıs 
1960 Askeri Müdahalesi’nin Türk 
milletini tepeden dizayn etmeye ça-
lışan toplum mühendisliğinin temel-
leri, Cumhuriyet döneminde ger-
çekleştirilen ilk darbe olma özelliğini 
taşıdığını ifade eden AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, “Vesayet ve 
statükonun hüküm sürdüğü bir an-
layışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Dar-
besi, milli iradeden kopan bir zihni-
yetin ürünü olarak; demokrasiye, 
insanlığa ve vicdanlara yönelik yapı-
lan büyük bir ihanettir. Seçilmiş bir 
başbakanın idama mahkûm edilme-
siyle demokrasi tarihimizde silinmez 
bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, 
ilerleyen süreçte askeri otoriteye, 
milli iradeyi silah zoruyla tahakküm 
altına alma imkânının kapılarını da 
açmıştır. Dönemin tek partili CHP 
yönetimine karşı rekor bir oyla ikti-
dara gelen Adnan Menderes ve yol 
arkadaşları, kısa zamanda gerçek-
leştirdikleri projelerle Türkiye’ye 
çağ atlatmıştır. Milli ve manevi de-
ğerlerimizi Anadolu topraklarından 
silmeye çalışan tek parti CHP’sinin 
antidemokratik uygulamalarını izale 
eden merhum Menderes, özellikle 
din ve vicdan özgürlüğü adına attığı 
adımlarla milletimizin gönlünde taht 
kurmuştur. Tek parti rejiminin en 
büyük ayıplarından olan Türkçe eza-
nı özüne döndürerek, Anadolu’nun 
dağında taşında, havasında suyunda 

Ezan-ı Muhammedi’nin tekrar yan-
kılanmasını sağlamıştır. Tek partili 
hayattan kalma sorunlara çözüm 
getiren Menderes’in halkla kurduğu 
sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve 
iftiralarla algı oluşturarak darbeye 
zemin hazırlamıştır. Milletin irade-
sini hiçe sayan cuntacı zihniyet, de-
mokratik yönetime antidemokratik 
yöntemlerle el koyarak seçilmiş yö-
neticileri tutuklamış ve Yassıada’da 
hukuk dışı yargılamaların ardından 
darağacına göndermiştir. Mahkeme 
Başkanı Salim Başol’un, “Sizleri bu-
raya tıkan irade böyle istiyor” sözle-
ri hukuksuz yargılamaların apaçık 
yaşandığı bu dönemleri tarihe kara 
bir sayfa olarak işlemiştir. Üzerinden 
yarım asrı aşkın bir süre geçmesi-
ne rağmen 27 Mayıs Darbesi’nin 
benzer senaryosu 15 Temmuz hain 

darbe girişiminde tekrar karşımıza 
çıkarılsa da milletimiz dik duruşuy-
la bu kez bu oyuna izin vermemiş-
tir. 2016 yılında gerçekleştirilen 15 
Temmuz hain darbe girişimine karşı 
sokağa çıkan milletimizin önemli bir 
kısmında bu hadise zuhur etmiş ve 
necip milletimiz bir daha darbelere 
geçit vermemek için meydanlara 
dökülmüştür. O zor gecede genç bir 
annenin; “Babam Menderes için ağ-
ladı, ben Turgut Özal için ağladım, 
çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan 
için ağlamasına izin vermeyeceğim!” 
demesi bu toplumsal tecrübenin açık 
bir örneğidir. “Siper et göğsünü dur-
sun bu hayâsızca akın” dizelerini 
yaşatırcasına hain darbe girişimine 
karşı göğsünü siper eden milleti-
miz, eski Türkiye’de; koalisyonlara 
yenik düşen, istikrar sağlayamayan, 

milletin devlet için olduğu dönem-
leri kapatmıştır. Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Tür-
kiye, AK Parti ile birlikte demokrasi 
düşmanı şer odaklarına milli irade-
nin gücüyle en sert cevabı vermiştir. 
Demokrasimizin ve özgürlüklerimi-
zin daim olması adına başta Adnan 
Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve 
Hasan Polatkan olmak üzere tüm 
demokrasi şehitlerimizi ve onları 
şehit eden demokrasi düşmanlarını 
unutmadık, unutmayacağız. 27 Ma-
yısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 
15 Temmuzların bir daha asla ya-
şanmamasını temenni ediyor ve dar-
be dönemlerinde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle 
anıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meram’da çocuklar eğlenirken öğrenecek
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‘Devler’ finale yürüyor!
Türkiye Basketbol Ligi Play – Off yarı final serisi 4. maçında Konyaspor Basketbol, bugün OGM 
Ormanspor’u konuk edecek. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’ndaki mücadele saat 

16.00’da başlayacak. Yeşil beyazlı dev adamlar karşılaşmayı kazanırsa finale yükselecek

Türkiye Basketbol Ligi’nde Play – Off 
heyecanı devam ediyor. Yarı final maç-
larında avantaj elde eden Konyaspor 
Basketbol, bugün kendi evinde serinin 
4.maçına çıkacak. OGM Ormanspor’u 
konuk edecek olan Konya ekibi, bu maçı 
kazanması durumunda finale yükselecek 
ve Sigortam.Net İTÜ’nün rakibi olacak. 
Taraftar desteğinin çok önemli olduğu yarı 
final müsabakası bugün saat 16.00’da 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu’nda oynanacak. Yeşil beyazlı tem-
silcimizin bu maçı kaybetmesi durumunda 
finale çıkma şansı devam edecek.

KARTAL SERİDE 2-1 ÖNDE
Normal sezonu 7.sırada bitiren ve Play 

– Off oynayacak olan 8 takım arasında yer 
alan Konyaspor Basketbol, Play – Off çey-
rek finalinde Düzce Belediye ile eşleşmiş 
ve rakibini iki maçta da yenerek yarı finale 
yükselmişti. Bu turda OGM Ormanspor ile 
eşleşen Kartal, lig sıralaması gereği ilk 
iki maçı deplasmanda oynadı. Konyaspor 
Basketbol, bu karşılaşmalardan birini ka-
zandı ve Konya’ya avantajlı döndü. Yeşil 
beyazlı ekip, Pazar günü Konya’da oyna-
nan serinin üçüncü maçını uzatma dakika-
larında yenerek 2-1 öne geçti. 3 galibiyet 
alanın finale yükseleceği yarı final serisin-
de Konyaspor, bugün oynayacağı müsa-
bakayı yenerse finale yükselecek.

AZİZ BEKİR’DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Konyaspor Basketbol’un OGM Or-
manspor ile oynadığı iç saha maçında ye-
şil beyazlı basketbolseverler verdiği destek 
ile alınan galibiyetin mimarı oldu. Yeşil 
beyazlı takımın başantrenörü Aziz Bekir, 
yaptığı açıklama ile Konyalı taraftarları 
bugün oynanacak kritik maça da davet etti. 
Bekir açıklamasında, “Bugün sezonun en 
kritik maçına çıkacağız. Hayalimiz final oy-
namak. Serinin üçüncü maçında taraftarın 
nasıl etkili olduğunu gördük. Ormanspor 
karşısında salonu doldurarak destekleriy-
le bizlere güç veren taraftarımıza teşekkür 
ediyor, bugün oynayacağımız maçta takı-
mımıza yine aynı coşkuyla destek vermele-
rini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK FİNALİST SİGORTAM.NET İTÜ
Konyaspor Basketbol’un yarı final 

heyecanı devam ederken, Play – Off mü-
sabakalarında finale çıkan ilk takım belli 
oldu. Yarın finalde Sigortam.Net İTÜ – 
Akhisar Belediye eşleşmesinde rakibini 
oynanan ilk üç maçta da yenen Sigortam.
Net finale yükseldi. İstanbul ekibi, iç saha-
da oynadığı ilk iki maçı 77-67 ve 73-65’lik 
skorlarla yenerken, Akhisar’da oynanan 
karşılaşma 79-81 İTÜ’nün üstünlüğü ile 
sona erdi. Sigortam.Net İTÜ normal sezon 
18 galibiyet ile 6.sırada tamamladı. Kon-
yaspor Basketbol’un finale çıkması duru-
munda en sahibi avantajı İTÜ’de olacak.  
n SPOR SERVİSİ

Yıldız okullar futbol 
şampiyonası sona erdi 
Okullararası Futbol Yıldız Kızlar-Erkekler Türkiye Şam-

piyonası 22-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Konya’da 
yapıldı. 13 ilden, 16 okul takımının mücadele ettiği Fut-
bol Yıldız Kızlar-Erkekler Türkiye Şampiyonası’nın açılış 
seremonisi 22 Mayıs 2019 tarihinde Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ve Okul Sporları Şube Müdürü 
Mücahit Mustafa Koç’un katılımıyla Saraçoğlu Spor Te-
sisleri’nde yapıldı. Şampiyona sonucunda derece yapan 
okullar şu şekilde oluştu; Erkekler: 1.İstanbul Şehit Murat 
Demirci Ortaokulu, 2.İstanbul Şehit Kadir Cihan Karagözlü 
Ortaokulu, 3.Trabzon Yol İş Sendikası Ortaokulu, 4.Konya 
Mehmet Beğen Ortaokulu. Kızlar: 1.İzmir Tahir Merze-
ci Ortaokulu, 2.Tokat Tepeşehir Yatılı Bölge Ortaokulu, 
3.Zonguldak Çayırlı Yüksel Balcı Ortaokulu, 4.İzmir Gazi 
Mustafa Kemal Ortaokulu.  n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcular 
judoda ikinci oldu 

Minikler Judo Türkiye Şampiyonası 24-26 Mayıs 2019 
tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. 67 ilden 1139 sporcunun 
mücadele ettiği Minikler Judo Türkiye Şampiyonası’nda 
Konya, 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya ile 2’nci oldu. 
Şampiyonada dereceye yapan sporcular şu şekilde oluştu; 
42 kiloda Ö. Faruk Turgutlu 1’inci, R. Baki Doğan 2’nci, 
Emirhan Turgut 3’üncü, 24 kiloda F. Zehra Meki 1’inci, 40 
kiloda Sinem Oruç 1’inci, Gülsün Özkan 2’nci,  28 kiloda 
D. Nida Demir 2’nci, 38 kiloda Kaan Demir 2’nci,  50 kilo 
M. Enes Çirik 2’nci, 44 kiloda Gülşen Candan 3’üncü, 46 
kiloda A. Eren Bayram 3’üncü,  52 kilo Naz Apar 3’üncü. 
n SPOR SERVİSİ

Minik öğrencilerden
Seyit Ali Büyük’e ziyaret 
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından dü-

zenlenen halk oyunları yarışmasında Bölge Birincisi olan 
Selçuklu Belediyesi İlkokulu Spor Kulübü Derneği Folklor 
Ekibi, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü ziya-
ret etti. Adana’da düzenlenen bölge yarışmasında birinci 
olarak 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da dü-
zenlenecek Minikler Şampiyonası’na katılmaya hak kaza-
nan folklor ekibini tebrik eden ve başarılarının devamını 
dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında öğ-
rencilere Okul Müdürü ve Kulüp Başkanı Gülizar Erbaş, 
Başkan Yardımcısı ve Sorumlu Veli Hasibe Sucu ve Antre-
nör İrem Nur Şanlıtürk de eşlik etti.  n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir Belediyespor, judoda Türkiye Şampiyonu
Konya Büyükşehir Belediyespor Judo 

Takımı, İzmir’de düzenlenen Minikler 
Türkiye Judo Şampiyonası’nda 3 altın, 3 
gümüş ve 2 bronz madalyayla takım halin-
de şampiyon oldu. Minikler Türkiye Judo 
Şampiyonası İzmir’de gerçekleştirildi. Ce-
lal Atik Spor Salonu’nda düzenlenen ve 67 
ilden bin 139 sporcunun katıldığı Minikler 
Türkiye Judo Şampiyonası’nda Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Spor Kulübü elde ettiği 
derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

MİNİK JUDOCULAR TARİH YAZDI
Turnuvada 24 kiloda Fatma Zehra 

Meki, 40 kiloda Sinem Oruç ve 42 kiloda 
Ömer Faruk Turgutlu finalde rakiplerini 
mağlup ederek altın madalyanın sahibi 
olurken; 28 kiloda Döndü Nida Demir, 40 
kiloda Gülsün Özkan ve 50 kiloda Mustafa 
Enes Cirik ikinci olarak gümüş madalya 
kazandı. 44 kiloda Gülşen Candan ve 52 
kiloda da Atiye Naz Apar ise şampiyonada 
üçüncü olarak bronz madalya aldı.

3 ALTIN 3 GÜMÜŞ 2 BRONZ
Bu sonuçların ardından Konya Büyük-

şehir Belediyespor Judo Takımı turnuva-

da elde ettiği 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz 
madalyayla kulüpler sıralamasında şam-
piyon oldu. Ayrıca, antrenörümüz Hakan 
Aydoğan, şampiyonada en başarılı antre-
nör sıralamasında birinci sırada yer alma 

başarısı gösterdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, elde ettikleri başarı 
nedeniyle minik judocuları ve antrenör Ha-
kan Aydoğan’ı tebrik ederek başarılarının 

devamını diledi.
Bu sonuçlarla 6 sporcumuz, Temmuz 

ayında düzenlenecek olan Minikler Balkan 
Judo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil 
edecek. n SPOR SERVİSİ

Çumra Belediyespor 
1. Amatör’e yükseldi
Konya 2. Amatör Küme 2018-2019 Futbol Sezonu, 

A Grubu’nda ligin bitimine bir hafta kala İçeri Çumra Be-
lediyespor, Dirilişspor karşısında 2-0 geriye düşmesine 
rağmen maçı muhteşem bir dönüşle 3-2 kazanarak şam-
piyonluğunu ilan etti. Şehit Muharrem Samur Sahası’nda 
Dirilişspor - İçeri Çumraspor arasında oynanan karşılaş-
mada şampiyonluğu getiren golleri 50 ve  62. dakika-
larda Lokman Ünüvar (2), 81. dakikada Mustafa Yeşil 
attı. Ligin bitimine hafta kala bir diğer Çumra temsilcisi 
Alibeyhüyüğü Spor Kulübü’nün önünde şampiyonluğunu 
ilan etmiş oldu. Mücadele sonrasında takımlarını yalnız 
bırakmayan taraftarlar hep birlikte şampiyonluk coşkusu-
nu kutladı. n SPOR SERVİSİ 

Konya Engelliler Gücü Ampute, şampiyonluk kupasını aldı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Fe-

derasyonu Ampute Futbol 1. Ligi, Pazar 
günü oynanan 18. hafta maçları ile ta-
mamlandı. Konya Engelliler Gücü Ampu-
te ligin kapanış maçında Kayseri Erciyes 
Engelliler Ampute Futbol Takımını kendi 
saha ve seyircisi önünde 2-1 yendi. Süper 
Lig’e çıkmayı bitime 2 hafta garantileyen 
yeşil beyazlı takım son hafta maçlarının 
ardından Ampute Futbol 1. Ligi’ni 45 pu-
anla tamamladı. Maçın ardından Süper 
Lig’e çıkan Konya ekibine kupasını Türki-
ye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Şirin verdi. 
Kupalarını ve madalyalarını alan oyuncu 
ve teknik heyet bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi.  

SOYDABİRCAN’DAN TEŞEKKÜR 
Maçın ardından takıma verdiği iftar 

yemeğinde konuşan Konya Engelliler 
Gücü Spor Kulübü Başkanı İzzet Soydabir-
can, yaptığı açıklamada bir sezonu daha 
geride bıraktıklarını, 1 yıl aradan sonra tür-
lü imkansızlıklara ve zor şartlara rağmen 

tekrar Süper Lig’e çıkmayı başardıklarını 
söyledi. Süper Lig’de bulunan takımların 
büyük bölümünün kurum takımı olduğu-
nun altını çizen Soydabircan, “Kurum ta-
kımları ile mücadele edebilmek ve Süper 
Lig’de kalıcı olmak için daha fazla desteğe 
ihtiyacımız var. Konyalı işadamları başta 
olmak üzere tüm sporseverlerden destek 

bekliyoruz” dedi. Soydabircan, “Özveri 
ile mücadele ederek şehrimize bu gururu 
yaşatan sporcular ve teknik heyet başta 
olmak üzere, maddi ve manevi destekleri 
ile her zaman takımın yanında olan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer 
Ersöz’e, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı’ya, Karatay Belediyesi Eski 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye, Meram Be-
lediyesi Eski Başkanı Fatma Toru’ya, Kon-
ya ASKF Başkanı Remzi Ay’a, işadamları 
Mehmet Ali Atiker ve Ali Tabak’a, yerel 
basın kuruluşlarına ve tüm sporseverlere 
gönülden teşekkür ederim” diyerek sözle-
rini noktaladı.  n SPOR SERVİSİ
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Ulaştırma er Samet Bütün, vatanın milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaştı. Göstermiş olduğu yiğitlik ve cesaretle Türk 
milletinin varlığının, birlik ve beraberliğinin ve vatan sevgisinin ölümsüz sembolü olarak hatırası sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak

‘Onurluyuz, başımız dik!’

Konyalı Ulaştırma Er Samet Bütün, 
19 Haziran 2012 tarihinde Hakkari’nin 
Yüksekova İlçesi Yeşiltaş Karakolu’nda 
teröristlerle çıkan çatışmada 8 arkadaşıy-
la beraber şehit oldu. Yaralı komutanları-
nın da hastanede şehadete ermesiyle şe-
hit sayısı 9’a çıktı. Vatan savunması için, 
bayrak için gözünü kırpmadan canlarını 
veren kahraman vatan evlatlarından biri 
Samet Bütün. 

16 Şubat 1989 yılında Konya’nın 
Meram İlçesi’nde Şevket-Fadime Bütün 
çiftinin son erkek evladı olarak dünyaya 
gelen şehidimizin çocukluğu, iki ağabeyi, 
annesi ve babasıyla sevgi dolu büyüye-
rek geçmiş. İlk ve orta öğrenimini Kon-
ya’da tamamlayan Samet Bütün, ilko-
kulda sessiz bir öğrencilik, ortaokulda ise 
sosyal bir öğrencilik geçirmiş, spora olan 
sevdası ise lise yıllarında oluşmuş. Aktif 
olarak futbol oynayan, tuttuğu takımla-
rın iyi bir taraftarı olan Samet Bütün, lise 
öğreniminin ardından üniversite sınavla-
rına girmiş. İkinci girişinde Manisa Salih-
li Yüksekokulu Pazarlama ve Satış Bölü-
mü’nü kazanmış. Okulunu bitirmesinin 
ardından memleketine dönen Samet 
Bütün, anne ve babasının da teşvikiyle 
askerlik için tecilini bozdurur ve vatani 
görevini yapmak üzere hazırdır. 

Acemi birliği Ankara’ya çıkan Samet 
Bütün, arkadaşına, “Gidişim sessiz sakin 
olacak, dönüşüm ise muhteşem olacak; 
tüm Türkiye duyacak” diye bahseder. 

Dağıtım iznine gelen şehidimizin, 
usta birliği Tekirdağ Tank Taburu çı-
kar. Birliğine teslim olan Samet Bütün, 
üç haftasını doldurduğu zaman taburda 
söylentiler dolaşır, ‘Doğu bölgesine gö-
rev için asker gönderileceği’ konuşulur. 
Binlerce asker içerisinden tek gönüllü 
Samet Bütün’dür. Hakkari’ye gidecektir. 

Önce Van daha sonra Hakkari’ye ge-
çiş yapan Samet Bütün, yeni görev yeri 
olan Yüksekova İlçesi Yeşiltaş Karako-
lu’na vardığında kış ayıdır, hava hem çok 
soğuk hem de bulunduğu yer saldırıya 
çok açıktır. İki dağ arasında vadide küçük 
bir karakoldur ve geldiği günden itibaren 
sık sık taciz ateşi altında kalırlar, zor za-
manlar geçirirler. 

Şehidimiz, Yüksekova’ya geleli yak-
laşık dört ay olmuştur, iki üs bölgesi var-
dır ve bazen oraya gönüllü giderek, diğer 
arkadaşlarıyla birlikte göreve katılır. 

19 Haziran 2012 günü ise gece saat 
03.00’te karakol baskına uğrar, terö-
ristlerle karşılıklı çatışma sabaha kadar 
sürer. Çatışmada, Ulaştırma Er Samet 
Bütün’ün de aralarında bulunduğu 8 as-
kerimiz şehit olur. 

“BİNLERCE ASKER ARASINDAN 
DOĞUYA GÖNÜLLÜ GİTMİŞ”

Şehit babası Şevket Bütün, oğlunun 
askerdeyken doğuya nasıl gönüllü gitti-
ğini şu sözlerle anlatıyor:

“Binlerce askerin içerisinde belki 
kurayla tabi olabilecek bir göreve gönül-
lü olarak giden bir kişi oğlum. Tekirdağ 
8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutan-
lığı, 7. Mekanize Piyade Tümeni’nden 
yalnız bunun sınıfında tek bir kişi olarak, 
gönüllü olarak öne çıkıp o bölgeye giden 
birisi. Beraber çatışmaya gidip gazi olan 
arkadaşları, bunun gönüllü gideceğini 
duyup, ‘Ya sen niye böyle gönüllü gidi-
yorsun. Belki de kura sana çıkmayacak’ 
demelerine, ‘Oradakiler de ana kuzusu’ 
deyip, gönüllü olarak doğuya gidip, bu 
şehadet şerbetine erişen binlerce şehidi-

mizden birisi. 
Tecilli iken, tecilini bozdurup askere 

gitti. Bize ‘Baba, ‘Tekirdağ’dan doğuya 
kaydırma birlik olarak buradan doğuya 
gidilirmiş’ dedi, ben de ‘Oğlum senin 
sınıfın farklı bir sınıf. Piyade değilsin, 
komando değilsin, tamam gidilebilir 
ama…’ dedim. Tabi bu arada , ‘Birilerini 
bulalım, oğlumu doğuya göndertmeye-
lim’ diye düşünüyoruz biz. Bu düşünce-
miz oğlumun kulağına gidiyor ve aynen 
diyor ki; ‘Babam hiç uğraşmasın, orada-
kiler de ana kuzusu. Ve gidip mücadele-
mi yapacağım’ diyor.”  

ŞEHİDİMİZİN YAZDIĞI EN SON CÜMLE: 
‘HAVALAR ISINIYOR, ÖLÜM YAKLAŞIYOR’

Oğluyla şehit olmadan önce en son 
görüşmelerini ise baba Şevket Bütün, 
şöyle anlatıyor: 

“Her şehidin kendine göre bir hika-
yesi var. Samet’imin de kendine göre bir 
hikayesi var. Askerliğini yaptığı dönem-
de bize söylemedi ancak arkadaşlarına 
zaman zaman ‘buranın koşulları elveriş-
siz, hiç iyi değil. Döneceğimi de zannet-
miyorum’ demesiyle şehitlik mertebesi 
sanki içine doğmuş gibi belirtilen söy-
lemleri var. En son görüşmemizde, haf-
talık temizliklerini yapmışlar, tıraşlarını 
olmuşlar ve üs bölgelerine dönmüşler. 

En son görüştüğümüz oydu yani. Gece 
saat 03.00 sularında başlayan ve sabaha 
kadar süren bir çatışma da o an 8 asker 
şehit olmuş, bir üsteğmen olan komu-
tanları da yaralı kaldırıldığı hastanede 
10 gün sonra şehit oluyor. O çatışmada 
9 şehitten biri de benim oğlum. Hemen 
hemen her asker bir günlük tutar ya, 
benim oğlumun da günlüğüne en son 
yazdığı cümle: ‘Havalar ısınıyor, ölüm 
yaklaşıyor.’ Cenab-ı Allah tarafından 
öbür şehitlerimize olduğu gibi, bu şehi-
dimize de bir şey vermiş içlerine. Şehitlik 
gibi şerefli bir ölüm herkese nasip olmaz. 
Şükür yani biz gururluyuz.”

“BU VATAN İÇİN 
BU BEDELLER ÖDENİYOR”

Oğlunun şehadete ermesinin guru-

runu yaşadıklarını dile getiren baba Şev-
ket Bütün, şunları kaydetti:

“Arkadaşlarım oğlumun şehit oldu-
ğunu duymuş ama bana söylememişler. 
Ben televizyondan öğrendim. 10 daki-
ka sonrada Garnizon Komutanlığı’ndan 
komutanlar gelip, haber verdi. Herkes 
üzerine düşen görevi yaptı. Hava ve De-
niz Kuvvetleri Komutanları ziyaret edip, 
başsağlığı diledi, acımızı paylaştı. Biz oğ-
lumuzun şehit olmasından şikayetçi de-
ğiliz. Şehidimizin bize verdiği bir gurur 
var, bir onur var. Bu vatan için bu bedel-
ler ödeniyor. Geçmişte ödendi, ödeniyor 
ve durum gösteriyor ki hala daha öde-
necek. Oğlum, çatışmaya girmiş, şehit 
olmuş. 30 bin şehitten biri. Şehitlik bize 
bir gurur vesilesidir. Şehit nurlanmış as-
ker, bizlerde onurlanmış şehit ailesiyiz. 
Onurluyuz, gururluyuz, başımız dik. Biz 
üzüntülü değiliz, gururluyuz. ‘Evet oğul-
suz yaşanır ama vatansız yaşanmaz’. 
Yaşantı, hayat devam ediyor. Yaşıyoruz 
ama vatansız asla yaşayamayız. Vatan 
sağolsun, bayrak sağolsun.” 

“HİÇBİR ÜLKENİN ‘DÜĞÜNE GİDER GİBİ 
ÖLÜME GİDEN’ ASKERİ YOK”

“1071’den günümüze kadar hala 
mücadelemizi veriyoruz. Tabi bu müca-
deleyi verirken, gazilerimiz oluyor, şehit-
lerimiz oluyor. Bunu da biliyoruz” diyen 
şehit babası Şevket Bütün, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“En son ‘Düğüne gidiyoruz’ diyor 
asker, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir 
ülkede ölüme giden asker yok. Hiçbir 
ülkenin ölüme giden askeri yoktur. Bi-
zim askerimiz, ‘Düğüne gidiyoruz. Ve 
bizi beklemesinler’ diyor. Bunu bizim 
askerimiz söylüyor. Bunlar bir eğitilmiş, 
‘yani bunu söyleyin’ diye tembih edilmiş 
bir durum değil. İçinden öyle geliyor. El-
hamdülillah diriliş var.”

“OĞLUMUN ARKADAŞLARININ 
HEPSİ ÇOK VEFALILAR”

Zaman zaman şehit oğlunun, gazi 
arkadaşlarının kendilerini ziyaret etti-
ğini, yalnız bırakmadığını aktaran şehit 
babası Şevket Bütün, “Gazi arkadaşları, 
oğlumun şehadetinin yıldönümünde ge-
liyorlar, telefonla arıyorlar, sürekli irtibat 
halindeyiz. ‘Bizlere nasip olmadı şehitlik, 
Samet’e nasip oldu. Allah’ın sevgili ku-

luymuş’ diyorlar.  Biz onları, onlar bizi 
teselli ediyor. Arkadaşları çok vefalılar, 
sağolsunlar. Hiçbir zaman bizleri yalnız 
bırakmadılar, bırakmıyorlar da. 7 yıl geç-
ti, 8’inci yıla gireceğiz, hala dünkü gibi 
gerek okul gerek sivil gerek asker gerek 
gazi arkadaşlarından Allah razı olsun, 
onlara çok teşekkür ediyoruz, şehidimizi 
ve bizi unutmadıkları için” diye dua edi-
yor. 

Oğlu Samet’in çocukluğundan beri 
hayali amatör sporla uğraşmak olduğu-
na işaret eden baba Şevket Bütün, “İz-
mir’de bir grupla tanıştı. 

Göztepe hayranlığı vardı, onun maç-
larına giderdi. Göztepe her Konya’ya gel-
diği zaman o taraftar grubu şehitliğe ge-
lip oğlumun mezarını ziyaret eder, bizzat 
evimize grup halinde gelirler. 

Bir defasında yaklaşık 120 kişilik 
Göztepe taraftar grubu, eskortlar eşli-
ğinde evimizin önüne kadar geldi. Sağol-
sunlar.  Emniyet güçlerimiz de yardımcı 
oldu. Onlar da hala yalnız bırakmıyorlar. 
Hatta İzmir’de bir okula açılacak kütüp-
haneye oğlumun ismini vermek için izin 
istediler. Kütüphaneye şehit oğlumun is-
minin verilmesi gündemde. İnşallah kısa 
zamanda gerçekleştir. Bunlar bir vefa 
örneğidir. Bu vesileyle anıyorlar, vefa 
gösteriyorlar, bizi ziyadesiyle memnun 
ediyorlar” şeklinde konuştu. 

Göztepe taraftarları, takımlarının 

Konya’da oynanan Konyaspor maçının 
42.dakikasında şehit Samet Bütün’ün 
ismini tribünlerden yükselerek, anmıştı. 
Göztepe taraftarları, şehit Samet Bütün 
için, “Cennette Bir Fazla Tribünde Bir 
Eksiğiz” yazılı pankartla da şehit kardeş-
lerini unutmamışlardı. 

“ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORLAR 
VE UNUTMUYORLAR”

Bugün, şehidimizin ismi, adının ve-
rildiği Ahırlı İlçesi’ndeki Şehit Samet Bü-
tün Ortaokulu’nda ve Selçuklu İlçesi’n-
deki 73 Nolu Şehit Er Samet Bütün Aile 
Sağlığı Merkezi’nde yaşatılıyor. 

Şehit babası Şevket Bütün, “Sağlo-
sun, şehidimizin ismini yaşattıkları için 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
mıza, Ahırlı Kaymakamlığımıza, Ahırlı 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok 
teşekkür ediyoruz. Bu bir vefa örneğidir. 
Şehitleri anmak ve unutmamaktır. Böyle 
duyarlı olmakta şehit ailelerinin yürekle-
rine bir nebze de olsa su serpmektedir, 
serinletmektedir” dedi. 

Tüm şehitleri rahmet anan baba 
Şevket Bütün, “Allah onlardan razı ol-
sun. İnşallah onlar (şehitler) bizlere hak-
larını helal ederler. Rahat gezebiliyorsak, 
rahat uyuyabiliyorsak, bayrağımızı indir-
meden dalgalandırabiliyorsak, ezanımızı 
dindirmeden dinleyebiliyorsak, onların 
sayesinde. Bunun bilincinde olmamız 
gerekir” ifadelerini kullandı. 

Son zamanlarda şehit haberleri al-
dıklarını ancak bunların ulusal basında 
yeterinde yer bulmadığını ya da alt yazıy-
la kısa bir şekilde gündeme gelmesinin 
kendilerini üzdüğünü paylaşan şehit ba-
bası Şevket Bütün, bunun birinci haber 
olarak verilmesi ve gündemde yer alma-
sını istedi. Baba Şevket Bütün, toplum 
olarak şehitlere karşı daha duyarlı, daha 
hassas olunması gerektiğini sözlerine 
ekledi. 

Şehit Annesi Fadime Bütün, oğlunun 
son yolculuğuna uğurlanışı esnasında, 
“Ben de Taşıyacağım Kuzumu” diyerek 
oğlunun tabutunun taşınmasına yardım 
etmişti. 

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet 

vatanımız için şehadet şerbetini içmiş, 
aziz şehidimiz Samet Bütün’ü rahmet ve 
minnetle andık, babası Şevket Bütün ve 
annesi Fadime Bütün’e plaket takdimin-
de bulunduk. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağla-
mak, ülkemizin bölünmez bütünlüğü-
nü koruma uğruna her türlü fedakarlığı 
gösteren şehidimiz Ulaştırma Er Samet 
Bütün’e bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyoruz, mekanı cennet, ruhu şad ol-
sun, Allah ailesine sabırlar ihsan eylesin. 

*** 
“Ey Türk Milleti; 
Batısından doğusuna cennet ülke-

min her köşesini çok sevdim. Sizin için, 
bizim için, yarınlarımız ve birliğimiz için, 
bir gece vakti dokuz yiğit toprağa düştük. 
Vatanımız sevdasına, bayrağımızın hür-
riyetine feda olsun canlarımız. Biz şehit 
düşünce değil unutulunca yok oluruz. 
Sizlerden tek isteğimiz beni ve tüm şehit 
arkadaşlarımızı unutmayın, unutturma-
yın. 

Vatan sağolsun”

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...

Şehit babası Şevket Bütün: 
“Şehidimizin bize verdiği 

bir gurur var, bir onur var. 
Bu vatan için bu bedeller 

ödeniyor. Geçmişte ödendi, 
ödeniyor ve durum gösteriyor 
ki hala daha ödenecek. ‘Evet 
oğulsuz yaşanır ama vatansız 

yaşanmaz’. Yaşantı, hayat 
devam ediyor. Yaşıyoruz ama 
vatansız asla yaşayamayız” 

Konyalı Ulaştırma Er 
Samet Bütün, 19 Haziran 
2012 tarihinde Hakkari’nin 
Yüksekova İlçesi Yeşiltaş 
Karakolu’nda teröristlerle 

çıkan çatışmada 8 arkadaşıyla 
beraber şehit oldu. Yaralı 

komutanlarının da hastanede 
şehadete ermesiyle şehit 

sayısı 9’a çıktı. Vatan 
savunması için, bayrak için 
gözünü kırpmadan canlarını 

veren kahraman vatan 
evlatlarından biri Samet Bütün

BU ATIŞ SENİN İÇİN SAMET…11 Mart 2018 tarihinde Afrin Harekatı’nda görev alan 
Mehmetçikler, terör saldırısında şehit olan Ulaştırma Er Samet Bütün’ün ailesine 

gönderdikleri bu fotoğraf ile Şehit Samet Bütün’ü unutmadıklarını bir kez daha göstermiş, 
hafızalarda yer edinen o duygu yüklü mesajı vermişlerdi.



Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor 
Basketbol, Play – Off yarı final serisinin 4.maçına 

çıkıyor. Oynanan üç maçtan ikisini kazanan yeşil beyazlı 
takım, bugün evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa 

finale çıkacak. Konyaspor’un OGM Ormanspor 
ile oynayacağı mücadele saat 16.00’da Selçuklu 

Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda başlayacak.  
n HABERİ SPOR 2’DE

Kartal’ın final heyecanı!

RPS
‘Coşkuyu görmek istiyoruz’
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fransa ve İzlanda maçları ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Umutlu olduğunu belirten Güneş, 
Konya’da oynanacak Fransa maçı ile ilgili de, “Özellikle Fransa maçı için Konya’da aynı heyecan ve coşkuyu bir kez daha görmek istiyoruz” dedi

A Milli Takım Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, Antalya kampında 
basın toplantısı düzenledi. Kadro-
da herhangi bir sınırlamalarının 
olmadığını söyleyen Güneş, “Ha-
yale, hedefi olan oyuncularımın 
sabırla çalışmalarını ve vizyonla-
rını yüksek tutmalarını bekliyorum. 
Türk pasaportu taşıyan bütün oyun-
cuların bu takıma kapısı açıktır” 
ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a, kendisine oyuncu öneri-
sinde bulunabileceğini söylediğini 
açıkladı. 

EURO 2020 Avrupa Şampiyo-
nası Elemeleri’nde 8 Haziran’da 
Konya’da Fransa ve 11 Haziran’da 
deplasmanda İzlanda ile karşıla-
şacak A Milli Takım, müsabakalar 
öncesinde Antalya’da kampa girdi. 
A Milli Takım Teknik Direktörü Şe-
nol Güneş, Antalya’da özel maçta 
karşılaşacakları Yunanistan ve Öz-
bekistan maçları öncesinde kamp 
yaptıkları otelde basın toplantısı 
düzenledi. 

Güneş, 8 Haziran’da Fransa ile 
ve 11 Haziran’da İzlanda ile oyna-
yacakları maçları anımsatarak, 
her iki karşılaşmayı da kazanmak 
istediklerini açıkladı. Yunanistan 
maçının Antalya’da, Özbekistan 
maçının da Alanya’da oynanacağı-
nı hatırlatan Güneş, her iki maçta 
da taraftarları yanlarında görmek 
istediklerini belirterek, “Özellikle 
Fransa maçı için Konya’da aynı 
heyecan ve coşkuyu bir kez da gör-
mek istiyoruz” diye konuştu. 

“BU KADROMUZDA 
SINIRLI DEĞİLİZ” 

Hazırlık maçlarından beklen-

tilerini dile getiren Güneş, “2 ha-
zırlık maçında daha önce kadroya 
çağırıp oynatamadığımız, aynı za-
manda yeni çağırdığımız arkadaş-
larımızı da görmek istiyoruz. Tabii 
bu arada kampımızda olmayan 
arkadaşlar da var, yani çağrılması 
muhtemel olan. Onlar da ilerleyen 
tarihlerde yine bizimle beraber 
olacaklar. Kampımız sezon sonu 
olduğu için fiziksel ve zihinsel yor-
gunluğun üst seviyede olduğu bir 
döneme geldi. Bu yüzden kampta 
hem yenilenmeyi hem de çalışma-
yı birlikte yürüteceğiz. Fiziksel, tek-
nik, taktik, motivasyon, sosyal ça-
lışmalar olacak. Kampın sürekli bir 
kamp süreci içerisinde geçmesini 
istemiyoruz çünkü yoğun bir maç 
trafikleri oldu. Başarılı başarısız 
olan, sevinen üzülenler var, bunla-
rı hep bir potada eritmek durumun-
dayız. Kampımız 15 gün sürecek, 
asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda 
maçları olacak. Geniş bir kadromuz 
var, bütün oyuncularımız değerli, 
çağırdıklarımız ve geniş havuzda 
olan çağrılmayan oyuncularımız da 
var. Bu kadromuzda sınırlı değiliz, 
eldeki oyuncularımızın en iyisi yap-
masını bekliyoruz. Kadroya çağrıl-
mayan oyuncularımızın da zamanı 
gelince bizimle olacağını bir kez 
daha söylemiş olayım. Hayali, 
hedefi olan oyuncularımın sabırla 
çalışmalarını ve vizyonlarını yük-
sek tutmalarını bekliyorum. Bütün 
oyunculara önem veriyoruz, Türk 
pasaportu taşıyan bütün oyuncula-
rın bu milli takıma kapısı açıktır, 
bunu sınırlama hakkımı da yoktur. 
Yeter ki takım olgusu içinde herkes 
zamanı gelince uyumunu verimini 

takıma versin” mesajını verdi. 
“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 

OYUNCU ÖNERİSİNDE 
BULUNABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM” 

“Birlikte hayal etmeye, çalış-
maya, hikaye yazmaya, umutlu 
ve mutlu olmaya ihtiyacımız var” 
diyerek sözlerini sürdüren Güneş, 
“Gelin el birliği içerisinde olalım, 
büyük Türkiye’nin başarısına katkı 
yapalım. 

Son toplantıda Cumhurbaşka-
nımızla da aynı şeyleri konuştuk. 
‘Böylesine büyük devasa bir ülke-
nin her alanda dünyada ses getir-
mesi, en iyisini yapmasını bekliyo-
rum’ dedi. Biz de kendi görevimizi 
kendi alanımızda en iyisini yapmak 
istiyoruz. Kendisine de bir futbol 
adamı olarak dedim ki, ‘Gerekirse 

takıma düşündüğünüz bir oyuncu 
varsa tavsiye edebilirsiniz.’ Çün-
kü ben hem medyaya, hem halka, 
herkese açığım, herkes görüşünü 
beyan edecek. Biz milli takımın so-
rumlusuyuz şu anda. Bize bir görev 
verdiler, biz de onlara uygun dav-
ranacağız. Cumhurbaşkanı ülke-
mizi en üst seviyede temsil ediyor, 
yönetiyor. En altta bir birey olarak 
bize, diğer alanlarda herkese de 
görev düşüyor, herkesin sözüne 
görüşüne ihtiyacımız var. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün dediği gibi ha-
yal edeceğiz, tespit edeceğiz ve 
yapmamız gerekenleri yapacağız. 
Fair-play içerisinde olacağız, her 
maçı kazanmak için oynayacağız” 
şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ


