
İstanbul Sanayi Odası’nın 
hazırladığı ‘’Türkiye’nin 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 
Araştırması’ açıklandı. 2018 

yılı verileri baz alınarak yapılan 
araştırma neticesinde belirlenen 
Türkiye’nin devlerinin arasında 

Konya’dan 6 firma yer buldu

KONYA’DAN 6 
FİRMA GİRDİ

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı 
‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu 2018 Araştırması’ açıklandı. 
Açıklanan listeye Konya’dan Konya 
Şeker, Panagro Tarım Hayvancılık, 
Eti Alüminyum, Aydınlar Yedek Par-
ça, Kangal Termik Santral Elektrik 
Üretim A.Ş ve Ova Un Fabrikası yer 
aldı.

BAŞKANLAR 
TEBRİK ETTİ

‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu Araştırma Listesine Konya’dan 
2016’da 9 firma 2017’de 5 firma  
2018’de de  6 firma girmeyi başardı. 
Firmaların başarısını KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, KSTO Başkanı Memş 
Kütükcü, KTB Başkanı Hüseyin Çevik 
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay tebrik etti.  n SAYFA 3’TE
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Yanıbaşında 
obruk oluştu

Obruklarıyla adını duyuran Karapı-
nar’da motosikletiyle seyir halin-

deyken yakınından geçtiği tarlada 7 
metre çapında 25 metre derinliğinde 

obruk oluşumuna şahit olan İshak 
Şakar büyük korku yaşadı. 

n SAYFA 6’DA

05 Turistik değerler
günyüzüne çıkacak 06 Harçlıklarıyla 

yardımeli uzattılar 07 Hasan Yellice 
dostlarını ağırladı

Tefekkür ediyorlar
Konya’da vatandaşlar 
Ramazan ayının son 
on günü yerine getiri-
len itikaf ibadeti için 
belirlenen camilerde 
itikafa girmeye başla-
dı. Konya’da 137’si il 
merkezinde olmak üze-
re 348 camide itikafa 
girilebiliyor. İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, 
“İtikaf, Bir bakıma 
tefekkür, bir bakıma 
hayatı tefekkür etmek, 
müminin hesaba çekil-
meden kendini hesaba 
çekmesidir” dedi.   
n SAYFA 13’TE

Giba, bayramda 
ağızları tatlandıracak

Uluslararası iftar 
sofrası kurdular

Ramazan bayramı karşılamaya sayılı günler kala Giba 
Şekerleme bayramların vazgeçilmezleri olan lokum 
ve şekerleme çeşitleri ile hazırlığını tamamlayarak 

müşterilerine birbirinden farklı ve lezzetli lokum 
çeşitlerini sunmaya başladı. n SAYFA 2’DE

77 ülkeden Konya’ya gelip, Uluslararası Mevlana 
İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrenciler ve mezunlar, 
Uluslararası İmam Hatip Mezunlar Birliği’nin organizas-

yonuyla Konya’da iftar sofrasında buluştu.
n SAYFA 7’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Otizmli bireylerden 23 
yaşındaki Serdar Canpolat’ın 
annesi Meltem Canpolat, 
otizmle mücadelede eğitime 
dikkat çekerek SOBE’nin önemli 
bir merkez olduğunu söyledi. 
n SAYFA 4’TE

Eğitim önemli 

Hacı Ahmet Haki İzler Efendi. 
Komünizm işgali sırasında 
İslam’a hizmetten geri 
durmamış, idam edileceği 
sırada kaçarak Konya’ya kadar 
gelmiş bir mücahit, gönül eri. 
 n SAYFA 11’DE

Konya’yı aydınlattı

İlmihal sayfasında bugün 
“Ateistleri secdeye kapatacak 
ayet”, “Lahık hakkında mese-
leler”, “oruçlara ait niyetler” 
ve “Cuma namazının hükmü 

nedir” başlıkları işlendi. 
n SAYFA 11’DE

İlmihal sayfası

Şehit babası Ahmet Necati 
Çolak: “Biz bir şehit verdik 
yarın bir başkası şehit ola-
cak. Bu nöbeti hep beraber 

tutacağız. Yeter ki; Vatan 
sağolsun” dedi.

 n SAYFA 15’TE

Nöbet tutacağız! 

ŞEHRİMİZİN PARASI 
KONYA’DA KALSIN

Yerel esnafı destekleyin çağrısı 

Konya Esnaf ve Sa-
natkârlar Odaları 
Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muhar-
rem Karabacak, 
Ramazan Bayramı 
öncesi vatandaş-
ların bayram alış-
verişlerini esnaftan 
yapmaları konu-
sunda çağrıda bu-
lundu. Karabacak, 
“Şehrimizin parası 
Konya’mızda kal-
mış olur” dedi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’nın devleri! 
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Ramazan bayramı karşılamaya sayılı günler kala Giba Şekerleme bayramların vazgeçilmezleri olan lokum ve şekerleme 
çeşitleri ile hazırlığını tamamlayarak müşterilerine birbirinden farklı ve lezzetli lokum çeşitlerini sunmaya başladı

Bayram şekerleri Giba’dan

Şekerleme sektöründe önemli bir 
konumda olan Konya, bu alanda birçok 
üreticiyi de içerisinde bulunduruyor. 
Hiç şüphesiz bu firmaların başında ge-
len Giba Şekerleme, gelenekse ürünle-
ri yine geleneksel yöntemler kullanarak 
damak zevkinize sunuyor. Şekerleme 
sektöründe uzun yıllardır verdiği dene-
yimi, imal ettiği ürünlerdeki kalitesiyle 
ispat eden Giba Şekerleme, geniş ürün 
yelpazesiyle müşterilerine hizmet ve-
riyor. Ramazan  bayramı karşılamaya 
sayılı günler kala Giba Şekerleme bay-
ramların vazgeçilmezleri olan lokum 
ve şekerleme çeşitleri ile hazırlığını 
tamamlayarak müşterilerine birbirin-
den farklı ve lezzetli lokum çeşitlerini 
sunmaya başladı.  1980 yılında kuru-
lan Giba Şekerleme üretim, kalite ve 
hijyenden ödün vermeyen bir anlayışla 
zengin çeşidini damak tadını bilenle-

re sunuyor. Üretimlerinin içerisinde 
lokum, şekerleme, Mevlana Şekeri ve 
akide şekeri yer alan Giba Şekerleme 
Yeni Otogar, Mevlana, Rauf Denktaş 
caddesi ile müşterilerine güler yüzlü 
hizmet sunuyor.

‘BAYRAMDA GİBA FARKINI 
HİSSETİRECEĞİZ’

Yaklaşan Ramazan Bayramı önce-
sinde hazırlıklarını tamamlayan Giba 
Şekerleme müşterilerini bekliyor. Bay-
ram ile ilgili hazırlıklar hakkında bilgi 
veren Giba Şekerleme Satış Sorumlusu 
Eyüp Sami Özgüven, “ Giba Şekerle-
me olarak yaklaşan Ramazan  bayramı 
öncesinde  Şeker, lokum ve Çikolata 
hazırlıklarımızı tamamladık ve müş-
terilerimizi bekliyoruz. Mağazamız-
da bayramlık tüm çeşitlerimiz hazır. 
Müşterimiz bayramda özellikle Duble 
Antep Fıstıklı Lokum, Duble A.Fıstıklı 

Çögenli Lokum, Duble A.Fıstıklı H.Ce-
vizli Lokum, Duble Yer Fıstıklı H.Cevizli 
Lokum çeşitleri başta olmak üzere tüm 
lokumlarımıza yoğun ilgi gösteriyor. 
Giba şekerleme olarak Nalçacı mağaza-
mızda bayram şekerlerimiz, çikolatala-

rımız ve drajelerimiz ile Konyalı müşte-
rilerimiz ile buluşuyoruz. İftardan sonra 
müşterilerimize de gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar Konyalı hemşerileri-
mize en iyi hizmeti vermek için gayret 
ediyoruz. Ramazan Bayramının 2 ve 3 

gününde de Konyalı hemşerilerimizin 
hizmetindeyiz. Melodi, Mabel, Şölen, 
Torku gibi ürünlerimiz raflarda yeri-
ni aldı. Kendimizin ürettiği lokumları 
müşterilerimize sunuyoruz. Giba ailesi 
olarak kahvemizde oldukça iddialıyız. 
Giba şekerleme olarak her bütçeye 
uygun ürünler mevcuttur. Geniş ürün 
yelpezasi ile müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Kahvemiz diğer kahve-
lere göre çift kavurmuyoruz ve sadece 
tek kavuruyoruz. Oda içimi kolaylaştırı-
yor. Bizleri tercih eden müşterilerimize 
bayramda Giba farkını hissettireceğiz. 
Tüm Konyalı hemşerilerimizin ve müş-
terilerimizin şimdiden Kadir Gecelerini 
ve ardından kutlayacağımız mübarek 
Ramazan Bayramını tebrik eder, İslâm 
Âlemi’ne, milletimize hayırlara vesile 
olmasını  Cenab-ı Allah’tan niyaz ede-
rim. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Karabacak’tan Konyalılara önemli çağrı

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları Birliği (KONESOB) Başkanı Mu-
harrem Karabacak, Ramazan Bay-
ramı öncesi vatandaşların bayram 
alışverişlerini esnaftan yapmaları 
konusunda çağrıda bulundu. Kara-
bacak, “Vatandaşlarımız alışverişle-
rini yerel esnafımızdan yaparak hem 
esnaf ve sanatkârlarımızın ayakta 
kalmasına yardımcı olurlar hem de 
şehrimizin parası Konya’mızda kal-
mış olur” dedi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ön-
cesi çarşı pazarlarda da hareketlilik-
ler gözlenmeye başladı. KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak da 
bayram öncesi yaptığı açıklamada, 
“Ramazan Bayramı’na sayılı günler 
kaldı. Vatandaşlarımız bayram alış-
verişine başladı ve Konyalı hemşeri-
lerimizden tek isteğimiz yerel esna-
fımıza sahip çıksınlar. Şayet Konyalı 
vatandaşlarımız yerel esnafımızdan 
alışveriş yaparlarsa şehrimizin pa-
rası yine şehrimizde kalacak. Ulu-
sal firmalardan alışveriş yapılırsa 

maalesef ilimizin parası şehir dışına 
çıkmış olacak. İlimizde gün geçtikçe 
çoğalan ulusal marketler ve zincir 
mağazalar mahalle içlerine kadar 
girdi ve büyük marketler sadece 

sektörümüzü etkilemiyor, onlarca 
mesleği ve esnaflarımızı etkiliyor. 
Halkımız, yerel esnafımızdan alışve-
riş yaparak yerel esnafımızın ayakta 
kalmasına yardımcı olacak ve böyle-

likle ulusal marketlerin çoğalması da 
bir nebze engellenmiş olacak” ifade-
lerini kullandı.

‘HEM ESNAFIMIZ 
HEM DE KONYA KAZANSIN’

Yerel esnaftan alışveriş yapıl-
dığı takdirde hem Konya ekonomi-
sinin hem de esnaf ve sanatkârın 
kazanacağına dikkat çeken Başkan 
Karabacak, “KONESOB olarak Kon-
yalı vatandaşlarımıza özellikle gi-
yim, ayakkabı, aksesuar, kozmetik 
ve benzeri alışverişini esnaflarımızın 
işletmelerinden yapmaları konu-
sunda çağrıda bulunuyoruz. Fiyat 
konusunda bir farklılık olmadığını 
görecekler. Vatandaşlarımız bayram 
şekerini, çikolatasını, meşrubatı-
nı, kolonyasını ve tüm ihtiyaçlarını 
mahalle veya çarşı esnaflarımızdan 
yaparak esnafımızı sevindirsin ve 
onlara bayram sevinci yaşatsın. Ye-
rel esnafımızdan alışveriş yaparak 
hem esnafımız kazansın hem Konya 
kazansın” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

MEDAŞ çalışanları 
iftarda buluştu

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ) çalışanları, düzenlenen 
iftar yemeğiyle bir araya geldi. Me-
ram Elektrik Dağıtım A.Ş., moti-
vasyonun ve aile olmanın gücüne 
inanarak, kurum içi çalışmalarını 
her yıl düzenlediği iftar yeme-
ği ile sürdürüyor. MEDAŞ Genel 
Müdürlük binasında düzenlenen 
geleneksel iftar yemeğinde, işlet-

me çalışanları, genel müdürlük 
çalışanları ve yöneticiler bir araya 
geldi. Ramazan ayının insanlar 
arasındaki birlik ve beraberliğin 
sağlanması, yardımlaşma ve daya-
nışmanın artması için büyük önem 
taşıdığına dikkat çeken Genel Mü-
dür Erol Uçmazbaş, çalışanların ra-
mazan ayını ve yaklaşan Ramazan 
Bayramını kutladı. n İHA

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması’ açıklandı. 2018 yılı 
verileri baz alınarak yapılan araştırma neticesinde belirlenen Türkiye’nin devlerinin arasında Konya’dan 6 firma yer buldu

6 Konyalı en büyük 500’de
İstanbul Sanayi Odası’nın ha-

zırladığı ‘’Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması’ 
açıklandı. Açıklanan listeye Kon-
ya’dan Konya Şeker, Panagro Ta-
rım Hayvancılık, Eti Alüminyum, 
Aydınlar Yedek Parça, Kangal Ter-
mik Santral Elektrik Üretim A.Ş ve 
Ova Un Fabrikası yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın ha-
zırladığı ‘’Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu Araştırma Liste-
sine 2016’da 9 firma  2017’de 5 
firma  2018’de de  6 firma girmeyi 
başardı. İstanbul Sanayi Odası’nın 
hazırladığı ‘’ Türkiye’nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu 2018 Araş-
tırması’’na göre, Türkiye Petrol 
Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretim-
den satışlarda 79 milyar lirayla 
Türkiye’nin en büyük sanayi ku-
ruluşu oldu. TÜPRAŞ, üretimden 
satışlarda 79 milyar lira 42 milyon 
lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 
31 milyar 63 milyon lirayla ikinci, 
Toyota ise 23 milyar 608 milyon 
lirayla üçüncü oldu. Listede Toyo-
ta’yı sırasıyla Oyak-Renault, To-
faş, Arçelik, İskenderun Demir ve 
Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş 
Çelik ve Hyundai Assan takip etti.  

2017 yılında 43. sırada yer alan 
Konya Şeker bu yıl 44. sırada yer 
aldı. Panagro Tarım Hayvancılık AŞ 
listede 134. sırada yer aldı. Eti Alü-
minyum 2017 yılında 128.’yken,  
2018 yılında 143. sıraya geriledi. 
Aydınlar Yedek Parça 2017 yılında 
329. sıradayken, 299’uncu sıraya 
yükseldi. Kangal Termik Santral 
Elektrik üretim A.Ş. de listede 356. 
sırada yer aldı. Türkiye’nin devleri 
arasına adını yazdıran son Konya 
firması da Ova Un Fabrikası oldu. 
2017’de 369. sıradan devler ligine 
giren Ova Un, bu yıl 429. sıraya 
gerilese de adını İlk 500 listesinde 
bulundurmayı başardı. 

İSO İLK 500’DE 
KONYA ŞEKER DAMGASI

Konya Şeker ‘’Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 
Araştırması’’na göre listede 44. 
sırada yer buldu. Anadolu Birlik 
Holding’in çatısı altındaki Konya 
Şeker’in haricinde listede Panagro 

Et-Süt Entegre Gıda Komplek-
si 134. ve Kangal Termik Santral 
Elektrik Üretim A.Ş. 356. sırada 
yer aldı.

BAŞKANLARDAN KONYALI 
FİRMALARA TEBRİK

İstanbul Sanayi Odası’nın ha-
zırladığı ‘’Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması’ 
açıklanmasının ardından Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  
Başkan Yardımcısı ve Konya Tica-
ret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
TOBB Borsalar Konsey ve KTB 
Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay Konyalı firmaları 
sosyal medya  adreslerinde tebrik 
etti.  

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tür-

kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu içinde yer alan Konyalı firmaları-
mızı tebrik ediyorum” dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk 
Sosyal Medya adresinde yaptığı 
açıklamada, “İSO 500 listesine gi-
ren Konyalı firmalarımızı kutluyor, 
şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine 
katkıları için teşekkür ediyorum. 
Konya daha fazla marka firma çı-
karacak potansiyele sahiptir. İlerle-
yen yıllarda listede daha çok sayıda 
firmamızın yer alacağına inanıyo-
rum” dedi.  TOBB Borsalar Konsey 
ve KTB Başkanı Hüseyin Çevik de, 
“İSO İlk 500 listesinde yer alarak 
şehrimize haklı bir gururu yaşatan 
Konyalı firmalarımızı ve çalışanları-
nı canı gönülden kutlarım. Listede 
yer alan 6 Konyalı firmadan 3’ünün 
tarım ve gıda firması olması; şehri-

miz için tarımın itici güç olduğunu 
bir kez daha ortaya koymuştur” ifa-
delerini kullandı.  

KÜTÜKCÜ, İLK 500’DE YER ALAN 
KONYALI FİRMALARI TEBRİK ETTİ

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu açıklandı. Konya, devler 
liginde 6 firma ile yer aldı. Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kü-
tükcü, listede yer alan tüm firma-
ları tebrik ederek, “Üretimin ve 
ihracatın her zamankinden daha 
kıymetli olduğu bugünlerde şeh-
rimize ve ülkemize değer katan 
tüm firmalarımızın çalışanlarını 
ve yöneticilerini tebrik ediyorum” 
dedi. Konya’nın bu yıl Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu liste-
sinde 6 firma ile temsil edildiğini 
hatırlatan Kütükcü, “Bu yıl listede 
Konya Şeker 44. sırada, Panagro 

Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi 
134. sırada, Eti Alüminyum 143. 
sırada, Aydınlar Yedek Parça 299. 
sırada, Kangal Termik Santral 356. 
sırada, Ova Un Fabrikası 429. sı-
rada yer aldı. Listede yer alan tüm 
firmalarımızı bir kez daha tebrik 
ediyor, firmalarımızın tamamıyla 
gurur duyduğumuzu ifade ediyo-
rum” dedi.  Önümüzdeki yıllarda 
listede yer alan Konyalı firma sa-
yısının artmasını temenni eden 
Başkan Kütükcü, Konya’nın İlk 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 
daha fazla firmayla temsil edilecek 
potansiyelinin olduğunu vurguladı. 
Son dönemde ekonomide yaşanan 
dalgalı seyrin firmaları da olumsuz 
etkilediğini, ancak buna rağmen 
Türk iş dünyası olarak üretmeye 
devam ettiklerini belirten Kütükcü, 

bu dönemde hayata geçirilecek ya-
pısal reformlar ve yapılan düzenle-
melerle özel sektörün üretim moti-
vasyonunun daha da artırılmasının 
zorunlu olduğunun altını çizdi.

İHRACAT VE AR-GE OLUMLU 
SEYRETTİ, FİNANSMAN 

MALİYETLERİ ARTTI
Açıklamasında finansman ko-

nusuna da değinen Kütükcü, şu 
anda Türkiye’de işletmelerin so-
runlarının başında yüksek finans-
man maliyetleri geldiğinin, ülkenin 
en büyük sanayi kuruluşlarının 
yer aldığı İlk 500 Listesi’nde de 
bu sorunun kendisini yoğun bir 
şekilde gösterdiğinin altını çize-
rek, şunları söyledi: “2018 yılında 
Türkiye’nin 500 büyük sanayi ku-
ruluşunun üretimden net satışları 
yüzde 34.5 artışla 878 milyar TL 
olarak gerçekleşti. İlk 500’deki 
net satışlar arttı ancak firmaları-
mızın karının önemli bir kısmı da 
finansmana gitmiş görünüyor. İSO 
500’ün finansman giderlerinin fa-
aliyet karı içindeki payı 2018’de 
yüzde 88.9’a yükseldi. Finansman 
maliyetlerinde karı eriten bu artış, 
sanayicilerimizin rekabet şartlarını 
zorlaştırıyor. Öte yandan İSO 500 
içinde AR-GE yapan şirket sayısı-
nın 276’ya yükselmesi, yine İSO 
500 içindeki firmalarımızın 2018 
yılındaki ihracat artış oranının yüz-
de 11.3 gerçekleşmesi de geleceğe 
dair umut verici.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uğur İbrahim Altay Hüseyin ÇevikSelçuk Öztürk Memiş Kütükcü
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“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 29 MAYIS 2019

Otizmli bireylerden 23 yaşındaki Serdar Canpolat’ın annesi Meltem Canpolat, otizmle mücadelede eğitime dikkat çekti. Bu noktada SOBE’nin önemine 
değinen anne Canpolat, “Bize nefes aldırdı diyebilirim. Ne kadar ilaç da içirseniz olmuyor otizmin tek ilacı eğitim. Serdar’ın algıları açıldı, çok yol kat etti” dedi 

‘Otizmin tek ilacı eğitim’
Otizmli bireylerin topluma ka-

zandırılması için en önemli unsurun 
eğitim olduğu belirtiliyor. Ancak 
bu çocuklara eğitim verilirken, top-
lumsal bilinç ve hassasiyetin de en 
üst düzeyde olması şart. Çünkü bu 
bireyleri topluma kazandırabilmek 
için sadece ailelerin çabaları yeterli 
olmuyor. Zorlu bir süreci yaşayan 
otizmli bireylerin aileleri her an-
lamda desteklenmesinin önemine 
vurgu yapılıyor. Bu konuda Selçuklu 
Otizmli Bireyler Eğitimi (SOBE), bü-
yük katkılar sağlıyor. SOBE’de hem 
otizmli bireyler eğitiliyor hem de 
otizme karşı farkındalık artırılıyor. 
Bu sadece otizmli bireylerin topluma 
kazandırılması için önemli bir iş ya-
pılmış oluyor. SOBE’de eğitim alan 
otizmli bireylerden biri olan Serdar 
Canbolat’ın annesi Meltem Canpo-
lat, zorlu geçen serüvenlerini anlattı. 

DÜNYAM YIKILDI 
23 yaşındaki Serdar Canpolat’a 

otizm teşhisi 14 aylıkken konuldu. 
Anne Meltem Canpolat, oğluna 
otizm teşhisi konulduğunda otizmin 
ne olduğunu öğrendi. Otizmle ilgili 
araştırmalar koyulduğunu belirten 
anne Canpolat, bu hastalığa o gün 
savaş açtı. Hastalığa karşı mücadele 
dolu yıllarını anlatan anne Canpolat, 
şunları söyledi, “Oğlum 23 yaşın-
da. Oğlumun otizmli olduğunu 14 
aylıkken eşim fark etti. Otizmin ne 
olduğunu o gün öğrendim. Sonra 
kitaplarda araştırmalar yaptım. Ben 
bu hastalığı yeneceğiz diye yemin 
ettim. 22 aylıkken çocuğumuzun 
eğitimine başladım. O gün bugün-
dür eğitimlerimiz devam ediyor. 
Otizm bir kişilikmiş doğuştan gelen 
bir şey. Önce çok şaşırdım ne yapa-
bilirim diye çok düşündüm. Sonra 
zaman geçtikçe bu soruları bir kena-
ra bıraktık ve eğitimle nereye kadar 
gidebiliriz onu düşünmeye başladık. 
Sonra eğitime başladık ve devam 
ediyor.  Otizm teşhisi konulduğunda 
dünyam yıkıldı. Alt üst oldu hayatı-
mız. Ne zaman doktora gitsek “bu 
çocuk otizm değil bir karışıklık ol-
muş” denmesini bekliyordum. Ama 
zaman içerisinde kabullendik, bildik-
lerimizi unuttuk, kelimeleri unuttuk, 
sözcükleri unuttuk öyle olunca yol 
almaya baktık, ne yapabiliriz düşün-
meye başladık.”

SOBE’NİN BÜYÜK KATKISI VAR 
Yaklaşık 2 yıldır SOBE’ye gel-

diklerini belirten anne Canpolat, 
SOBE’nin katkılarını şöyle özetledi, 
“SOBE’ye gelmeden önce Serdar 
çok hırçın bir çocuktu. SOBE’ye önce 

sporla başladık. SOBE’ye geldikten 
sonra Serdar çok yol kat etti. Bunu 
en iyi yakınlarımız, mahalledeki 
tanıdıklarımız, esnaflar sayesinde 
öğrendik. Serdar’ın çok yol kat etti-
ğini söylüyorlar hep.  SOBE’nin çok 
büyük katkısı oldu. Sporu da dahil 
edecek olursak yaklaşık 2 senedir 
devam ediyoruz. Eş zamanlı olarak 
devlet okuluna da devam ediyoruz.  
Biz Serdar’ın ağzına fırça sokamı-
yorduk, tıraş ettireceğiz ettiremi-
yorduk. SOBE’ye geldikten sonra 
bu hırçınlıkları bitti. Sabretmeyi öğ-
rendi.  Bunun evdeki ilişkilerimize 
de büyük katkıları oldu. Bize nefes 
aldırdı diyebilirim. Ne kadar ilaç da 
içirseniz olmuyor otizmin tek ilacı 
eğitim. Serdar’ın algıları açıldı, çok 
yol kat etti. Evde de her dediğimizi 
yapıyor, yaptıkça da mutlu oluyoruz 

o da mutlu oluyor. Hocalarımızın 
yönlendirmesiyle eğitimlerin üstüne 
koyuyoruz.”

TOPLUMSAL DUYARLILIK ŞART 
Otizme karşı toplumsal duyar-

lılığa dikkat çeken anne Canpolat, 
“Problem otizm değil otizmli bireyle-
rin toplumda rahatça yaşayamama-
sı. Toplumun otizmle ilgili algısı şu: 
insana zarar veriyor vs. Böyle bir şey 
yok. Bu çocuklara fırsat vermek, sev-
giyle, sabırla yaklaşması gerekiyor 
insanların. Sadece ailelere iş düşmü-
yor. Topluma da büyük işler düşüyor 
bu noktada. Bir belediye otobüsüne 
biniyorsunuz size vebalı gibi yaklaşı-
yorlar. Bu anlamda toplumun aydın-
latılması, farkındalık oluşturulması 
gerekiyor” diye konuştu. 

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR 
SOBE’ye katkılarından dolayı 

Selçuklu Belediyesi’ne ve emeği ge-
çenlere teşekkür eden anne Canpo-
lat, “Devlet her şeye yetişemiyor ba-
zen. Bu anlamda yerel yönetimlere 
çok iş düşüyor. Böyle bir yapı kazan-
dırdıkları için Selçuklu Belediyesi’ne 
teşekkür ediyoruz. Yerel yönetim 
olarak belediyemiz üzerine düşeni 
yapıyor. SOBE’ye de teşekkür ediyo-
ruz. Genelde küçük çocuklara fırsat 
veriliyordu ama biz de bu şansı ka-
zandık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki 
böyle kurumlar ve böyle öğretmen-
ler var. Ama sayıları çok çok artsın, 
Türkiye çapında çok olması lazım. 
Hayırsever vatandaşlara çok iş dü-
şüyor” şeklinde konuştu. 

EĞİTİM ALDIRMALIYIZ 
Otizmli bireylerin ailelerine tav-

siyelerde de bulunan anne Canpolat, 
şunları söyledi, “Otizmli bireylerin 
ailelerine şunları söylemek istemi-
yorum; Çocuklarına eğitim aldır-
mıyorlarsa en kısa zamanda eğitim 
aldırmaya başlasınlar. Bu çocuklara 
bir şeyleri özel olarak öğretmek zo-
rundasınız. İnanın öğretince karşılığı 
oluyor. Eğitim, eğitim, eğitim diyo-
rum. Anne-baba olmak kolay değil. 
Özellikle özel çocuklara sahip olmak 
kolay değil. Biz ne kadar çocukları-
mızın yanında yer alabilirsek ne ka-
dar ayakta durabilirsek o kadar iyi. 
Anne-babalar çocuklarına ne kadar 
erken eğitim aldırabilirlerse o kadar 
iyi olur.  Otizmle ilgili manevi des-
teğe ihtiyaç var. Benim bu anlamda 
büyük oğlumun, annemin, akraba 
çevresinin çok faydası oldu. Manevi 
destek çok önemli. Bazı şeyleri pa-
rayla satın alamıyorsunuz.”
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‘Ramazan akşamları buluşma vesilesi oluyor’

Seydişehir’de mezarlıklar bayram için temizleniyor

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, teravih namazı son-
rası merkez ve kırsal mahallelerde 
vatandaşlarla biraraya geliyor. Mer-
kez ve kırsal mahallelerde Meclis 
Üyeleri ile birlikte teravih namazını 
kılan Başkan Tutal, namazın ardın-
dan mahalle sakinlerinin Ramazan 
ayını tebrik ederek birlikte sohbet 
ediyor. 

Teravih buluşmalarına AK Parti 
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Be-
lediye Meclis üyeleri ve Birim Mü-
dürleri de katılıyor. Buluşmada Baş-
kan Tutal, vatandaşların taleplerini 

dinleyip, istişare yapıyor.
Ramazan ayının bereketini her 

akşam farklı bir camide teravih 
namazı kılarak yaşadıklarını ifade 
eden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Ramazan ayı bir-
lik, beraberlik ve kardeşliğin yoğun 
yaşandığı bir aydır. Ramazan ayının 
manevi ruhuna uygun olarak vatan-
daşlarımızla bir araya gelmeye özen 
gösteriyoruz. Her akşam ilçemizin 
farklı bir mahallesinde farklı bir ca-
misinde vatandaşlarımızın Ramazan 
coşkusuna ortak oluyoruz” dedi. 

Vatandaşlarla her fırsatta bu-

luşarak istişare ettiklerini belirten 
Başkan  Tutal; Birlikte yönetim anla-
yışının en önemli paydaşı vatandaş-
larımızdır.  Bu sebeple her fırsatta 
vatandaşlarımızla buluşmaya gayret 
ediyoruz. Ramazan ayının manevi 
atmosferini vatandaşlarımızla birlik-
te yaşamak için her akşam teravih 
namazları öncesinde ve sonrasında 
mahallelerimizde vatandaşlarımızla 
buluşuyoruz. vatandaşlarımızdan 
aldığımız güçle, onların da yönetime 
katılmasıyla şehrimiz için çok güzel 
işler başaracağız” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne  bağlı ekipler, yakla-
şan Ramazan Bayramı öncesi mer-
kez ve kırsal mahallelerde bulunan 
mezarlıklarda temizlik ve bakım 
çalışmalarına devam ediyor. Vatan-
daşların rahat bir şekilde mezarlık 
ziyaretlerini yapabilmeleri için te-
mizlik çalışmaların başlatıldığı ifade 
eden Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, sorumluluk alanında 
bulunan mezarlıkların çevre temiz-
liği ve bakımlarının devam ettiğini 
belirtti.  Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, “İlçemizdeki mezarlıkların 
bakım ve temizliğine rutin olarak 
devam ediyoruz. Ekiplerimizin bir 
kısmı Akyol Mezarlığının çevre dü-
zenlemesini ve bakımına devam 
ediyor. Belediye olarak şehir mezar-
lıklarımızı düzenli olarak bakımdan 
geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın me-
zarlık ziyaretlerini rahat yapabilme-
leri için bu tür çalışmalarımız devam 

edecek” dedi. Mezarlık alanlarında 
bulunan ağaçların budandığını, ba-
kım ve temizliğinin yapıldığını kay-
deden Başkan Tutal, boş alanlarda 
bulunan ot, kağıt, naylon, pet şişe 

gibi çevreye zarar veren atıkların-
da belediye bağlı ekipler tarafından 
toplandığını mezarlıkların temiz bir 
görünüme kavuştuğunu belirtti.
n HABER MERKEZİ

Bakırcılar Odası tarafından MEVKA’ya sunulan ‘Konya Turizmi Hediyelik Eşya Ürünleri-
nin Tasarlanması ve Pazarlama Modeli Araştırması Projesi’ destek almaya hak kazandı

Turistik değerler
günyüzüne çıkacak

Konya Bakır, Kalaycılar, Alümin-
yum, Züccaciye, Banyo Kazancıları, 
Güneş Enerjicileri ve Hırdavatçılar 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafın-
dan, Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 
Yılı 2. Dönem Teknik Destek Prog-
ramı kapsamında sunulan “Konya 
Turizmi Hediyelik Eşya Ürünlerinin 
Tasarlanması ve Pazarlama Modeli 
Araştırması Projesi” destek almaya 
hak kazandı. Proje sözleşmesi Mev-
lana Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
ter V. Savaş Ülger ve Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başka-
nı Muharrem Karabacak tarafından 
imzalandı. Proje ile oda üyelerinin, 
ilgili paydaşların ve Konya hediyelik 
eşya sektörünün insan kaynakları ve 
kurumsal kapasitesinin artırılması, 
turizmin geliştirilmesi, turizm bölge 
planına ve yerel kalkınmaya katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır.

Hayata geçirilecek olan proje 
hakkında değerlendirmelerde bu-
lunan MEVKA Genel Sekreter V. 
Savaş Ülger “TÜİK raporuna göre 
turistik hediyelik eşya alışverişi yer-

li ve yabancı turistlerin ilk iki sırayı 
oluşturan yeme-içme ve konakla-
ma gibi zaruri ihtiyaçların ardından 
para harcadıkları üçüncü kalem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Gele-
neksel uygulama, hammadde, örgü 
ve desenlerden izler taşıyan turis-
tik hediyelik eşyalar ziyaret edilen 
yörenin tanıtımına olumlu katkı-

lar sağlamakla beraber, bölge/ülke 
ekonomisine için ciddi bir yabancı 
para girdisi sağlayarak yerel ve ulu-
sal kalkınmaya da doğrudan etki 
etmektedir. Ajansımız desteği ile 
hayata geçirilecek olan bu proje ise, 
Konya ve ilçelerinde yöresel hedi-
yelik eşyaların ortaya çıkarılmasını, 
ortaya çıkarılanların ise endüstriyel 

tasarımlarının yapılarak şehrimizin 
yerel ekonomisine katkı sunmasını 
hedeflemektedir. Sürdürülebilir tu-
rizm politikaları açısından son de-
rece önem verdiğimiz ve şehrimizi 
temsil edecek özgün tasarımların 
ortaya çıkacağına inandığımız proje-
nin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Zabıta bayram öncesi 
denetimlerini sıklaştırdı

Beyşehir’de zabıta ekiplerinin 
yaklaşan ramazan bayramı önce-
sinde gıda satışı ve imalatı yapan 
işyerlerine yönelik denetimleri-
ni sıklaştırdığı bildirildi. Beyşehir 
Belediyesi Zabıta Müdürü Vehbi 
Kuru, yaptığı açıklamada,  önü-
müzdeki günlerde idrak edilmeye 
başlanacak olan ramazan ayı do-
layısıyla Zabıta Müdürlüğü ekip-
lerinin kent merkezinde denetim 
ve kontrollerini yoğunlaştırdığını 
belirtti. Ekiplerin yaklaşan bayram 
öncesi muhtemel halk sağlığını 
tehdit edecek unsurları ortadan 
kaldırmak amacıyla ilçe merkezin-
deki bazı işyerlerinde denetim yap-
tığını belirten Kuru, “Fırın, pastane 
ve alışveriş merkezi, market gibi 
gıda satışı ve imalatının yapıldığı 
işyerlerine yönelik olarak gerçek-
leştirdiğimiz denetimlerde, ekip-
lerimiz alışveriş merkezlerinde ve 
marketlerde son kullanma tarihi 
geçmiş ve yırtık ambalajlı ürünleri 
kontrol ediyor. Bayramda vatan-
daşlarımız tarafından yoğun olarak 

tüketilecek bayram şekeri, tatlı, çi-
kolata, lokum gibi ürünler denetle-
niyor.  Fırınlarda ekmek gramajları 
da denetlenirken, pastanelerde ise 
imal edilen gıda maddeleri son kul-
lanma tarihi  ve tazeliği yönünden 
kontrol ediliyor. Denetimlerde tüm 
işyerleri genel hijyen kurallarına 
uyulup uyulmadığı konularında 
da mercek altına alınıyor. İşyerleri 
varsa eksiklerini  kısa süre içerisin-
de gidermeleri yönünde uyarılıyor. 
Bu arada, denetimlerde üretim izni 
olmadığı ve daha önceki kontrol-
lerde de uyarıldığı halde  pide çı-
karmaya devam ettiği belirlenen 
iki pastaneye cezai işlem uygulan-
mıştır. Bayram öncesinde  ilçemiz 
merkezi ve dış mahallelerimizde 
faaliyet gösteren gıda satışı ve ima-
latı yapılan işyerlerine yönelik de-
netimlerimiz artarak devam ede-
cektir. Vatandaşlarımızın şikayet 
konusu yapacakları hususlar olur-
sa,  Zabıta Müdürlüğümüze müra-
caat etmelerini istiyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Ehliyetsiz ve plakasız 
sürücü polisten kaçamadı

Yaralı bulunan tilki 
koruma altına alındı 

Kulu İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler, Ankara Cad-
desi üzerinde abartılı egzoz takılı 
ve plakasız motosikleti durdurmak 
istedi. Dur ihtarına uymayan şüp-
heliler motosikletiyle kaçmaya 
başladı. Uyarıları dikkate almayan 
şüpheliler, Konya istikametine 
doğru kaçmaya devam etti. Ya-
kalanacağını anlayan şüpheliler 
motosikleti yol kenarına atıp yaya 
olarak kaçmaya başladı. Polis ekip-

lerinin el fenerleriyle aradığı şüp-
helileri bir evin bahçesinde sakla-
nırken yakaladı. Ehliyetsiz olduğu 
tespit edilen sürücü C.N ve yanın-
daki arkadaşı İ.D gözaltına alınarak 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götü-
rüldü. Plakasız motosiklet bağlana-
rak otoparka götürülürken, sürü-
cüsü C.N ise ehliyeti olmadığı için 
4 bin 200 lira para cezası kesilerek 
serbest bırakıldı.
n AA

Konya’da yaralı vaziyette bu-
lunan tilki yavrusu koruma altına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi 
Dere Mahallesinde bir vatandaş 
tarafından yaralı halde bir yavru 
tilki bulunduğunun haber verilme-
si üzerine adrese gitti. Milli Parklar 

ekipleri, vatandaşların şırınga yar-
dımıyla beslemeye çalıştıkları tilki 
yavrusunu tedavisi yapılmak üzere 
Karatay Hayvanat Bahçesi Veteri-
ner Hekimliğine teslim etti. Yaralı 
tilkinin tedavisinin tamamlanma-
sını ardından tekrar doğal yaşam 
alanına bırakılacağı bildirildi.
n İHA

Obruklarıyla adını duyuran Karapınar’da motosikletiyle seyir halindeyken yakınından geçtiği tarlada 7 metre 
çapında 25 metre derinliğinde obruk oluşumuna şahit olan İshak Şakar büyük korku yaşadı

Yanıbaşında oluşan 
obruk korkuttu!

Karapınar ilçesinde İshak Şakar, 
motosikletiyle seyir halindeyken 
yol kenarındaki tarlada 7 metre ça-
pında 25 metre derinliğinde obruk 
oluşumuna şahit oldu. Alınan bilgi-
ye göre, Üç Obruk mevkisinde yol 
kenarındaki buğday ekili tarlada 
oluşan yaklaşık 7 metre çapında 25 
metre derinliğindeki obruk tedirgin-
liğe neden oldu. 

Motosikletiyle toprak yolda iler-
lediği sırada obruk oluşumuna şahit 
olan İshak Şakar, yaşadığı korku ve 
paniği anlattı. 

Obruğun büyük bir gürültüy-
le oluştuğunu, önünde aniden toz 
bulutu belirdiğini ifade eden Şakar, 

şunları kaydetti: “Obruk yolun he-
men yanındaki ekili tarlada oluştu. 
Ne olduğunu ilk başta anlamadım. 
Obruğun oluştuğu sırada aramızda 
5 metre mesafe vardı. Gürültü ve 
toz bulutu ile çöktü. Önce korktum, 
ne olduğunu anlayamadım. Tek 
başımaydım. İnsan ister istemez 
ürperiyor. Neyle karşılaşacağını bi-
lemiyorsun. Gözümün önü bir anda 
karardı. Sonra baktığımda obruk 
oluşmuş. Belki yol da çökecekti. Du-
rumu hemen yakınlarıma bildirdim. 
Nerede ne zaman yeni bir obrukla 
karşılaşacağız bilemiyoruz, tedirgi-
niz.”
n AA
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Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattılar
Beyşehir ilçesinde ilkokul öğ-

rencileri, kumbarada biriktirdikleri 
okul harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi 
ailelere ramazan ayında yardım 
eli uzattı. Beyşehir Ali Rıza Cele-
boğlu İlkokulunda öğrenim gören 
öğrenciler, kumbarada biriktirdiği 
okul harçlıklarından satın aldıkları 
yardım kolilerini fakir ve ihtiyaç sa-
hibi ailelere ulaştırdı. İlkokulun 4 C 
sınıfında öğrenim gören öğrenciler, 
Ramazan ayında örnek bir yardım 
kampanyasına imza attı. Öğrenci-
ler, 4 yıldır yürütülen söz konusu 
proje kapsamında yıl boyunca aile-
lerinden aldıkları harçlıkları birikti-
rerek sınıf kumbarasının içerisine 
attı. Ramazan ayına gelindiğinde 
kumbarada biriken paralarla alış-
veriş merkezlerine giderek içerisin-
de muhtelif gıda malzemelerinin 
yer aldığı yardım kolileri satın alan 
öğrenciler, ihtiyacı olan ailelerin 

evlerine kadar giderek kendi elle-
riyle teslim etti. 4. sınıfta öğrenim 
gören öğrencilerin 1. sınıftan itiba-
ren yürüttükleri bu projenin artık 

geleneksel hale getirildiği belirten 
sınıf öğretmeni, “Velilerimizin de 
katkı ve destekleriyle bu yardımlar-
da 4. yılımıza ulaştık. İhtiyaç sahibi 

ailelerin hayır dualarını alıp mutlu 
olduklarına tanıklık yapmak çok 
güzel bir duygu. Öğrencilerimiz, ra-
mazan ayının ruhuna uygun olarak 

paylaşmanın yardımlaşmanın gü-
zelliğini yaşıyor ve yaşatıyorlar. On-
larla gurur duyuyoruz. İnşallah bu 
kampanyamız tüm öğrencilerimize 

örnek olur, toplumun her kesimin-
de yaygınlaşır, dileğimiz, hedefimiz 
bu” ifadelerini kullandı.
n İHA

Drift yaparken otomobiliyle
kaldırımdaki adamı ezdi
Konya’da drift yaptığı sırada 

kontrolünü kaybettiği otomobille 
kaldırımdaki araca çarpan sürücü, 
bu sırada savrulan aracın çarpma-
sıyla yere düşen adamı ezdi. Kaza, 
geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 
sıralarında merkez Karatay ilçe-
si Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, cadde üzerindeki tra-
fik ışıklarından hareket eden Harun 
M. idaresindeki 18 KV 279 plakalı 
otomobil, drift yapmaya çalıştığı 
sırada sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu park 
halindeki 42 BYP 16 plakalı otomo-
bile çarptı. Kaza sırasında aracın 
bagaj kısmına eşya koyan Selçuk 

B., otomobilin çarpmasıyla savru-
lan aracın kendisine çarpmasıyla 
yere düştü. Bu sırada kontrolden 
çıkan otomobil altına aldığı Selçuk 
B’yi ezdi. Yaşanan anlar bir iş ye-
rinin güvenlik kamerasınca saniye 
saniye kaydedildi. Kazada yarala-
nan Selçuk B., çağrılan ambulansla 
Konya Numune Hastanesine kal-
dırıldı. Tedavi altına alınan Selçuk 
B.’nin hayati tehlikesinin bulunma-
dığı öğrenildi. 

Öte yandan, taraftan kazaya ka-
rışan sürücü Harun M.’ye drift yap-
maktan 5 bin 10 lira ceza kesilip eh-
liyetine 2 ay el konulacağı öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Otelde yangın çıktı, 2 
kişi dumandan etkilendi
Konya’da bir otelde çıkan yan-

gında iki kadın dumandan etkile-
nerek hastanelik oldu. Maddi hasar 
oluşan yangında yanan bölümdeki 
bir piknik tüpü de dikkat çekti. Yan-
gın, saat 17.00 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Ma-
hallesi Şerafettin Caddesi üzerinde 
bulunan bir otelin arka sokağa ba-
kan kısmında çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, otelin muhasebe bölümün-
den henüz belirlenemeyen bir ne-
denle dumanların yükseldiğini fark 
eden otel çalışanları durumu itfaiye, 

sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 
İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye 
ekipleri, yangına müdahale ederek 
kısa sürede kontrol altına aldı. Du-
mandan etkilenen otel çalışanı iki 
kadına ise sağlık görevlileri tarafın-
dan ambulansta müdahale edildi. 
Dumandan etkilenenler daha sonra 
tedbiren Konya Numune Hastane-
sine götürülürken, durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Otelin yanan bö-
lümünde yerde bir piknik tüp dik-
kat çekerken, yangının çıkış sebebi 
araştırılıyor. n İHA
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Hasan Yellice dostlarını iftarda ağırladı

Genç iş adamı- Hizmet Petrol 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yelli-
ce Girişimci İş Adamları Vakfı  (GİV) 
Konya Şubesinde düzenlendiği iftar 
programında buluşturdu. Düzen-
lenen iftar programına GİV Konya 
Şube Başkanı Fatih Ceylan, Kon-

ya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) 
Başkanı Şaban Topal ile çok sayıda 
davetli katıldı. İftar programında 
konuşan Genç iş adamı- Hizmet 
Petrol Yönetim Kurulu Üyesi Ha-
san Yellice, “Ramazan; sevgidir, 
samimiyettir, paylaşımdır. Bizler, 

birbirimize tebessüm etmeyi unut-
madan, birbirimizi kırmadan, birbi-
rimize saygı ve hoşgörü göstererek 
bu kutsal ayın gerçek amacına ulaş-
masını sağlayabiliriz. Unutmayalım 
ki, birlik ve beraberlik içerisinde 
olduğumuz müddetçe her geçen 

gün daha da güçleneceğiz. İnsanlar 
arasında dayanışma ruhunun, yar-
dımlaşmanın ve kalp birliğinin per-
çinlenmesine vesile olan Ramazan 
ayı,  sahip olduğumuz nimetlere 
şükretmemizi ve bu nimetlere sa-
hip olmayan ihtiyaç sahiplerini ken-

dimizden önce düşünmemiz gerek-
tiğini bizlere anımsatır. Ramazan 
ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, 
onlara yardım etmenin ayı olduğu 
için kutsal ve bereketlidir. Bu duy-
gularla sözlerime son verirken, bu 
güzel akşamda, sizlerle aynı sofrayı 

paylaşmaktan dolayı mutluluk duy-
duğumuzu ifade etmek istiyorum.  
Türk İslam aleminin ve Konyalı 
hemşerilerimin şimdiden hem Ka-
dir Gecenizi ve Ramazan Bayramını 
tebrik ediyorum” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sürekli hale getirdiği şiir gece-
leri ile Konya’da bir ilki gerçekleşti-
ren, farklı konu ve konuklarla soh-
bet geceleri düzenleyen Selçukya 
Kültür Sanat Derneği, iftar da bu-
luştu. Eğitim, Kültür ve Sanat cami-
asından birçok ismin katıldığı prog-
ramda konuşan Selçukya Kültür 

Sanat Derneği Başkanı Av. Fatma 
Şeref Polat, Selçukya Şiir Akşam-
ları ile Konya’da bir ilki gerçekleş-
tirerek bir yılı aşkın bir süredir şiir 
programı düzenleyen tek derneğiz. 
Yine Selçukya Sohbetleri ile alanın-
da uzman isimlerle farklı konuları 
ele alıyoruz. Yapmış olduğumuz 

programlarla kısa zaman içerisin-
de Konya kültür sanat  camiasında 
belli bir noktaya geldik. Bu başarı 
Selçukya Kültür Sanat Derneği’nin 
yani siz değerli Selçukya ailesinin, 
hepimizin diyerek katılımcılara te-
şekkür etti. 

İftar programının arkasından 

Aziziye Kafe’ye geçerek mutat 
şiir okumalarını icra eden dernek 
üyeleri kendilerine ait ve ünlü şa-
irlerden şiirler okudular. Bayram 
Kabadayı ve Tayyar Yıldırım’ın saz 
faslının akabinde çekilen hatıra fo-
toğrafı ile program sona erdi. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Pekyatırmacı, 
Selçuklu esnafıyla buluştu

Selçuklu’da Ramazan ayının 
bereketi tüm güzellikleriyle yaşan-
maya devam ediyor. Her akşam 
faklı bir mahallede Teravih Namazı 
sonrası ilçe halkıyla bir araya gelen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Ramazanın gündü-
zünde de farklı vesilelerle esnaf 
ve vatandaş buluşmalarına devam 
ediyor. 

Başkan Pekyatırmacı, ziyaret-
ler kapsamında Adalhan, Kültür-
park ve Zafer çevresindeki esnaf-
larla bir araya geldi. Çocuklarla da 
yakından ilgilenen Başkan Pekya-
tırmacı vatandaşların yaklaşan Ka-
dir Gecesi ve Ramazan Bayramını 
tebrik etti. 

‘RAMAZAN BEREKETİNİ 
HER ANLAMDA YAŞIYORUZ’
Rahmet ve bereket ayı olan 

Ramazan’ın birleştirici gücüne ve 
gönül dünyamıza kattığı güzellik-
lere vurgu yapan Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde 
esnaf kardeşlerimizle hasbihal et-

tik ve Ramazanın bereketini ko-
nuştuk. Bu ayda Konya’mızda her 
anlamda manevi bir yapının oluş-
tuğuna tanıklık ediyoruz. İyilik, 
sabır ve paylaşma ayı olan Rama-
zan’da birbirimize olan diyaloğu-
muz her zamankinden daha üst 
seviyelere ulaşıyor. Hep birlikte 
oruçlarımızı açıp, yine aynı safta 
birleşerek ibadet ettiğimiz bu ayda 
Rabbimiz tuttuğumuz oruçları 
yaptığımız ibadet ve dualarımızı 
kabul etsin” dedi.

Maddi ve manevi sayısız güzel-
liklerin yaşandığı ve mükâfatları-
nın sınırsız olarak verildiği müba-
rek Ramazan Ayının son günlerine 
yaklaşmanın hüznünü yaşadıkları-
nı ifade eden Başkan Pekyatırma-
cı, “Her güzel şey gibi Ramazan 
ayının da sonuna geldik. Bu vesile 
ile bütün hemşehrilerimizin Ra-
mazan ayının kalan günlerini sağlı-
cakla tamamlamalarını ve ardında 
bayrama tüm sevdikleriyle birlikte 
kavuşmalarını temenni ediyorum” 
dedi. n HABER MERKEZİ

77 ülkeden Konya’ya gelip, Uluslararası Mevlana İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrenciler ve mezunlar, 
Uluslararası İmam Hatip Mezunlar Birliği’nin organizasyonuyla Konya’da iftar sofrasında buluştu

Uluslararası iftar 
sofrası kurdular

Dünyanın dört bir yanından 
Konya’ya gelip Uluslararası Mevla-
na İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim 
gören öğrenciler, Uluslararası İmam 
Hatip Mezunlar Birliği (UİHM) tara-
fından organizasyonla Konya’da bi-
raraya geldi. İftar sofrasında buluşan 
mezunlar ve öğrenciler, 77 ülkeden 
temsilcinin katılımıyla Konya’da bir-
lik sofrası oluşturdu. 

Uluslararası İmam Hatip Me-
zunlar Birliği-UİHM başkanı Mo-
hammad Hasan Kabir, “İnsanlar 
arasındaki birlik ve beraberlik bağ-
larının güçlenmesinde Ramazan’ın 

büyük katkısı bulunmaktadır. Top-
lum olarak bizi biz yapan güzel 
değerlerimizi ve  geleneklerimizi 
Ramazan ayıyla birlikte tekrar can-
landırdık. Bu ayda özellikle diğer 
illerde okuyan Uluslararası İmam 
Hatip Mezun Kardeşlerimize (Bur-
ssuz özelden Üniversitede okuyan, 
İhtiyaç sahibi) her zamankinden 
daha fazla görüp gözetmeye çalıştık. 
Ümmeti Muhammed’in ve ülkeleri-
mizin her köşesinde yaşayan Müs-
lüman kardeşlerimizin Ramazan 
ayının rahmeti, İstanbul, Ankara ve 
Kayseri  illerde gerçekleştirdiğimiz 

ve Aksaray, Karabük ve Mersin iller-
de yapmaya planladığımz birlik Sof-
ramızın bereketi ile tüm Müslüman 
ülkelerde ki akan kanın durması, 
huzurun gelmesine vesile olmasını 
temenni eder, İslam alemine ve tüm 
insanlığa hayırlar getirmesini, bir-
liğimizin daim olmasını diliyorum. 
Birlik Sofrası iftar yemeğimize teşrif-
leriyle bizleri onurlandıran İl Müftü-
müz Ahmet Poçanoğlu, Konya Bü-
yükşehir Belediye Daire Başkanları, 
Eğitim Bir Sen 2 nolu şube başkanı, 
Diyanet Bir Sen Başkanı, Konya STK 
Başkanları, Konya’da Yüksek öğreti-

mini gören Uluslararası İmam Ha-
tip Mezunları ve Yüksek öğretimini 
gören Uluslararası öğrenci kardeş-
lerimize şükranlarımızı sunuyoruz” 
diye konuştu.Ardından Konya İl 
Müftüsü Sayın Ahmet Poçanoğ-
lu, “Ümmetin gençleriyle beraber 
olmak mutlu vericidir. Bu anlamlı 
birlik sofrasında bulunmak, bera-
ber olmak şereftir” diye konuşarak 
iftar duasını yaptı. Birlik Sofrası iftar 
yemeğinin sonunda KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade, çay eşliğinde öğrencilerle 
sohbet etti.  n HABER MERKEZİ

Selçukya üyeleri iftar programında buluştu
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Fabrikamızın Laboratuvar 
bölümünde 

çalıştırılmak üzere;

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

Bayan;

GIDA MÜHENDİSİ
GIDA TEKNİKERİ, 

alınacaktır.

Bay müracaatların askerliğini yapmış, mesleki 
tecrübesi olması ve fabrikamıza şahsen 

başvurması gerekmektedir.

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

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

No: 182 Karatay/KONYA
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Ribat Ramazan’da mazlumlara ulaştı
Ribat İnsani Yardım Derneği 

Ramazan ayına özel programlarla 
yetimler başta olmak üzere birçok 
mazlum ülkenin yoksul halkı ile 
bir araya geldi. Ramazan çalışma-
sı yapılan bölgelerde temel gıda 
dağıtımları gerçekleştiren Ribat 
İnsani Yardım Derneği farklı nok-
talarda da iftar sofraları kurdu. 

Başta yetim çocuklar olmak 
üzere her yaştan birçok katılıcının 
bir araya geldiği iftar programın-
da kardeşlik birlik ve beraberlik 
duygusu üzerine konuşmalar ya-
pılırken yetimler yaptıkları duay-
la kalplere dokundular. Binlerce 
kilometre uzaktan Türkiye’den 
Müslüman kardeşlerinin desteği 
ile bir arada iftar edebilme imkâ-
nı bulan mazlum coğrafyalarda 
yaşayan müslümanlar, bunun an-
cak samimi bir kardeşlik bağı ve 
paylaşma duygusuyla gerçekleş-
tiğinin farkında olduklarını ifade 
ettiler.

Çeyrek asrı aşkın bir süredir 
her Ramazan ayında iftar sofrala-
rı kuran, kumanya ve gıda dağı-
tımları yapan, bağışçıların zekât, 
sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, 
işgal ve doğal afet bölgelerindeki 
ihtiyaç sahiplerine uzak yakın de-
meden ilk elden ulaştıran Ribat 
Eğitim Vakfı, bu yıl yine yetimle-
rin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü 
güldürerek toplamda yüzbinlerce 
ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefli-
yor. Ribat Eğitim Vakfı bu yıl da 
Ramazan ayını dolu dolu geçiri-
yor. Ribat İnsani Yardım Derneği 
bugüne kadar Yemen, Arnavut-
luk, Sudan, Uganda gibi ülkelerde 
binlerce mazlum için iftar sofra-
ları kurdu. Ribat İnsani Yardım 
Derneği Başkanı Seyit Duman, 
“Bu yıl da Ramazan ayında yüz-
leri güldürmeye devam ediyoruz” 
dedi.

İlk olarak dünyanın birçok 
mazlum coğrafyasına zorlu yolcu-
luklar yapan Ribat ekipleri, yılla-
rın tecrübesinin verdiği güvenle 
ulaştıkları bölgelerde yardıma 
muhtaç insanların, mültecilerin, 
yetim ailelerinin kapılarını çalıyor 
ve Ramazan bereketini uzak böl-
gelere taşıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Türkiye’de ve dünyada yetimler 
ile ailelerine destek olunarak ye-
timlere eğitim yardımları yapılı-
yor, kumanyalar dağıtılıyor, iftar 
sofraları kuruluyor ve yetimler 
için nakdi yardımlarda bulunulu-
yor. Ramazan çalışmalarının hız-
la devam ettiğini belirten Ribat 
İnsani Yardım Derneği Başkanı 
Seyit Duman, Konya başta olmak 
üzere tüm Türkiye’de ihtiyaç sa-
hiplerine yardımlarımızı ulaştırır-
ken, dünyada da birçok mazlum 
coğrafyada iftar sofraları kuruyo-
ruz. Bağışçılarımızın emanetlerini 
birebir teslim ediyoruz. Bağışçı-
laırmıza çok teşekkür ediyoruz. 
Çalışmalarımızı devam edecek” 
dedi. RİBAT, bu Ramazan ayında, 

dünyada binlerce ülke ve bölge-
nin yanında Türkiye’de 81 ilde 
ihtiyaç sahiplerine yardım ulaş-
tıracak. Suriye, Sudan, Yemen, 
Gazze, Bangladeş ve Arakan gibi 
öncelikli kriz bölgelerine ağırlık 
verilecek. Bağışçılar, yurt içinde 
ve yurt dışında hazırlanacak olan 
iftar sofralarına küçük miktarlarda 
bedeller ile katkıda bulunarak bir 
kişinin iftarlığını karşılayabilecek. 
Şu ana kadar Ramazan yardımları 
kapsamında Yemen, Arnavutluk, 
Sudan, Uganda’da kurulan sofra-
lara İftar sofralarına binlerce kişi 
oturuyor. Öte yandan Ribat İnsani 
Yardım Derneği Ramazan ayı so-
nuna kadar yardım çalışmaların 
aralıksız devam edecek.
n HABER MERKEZİ
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29 Mayıs 2019
Hicri: 24 Ramazan 1440

Sahur:
03:41

İftar:
20:11

Kur’an’dan Mesaj
“Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin 
sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size çok düşkün, 

mü’minlere çok şefkatli, çok merhametlidir.” 
(Tevbe Suresi 9/128).

Ebû Hüreyre (r.a.)’den nakledildiğine göre 
Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Oruç 

kalkandır.” (Müslim, Sıyâm, 162.)

“Allah’ım! Beni hidâyete erdir ve her işini 
doğru yapan dürüst kullarından eyle!

Bir Hadis Günün Duası

Kuran-ı Kerim, bilim adamları-
nın daha yeni yeni keşfettiği; insanın 
yaratılış safhalarını, röntgen cihaz-
larının, mikroskopların, biyoloji ve 
fizyoloji ilimlerinin dahi sistematik 
olarak ortalarda bulunmadığı bir dö-
nemde, bundan bin dört yüz küsür yıl 
öncesinden nasıl ortaya koydu?.. İşte 
en azılı evrimci bilim adamlarını bile 
hayretten secdeye kapandıracak o 
muhteşem ayet! Yüce Rabbimiz insa-
nı öylesine muhteşem yaratmıştır ki, 
zamanımızdaki yüksek ilim ve tekno-
loji sâyesinde yapılan sayısız keşiflere 
rağmen, ondaki harikulade sır ve hik-
metlerin nihayetine varılamamıştır.

Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: 
“Ey insan! Seni (şekilsizlikten çıkara-
rak en güzel bir şekilde) yaratıp düz-
gün ve dengeli kılan, seni dilediği bir 
surette birleştiren, keremi ve ihsanı 
bol Rabbine karşı seni aldatan ne-
dir?” (el-İnfitâr, 6-8)

Cenab-ı Hak burada, insana ma-
zisini hatırlatarak, ona yaratılışını 
tefekkür etmesini telkin ediyor. Öyle 
ki, son derece müstesna yaratılışıy-
la varlıkların en mükerremi kılınmış 
olan insan, görüldüğünde hoşa git-

meyen ve cazip gelmeyen bir sudan 
var edilmiştir. O halde insanoğlunun, 
küçücük bir damlacıktan muhteşem 
bir varlık vücuda getiren, sonsuz ilim, 
hikmet ve kudret sahibi Rabbine karşı 
bir “hiç” hükmündeki fani varlık ve 
kuvvetine güvenerek isyan etmesi, 
ne kadar da abes bir haldir!.. Tıbbın 
daha yeni yeni keşfedebildiği insanın 

yaratılış safhaları, 14 asır evvel nazil 
olan ayet-i kerimelerde şöyle tasvir 
edilmiştir:

“Andolsun Biz insanı, çamurdan 
(süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. 
Sonra onu sağlam bir karargahta nut-
fe haline getirdik. Sonra nutfeyi aleka 
(aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden, 
alekayı, bir parçacık et haline getirdik; 

bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) 
çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. 
Sonra onu başka bir yaratışla insan 
haline getirdik. Yapıp yaratanların en 
güzeli olan Allah pek yücedir. Sonra, 
muhakkak ki siz, bunun ardından el-
bet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz, 
sizler kıyamet gününde tekrar diriltile-
ceksiniz.” (el-Mü’minûn, 12-16)

Menkıbe UBEY BİN KA’B (R.A.)
Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in 

en güzel şekilde okunmasında büyük 
hizmetleri bulunan mümtaz bir sahabi 
de Ubey bin Ka’b’dır (r.a.). Peygam-
berimizin ifadesiyle, “en güzel Kur’ân 
okuyan”o idi. “Kur’ân Okuyanların 
Efendisi” ve “Ensar’ın Efendisi” la-
kapları da ona aitti. İkinci Akabe Bia-
tı’ndan önce Müslüman olmuş, orada 
Resûlullah’a olan bağlılığını teyit 
etmişti. Hicret’ten sonra Resûlullah 
kendisini Aşere-i Mübeşşere’den olan 
Sâid bin Zeyd ile kardeş yaptı. Hz. 
Ubey, Resûlullah ile birlikte olduğu 
müddetçe bütün gazalara iştirak etti.

Zekât emri geldikten sonra Resû-
lullah kendisini Benî Huzeym, Benî 
Kudame, Benî Sa’d ve Benî Uzre ka-
bilelerinde zekât toplamakla vazife-
lendirdi. Bu vazifeyi hakkıyla yerine 
getirdi. Birçok defa Peygamberimizin 
mübarek iltifatına mazhar olan Hz.U-
bey, Kur’ân-ı Kerim’e olduğu gibi, 
Tevrat’a, İncil’e ve diğer semavi kitap-
lara da vâkıftı.

Bir gün Resûlullah kendisine 
“Kur’ân’da en muazzam âyet han-
gisidir?” diye sormuştu. O, “Allah 
ve Resûl’ü daha iyi bilir.” diye ce-
vap vermişse de, Resûlullah ısrar-
la tekrar tekrar sormuştu. Nihayet, 
“Âyete’l-Kürsî’dir.” diye cevap verdi. 
Resûlullah bu cevaptan son derece 
memnun olarak şöyle karşılık verdi:

“Ne mutlu sana ey Ubey! Bu ne 

bilgi! Allah’a yemin ederim ki, bu 
âyetin, Cenâb-ı Hakk’ı zikreden, takdis 
eden dili ve dudakları vardır.”

Bir gün Resûlullah kendisine ge-
lerek, “Ey Ubey! Allah bana, sana 
Kur’ân okumamı emretti.” buyurdu. 
Ubey, “Allah benim adımı zikretti 
mi?” diye sordu.

Resûlullah, “Evet. Mele-i Âla’da-
ki isminle ve nesebinle zikretti.” diye 
cevap verdi.

Ubey de “Öyle ise okuyunuz ey 
Allah’ın Resûl’ü.” dedi. Sonra bu İlahî 
lütuf ve teveccüh karşısında duygula-
narak gözyaşlarını tutamadı ve ağla-
maya başladı.

Daha sonra bu hadiseyi naklet-
tiği sırada oğlu kendisine “Çok mu 
duygulanmış ve sevinmiştin, babacı-
ğım?” diye sorduğunda ona bir âyet-
le cevap vermişti: “Onlara söyle ki, 
ancak Allah’ın lütfuyla ve rahmetiyle 
ferahlansınlar. Bu, onların dünyada 
toplayıp durduklarından daha hayırlı-
dır.” Resûlullah’ın vefatından sonra 
kendisini tamamen Kur’ân hizmetine 
verdi. Etrafında toplanmış olan talebe-
lere Kur’ân’ı en güzel şekilde okumayı 
ve manasını talim ediyordu. Başta Hz. 
Ebû Bekir ve Hz. Ömer olmak üzere 
birçok mümtaz sahabi de onun Kur’ân 
talebeleri arasında idi. Hz. Ömer, 
Ubey bin Kâ’b’ı çok takdir ederdi. Hz. 
Ubey bütün ısrarlara rağmen idari bir 
vazife kabul etmeyerek ilmî hizmetin-

den ayrılmadı. Hz. Ebû’d-Derdâ’nın 
Şam’da yaptığı hizmeti o Medine’de 
yapıyordu. Hz. Ömer’in ricaları üzeri-
ne, onun şûrasında bulunmayı kabul 
etti. Hz. Osman devrinde Kur’ân-ı Ke-
rim’i okuma hususunda farklı görüşler 
ortaya çıktığında, Kureyş ve Ensâr’dan 
12 kişilik bir heyet teşkil edilmiş, Hz. 
Ubey bu heyetin başına getirilerek 
Kur’ân’ı okumuş ve Zeyd bin Sâbit de 
yazmıştı. O, bu hizmetiyle İslam tari-
hinde bambaşka mevkie sahiptir.

Talebelerinden ayrı bir yere otur-
maz, onlarla aynı seviyede bulunur, 
ders verirdi. Kıraat ilmine olduğu 
gibi, tefsir ilmine de büyük hizmet-
leri oldu. Bu hizmeti de iki şekilde 
ortaya çıkıyordu: Resûlullah’a âyet-i 
kerimelerle alakalı olarak sorduğu 
sualler, kendisine âyet-i kerimelerin 
nüzul sebepleri ve manaları ile ala-
kalı olarak sorulan sorulara verdiği 
cevaplar… Hz. Ubey, Resûlullah’tan 
birçok hadis rivayet etmiştir. “Hanî-
nü’l-Cizi’ [kuru direğin ağlaması]” 
mucizesinin şahitlerinden ve ravi-
lerinden birisi de odur. Peygamber 
Mescidi’nde minber yapılmadan 
önce Resûlullah orada bulunan kuru 
bir hurma direğine yaslanarak hutbe-
lerini verirdi. Minber yapıldıktan son-
ra Resûlullah’ın o direği terk etmesi 
üzerine direk kalabalık bir cemaatin 
huzurunda inleyerek ağlamıştı. Resû-
lullah bunun üzerine “Onun mevki-

inde okunan zikir ve hutbedeki zikr-i 
İlahî’nin ayrılığındandır ağlaması.” 
buyurmuştu. Sonra Resûlullah dire-
ğin yanına geldi, onu kucakladı ve 
bir şeyler konuştu. Rivayete göre, 
direk Resûlullah’a (a.s.m.) “Cennet-
te beni dik ki, benim meyvelerimden 
Cenâb-ı Hakk’ın sevgili kulları yesin. 
Hem bir mekân ki, orada beka bulup, 
çürümek yoktur.” dedi. Resûlullah 
(a.s.m.) “Peki, öyle yaparım.” dedi 
ve ilave etti: “Ebedî âlemi, geçici 
âleme tercih etti.” Daha sonra direk, 
minberin altına konuldu. Peygamber 
Mescidi genişletilmek için minber 
yıkılacağı sırada da Ubey bin Ka’b 
(r.a.) direği yanına aldı ve çürüyün-
ceye kadar muhafaza etti.[3] Bütün 
hayatını Kur’ân hizmetinde geçiren 
Ubey’in (r.a.) çok veciz sözleri vardır. 
Bunlardan bazıları şöyledir: “Mümin 
dört vasfından belli olur: Bela ve mu-
sibete maruz kaldığında sabreder. 
Nimet ve ikrama mazhar olduğunda 
şükreder. Konuştuğu zaman doğru 
konuşur. Hükmettiği zaman adalete 
riayet eder.” “Mümin beş nur içinde 
dönüp dolaşır. Cenâb-ı Hakk’ın ‘Nur 
üzerine nur’ buyurması buna işarettir. 
Onun sözü nur, ilmi nur, girdiği yer 
nur, çıktığı yer nur ve kıyamet günü 
gideceği yer nurdur.”[4] Hz. Ubey bin 
Ka’b, Hicrî 35 yılında Medine’de vefat 
etti. Cenaze namazını Hz. Osman kıl-
dırdı. Allah ondan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Herhangi bir oruca kalb ile niyet yeterlidir. Oruç için sahura kalkılması 
da bir niyettir. Niyetin dil ile de yapılması mendubdur.

1- Ramazan orucu, tayin edilmiş adak ve mutlak nafile oruçlar için 
niyetin vakti, güneşin batışından başlayarak kaba kuşluğa kadar devam 
eder. Bu zaman içinde niyet edilebilir. Fakat güneş batmadan önce veya 
tam istiva zamanında veya ondan sonra akşama kadar hiç bir oruca niyet 
edilemez. Böyle niyet hususunda, mukîm, misafir, sağlıklı ve hasta olanlar 
eşittir. Bununla beraber istiva zamanına kadar böyle niyet edilebilmesi, 
ikinci fecirden sonra yiyip içmek gibi orucu bozan haller bulunmadığı tak-
tirdedir. Böyle orucu bozan bir şey, kasden veya sehven yapılacak olsa, 
artık niyet caiz olmaz.

2- Bütün kaza ve keffaret oruçları ile mutlak adak oruçları için niye-
tin geceleyin veya ikinci fecrin başlangıcında yapılması şarttır. Ayrıca bu 
oruçları niyette göstermek (tayin etmek) lazımdır. Bundan dolayı bunlardan 
herhangi biri için fecirden sonra niyet edilirse veya bunlardan hangisinin 
tutulacağı kalb ile tayin edilmezse, bu oruçların tutulmaları sahih olmaz. 
Çünkü bu oruçlar için belli bir gün yoktur. Bunlara hangi günlerin ayrıla-
cağı, ancak böyle bir niyet ile tayin edilmiş olur. Ramazan orucu, belirlen-
miş adak, herhangi bir nafile oruç için mutlak bir niyet yeterlidir. “Yarınki 
günün orucunu tutmaya, yarın oruç tutmaya, yarın nafile oruç tutmaya”. 
diye niyet edilebilir. Bununla beraber bunlar için geceleyin niyet edilmesi, 
bu oruçların tayin edilmesi ve şöyle denilmesi daha faziletlidir: “Yarınki 
Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim.”

3- Ramazanın her günü için ayrıca bir niyet gerekir. Çünkü araya gece-
ler girmektedir. Ayrıca her günün orucu başlı başına bir ibadet bulunmakta-
dır. Bunun içindir ki, bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine 
engel olmaz.

4- Bir kaza orucuna fecrin doğuşundan sonra niyet edilecek olsa, bu-
nunla kaza sahih olamayacağından, nafile oruç tutulmuş olur. Eğer bu oruç 
bozulacak olsa, kaza edilmesi gerekir. Çünkü başlanmış olan bir ibadet 
yarıda bırakılamaz

5- Bir kimse, daha güneş batmadan: “Yarın oruç tutayım,” diye ni-
yet edip de, sonra yarınki günün istiva zamanına kadar uyusa, gafil veya 
baygın bir hal de bulunsa, oruç tutmuş olmaz. Fakat güneşin batmasından 
sonra böyle niyet etmiş olursa, orucu sahih olur.

6- Bir kimse, geceleyin herhangi bir oruç için niyet etmiş bulunsa, son-
ra fecrin doğuşundan önce bu niyetinden dönse, bu dönüşü sahih olur. Fa-
kat oruçlu bir kimse, orucunu bozmaya niyet ettiği halde bozmasa, sadece 
bu niyet ile orucu bozulmuş olmaz.

7- “İnşallah yarın oruç tutmaya niyet ettim,” diye yapılan bir niyet sa-
hihdir. Fakat: “Yarın davete çağırılsam iftar etmeye, çağrılmazsam oruç 
tutmaya,” diye yapılan bir niyet geçerli değildir. Böyle tereddütlü bir niyet-
le oruç tutulmuş olmaz.

8- Esir bulunan kimse, Ramazan ayının girip girmediğini bilemezse 
araştırır ve kanaatına göre oruç tutar. Sonra bakılır: Eğer orucu ramazana 
raslamışsa veya ramazandan yahut oruç tutulması yasak olan günlerden 
sonra geceleyin niyet ederek oruç tutmuş ise, orucu ramazandan sayılır. 
Ramazan günlerinden noksan olarak oruç tutmuşsa, bu noksan günleri 
kaza eder. Fakat Ramazandan öncesine raslamışsa, caiz olmaz, yalnız 
nafile bir oruç olur.

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz olduğu, Kitap, Sünnet ve icma ile sa-
bittir. Kur’an-ı Kerîm’in 62. suresi, Cuma namazından bahsettiği için Cuma 
suresi olarak adlandırılmıştır. Bu surede Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 
“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah’ı anmaya (nama-
za) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. 
Namaz kılınınca yeryüzüne yayılın da Allah’ın lutfunu arayın ve Allah’ı çok 
çok anın ki felah bulasınız.” (el-Cum‘a 62/9-10)

Hadis kitaplarında gerek Cuma namazının fazileti, gerekse kuvvetli bir 
farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terketmenin büyük günah sayıldığı 
konusunda sahih hadisler bulunmaktadır. “Allah, önemsemediği için üç 
Cumayı terkeden kimsenin kalbini mühürler” (Ebu Davud, “Salât”, 204; 
İbn Mace, “İkametü’s-salat”, 93; Tirmizî, “Cum‘a”, 7; Nesai, “Cum‘a”, 2) 
ve “Birtakım kimseler, ya Cuma namazını terketmekten vazgeçerler ya da 
Allah onların kalplerini mühürler ve artık onlar gafillerden olurlar.” (Müs-
lim, “Cum‘a”, 12; Nesâî, “Cum‘a”, 2)

Hz. Peygamber’in Cuma namazını ilk defa hicret esnasında, Medine 
yakınlarındaki Ranuna vadisinde Salim b. Avf kabilesini ziyaretleri sırasın-
da oradaki namazgâhta kıldırmış olduğu bilginlerce kabul edilmektedir. 
Öte yandan, kaynaklarda daha hicretten önce Es‘ad b. Zürare’nin Medi-
ne’de Cuma namazı kıldırdığı kaydedilmektedir. Bu durum karşısında 
Cuma namazının ne zaman farz kılındığı hususunda iki farklı rivayet ve 
görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisine göre Cuma namazı Mek-
ke’de farz kılınmış olmakla birlikte müşriklerin baskıları yüzünden orada 
kılınamamıştır. Diğer rivayete göre, Cuma namazı hicret esnasında farz 
kılınmıştır ve ilk Cumayı Hz. Peygamber Ranuna vadisinde kıldırmıştır. Bu 
rivayeti benimseyenlere göre, Es‘ad b. Zürare’nin Cuma namazı kıldırması 
uygulaması farz değil, nafile hükmü kapsamındadır. Bütün müctehidlere 
göre Cuma namazı farz-ı ayın olup, Resulullah zamanından itibaren farklı 
görüş açıklanmadığı için, bu hususta icma meydana gelmiştir. Cuma na-
mazı, Cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan ve farzı iki rekat olan bir 
namazdır. Bu namazdan önce hatibin hutbe okuması namazın sıhhat (ge-
çerlilik) şartlarındandır. Cuma namazı o günkü öğle namazının yerini tutar.

ORUÇLARA AİT NİYETLER

CUMA NAMAZININ 
HÜKMÜ NEDİR? 

ATEİSTLERİ SECDEYE 
KAPATACAK AYET

1- Lâhık, namaza imam ile be-
raber başladığı halde, kendisine 
uyku ve dalgınlık veya cemaatın faz-
lalığından dolayı bir eziyet ve bir ab-
destsizlik hali arız olup da, namazın 
tamamını veya bir kısmını imam ile 
kılamayan kimsedir. Lâhık hakkında 
aşağıdaki meseleler ortaya çıkar:

2- Lâhık, hareket bakımından 
Muktedi gibidir. Muktedi, imamın ar-
kasında Kur’an okuyamayacağı gibi, 
Lâhık da kaçırmış olduğu rekatları 
kendi başına kılınca Kur’an okuya-
maz, tamamen muktedi gibi hareket 
eder ve kendi başına kılacak olduğu 
rekatlardaki yanılmalardan dolayı da 

sehiv secdeleri yapmaz.
3- Lâhık, mümkünse kaçırdığı 

rekatları veya rükünleri kaza eder, 
sonra imama tekrar katılarak onunla 
selam verir.

Örnek: Bir muktedir birinci rekatın 
kıyamında uyuyup da, imam secdeye 
vardığı anda uyansa, hemen rükûa 
varır, sonra secde yaparak imama 
iştirak eder.

4- Lâhık, imamına yetişemeye-
ceğini bildiği takdirde hemen imama 
uyar. İmam namazdan çıkınca, ken-
disi kaçırmış olduğu rekatları veya rü-
künleri kaza eder. Örnek: Bir muktedi, 
dördüncü rekatta iken burnu kanasa, 

safdan ayrılır ve namaza aykırı olacak 
bir şeyle uğraşmaksızın hemen ab-
dest alır. İmkan bulduğu yerde ima-
ma uyar. İmam selam vermiş olursa, 
kendi başına o dördüncü rekatı, hiç 
bir şey okumaksızın, imamın arkasın-
da kılıyormuş gibi tamamlar. Çünkü 
lâhık, hüküm bakımından imamın 
arkasında namazını kılmış sayılır.

Yine: Bu durum üçüncü rekatta 
meydana gelse, imam da dördüncü 
rekata başlasa, lâhık abdest alıp önce 
o üçüncü rekatı kıraatsız olarak kılar, 
ondan sonra imama uyar. Onunla 
dördüncü rekatı kılarak selam verir. 
Fakat imamına böyle yetişemeye-

ceğini bilirse, hemen imama uyar. 
İmam selam verince, kendisi kalkar 
ve üçüncü rekatı kıraatsız olarak kılıp 
selam verir.

İmam sehiv secdelerinde bulu-
nacak olsa, lâhık henüz namazını ta-
mamlamamış ise, onunla beraber bu 
secdeleri yapmaz. Namazını tamam-
ladıktan sonra bu sehiv secdelerini 
yapar.

5- Her lâhık’ın, yukarda bildirildi-
ği şekilde hareket etmesi kolay değil-
dir. Bu bakımdan, lâhık olanların bu 
noksan kalan namazlarına yeniden 
başlamaları daha uygun görülmüş-
tür.

LÂHIK HAKKINDA MESELELER
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Hazırlayan:
A.AKİF SOLAK29 MAYIS 2019

Türkistan’dan çıkıp Konya’yı aydınlatan gönül insanı; Hacı Ahmet Haki İzler Efendi. Komünizm işgali sırasında İslam’a hizmetten geri 
durmamış, idam edileceği sırada kaçarak Konya’ya kadar gelmiş bir mücahit, gönül eri. Vatan hasretiyle geçen, mütevazı bir yaşam 

Bir âlimin hüzünlü yaşamı  
Türkistanlı bir mücahit Hacı Ah-

met Haki İzler Efendi. Hicret ettiği 
Konya’nın manevi önderlerinden, 
gönül insanlarından biri olan Hacı 
Ahmet Haki İzler Efendi, 1887 yı-
lında Özbekistan’ın Buhara şehrinde 
doğmuştur. Ülkesi komünist Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ta-
rafından işgal edilmesi üzerine Ku-
ran-ı Kerim’i Arapçadan, Rusçaya 
çevirdiği için idam edileceği sırada 
Müslüman bir Rus asker evine gelir 
ve kaçmasını söyler. O gece, Haki 
Efendi’nin ailesini gördüğü son gece-
dir. Eşi ve çocuklarını Allah’a emanet 
ederek, meçhul bir istikamete doğru 
yol alır. Uzun ve meşakkatli süren bir 
yolculuktan sonra, “Basmacı” diye 
bilinen Milliyetçi Mücahitler arası-
na katılarak, Enver Paşa ile birlikte 
mücadelesine devam eder. Enver 
Paşa, Düşanbe yakınlarında Çegan 
Köyü’nde şehit düştükten sonra, mü-
cahitlerin bir kısmı dağlara, birçoğu 
Afganistan’a sığınır. Haki Efendi ise 
Hindistan, İran, Arabistan üzerinden 
Türkiye’ye hicret eder önce Anka-
ra’ya gelir. Zor günler yaşamaktadır, 
bu sırada Enver Paşa’nın yanınday-
ken tanıştığı bir Türk subayı, O’nun, 
Türk Vatandaşlığına geçmesine yar-
dımcı olur. Türk vatandaşlığına geç-
tikten sonra Haki Efendi’nin yolu, 
Uzun Yayla’da Kabarday köylerinden 
en büyüğü olan Kiremitli’ye düşer. 
Yaklaşık 2 yıl bu köyde kalır. Burada 
köylülere, Kuran-ı Kerim, İslami bil-
giler ve Arapça dersleri verir. Onlara 
Şirazlı Sadi’den, Bostan ve Gülistan’ı; 
Molla Cami’den, Baharistan’ı anla-
tır. Bu farklı üslup, köy halkının çok 
hoşuna gider ve köylüler bu garip 
yolcuyu, bağırlarına basıp sahiple-
nirler. Bir müddet sonra Kiremitli’ye 
birkaç hemşerisinin yolu düşer ve 
onlar Rusya’da af çıktığını söyleyerek 
vatanlarına geri dönmeyi teklif eder-
ler. Uzunca bir muhakemeden sonra 
Haki Efendi bu teklifi kabul ederek 
Kiremitli’ye veda eder. Köy halkı, bir 
aile büyüğünü uğurlarcasına ellerin-
de ne varsa hediye ederek helâllik 
alırlar. Rus sınırına gelen Haki Efendi 
sınırı geçen bir grubun hemen Rus 
askerleri tarafından vurulduğunu, bir 
kısmının üzerlerine benzin dökülerek 
diri diri yakıldığını görür. Türk sını-
rında kalan grupla birlikte büyük bir 
üzüntü içinde geri dönerler. 
HAKİ EFENDİ’NİN KONYA’YA GELİŞİ 

1942 yılında Konya’ya gelir. İlk 
zamanlar, Ovaloğlu Camii’nde ka-
lır. Daha sonra, caminin bahçesinde 
kendisine bir göz oda yapılıp orada 
ikamet eder. Camide hem imamlık 
hem de Hz. Mevlâna’nın önünde tab-
lacılık, yani ufak bir el tezgâhı içinde 
(jilet, koku, esans vb.) satarak, geçi-
mini temin etmeye çalışır. Zaman 
zaman da amele pazarına giderek 
amelelik yapar.  O, hayatın bütün 
zorluklarına katlanabilen bir gönül 
eridir. Amelelik yapmak, evsiz-yurt-
suz kalmak, açlık çekmek göğüs-
leyebileceği güçlüklerdendir. Hakk 
kapısında kulluğa amadedir. Ama 
namerde muhtaçlığı istemez. Evinin 
girişinde de; ‘Her ne dilersen yap. 
Namerde beni muhtaç etme’ anla-
mına gelen Farsça,  “Her çi veli hâhî 
kon, Muhtâc-i nâmerdem mekon” 
mısraları yazılıdır.  İlmi ve bilgisi ile 
Konya halkının gönlünü kazanmıştır. 
Arapça ve Farsça bilen Haki Efendi, 
başta Hacı Tahir Efendi olmak üzere, 
İlahiyatçı Mevlüt İslamoğlu, Eczacı 
Haşmet Sezgen, Dr. Ali Kemal Belvi-
ranlı gibi pek çok zata; Farsça, Arapça 
ve fıkıh dersleri vermiş, ilmiyle Kon-
ya’yı da aydınlatmıştır. 

Onun Konya’ya niçin geldiğini, 
vatan hasretini yıllarca dostluk etmiş, 
sohbetlerinde bulunmuş Ali Kemal 
Dönmez (Aşık Kemalî) şu şekilde ak-
tarmaktadır:  “Dini bütün, ismi gibi 
haki-payi bir insandı. Toprak gibi 
dingin, çevresine huzur veren bir 
ruhu vardı. Allah aşkıyla yanan bir 
insan-ı kâmildi. Derin bir Kuran ve fı-
kıh ilmine sahip olup, İslami ilimlere 
tam anlamıyla haizdi. Nevâi, Fuzuli 
gibi şairlerin divanlarını ezbere bilir, 
sohbetlerinde bu şairlerden şiirler 
okur, özellikle Şirazlı Sâdi, Mevlâna 
Celaleddin Rumi’den güzel hikâyeler 
naklederdi. Onunla sabahlara kadar 

Hak sohbetinde bulunurduk. Rusça, 
Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiğin-
den edebî lisanı bir hayli kuvvetliydi. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-
ği döneminde Kuran-ı Kerim’i Arap-
çadan, Rusçaya çevirdiği için idama 
mahkûm edildiğini, gizlice Müslü-
manlığını yaşayan bir Rus askerinin, 
kendisine yardım ederek kaçırdığını 
ve Türk sınırına ulaşıncaya kadar ba-
şından geçenleri anlatır, vatanında 
kalan ailesi ve evlatları için zaman 
zaman gözyaşı dökerdi.” 

Kemalî, Haki Efendi’nin Türkis-
tan’da idama mahkûm edilme sü-
recini ise şöyle anlatır; “Türkistan’ın 
ufuklarını kara bulutlar sarmıştı. Bol-
şevik Ruslar her gün Müslüman kanı 
döküyor gizli, aşikâr insanları tehdit 
edip sindirmekten çekinmiyorlardı. 
İnsanlar sudan bahaneler ile tutukla-
nıyor, yargılanıyor, zindanlara atılıyor 
ve öldürülüyorlardı. Yazdığım yazılar 
ve şiirlerimden oluşan taş basması 
Divan’ım ve ettiğim dini sohbetler 
sebebi ile beni de kara listeye almış-
lardı. Ailem ve yakınlarım bu durum-
dan endişeleniyor; ‘Yapma artık ne 
olur’ diye yalvarıyorlardı. Ancak Pey-
gamber Efendimizin (sav); ‘Bir ka-
vim, içlerinde meydana gelen çirkin 
bir işe kayıtsız bir gözle bakar da onu 
önlemeye çalışmazlarsa, şüphesiz 
üzerlerine kısa zamanda umumi bir 
azabın gelmesi muhakkaktır’ hadisini 
söyleyerek, üç günlük bir ömür, son-
suz bir mükâfat ile mukayese edilir 
mi, diyordum.” 

Görüldüğü gibi Haki Efendi, İs-
lam’ın komünizm altında yok olması-
na seyirci kalmamış, idam edileceğini 
bildiği halde irşat vazifesinden geri 
durmamış, komünizm baskısı altı-
na girmektense hicret etmeyi tercih 
etmiş bir mücahittir.  Mahkemeye 
çıktığında dahi “Sen tek başına sos-
yalizme engel olacağını mı sanıyor-
sun? Nereye gidiyorsun, emelin ne?” 
sorusuna “Karıncaya sormuşlar; Ne-
reye gidiyorsun? Karınca cevap ver-
miş: Hacca gidiyorum. Bu bacaklarla 
mı? demişler, Karınca: Varamasam 
da O yolda ölürüm ya demiş” kıssa-
sını anlatmış; baskı, güç ve zulme 
rağmen Hak yoldan ayrılmayacağını, 
davasından vazgeçmeyeceğini vur-
gulamıştır. 

İLMİ KİŞİLİĞİ VE YAŞANTISI 
Arap ve Fars edebiyatıyla birlikte 

Türkçenin bütün lehçelerine vakıftır. 
Şair olan Ahmet Haki Efendi, Kon-
ya’nın saygıyla yâd ettiği Hacı Tahir 
Büyükkörükçü (1925-2011) gibi bir-
çok kişiye farsça öğretti. Farsça öğ-
rettiği kişilerden biri de İslâmî ilim-
lerdeki derinliği, takvası, ilmi kişiliği 
ile dikkat çeken Mücadele Birliği’ni 
oluşturan Konya’nın şahsiyetlerin-
den Mevlüt Faruk İslamoğlu’dur. 
1955-56’larda İmam-Hatip Lisesi’n-
de okumak üzere Konya’ya geldiğin-
de, Mevlana türbesini ziyaret eder ve 
Farsça öğrenmeye karar verir. Far-
sça’yı Esat Belviranlı’nın delaletiyle 
Hacı Ahmet Hâki İzler’den öğrenir. 
Onunla ilgili hatıralarını şu şekilde 
anlatır; “Aslen Türkistanlı olan şair, 
edip Hâkî Efendi’den çok etkilendim. 
Adâbı, tevazûu, saygıyı ondan öğren-
dim. Aylarca küçücük evinde dersle-
rine devam ettim. Beni her seferinde 
güler yüzle karşıladı, dersten sonra 
mutlaka dış kapıya kadar uğurladı, 
ara sıra elime fesleğen tutuşturdu. 
Param yetmediği için alamadığım 
Ferheng-i Ziya isimli Farsça sözlüğü, 
çok sınırlı kazancına rağmen temin 

etmemi sağladı. Kendisini rahmetle 
ve minnetle anıyorum.”

Çok kuvvetli bir hafızaya sahiptir 
ve gösterişten uzak bir yaşam sür-
müştür. Türkistan’a hasret kalmış bu 
durum konuşmalarına da yansımış-
tır. Çok iyi bir Ku’an bilgisine ve İsla-
mi bilimlere hakimdir. Bununla ilgili 
anlatılan bir anı şöyledir;

Yaşının ilerlemiş olması sebebiy-
le sık sık hacet giderme ihtiyacı hâsıl 
olduğundan cübbesini çıkarmaya fır-
satı olmadan tekrar lavaboya gitmek 
zorunda kalır. Onu cübbeyle lava-
boya gittiğini gören birkaç kişi, Haki 
Efendi’ye tekme tokat girişir. Ve Onu 
hastanelik ederler. Hastaneden çıkıp 
evine geçtiğinde pek gariptir ki, onu 
döven şahıslar, üstüne bir de geçmiş 
olsuna gelirler. O her zamanki mü-
tevazılığı ile kendini döven kişilere; 
‘Beni dövdünüz, eyvallah. Ancak su-
çum nedir? Ne gibi bir hata ettim ki 
sizlere karşı bu ahir ömrümde beni 
bu hale getirdiniz?’ der. İçlerinden 
biri, ‘Sen hâlâ suçunu bilmiyor mu-
sun? Dini temsil eden cübbe ve sarık 
ile lavaboya girdin’ der. Haki Efendi, 
bunun üzerine, ‘Peki, size bir şey so-
rabilir miyim, hepiniz en az, yarım 
hafızsınız değil mi?’ diye sorunca, 
ağız birliği ile hepsi; ‘Elhamdülillah 
tüm hafızız’ derler. Haki Efendi, ce-
vaplarını teyit ederek, ‘Yani hepiniz 
Kuran-ı Kerim’i kalbinize de, aklınıza 
da işlediniz maşallah.’ Hep bir ağız-
dan tekraren, ‘Çok şükür inşallah’ 
derler. Haki Efendi; ‘Peki, o halde 
sizler lavaboya girerken kafanızı ve 
kalbinizi bedeninizden ayırıp dışarıda 
mı bırakıyorsunuz?’ der ve Kuran-ı 
Kerim’de buyrulduğu üzere, “Biz ona 
şah damarından daha yakınız” ayeti 
kerimesini okur. Bu açıklamanın üs-
tüne diyecek söz bulamazlar. Hayret 

ve mahcubiyetle karışık birinin ağ-
zından şu cümleler dökülür; “Hiii, biz 
himcik sana yanlış mı yaptık?” 

Aynı zamanda şair olan Haki 
Efendi’nin Farsça ve Türkçe şiirleri 
vardı.  Haki Efendi’nin mısralarında, 
Allah’a duyduğu büyük aşkı, sevgi ve 
teslimiyeti olduğu gibi vatan hasreti 
de vardır. Ankara’dayken Semer-
kant’ın tanınmış ailelerinden birinin 
bıçak bileyen çocuğuyla görüştükten 
sonra ona hatıra olarak şu şiiri yazmış 
ve vatan hasretini en güzel şekilde 
vurgulamıştır: “Ey iş sahibi, bu çark-
tan çıkan kıvılcımları görüp bıçağın 
çektiği ızdırabı düşünme, Gönlümde 
yanan ateşi görseydin, vatan hasreti-
ni bilseydin, erirdin.”

Vefasızlığını gördüğü dostlarına 
ise şöyle seslenmiştir: 

Men Hakiyem nâr istemez
Aldatıcı yar istemez
Virane kalsın bu gönül
Tamire mimar istemez.
Başka bir dörtlüğü de şöyledir:
Âşıkım bir yâre ben küfrile iman 

istemem
Teşneyim bir derde ben vaslile 

hicrân istemez
Ben ki cananın muhabbet neş’e-

sinden mahrumum
Pes bana cânân nedir can ile 

cânân istemez.
Yine bir gün sohbetinden fayda-

lanmak, feyiz almak üzere, Konya’nın 
ileri gelenleri kendisini  

Erenköy semtindeki siteye davet 
edilir. Fakat o son derece mütevazi, 
gönül insanıdır ve kendilerini top-
lumdan ayıran bu kişilerin davetine 
gitmez ve şu şiiri gönderir; “Eren-
köy’de erenler ermemişler, Erenler 
nerdedir bilmemişler, Erenler ne arar 
kâşanelerde, Ararsan bulursun vira-
nelerde.”

AHMET HAKİ İZLER 
EFENDİ’YE GELEN MEKTUPLAR 
O dönem Konya’nın manevi mi-

marları, ilim ve alim insanları ile ileti-
şim içinde olmuş, Medine’de yaşayan 
Ali Ulvi Kurucu ve kardeşi Ahmet 
Ziya Efendi’den dahi mektup almış-
tır. Bunu yanında Türkiye’nin farklı 
illerinden de mektuplar almıştır. İs-
mail Kaya Kütüphanesinde bulunan 
ve Türkistanlı Ahmet Haki Efendi’ye 
gönderilen 1953-1972 yıllarına ait 
32 adet mektup ve kartvizit vardır. 
Eskişehir’den 6, Adana’dan 2, İstan-
bul’dan 4, Sivas’tan 1, Ankara’dan 1, 
Adapazarı’ndan 1, Konya’dan 2, Kay-
seri’den 1, Gaziantep’den 3, İzmit’ten 
1 ve Medine’den 5 mektup gönderil-
miştir. Mektuplarıni kartvizitlerin, 

kartpostalların içeriğine bakıldığında 
Haki Efendi’nin Ovaloğlu Camii’nde-
ki cemaatine bağlı olanların, iletişim 
içinde olduğu şahsiyetlerin yazdıkları 
olduğu gibi onun ilmi görüşlerinden 
yararlanmak isteyenlerin de mektup-
ları vardır. 

Sivas’ta asker olan ve Ovaloğlu 
Camii cemaatinden olduğu anlaşı-
lan Faruk Selamoğlu, gönderdiği 28 
Ağustos 1969 tarihli mektupta Haki 
Efendi’yi çok özlediğini şu şekilde 
ifade etmiştir: “Muhterem Efendim, 
önce hal ve hatırlarınızı sorar selam 
ve hürmetlerimin kabulünü istirham 
ederim. Son hastalığınız için geçmiş 
olsun der Cenabı Allah’tan devam-
lı ve hayırlı sıhhat ve afiyetler niyaz 
ederim. Bendeniz sıhhatteyim ham-
dolsun. Vazifeye devam ediyorum. 
Bu günlerde 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı için devamlı yürüyüş yapıyoruz. 
Ama ben diğer vazifeleri ihmal et-
miyorum. İnsanlarla azami derecede 
meşgul oluyorum. Öyle ki diğer bö-
lüklerden eratı da gelip dini milli me-
selelerini sorup gidiyor. Bir taraftan 
caminin imarıyla meşgul oluyorum. 
Dışına beton serpme yaptırdım. Şim-
di pencerelerini plastik boya ettim. 
Bu günlerde onu yaptıracağım. Sizle-
ri çok özledim. Ara sıra rüyamda gö-
rüyorum. Sizleri Cenabı Allah nasip 
ederse Eylül’de ziyaretinizi düşünü-
yorum. Haşmet Bey’e, diğer tanıyan 
beylere, müdavim cami cemaatine 
selam ve hürmetlerimi yollarım. Du-
alarınızı bekler ellerinden öper sizi 
hürmetle selamlarım efendim.”

Gaziantep’te bulunan Mehmet 
Bayrak tarafından 22 Şubat 1964 ta-
rihli gönderilen mektupta ise vadeli 
satışların caiz olup olmadığı hakkında 
Haki Efendi’nin fikrini sormaktadır. 
Mektup

şöyledir: “Çok Muhterem Ho-
cam Haki Efendi; Bilhassa selâm ve 
hürmetler eder ellerinizden öperim. 
Ümit ederim sıhhattesinizdir. Bizler 
de hamd olsun iyiyiz. Efendim sizler-
den bir mesele hakkında sormak isti-
yorum. Lütfen cevaplandırırsanız çok 
memnun kalırım. Piyasada 50 liradan 
satılan pamuk ipliği, yani peşin fiyat-
tır. Vadeli olduğunda bir ay için 51.50 
iki ay vade için 53 ve üç ay vade için 
54.50 kuruştan satılmaktadır. Yani 
her ay için 1.50 kuruş vade farkı gel-
mektedir. Bu vaziyette satış doğru-
dan doğruya faiz olmaktadır. Fakat 
bu 50 liralık bir malın yüzde on bir 
kar haddi var diye düşünecek olursak 
55 liradan satılması icap eder. Böyle 
düşünecek olursak faiz değil denilir ki 

bu vaziyetteki bir satış nasıl olabilir? 
Ve bu husustaki sizlerin görüşleri ne-
dir? Lütfen bir yazınızla bildirmenizi 
hassaten rica eder sonsuz saygılarımı 
sunarım.”

Ali Ulvi Kurucu ve Kardeşi Ah-
met Ziyaeddin Efendi tarafından da 
kendisine kartpostal gönderilmiştir. 
Merhum Ali Ulvi Kurucu ve Kardeşi 
Ahmet Ziyaeddin Efendi, Haki Efen-
di’nin Ramazan ayını kutlayarak, ken-
dilerini unutmamasını istemiştir. 28 
Ramazan 1382/22 Şubat 1963 tarihli 
kartpostalın arkasında şunlar yazılı-
dır: “Dil-i agâh üstadımız Hacı Haki 
Efendi Hazretleri! Esselamü aleyküm 
ve rahmetullahi ve berakatühü ve 
nefahatühü. Hululüyle bütün âlem-i 
İslam’a nurlu neşelere gark eden Ra-
mazan-ı şerif bayramınızı tebrik eder 
daha böyle pek çok mukaddes bay-
ramlara kedersiz ömürlerle idraklere 
barigahı giryarden niyaz eyleriz. Gü-
zel bahçenizdeki ringarının saçılanla-
rın seyr ve temaşasına dalarak bizleri 
de hatırlamanızı rica eder en derin 
takdir ve hürmetlerimizle mübarek 
ellerinizden öperiz. 28 Ramazan-ı şe-
rif 1382. Hürmetkârınız: Ali Ulvi ve 
Ahmet Ziyaeddin.”

VATAN HASRETİYLE 
GEÇEN BİR ÖMÜR 

Haki Efendi’yi son günlerinde 
yakınları ve sevenleri yalnız bırak-
maz, ziyaretçisi eksik olmaz. Haki 
Efendi’nin dostları Âşık Kemalî, Türk 
Ocağı Merkez Müdürü M. Lütfi İkiz, 
eşi Gönül Hanım, Savcı Özcan Bey, 
onu son demlerinde sürekli yanında-
dır. İyice rahatsızlanıp, yatağa düştü-
ğünde ona tüm şefkat ve alakalarını 
göstererek ailesizliğini hissettirme-
meye çalışırlar. Bu tarihlerde Kon-
ya’ya, Doğu Türkistan Maarif Vekili 
Muhammed Musa Türkistani gelir. 
Hz. Mev lâna’yı ziyaret ettikten sonra 
Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü, 
M. Lütfi İkiz’e de nezaket ziyaretinde 
bulunur. Lütfi Bey görüşme esnasın-
da, Haki Efendi’den bahseder. Musa 
Türkistani, onun burada olduğunu 
öğrenince son derece mutlu olur ve 
hiç vakit kaybetmeden ziyaretine git-
mek istediğini söyler. Musa Türkista-
ni, Haki Efendi’nin ziyareti kendisini 
çok duygulandırır, ağlamaya başlar. 
Lütfi Bey; “Ben bir doktor getireyim” 
diyince; “Bina temelinden yıkılmış, 
siz tavanını nakışlamak istersiniz” 
cevabını verir.  Cevizaltı’nda Müftü 
Abdullah Efendi Mescidi’nin evinde 
ve Ovaloğlu’nda oturan Hacı Haki 
Efendi, 6.9.1975 tarihinde vefat etti 
ve çok sevdiği Hz. Mevlana’nın ya-
nına Üçler Kabristanı’nda toprağa 
verildi. Kabri, Hacı Veyiszade Musta-
fa Kurucu Hoca’nın kabrinin hemen 
güney doğusundadır.

Kabir taşı kitabeleri şöyledir:
Nâ ümît değilim
Afv-ü mağfiretinden Mevlâ zira 

ki
Bire iki demedim asla.
Türkistan mücahidlerinden Hacı
Haki İzler Ruhuna Fatiha.
D. 18S7-Ö. 6.9.1975.
Aşık Kemalî’nin, (Şebi Arus Des-

tanıyla-Deste Deste Gül Deste) isimli 
şiirinde, dönemin büyüklerinin

yapmış oldukları hizmetler şiir di-
liyle anlatılırken, Haki Efendi şu mıs-
ralar ile anılmıştır:

Bu kapıdan kimler geldi de geçti,
Hesabını bilen Allah ne güzel,
İyiyi kötüyü eleyip seçti.
Gözyaşını silen Allah ne güzel.
Gavsi Baykara’yla, Mithat Bahari,
Nice nice leyli, nice nehari,
Nice Çalmandalı, Hâki Buhari,
Bu dergâhtan uğurlandı ne güzel.
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‘Engelleri el birliğiyle aşıyoruz’ Çumra’da asfalt sezonu açıldı
Çumra Belediyesi, Baraj Ma-

hallesi’nde tren garının çevresin-
de bulunan engelliler için sorun 
teşkil eden alt geçitte rampa ça-
lışması gerçekleştirdi. 

Engelli vatandaşlara kolaylık 
sağlaması amaçlanan çalışmayı 
yerinde inceleyen Çumra Beledi-
ye Başkanı Halit Oflaz Çumra’da 
engelli vatandaşlar için gereken 
bütün çalışmaları ve imkanları 
belediye olarak sağlayacaklarını 
ifade ederek; “ Engelleri bera-
ber aşıyoruz. Engelli kardeşleri-
miz için sorun teşkil eden Baraj 
Mahallemizdeki alt geçitte kar-
deşlerimizin kolay geçiş sağla-
yabilmesi için rampa çalışmasını 
yerinde inceledik. Engelli vatan-
daşlarımızın ilçemizde rahat bir 
hayat sürdürebilmesi için gere-
ken imkanları sağlayacağız“ diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Çumra’da merkez mahal-
lerden başlanılmak üzere yoğun 
geçecek asfalt sezonun startını 
Baraj Mahallesi’nde verdi. Çumra 
Belediyesi, yaz sezonuna girilme-
siyle birlikte asfalt çalışmalarına 
ekipleri ile birlikte tam donanımlı 
bir şekilde ağırlık verdi. Baraj Ma-
hallesinde ki cadde ve sokaklar-
da başlanan asfalt çalışmalarını 

tamamlanmasıyla yerinde ince-
leyen Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz, yapılan faaliyetler ile 
ilgili detaylı bilgiler aldı. Bu sezon 
içerisinde Çumra’da ki tüm ma-
hallelerinin yollarında ki asfalt ça-
lışmalarının iyileştirme ve düzen-
leme noktasına ağırlık verdiklerini 
kaydeden Başkan Oflaz; “ Asfalt 
Çalışmasına Bismillah dedik. Baraj 

Mahallesi Cahit Aküzüm Caddesi 
ve Afganistan Sokak üzerinde bu-
lunan yolda ekiplerimiz tarafından 
satih asfalt kaplama çalışmalarına 
başlandı. Belirli bir plan dahilinde 
Çumra Belediyemizin sorumlulu-
ğunda bulunan ve asfalt ihtiyacı 
olan tüm alanları asfaltlayacağız” 
dedi.  
n HABER MERKEZİ

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener iktidarı eleştirerek, “İktidar her zaman milli ve yerlilikten dem vuruyor. 
Bankalarda TL yerine dolar mevduatı varken, her şey dolara ve dövize bağlı iken, bunun neresi yerli ve milli?” dedi

Neremiz yerli ve milli?

CHP Konya İl Başkanlığı tara-
fından verilen iftar yemeğine, CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Kon-
ya Milletvekili Abdüllatif Şener, il 
yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın 
Kolları Başkanı Şerife Tunç, gençlik 
kollarıyla ilçe başkanları katıldı. 

İftarda konuşan CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, “Yapılan 
hukuksuzluklarla ve haksızlıklar-
la kazandığımız İstanbul Belediye 
seçimini elimizden aldılar. Tekrar 
seçimi alacağız. Konya’da Kulu ve 
Karapınar’da seçimi alacaktık. Bü-
tün imkanlarıyla buralara yoğun-
laştılar. İstanbul seçimi için yapaca-
ğımız bellidir. İstanbul da oturan ve 
seçmen olan bütün akrabalarımızı, 
tanıdıklarımızı arayıp adayımız İma-
moğlu’na destek istemektir. Bunun 
yanında İmamoğlu’na yardım des-
teği verilmesi genel merkezimiz ta-
rafından isteniyor. Elimizden gelen 
maddi ve manevi desteği vereceğiz. 
İstanbul halkının desteğiyle de tek-
rar seçimi alacağız. Bu umut içinde-
yiz. İftarımıza katıldığınız için sizlere 
teşekkür ederek, Ramazan ayının 
ülkemize ve şehrimize hayırlar ge-
tirmesini diliyorum” dedi.

BİRLİKTELİĞİMİZE 
ÖNEM VERMELİYİZ 

CHP Konya Milletvekili Abdülla-
tif Şener konuşmasında ülkemizde 
ve partimizde birlikteliğe önem ver-
memiz gerekir diyerek,  “Ülkemizin 
birlik ve beraberliği önemlidir. Bir 
araya gelerek birlikte hareket et-
meliyiz. Bir eylem ve böylem birlik-
teliği oluşturmalıyız. Şunu hepimiz 
bilmeliyiz ki, CHP ana muhalefet 
partisidir. 17 yıldır iktidarda olan 
AK Partinin miladı tamamlanmıştır. 

Bunun karşısında alternatif tek güç 
olarak CHP vardır. Bunun bilincinde 
hareket edersek hükümeti alabiliriz. 
Her şeyden önce her CHP’li kendi-
ne inanmalıdır. Anadolu’da güçlü 
olmalıyız. Önümüzdeki Cumhur-
başkanlığı seçimi önemlidir. Bir oy 
potansiyelimiz var. Bu potansiyeli 
attırmalıyız. Bunun içinde çalışma-
lıyız. Konya’da yüzde 10’nun üze-
rindeki oyumuzu yüzde 30’lara ve 
40’lara çıkarmayı hedeflenmeliyiz. 
Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi 

olacaksak fedakarlık yaparak müca-
dele ederek, oylarımızı yükseltmeli-
yiz” diye konuştu.

BANKALARDA TL YERİNE, 
DOLAR VARDIR

Abdüllatif Şener iktidarın eko-
nomideki başarısızlıklarının üzerin-
de durarak, “İktidar her zaman milli 
ve yerlilikten dem vuruyor. Banka-
larda TL yerine dolar mevduatı var-
dır. Her şey dolara ve dövize bağlı 
iken bunun neresi yerli ve millidir 
sorarım sizlere. Bütün gıda mad-
delerinin fiyatlarını belirleyen dolar 
olmuştur. Bunun da neresi yerli-
dir. Milli bir felaket olmadan bütün 
bunları görmemiz ve gereken ted-
birleri almamız lazımdır. Türkiye’de 
iktidara alternatif bir güç varsa oda 
CHP’dir. Bunun farkına vararak ça-
lışmalıyız. İstanbul da büyükşehir 
belediyesi seçimi almak CHP’ye bü-
yük bir itibar sağlamıştır. İstanbul 
da İmamoğlu’yla güçlü bir avanta-
jımız vardır. Tekrar seçimi alacağız. 
Bunun umudu içindeyiz. Ramazan 
Ayının İslam Alemine ve ülkemizi 
hayırlar ve mutluluklar getirmesini 
diliyorum.”
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay öğrencilerine enerji eğitimi

KTO Karatay Üniversitesi Ener-
ji ve Gelecek Topluluğu tarafından 
“Regülasyon ve Tarife” konulu söy-
leşi gerçekleştirildi. EPDK Doğalgaz 
Tarifeleri Grup Başkanı Ahmet Öz-
kaya piyasa ekonomisi, yatırım ve 
üretim süreçleri hakkında Enerji 
Yönetimi Bölümü öğrencilerini bil-
gilendirdi.

KTO Karatay Üniversitesi Ener-
ji ve Gelecek Topluluğu tarafından 
enerji piyasası, yatırım, üretim ve 
dağıtım süreçlerini daha iyi anlam-
landırmak amacıyla “Regülasyon 
ve Tarife” söyleşisi düzenlendi.

Enerji konusunu önemseyen ve 
bu kapsamda enerji yönetimi ala-
nında lisans eğitimi veren bir üni-
versitede söyleşinin yapılmasının 
önemine değinen Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) Tari-
feler Dairesi Başkanlığı Doğalgaz 
Tarifeleri Grup Başkanı Ahmet Öz-
kaya, regülasyon ve tarife konula-
rında öğrencileri aydınlattı. Özkaya, 
“Piyasa ekonomisi yatırım, dağıtım 
ve üretim faaliyetleri arz talebe 
bağlı olarak değişkenlik gösteren 
bir sistem içerisindedir. Mal ve hiz-
met fiyatının serbest fiyat sistemi 

içinde belirlendiği bir ekonomidir. 
Sosyal regülasyon, toplumun hak-
larını korumaya ve refahını artır-
maya yönelik düzenlemeleri içer-
mektedir. Temel olarak olumsuz 
dışsallıkların önlenmesi amaçlan-
maktadır. Çevre, güvenlik, sağlık 
ve çalışanların durumu gibi konular 
üzerine yoğunlaşmıştır.” dedi.

TARİFE BELİRLEMEDE 
TEMEL İLKE ŞEFFAF VE 

KATILIMCI BİR YAKLAŞIM
Tarife belirlemede temel ilke-

lerin şeffaf ve katılımcı yaklaşımla 
oluşturulması gerektiğini aktaran 

Özkaya, “İhtiyaç duyulduğunda 
geçiş dönemi uygulamaları içer-
melidir. Uzun vadeli planlar yapıl-
masına imkân verecek şekilde dü-
zenlemede istikrar sağlanmalıdır. 
Hizmetin sunumunda kalitenin 
korunmasına yönelik tedbirler alın-
malı ve firmanın yönetimde etkinli-
ği sağlamasına yardımcı olmalıdır.” 
ifadelerine yer verdi. Söyleşi, KTO 
Karatay Üniversitesi Enerji Yöneti-
mi Bölümü öğrencilerinin soruları-
nın cevaplandırılmasının ardından 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Herhangi bir 
kişinin arkasından 
konuşmak, onun 
olumsuz yönle-
rinden bahsetmek 
dedikodu olarak ta-
nımlanır. Bir diğer 
adı ise gıybettir. 
Dedikodu yapmak 
hem dini inancımız 
tarafından hem de 
genel ahlak anlayışımız tara-
fından hiç hoş karşılanmaz. 
Dedikodu yapanlar ise sevil-
mez. Onları sevenler ise, yine 
dedikodu yapanlardır.    Dedi-
kodu;, sinsiliğin, çekemezliğin, 
kıskançlığın göstergesidir. 
İnsanlar sevmedikleri kişinin 
dedikodusunu yapmaktan 
zevk alırlar. Onların hoş ol-
mayan yönlerinin, hatalarının 
veya eksiklerinin herkesçe 
bilinmesini isterler. Kendi ek-
sik kusurlarından habersiz, 
başka insanların kusurlarını 
anlatmakla zaman geçirirler. 
Oysa genel ahlak anlayışımız, 
birinin bir kusuru, ayıbı varsa, 
onu rencide etmeden, yüzüne 
karşı söylememizi gerektirir. 
İnsanlar kusur örtmekte gece 
gibi olmalıdır. İnsanların varsa 
kusurlarını , onu utandırma-
dan, rencide etmeden, eleştir-

meden ve hor gör-
meden düzeltmeye 
çalışmalıdır. Dedi-
koducu insanlar, 
korkak insanlardır. 
Çünkü dedikodu-
sunu yaptıkları ki-
şinin yüzüne karşı 
konuşmaya cesaret 
edemezler. Onun 
d e d i k o d u s u n u 

yapmakla ona büyük bir zarar 
verebileceklerini düşünürler. 
Evet, dedikodu yapmakla, de-
dikodusunu yaptıkları kişiye 
zarar veriyorlardır; ancak asıl 
zararı kendilerine verdiklerin-
den habersizler.    Dedikodusu 
yapılan kişi bazen zarar göre-
bilir. Örneğin herhangi bir kişi-
nin dedikodusunu başkasının 
yanında yaptığımızda; yanın-
da dedikodu yaptığımız kişi, 
dedikodusunu yaptığımız kişi 
hakkında yanlış düşünebilir 
ve ona karşı ön yargılı davra-
nabilir. Birisi bizim yanımızda 
başka birinin dedikodusunu 
yapıyorsa, bilinmelidir ki baş-
kasının yanında da bizim de-
dikodumuzu yapıyordur. Bu 
nedenle böyle kişileri dikkate 
almamak, sırlarımızı onlara 
anlatmamak ve onları dost 
edinmememiz gerekir

DEDİKODU  

İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, emeklilerin 
bayram ikramiyelerinin enflas-
yon karşında eridiğini belirte-
rek, artırılması gerektiğini ifade 
etti. 

Yokuş, “Emeklilerin bayram 
ikramiyeleri en az yıllık enflas-
yon kadar artırılmalıdır. Bir ön-
ceki yıl enflasyon artışı yüzde 
20’nin üzerinde gerçekleşmiş-
tir. 

Emekliler için bayramlarda 
verilecek olan bayram ikrami-
yelerinin, enflasyon oranında 
artırılmazsa emeklilere büyük 
bir haksızlık yapılmış olur. Bi-
lindiği gibi emeklilerin maaşları 
her yıl tüketici fiyatları endeksi 

oranında hesaplanarak artırıl-
maktadır. Emekliler için bay-
ram ikramiyelerin sabit tutul-
ması, emeklilerin hakkını gasp 
etmektir. 

Bu durum Anayasamızın 
eşitlik ilkesine ve sosyal dev-
let ilkesine uymamaktadır. Di-
ğer yandan kamuda çalışan ve 
toplu sözleşme gereği her yıl 
belli aralıklarla ikramiye alan 
çalışanların ikramiye tutarları 
en az bir önceki yılın enflasyon 
tutarı kadar artırılmaktadır. 
Emeklilerin bayram ikramiye-
leri artırılmazsa, her emeklinin 
yıllık kaybı en az 450 TL ola-
caktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bayram ikramiyelerinin
artırılmasını talep etti

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş
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Fıtr sözlükte “Orucu açmak”, fitre 
de “Yaratılış” anlamına gelir. Buna “Fı-
tır sadakası” denir ki, fıtrat sadakası, 
yani sevap için verilen yaratılış atıyyesi 
demektir. Dini bir terim olarak şöyle ta-
nımlanır: Ramazan Bayramı’na yetişen 
ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir 
miktar mala sahip olan Müslümanların 
kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler 
için yerine getirmekle yükümlü bulun-
dukları mâlî bir ibadettir. Fıtır sadakası, 
Ramazan orucunun farz kılındığı hicre-
tin 2. yılı Şaban ayında, zekâttan önce 
meşru kılınmıştır. Bu bir yardımlaşma 
olup, orucun kabulüne, ölüm sırasın-
daki sıkıntılardan ve kabir azabından 
kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların 
ihtiyaçlarını gidermeye ve onların da 
bayram sevincine katılmalarına bir yar-
dımdır. Fitre hadis deliline dayanır. İlgili 
hadisler aynı zamanda onun uygulama 
şartlarını da belirler.

FİTRE İLE YÜKÜMLÜ OLMAK İÇİN 
GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

1. Müslüman: Fitre yükümlüsü-
nün Müslüman olması gerekir. Ancak 
Şâfiî Mezhebi’nden bir görüşe göre, 
gayr-i müslim bir kimsenin, bakmakla 

yükümlü olduğu Müslüman yakınının 
fitresini ödemesi gerekir. 2. Mal var-
lığı: Hanefîlere göre fitre sadakası ile 
yükümlü sayılmak için, kişinin Rama-
zan Bayramı’nın birinci günü, temel 
ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala 
sahip olması gerekir. Zekât nisabından 
farklı olarak, sahip olunan malın “artıcı 
(nâmî)” özellikte olması ve üzerinden 
bir yıl geçmiş bulunması gerekmez. 
Temel ihtiyaçlar mesken, elbise, ev 
eşyası, binit, silah, hizmetçi, ailenin bir 
yıllık geçim masrafları ve borçlarıdır. 
Nisap miktarı iki yüz dirhem gümüş 
veya yirmi miskal altın veya bunların 
kıymetine denk bir maldır. Şâfiî, Mâ-
likî ve Hanbelî mezheplerine göre ise, 
fıtır sadakasının vücûbu için, zenginlik 
ölçüsü olan nisaba mâlik olmak şart 
değildir. Temel ihtiyaçlarının dışında, 
bayram gün ve gecesinde yetecek 
kadar azığa sahip olmak yeterlidir. 3. 
Ehliyet: Ebû Hanife, Ebû Yûsuf ve diğer 
üç mezhep imamının ortak görüşüne 
göre, fıtır sadakasının mâlî yönü ağır 
bastığından dolayı bununla yükümlü-
lük için akıllı ve ergen olmak şart değil-
dir. Bu yüzden küçüğün ve akıl hastası-

nın malından da velisinin 
fitre vermesi gereklidir. 
Fitrenin ibadet yönünü 
üstün kabul eden, Ha-
nefîlerden İmam Mu-
hammed ve Züfer’e göre 
ise, küçüklerin ve akıl 
hastalarının malından 
fıtır sadakası gerekmez. 
4. Velâyet ve bakmakla 
yükümlülük: Bir kimse-
nin, kendi dışındaki kişinin 
fıtır sadakası ile yükümlü sayılması 
için, bu kişinin onun velâyeti altında 
olan ve bakmakla yükümlü bulunduğu 
kişilerden olması gerekir. Buna göre 
bir kimse velâyeti altında bulunan kü-
çük çocuklarının veya akıl hastası olan 
yakınlarının fitresini vermekle yüküm-
lüdür. Ramazan Bayramı’ndan önce 
vefat eden oğlunun çocukları da bu 
kapsamdadır. Buna karşılık kişinin ba-
kımlarını üstlenmiş olsa bile, ana baba-
sı, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve 
diğer yakınları için fıtır sadakası verme-
si gerekmez. Bununla birlikte vekâletle-

ri olmadığı halde bu kişiler 
için fıtır sadakası verse, bu 
yeterli olur. Böylece yok-
sullar bununla Bayram 
Namazı’ndan çıkmadan 
önce ihtiyaçlarını karşıla-
mış olurlar. 5. Vakit: Ha-
nefîlere göre, fıtır sadakası 
Ramazan Bayramı’nın 1. 
günü fecrin doğuşu ile vâ-
cip olur. Çünkü fitre bay-

rama ait kılınmıştır. Böylece 
oruç tutmanın yasaklandığı bir günde, 
fitre ile yoksul Müslümanların sevinçle 
bayrama katılmaları amaçlanmıştır. Fit-
re, Ramazan Bayramı’ndan bir veya iki 
gün öncesi ile Bayram Namazı arasın-
da ödenir. Böylece yoksullar bununla, 
Bayram Namazı’ndan çıkmadan önce 
ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Bununla 
birlikte fitre, Ramazan!ın girmesinden 
itibaren, hatta Ramazan ayı girmeden 
önce de ödenebilir. Bayram gününden 
sonraya kalırsa, yükümlülük düşmez 
ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Fakih-
ler fitrenin bayram günü sabah vakti 

girdikten sonra ve namaz kılınmadan 
önce verilmesinin müstehap olduğu 
hususunda görüş birliği içindedir. Da-
yandıkları delil, Abdullah İbn Ömer (r. 
anhümâ)’den rivayet edilen şu hadis-
tir: “Hz. Peygamber fitrenin, insanlar 
bayram namazına çıkmadan önce ve-
rilmesini emretmiştir” (Şevkânî, Ney-
lü’l-Evtâr, IV, 183.)

FITIR SADAKASI (FİTRE) 
KİMLERE VERİLİR?

Fitre, verileceği yerler bakımından 
her durumda zekâtın benzeridir. Ayet-i 
kerimede açıklanmıştır. “Sadakalar 
(zekatlar), Allah’tan bir farz olarak an-
cak fakirler, düşkünler, zekât toplayan 
memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak 
olanlarla (özgürlüğüne kavuşturula-
cak) köleler, borçlular, Allah yolunda 
cihad edenler ve yolda kalmış yolcular 
içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm 
ve hikmet sahibidir.” (Tevbe Suresi 
60) Bir kimse fitresini bir veya bir kaç 
yoksula verebilir. Birden çok kimseler 
de fitrelerini bir kaç yoksula veya tek 
yoksula verebilirler. Fitre yükümlünün 
bulunduğu yerdeki yoksullara veril-
melidir. Başka yerlere gönderilmesi 

mekruhtur. 
FITIR SADAKASI (FİTRE) 
KİMLERE VERİLMEZ?

Fitrenin, Tevbe Sûresi’nin 60. aye-
tinde sayılanlar dışında kalan kişi ve ku-
ruluşlara verilmesi caiz değildir. Ayrıca 
fitre verilecek kişi, bu şartları taşısa bile; 
Ana, baba, büyük ana ve büyük baba-
larına, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın 
çocukları ve bunlardan doğan çocukla-
rına fitre verilmez.

FITIR SADAKASI (FİTRE)  
NE ZAMAN VERİLİR?

Hanefîlere göre, fıtır sadakası 
ramazan bayramının 1. günü fecrin 
doğuşu ile vâcip olur. Fitre, Ramazan 
bayramından bir veya iki gün öncesi 
ile bayram namazı arasında ödenir. 
Böylece yoksullar bununla, bayram 
namazından çıkmadan önce ihtiyaçla-
rını karşılamış olurlar. Bununla birlikte 
fitre, Ramazan’ın girmesinden itibaren, 
hatta Ramazan ayı girmeden önce de 
ödenebilir. Bayram gününden sonraya 
kalırsa, yükümlülük düşmez ve ilk fır-
satta ödenmesi gerekir.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜ-
REN, İslâm İlmihali

FITIR SADAKASI (FİTRE) NEDİR?

Konya’da vatandaşlar Ramazan 
ayının son on günü yerine getirilen 
itikaf ibadeti için belirlenen camiler-
de itikafa girmeye başladı. Konya’da 
137’si il merkezinde olmak üzere 348 
camide itikafa girilebiliyor. Vatandaş-
lar, Ramazan ayının son on günün-
de, gece gündüz bir camide kapanıp 
ibadet ederek itikafa giriyor. Konya 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu itikaf iba-
deti ile ilgili bilgi vererek, “İtikaf bir 
mescitte ibadet niyetiyle belirli bir 
süre kalmak, sıradan davranışlardan 
uzak durmaktır. Bir bakıma tefekkür, 

bir bakıma hayatı tefekkür etmek, 
müminin hesaba çekilmeden kendini 
hesaba çekmesidir. Öncelikle itikafa 
girecek kişi mükellef, akıl ve baliğ ol-
ması gerekir, itikafa niyet etmesi ge-
rekir. Hanımlar da itikafa girebilirler. 
Onlar kendi evlerinde bir odayı itikaf 
odası olarak seçmek suretiyle itikafa 
girerler. Zorunlu ihtiyaçların dışında 
itikafa girilen odadan çıkılmaz. Orada 
yenilir, orada içilir” dedi. 

KONYA’DA 348 CAMİDE 
İTİKAFA GİRİLEBİLİYOR 

Müftü Poçanoğlu, 348 camide 

itikaf ibadetinin yerine getirilmekte 
olduğunu kaydederek, “İtikaf için 
ayrılan camilerimizde çok büyük 
bir yoğunluk var. Konyalılar itikaf 
ibadetine çok rağbet emektedir” ifa-
delerini kullandı. Kapu Camisi’nde 
itikafa giren vatandaşlardan Ali İh-
san Seleş, “Elhamdülillah her sene 
bu manevi zevki, bu sevaplı ibadeti 
Rabbimizin izniyle yerine getirme-
ye çalışıyoruz. Çok memnunum el-
hamdülilah. İtikaf da bir ibadettir. 
Efendimizin tavsiye ettiği bir sün-
nettir” şeklinde konuştu. Aynı cami-

de itikafa giren Mustafa Şakalak da 
“Burada bulunmak muhteşem bir 
duygu. Keşke Kabe’de bu ibadeti ya-
pabilseydik fakat imkan olmayınca 
burada olmak da yeterli geliyor çok 
şükür” ifadelerini kullandı. 

Ahmet Zeki Bilici ise “Peygam-
ber Efendimizin sünneti olan Rama-
zan’ın son on günü Allah’ın mabe-
dinde tefekkür içerisinde geçirmek 
amacımız” dedi.  Konya’da il mer-
kezinde 137 camide, il genelinde ise 
348 camide itikafa girilebiliyor.
n İHA

Hayal Dünyası Odası’nın 
açılışı törenle yapıldı

Öğrencilerin eserleri 
beğeniye sunuldu

Selçuklu Proje Destek Prog-
ramı kapsamında Cahit Zarifoğlu 
İlkokulunda dezavantajlı ve göç-
men ailelerin çocuklarının oyun ve 
terapi yöntemi ile eğitim almaları-
na imkan tanıyan ‘Hayal Dünyası 
Odası’nın açılışı törenle yapıldı. 

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 
Bölümünde Öğretim Görevlisi Dr. 
Cengiz Çelik’in projesi olarak haya-
ta geçen ‘Hayal Dünyası Odası’nın 
bu kategoride Türkiye’de bir ilk 
olduğunu belirtildi. Ayrıca proje 
kapsamında Selçuklu ilçesindeki 
bazı ilkokullara oyun terapi sandığı 
ve materyallerin dağıtımlarının da 
gerçekleştirileceği ifade edildi.

Proje sahibi Dr. Cengiz Çelik,  
dezavantajlı ve göçmen ailelerin 
çocuklarının bu mekânda olumlu 
davranışlar geliştirebileceklerini 

söyledi. Oyun odasının içeriğine 
dair genel bilgiler de veren Çelik, 
okul yönetimi başta olmak üzere 
kendisine bu süreçte destek veren 
herkese teşekkür etti.  

İl Milli Eğitim Müdürümüz Se-
yit Ali Büyük de üniversiteler ile iş-
birliği içerisinde çalıştıklarını, bura-
da kazananın öğrenciler, Konya ve 
Türkiye olduğunu söyledi. ‘Hayal 
Dünyası Odası’nın da bu kapsam-
da çok güzel bir çalışma olduğunu 
ifade eden Büyük, emek ve destek 
veren herkese teşekkür etti.

Programa İl Milli Eğitim Mü-
dürümüz Seyit Ali Büyük’ün yanı 
sıra Selçuklu Belediye Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuk-
lu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar, akademisyenler, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Hoca Ahmet Yesevî 
Ortaokulu öğrencileri tarafından 
eTwinning kapsamında çeşitli 
alanlarda el işçiliği ile hazırlanan 
ürünlerin yer aldığı serginin açılışı, 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük tarafından gerçekleştirildi. 

Öğrenciler tarafından ortaya 
konan bu eserlerin çok kıymetli 
olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, öğren-
cileri tebrik ederek onlara destek 
veren öğretmen ve okul yöneti-
cilerine de teşekkür etti. Açılışın 
ardından sergilenen eserleri ince-

leyen Büyük, çalışmalar hakkında 
görevli öğrenci ve öğretmenlerden 
bilgi aldı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Hoca Ahmet Yesevi Orta-
okulu önderliğinde gerçekleştirilen 
‘Tasarla  ve Giy’ isimli eTwinning 
projesi kapsamında geliştirilen 
ürünlerin yer aldığı stantları da ge-
zerek bu çalışmayı yürütenleri de 
tebrik ettiğini belirtti. Programa İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali 
Büyük’ün yanı sıra okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Gençlerle birlikte proje üretmenin önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Ülkemizi 
geçmişi kadar muhteşem bir geleceğe hazırlamak için yeni Fatih’ler çıkararak, yeni fetihlere yürümeliyiz” dedi

‘Yeni Fatih’ler çıkarıp, 
fetihlere yürümeliyiz’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Zega Kreşi ve Anaokulu 
öğrencileri ve eğitmenlerini, Avrupa 
Şampiyonu Meram Belediyesporlu 
sporcular Sıla Özge Öden ile Sabriye 
Gür’ü ve Çumralıoğlu İmam Hatip 
Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve ida-
recilerini ağırladı.

‘GEÇMİŞİMİZ KADAR MUHTEŞEM 
BİR GELECEK İÇİN EL BİRLİĞİ İLE 

MÜCADELE VERİYORUZ’
Zega Kreş ve Anaokulu öğren-

cileri ve eğitmenlerinin Başkan 
Mustafa Kavuş’u ziyaretinde birbi-
rinden renkli görüntüler yaşandı. 
Her bir öğrenci ile ayrı ayrı sohbet 
eden Başkan Kavuş, çocuklarımızın 
her geçen gün artan eğitim kalitesi 
ile geleceğe ülke olarak çok daha 
güvenli baktıklarını söyledi. Çocuk-
ların çok küçük yaşlardan itibaren 
aldıkları bu iyi eğitimin, geleceğin 
büyük Türkiye’sine temel teşkil 
edeceğini belirten Başkan Kavuş, 
“Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak 
amacıyla siz değerli eğitimcilerimi-
zin gösterdiği fedakarlık takdire şa-
yandır. Ne denli önemli bir görevi 
üstlendiğinizin farkında olmanız bizi 
mutlu ediyor. Çocuklarımızın yük-
sek özgüvenini gördükçe ülkemiz ve 
geleceğimiz adına ümidimiz artıyor. 

Bunun için tüm siz eğitimcilerimize 
müteşekkiriz. Mazlumların ümidi bu 
ülkeyi geçmişimiz kadar muhteşem 
bir geleceğe hazırlayacak olan sizler-
siniz” diye konuştu. Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş’un bir diğer 
ziyaretçisi ise Çumralıoğlu İmam 
Hatip Ortaokulu öğretmen, öğren-
ci ve idarecileri oldu. Çıkardıkları 
okul gazetesi için gerçekleştirdikleri 
röportajda öğrencilerin sorularını 
yanıtlayan Başkan Kavuş, ayrıca öğ-
rencilere tavsiyelerde bulundu.
‘GENÇLERİMİZ, BU YÜCE MİLLETİN 

BİR EVLADI OLARAK DAHA ÇOK 
BÜYÜK İŞLER BAŞARACAK’

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş daha sonra 26 Nisan - 2 
Mayıs tarihlerinde, Moskova’da dü-

zenlenen 5. Avrupa Wushu Kung 
Fu Şampiyonası Shaolin Gun (Uzun 
Sopa) kategorisinde Avrupa Şam-
piyonu olan Sıla Özge Öden ve 04 
– 07 Nisan’da Antalya’da yapılan 4. 
Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks 
Avrupa Kupası 70 kg. Büyükler Full 
Kontack branşında Avrupa Şampi-
yonu olarak Eylül ayında yapılacak 
Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi 
temsil edecek Sabriye Gür’ü ağırladı. 
Meram’a gurur yaşatan Meram Be-
lediyespor’a mensup sporcularımızı 
ve antrenörlerini bu başarılarından 
dolayı tebrik eden ve genç sporculara 
tavsiyelerde bulunan Başkan Mus-
tafa Kavuş sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Gençliğin neler başarabileceğinin 
en somut ve en mükemmel örneği 

Fatih Sultan Mehmet Han’ın önder-
liğinde kazanılan 29 Mayıs İstan-
bul’un Fethi’ni bir kez daha coşkuyla 
kutlayacağız. Biz, bizi kökümüzden 
koparmaya çalışanlara inat, başarı-
larımızın ilhamını da köklerimizden 
alıyoruz. Köksüz her başarı, bir gün 
mutlaka devrilmeye mahkumdur. 
Kendimize aydınlık bir gelecek inşa 
etmek istiyorsak, köklerimizle ilişki-
mizi yeniden tesis etme mecburiye-
timiz var. Şanlı geçmişimize dayanan 
bir gelecek inşa etme gayretindeyiz. 
Bizler, köklerinden ilham alarak her 
alanda başarılı bir geleceğe yürüyen 
bir nesil arzuluyoruz. Milletimizi ye-
niden büyük başarılarla buluşturma-
nın mücadelesini veriyoruz. Başarılı 
gençlerimizi gördükçe bu hedefe bir 
adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. 
Tarihimiz gençlerimizin başarılarıy-
la dolu; nice komutanlar, mimarlar, 
şairler, sanata, spora, bilime yön 
vermiş gençlerimiz var. Siz büyük 
fetihler gerçekleştirmiş, tarihin sey-
rini değiştirmiş fatihlerin genlerini 
taşıyorsunuz. Böylesine şanlı tarihe 
sahip olan bir milletin mirasçısı olan 
gençlerimizin daha çok çalışarak 
daha büyük başarılar elde edeceği-
nizden en küçük şüphemiz yoktur.”
n HABER MERKEZİ

348 camide itikafa girilmeye başlandı

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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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

Konyaspor Basketbol 
okullarında All – Star festivali 

Atiker Konyaspor Basketbol Okulları, yaz dönemine 
geçiş etkinliği olarak baba ve oğulları kapsayan bir All-
Star Basketbol Festivali düzenleme kararı aldı. 16 Hazi-
ran 2019 Pazar günü, spor okullarına kayıtlı öğrencilerle 
Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda 
yapılacak görsel şölen, saat 16.00’da başlayacak. ‘Baba 
asist yapsana’ sloganı altında babaların ve çocukların 
eğlenerek spor yapacağı ve yarışacağı All-Star Basketbol 
Festivali’nde, sürpriz hediyeler de olacak. Konu ile ilgili 
olarak yapılan Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “Fes-
tivalimize basketbol okuluna kayıtlı sporcu ve velilerimizi 
bekliyoruz” ifadelerine de yer verildi.  n SPOR SERVİSİ

Ömer Yaşar: Bizim 
olanı alma zamanı 

Konya Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücade-
lesini Ereğlispor’a karşı kaybeden ve ligi 2.sırada bitiren 
Gölyazı Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi’ne çıkma 
maçında Sarayönü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 
1 Haziran’da oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Ci-
hanbeyli ekibi, güçlü rakibini yenerek bir üst lige çıkmanın 
hesaplarını yapıyor. Kritik maç öncesi iddiaları olduklarını 
belirten Gölyazı Belediyespor Antrenörü Ömer Yaşar, “Ha-
yal ettik, inanç besledik, çok çalıştık şimdi şampiyonluk 
zamanı. Bizim olanı alma zamanı” dedi. Yaşar, sezonun 
final maçında Gölyazı ve Cihanbeyli halkının desteğini 
beklediklerini ifade etti.  n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu eskrimciler 
Avrupa’da mücadele edecek

28-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’ın 
Plovdiv kentinde yapılacak olan 23 Yaş Altı Avrupa Es-
krim Şampiyonası’na, Konyasporlu sporcularından Hilmi 
Taha Ekenler ve Beyza Halvacıay Türkiye’yi temsil etmek 
üzere davet edildi. Yine Konyaspor’da görev alan antre-
nör Yusuf Barsbuğa da, 23 Yaş Altı Erkek ve Kadınlar Milli 
Takım Antrenörü olarak şampiyonada yer alacak. Kon-
yaspor Kulübü yaptığı açıklama ile genç sporculara ve 
antrenör Yusuf Barsbuğa’ya başarı diledi. Yeşil beyazlı 
takımın sporcuları daha önceki turnuvalarda elde ettikleri 
başarılar ile takdir almıştı. n SPOR SERVİSİ 

Başkan Oflaz şampiyon sporcularla iftarda buluştu 
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 

Ragbi Türkiye Şampiyonası’nda 2 kez Tür-
kiye Şampiyonu olan Türkmenkarahüyük 
Ortaokulu öğrencileri ile iftarda buluştu.

İKİ KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 

bu yıl 11-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
Samsun’da yapılan okullar arası Ragbı 
Türkiye Şampiyonası müsabakaları sonu-
cu yıldız erkekler kategorisinde ve geçen 
yıl da küçük kızlar kategorisinde üst üste 
2 kez Türkiye Şampiyonu olan Türkmen-
karahüyük Ortaokulu öğrencileri ile iftarda 
biraraya geldi. Beden eğitimi öğretmeni 
Cansu Ceylan ve okul müdürü İbrahim 
Şimşek’i tebrik edip başarılarının devamı-
nı dileyen Oflaz, okul faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı.

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
Yaptığı açıklamada Çumra adına spor-

tif faaliyetler anlamında büyük bir başarı 
kaydedildiğine vurgu yapan Başkan Oflaz, 
“Çabaları ve azimleri ile Çumra’mızı Tür-
kiye’de spor alanında başarı elde eden bir 

ilçe olduğunu bir kez daha hatırlattılar ve 
bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Cansu 
Hocamız önderliğindeki evlatlarımız, ilçe-
mizin sportif alanda gelişmesi ve gençle-

rimizin bu anlamda faaliyet göstermesine 
yönelik örnek teşkil ettiler. Bizler Çumra 
Belediyesi olarak bu çocukların her zaman 
yanlarında olacak desteğimizi hiçbir za-

man esirgemeyeceğiz. Çumra inşallah bu 
başarıyla birlikte diğer sportif alanlarda da 
ivme kazanacaktır” diye konuştu.  
n SPOR SERVİSİ

Taşkentspor’dan Mehmet Baykan’a ziyaret Milli takımın hazırlıkları devam ediyor
Taşkentspor Kulübü Başkan Ah-

met Şanlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Meh-
met Baykan’ı Ankara’daki makamında 
ziyaret etti. Konya’daaAmatör küme 
takımlarından biri olan ve dört ayrı 
branşta faaliyet gösteren Taşkentspor 
Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı, önce 
gün Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor 
Genel Müdürü Mehmet Baykan’a ne-
zaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir 
ortamda gerçekleştirilen ziyarette Taş-
kentspor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı, 
kulübünün bu sezonki faaliyetleri ve 
çalışmaları hakkında Spor Genel Mü-
dürü Baykan’a bilgi aktardı.

BAYKAN’DAN 
ŞANLI’YA TEŞEKKÜR

Ziyaretten dolayı memnuniyetini 
dile getiren Spor Genel Müdürü Meh-
met Baykan, “Tüm kamuoyunun da 
bildiği üzere Taşkentspor Kulübü’nde 
ben de iki yıl yönetici olarak görev yap-
tım. İyi ve güzel günlerimiz oldu. Şim-
di Taşkentspor Kulübü Başkanı Ahmet 
Şanlı Bey ziyaretime gelmiş. Çok 

mutlu oldum. Taşkentspor Kulübü’nün 
son yıllarda elde ettiği başarı beni de 
memnun etmiştir. Ziyaretlerinden do-

layı Başkan Ahmet Şanlı’ya teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

UEFA EURO 2020 Elemeleri’n-
de Fransa ve İzlanda ile oynayacağı 
karşılaşmalar öncesinde Antalya’da 
Yunanistan (30 Mayıs) ve Özbekistan 
(2 Haziran) ile özel maçlar yapacak 
A Milli Takım, Regnum Carya Golf & 
Spa Resort’ta kampa girdi. 

Ay-Yıldızlılar, antrenmanlarını bu-
rada sürdürecek. A Milli Takım Teknik 
Direktörü Şenol Güneş’in talimatıyla 
tamamı basına açılan idmanda, Merih 

Demiral ve Ozan Kabak dışında aday 
kadroya çağrılan tüm futbolcular yer 
aldı. Uçağı rötar yapan Merih Demiral 
ve Ozan Kabak ise bu gece Stuttgart 
kulübüyle Almanya 1. Ligi play-out 
maçına çıkacağı için dün kampa katıl-
dı. A Milli futbolcular antrenmanda 3 
grup halinde çalıştı. 

Hafta sonunda lig maçı oynayan 
futbolcular rejenerasyon çalışması ya-
parken, hafif sakatlıkları bulunan Emre 

Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Dorukhan 
Toköz fizyoterapist eşliğinde bireysel 
idman yaptı. 

Diğer grup ise ısınma hareketle-
rinin ardından 5’e 2, pas çalışması 
ve dar alanda taktik antrenman yaptı. 
Soğuma ve açma-germe egzersizleri-
nin ardından idman sona erdi. Antren-
manda Konyasporlu oyuncu Ömer Ali 
Şahiner de yer aldı.
n SPOR SERVİSİ
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Vatan için, bayrak için canını veren kahraman yiğit evlatlarından biri polis memuru Mehmet Çolak. Milletimizin güvenliği ve huzuru için görevi başında şehit düşen 
30 yaşındaki Mehmet arkasında gözüyaşlı bir eş, anne baba ve bir evlat bırakarak şehadete yürüyen polisimiz Mehmet Çolak’ın aziz hatırasını yâd ediyoruz

“Bu nöbeti hep beraber tutacağız”

Antalya’da motorize yunus ekipleri, 
bir ihbar üzerine olay yerine gider, ihbar 
noktasında pompalı tüfekle ateş açılır, 3 
polisimiz şehit olur. Silahlı saldırıda şehit 
olanlardan biri de polis memuru Mehmet 
Çolak’tır. Mesleğinin aşığı olan Mehmet 
Çolak’ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geç-
mesine rağmen ailesinin yüreğinde acısı 
hala bugünkü tazeliğini koruyor. Şehit ai-
lesi olmaktan gurur duyan aile, çocukları-
nın hatıraları ile yaşıyor, emanetiyle teselli 
buluyor ve  ‘Vatan sağolsun’ diyorlar. 

Şehidimiz Mehmet Çolak, 7 Temmuz 
1982 tarihinde Sarayönü’nün Kurşunlu 
köyünde dünyaya gelmiş. Selma-Ahmet 
Necati Çolak çiftinin ilk göz ağrısı, bir kız, 
iki oğlan üç kardeşin en büyüğüymüş. İl-
kokula köyünde başlayan Şehidimiz, 1989 
yılında Etibank Cıva İşletmelerinde çalı-
şan babasının işi dolayısıyla ilkokulu Kü-
tahya’da tamamlamış. Sonrasında ailesiy-
le birlikte Beyşehir’e gelmiş, ortaokul ve 
liseyi de diğer kardeşleri gibi burada bitir-
miş. Kendisinden küçük bir erkek, bir kız 
kardeşine çok düşkün olan ağabey Meh-
met Çolak, onları hep koruyup kollamış. 
Akraba, eş ve dostları tarafından sevilen, 
onlara karşı saygıda kusur etmeyen bir 
çocuk olmuş. Emsalleri içerisinde toplayı-
cı, bir araya getirici bir özelliğe sahipmiş. 
Tam bir arkadaş canlısıymış.

Liseden sonra Aksaray’da girdiği po-
lislik sınavlarını kazanmış ve Trabzon Po-
lis Meslek Yüksekokulu’nda iki yıl eğitim 
almış. Baba Necati Çolak, okulu bitirdik-
ten sonra giydiği üniformasının oğluna 
çok yakıştığını ifade ediyor. Birlikte eğitim 
aldığı arkadaşları Şehidimizi şu cümlelerle 
anlatmış: “Kod adı Cumali olan arkadaşı-
mız iki yılını uyuyarak geçirdiği herkesçe 
bilinmektedir. Karizmatik, dürüst, şakacı 
ve komiserlerimizin taklitlerini yapan ar-
kadaşımız sınıfımızın ender yakışıklıların-
dandır. Sınıfımızın futbol takımında sant-
rafor başarıyla görev yapan arkadaşımız 
attığı gollerle bizi her maçta coşturmuş-
tur. Her ne kadar hırçınlığıyla kırmızı kart 
görüp bizi final maçında yalnız bıraktıysa 
da o sınıfımızın vazgeçilmez bir golcüsü-
dür. Memlekette bırakıp geldiği biricik 
aşkından Elif yengemiz ona yazdığı çarşaf 
çarşaf mektuplarıyla onun hasret acısını 
biraz olsun dindirmektedir ve sırf bu yüz-
den elinden düşürmediği telefonuyla Ay-
cell’i zarara uğratmaktan çekinmemekte-
dir. Arkadaşımıza hayatta başarılar ve Elif 
yengemizle bir ömür boyu mutluluklar 
dileriz.”

“OLURSAM ŞEHİT OLURUM”
2002-2004 yılları arasında aldığı bu 

eğitimden sonra 2004 yılında göreve baş-
lamış. İlk görev yeri olan Muğla Milas’ta 
çevik kuvvet olarak hizmet vermiş. Bu-
rada üç yıl görev yaptıktan sonra Mardin 
merkeze tayini çıkmış. Çevik kuvvet ola-
rak görev yaptığı Mardin’de çalıştığı iki yıl, 
ailenin (doğu olduğu için terör dolayısıyla) 
her gün başına bir şey gelebilir korkusunu 
yaşadıkları bir dönem olmuş. Her aile gibi 
‘hani şu doğu görevi bitsin’ diye tedirgin 
olmuşlar. Ancak oğulları Mardin’de görev 
yaptığı iki yıl süresince rahatmış. Şehidi-
miz ailesine özellikle de annesine, ‘Olacak 
olursa olur. Bana bir şey olmaz. Olursam 
şehit olurum’ dermiş. Neyse ki korktukları 
olmamış ve oğullarının tayini bu kez An-
talya’ya çıkmış. Yunus olarak üç yıl görev 
yapmış şehadetine kadar. Olayın yaşandı-
ğı gün annesi ve kardeşi Bursa İnegöl’dey-
miş. 18.00 sularında annesiyle telefonda 
görüşmüş Şehidimiz. Şimdi göreve çıka-
cağını akşam 20.00’de arayacağını, kar-
deşleriyle de o zaman görüşeceğini söyle-
yerek kapatmış telefonu. 

“OĞLUN ŞEHİT OLDU”
Evde yalnızken, oğlunun şehadet ha-

berini öğrenen baba Ahmet Necati Çolak, 
o saatleri ve yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 

“Günlerden 4 Ekim 2012 Perşembe. 
Eşim Bursa İnegöl’de kızımın yanındaydı. 
Arkadaşıyla çay içerlerken bir ihbar gel-
miş, şüpheli paketli birisi olduğuna dair. 
Motora binip olay yerine varmışlar. İler-
de şahsı görmüş elindeki paket silahmış. 
Daha arkadaşı motoru belki durdurma-
dan inmiş şahsın arkasından yolun kena-
rındaki minibüsün etrafını dolaşıp önüne 
çıkmayı planlamış. Eli silahlı şahıs elindeki 
pompalı tüfekle vurmuş, ambulansta da 
şehit olmuş. Benim çocuğum vurulduktan 
sonra gelen ekipten iki polisimizi de daha 
şehit ediyorlar. 

Saat 22.00 sularında televizyonda Av-
rupa kupası maçı vardı onu izliyordum. O 
sırada televizyonlardan alt yazı geçmiş. 
‘Antalya’da 3 polis şehit oldu’ diye. Ha-
berim yoktu. Oğlum Antalya’da motorize 
yunus ekibinde görev yapıyordu. Akra-
larımızdan biri aradı ve ‘Antalya’da üç 
şehidin olduğunu yazdı televizyon, Meh-
met ile konuştun mu? En son ne zaman 
konuştun?’ dedi. ‘Akşam saat 8.30 gibi 
annesi konuştu, haberim yok’ dedim. 
Diğer kanalları açtım alt yazıyı gördüm, 
‘Antalya’da 3 şehit’ diye. Olayı söylüyor 
ama şehitlerin ismini vermiyor. Aklıma 
hiç gelmedi, işin gerçeği baştan. Aradım 

çocuğumu ancak telefon çalıyor,  açmıyor. 
Motorlu polis olduğu için normalde genel-
likle telefona bakmaz sonrasında arardı 
bizi. ‘Beni nasıl olsa arar’ diye düşündüm. 
Bekledim biraz sonra bir daha aradım 
yine açmadı. Bu arada televizyonlarda 
sürekli altyazıda şehit haberi geçiyor. Ge-
linimi aradım, o daha haberi görmemiş. 
‘Mehmet’ten haber var mı’ dedim. O da, 
‘Ben akşam konuştum. Bazen böyle olur 
görevdeyse açmaz telefonunu’ dedi. ‘Gö-
rüştüğün zaman bana haber et’ dedim ka-
pattım telefonu. Biraz sonra gelinim aradı, 
‘Bende aradım, bana da açmadı telefonu, 
geri dönüşte yapmadı’ deyince aklıma 
şehit olmuş olabileceği gelmeye başladı, 
içime doğdu artık, ‘Herhalde şehitlerimi-
zin içinde bizim çocuk da var’ dedim. Ne 
yapacağımı şaşırdım, bilemedim. Evde 
yalnızım, kimse yok. Yakın komşuma ses-
lendim, ‘Çünkü ne olur, olmaz’ diye. Ço-
cukları aradım, damadımı aradım, haber-
leri yok.   O arada gelinimi tekrar aradım, 
cevap vermedi telefonuma. Aradan biraz 
zaman geçiyor, tekrar tekrar arıyorum, 
cevap yok. Gelinim beni aradı, ‘Baba eve 
geldiler, oğlun şehit oldu. 3 şehitten biri 
Mehmet’miş’ dedi. 

“O AN DÜNYAMIZ YIKILDI”
O an dünyamız yıkıldı. Gelinimi teselli 

etmeye çalıştım. Bir yandan torunum var, 
ona iyi bakılması gerekir. Emniyetten gel-
diler bu arada. Damadıma telefon ettim, 
eşim yanımda olmayınca farklı bir durum 
oldu. Yanımda olsa teselli ederdim hanı-
mımı. Ne yapacağımı bilemedim, kızım 
var, çocuklarım dışarıda. Diğer oğlumda 
Çorum’da polisti. Damadım savcı olduğu 
için onu tekrar aradım, durumu anlattım, 
o daha rahat söyler diye. ‘Mehmet şehit 
oldu. Annenlere belli etmeden onları ne 
yap yap Konya’ya getir. Yaralı de, sen bu 
işlerde tecrübelisindir’ dedim. O sıralarda 
kaymakam, ambulanslar gelmiş. Biz An-
talya’ya yola koyulduk Şehidimin evine 
vardım tabi onlar tamamen yıkılmış, toru-
num orada. O zaman bir kez daha yıkıl-
dık.”

“BİLMEM KİMLERİN CİĞERİ YANDI, BİR 
SORALIM. MEĞER O YANAN CİĞERLERDEN 

BİRİ BENİM CİĞERİMMİŞ”
Akşam işlerini bitiren anne Saliha 

Hanım ise, saat 20.00’de arayacağını 
söyleyen oğlunun telefonunu bekleme-
ye başlamış. “Bu arada namazımı kıldım 
ama bilmem yorgunluktan bilmem habe-
rini alacağımızdan bilemedim çok zor kıl-
dım namazı” diyor ve ekliyor. “Görüntülü 

arayacaktı ve görüntülü konuşacaktık. O 
arada çocuklar televizyonu açtı. O anda 
alt yazıda şehit isimleri geçmeye başladı. 
Tam da benim oğlanın bölgesinde. Kızım 
telefonla konuşuyordu. Ona ‘telefonu he-
men kapat kızım, abinin bölgesinde şehit 
var, bilmem kimlerin ciğeri yandı, bir so-
ralım’ dedim. Meğer o yanan ciğerlerden 
biri benim ciğerimmiş. Telefonla aradık 
ama Mehmet’in telefonu çalışıyor, cevap 
gelmiyordu. Kızım ‘anne abim olmasın 
biri, olayın olduğu yer abimin bugün gö-
revli olduğu yer’ dedi. Hemen eşimi ara-
dık ama ulaşamadık. Yengesini aradık ona 
da ulaşamadık. Ben hâlâ inanmıyorum, 
‘akşam 20.00de arayacaktı’ diyorum. ‘İki 
saat önce konuştuk, telefonda sesi hala 
kulağımda’. Damadımın haberi olmuş. 
Telefonda konuşurken kendi ailesine, 
duymuşlar haberi derken kızım konuş-
malarını duymuş ve abisinin şehit olduğu 
anlamış. Ağlamaya başladı. Damadım ya-
ralanmış diye bizi Konya’ya getirdi. Eve gi-
rene kadar yaralıymış diye bir ümit vardır 
diye düşündüm. Eve geldik, oğlun şehit 
dediler…”
“KARDEŞİ DE AĞABEYİ GİBİ POLİS OLDU”

Şehit oğlunun polis olduğunu, küçük 
oğlunun da ağabeyine özenip polis olmak 
istediğini belirten baba Ahmet Necati Ço-
lak, “Dedim, ‘sen polis olma, ağabeyin po-
lis’. Ağabeyi de zaten derdi Ona; ‘Polislik 
zor, sen yapamazsın, ben seni bilirim, sen 
dayanamazsın, ben dayanırım’. Ağabeyi-
nin elbiselerini giyerdi, hevesliydi polisliğe. 
Üniversite mezunuydu, sınava girdi, o da 
polis oldu. Oğlum şehit olduğunda diğer 
oğlum daha 3 aylık polisti, Çorum’da gö-
rev yapıyordu. Kızım resim öğretmeni ve 
şu anda Konya’da görevli” diye konuştu. 

“MESLEĞİNDE HER ZAMAN 
ÖNDE GİDEN OLDU”

 “Şehit oğlum, ‘Ben bu mesleği sevi-
yorum’ derdi” diyen baba Ahmet Necati 

Çolak, şunları kaydetti:
“Polisliğe hevesi vardı. Mesleğinde 

her zaman önde giden oldu. Yani bir asa-
yiş olayına giderken ilk önde atlayan odur. 
Genelde de gazetelerde de ‘Kahraman 
polis’ diye hep haberleri çıktı. Görevdey-
ken arkadaşları ‘Mehmet dur’ diyorlarmış, 
‘Hemen ben daha durmadan motordan 
atlardı’ diyorlar.”

“ŞEHİDİMİN EMANETİYLE 
TESELLİ OLUYORUZ”

Şehidimizin Mert adında bir oğlu ol-
duğunu anımsatan baba Ahmet Necati 
Çolak, “O zaman 4 yaşındaydı torunumuz. 
Şimdi annesiyle beraber Konya’da yaşı-
yor. Şu an 10 yaşında. Bizim tek tesellimiz 
oğlumun şehadeti. Tabi o anda dünyamız 
yıkıldı, aradan belli bir zaman geçtikten 
sonra devletimiz, milletimiz, emniyetimiz, 
eşimiz, dostumuz, bizi zor günlerimizde 
sağolsunlar yalnız bırakmadı. Çok şükür 
bize de şehit ailesi olmak nasip oldu. İkinci 
tesellimiz de bize bir torun verdi. Şu anda 
tesellimiz torunumuz Mert. Onunla vakit 
geçiriyoruz. Şehidimin emaneti o” dedi. 

“BU NÖBETİ HEP BERABER TUTACAĞIZ”
Şehit babası Ahmet Necati Çolak, 

“Devletimiz elinden geleni yapıyor fa-
kat halkımızın, milletimizin şehitlerimizi 
unutmamasını istiyoruz. Biz bir şehit ver-
dik yarın bir başkası şehit olacak. Bu nöbe-
ti hep beraber tutacağız. Yeter ki; ‘Vatan 
sağolsun’. Bununla teselli oluyoruz. Al-
lah’ım hepimize şehitlerimizin şefaatin-
den nasip eylesin” diye dua ediyor. 

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet 

vatanımız için şehadet şerbetini içmiş, 
aziz şehidimiz Mehmet Çolak’ı rahmet ve 
minnetle andık, babası Ahmet Necati Ço-
lak’a plaket takdiminde bulunduk. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağla-
mak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü 
koruma uğruna her türlü fedakarlığı gös-
teren şehidimiz Polis Memuru Mehmet 
Çolak’a bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyoruz, mekanı cennet, ruhu şad olsun, 
Allah ailesine sabırlar ihsan eylesin. 

*** 
“Ey Aziz Milletim; 
Görev aldığım yılların her anı tehlike 

içinde, halkımızın güvenliğini sağlamak 
için verdiğimiz gayretle geçti. Vatanım 
için feda olan canımın mirası, dalgalanan 
bayrağımız olacak. Beni ve tüm şehitleri-
mizin adını yaşatmak ise sizin borcunuz 
olsun. 

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...

Antalya’da motorize yunus 
ekipleri, bir ihbar üzerine olay 
yerine gider, ihbar noktasında 
pompalı tüfekle ateş açılır, 3 
polisimiz şehit olur. Silahlı 

saldırıda şehit olanlardan biri 
de polis memuru Mehmet 

Çolak’tır. Mesleğinin aşığı olan 
Mehmet Çolak’ın şehadetinin 

üzerinden 7 yıl geçmesine 
rağmen ailesinin yüreğinde 
acısı hala bugünkü tazeliğini 

koruyor. Şehit ailesi olmaktan 
gurur duyan aile, çocuklarının 

hatıraları ile yaşıyor, 
emanetiyle teselli buluyor ve  

‘Vatan sağolsun’ diyorlar

Şehit babası Ahmet Necati 
Çolak: “Biz bir şehit verdik 

yarın bir başkası şehit olacak. 
Bu nöbeti hep beraber 

tutacağız. Yeter ki; ‘Vatan 
sağolsun’. Bununla teselli 

oluyoruz. Allah’ım hepimize 
şehitlerimizin şefaatinden 

nasip eylesin”

Mehmet Çolak, Mardin’de görev yaparken, sık sık ziyaretine gelen 
babası Ahmet Necati Çolak’la beraber çektirdiği hatıra fotoğrafı. 



Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor bu sezon yayın gelirle-
rinden 87.5 milyonluk gelir elde etti. Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 se-
zonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla 
para elde eden takım oldu. Süper Lig’de bu sezonki yayın gelirlerinde Be-
şiktaş ikinci, Fenerbahçe de üçüncü sırada yer aldı. Sezonu ikinci bitiren 

Medipol Başakşehir ise yayın geliri sıralamasında 5. basamakta bulundu. 
Yayın gelirlerinde 8. Sırada bulunan Konyaspor 38.5 milyon katılım ücreti, 

49 milyon da performans pirimini kasasına koydu.  n SPOR SERVİSİ 

Atiker Konyaspor’a 87.5 
milyonluk yayın geliri

RPS
‘Umudumu hiç kaybetmedim’

A Milli Futbol Takımı’na seçilen Atiker Konyaspor’un yıldız oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Ay-Yıldızlılar’ın kampında basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk kez kadroya davet edilen tecrübeli oyuncu hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini 

söyledi. Ömer Ali Fransa maçında kendilerini Konya’da muhteşem bir atmosferin beklediğini de ekledi
A Milli Takım oyuncuları Nazım San-

gare ve Ömer Ali Şahiner, Antalya’da 
devam eden hazırlıklara ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Şahiner, “Fransa kağıt 
üzerinde zor bir maç ama eşit şartlarda 
çıkacağız. Daha çok mücadele ederek sa-
hada olacağız. İnşallah 6 puan olur ama 
olmazsa diğer seçenekler de düşünülür. 
Şu an umut ve ışık veriyor bu takım” dedi. 

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Ele-
meleri’nde 8 Haziran’da Konya’da Fransa 
ve 11 Haziran’da deplasmanda İzlanda ile 
karşılaşacak olan A Milli Takım, müsaba-
kalar öncesinde Antalya’da kampa girdi. 
Kampın ilk günü Teknik Direktör Şenol 
Güneş basın toplantısı düzenledi, ardın-
dan futbolcular akşam saatlerinde ilk ant-
renmanına çıktı. 15 gün sürecek kampın 
ikinci gününde Milli Takım oyuncuları 
Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner, dü-
zenlenen toplantıda basın mensuplarının 
sorularını cevapladı. 

“KENDİMİ GÖRSEM 
TÜRK SANMAM” 

Daha önceden Türk pasaportu olduğu 
bilinmediği için çağrılmayan Sangare, 
Güneş’le bu konuda aralarında bir diya-
log olup olmadığı sorularına, “Hoca Türk 
olduğumu bilmedi onu anlıyorum. Ben 
kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu 
düşünmem, tam bir Türk tipim yok. Ho-
cayla biraz konuştuk, burada olmaktan 
gurur duyuyorum” ifadelerinde bulundu.

Babasının Gineli annesinin Eskişehir-
li olduğunu anımsatan Sangare, “Daha 
çok Türk hissediyorum, her zaman dedim 
ki ben Türk Milli Takımı’nda oynamak 
istiyorum, çok şükür başardım. Buraya 
gelmek çok zordu ama burada kalmanın 
daha zor olacağını düşünüyorum. Kendi-
me güveniyorum, inşallah burada forma 

giyeceğim ve giydikten sonra bırakmak 
istemiyorum” diye konuştu. 

“UMUDUMU HİÇ KAYBETMEDİM” 
Yaşıyla ilgili değerlendirmede bu-

lunan Şahiner, performansıyla alakalı 
zaman zaman eksikliklerinin olduğunu 
belirterek, “Kime göre geç kalınmış bir 
durum, bu değişir. Ben çuvaldızı kendime 
batırıyorum her zaman. Burada olmak bi-
zim elimizde, gösterdiğimiz performansla 
seçiliyoruz. Kimse dost ahbap olduğu 
için burada değil. Benim gibi oyuncula-
rın önüne bakması ve kendine bir hedef 
koyması için önemli, ben umudumu hiç 
kaybetmedim. Alt yaş gruplarında başarı-
lıyız, sonrası neden gelmiyor gibi sorula-
rın cevaplarını bunun altında arayabiliriz” 
şeklinde konuştu. 

“PASAPORT DEĞİL 
YETENEK ÖNEMLİ” 

Yabancı sınırının kaldırılmasına iliş-
kin, sahada oyuncunun pasaportunun 
değil yeteneğinin oynadığını kaydeden 
Şahiner, buna takılmamak gerektiğini ifa-
de etti. “Bana göre futbolcunun pasaportu 
değil yeteneği önemli” diyen Şahiner, 
“Kaliteli yabancılar geldiği zaman hem 
ligimizin hem de takımlarımızın kalitesi 
artıyor. Ben de hem saha içi, hem saha 
dışı birçok olumlu davranışları kendime 
ilke ediniyorum” dedi. 

“FRANSA MAÇI YIPRATICI OLACAK” 
Kağıt üzerinde Fransa’yı daha önce 

yenemediklerini dile getiren Şahiner, 
“Karşımızda Dünya Şampiyonu bir takım 
var. Hem fizik olarak hem de performans 
olarak özellikle Fransa maçı yıpratıcı 
ve zor olacak. Fakat oradaki atmosferi 
bildiğim için, hem taraftarın desteğiyle 
hem de takımımızın kalitesiyle şartlar eşit 
olacak. Şu an içeride çok kaliteli bir ekip 

var, jenerasyon ve oyun olarak bir deği-
şim var, son derece umut verici ve ışık 
veriyor bu takım. Zor bir maç kağıt üze-
rinde ama eşit şartlarda çıkacağız. Daha 
çok mücadele ederek sahada olacağız. 
İnşallah 6 puan olur ama olmazsa diğer 
seçenekler de düşünülür” diye konuştu. 
Bu sezonki performansı üzerine beklenti-
lerin arttığına da dikkat çeken Ömer Ali, 
“7 golü seneye ben beğenmem, taraftar 
da beğenmeyecek” dedi. 

“EMRE AĞABEYİN TECRÜBESİNİ 
ALMAYA ÇALIŞIYORUZ” 

Güzel bir ortam olduğunu ve bunun 
milli takımda yakalanmasının önemli 
olduğunu vurgulayan Şahiner, “Fizyo-
terapistten, aşçısına kadar çok samimi 
ve içten bir ortam var. Çok güzel bir aile 
ortamı var, inşallah bu devam eder ki ba-

şarıyı getiren önemli bir faktör olduğunu 
düşünüyorum. Fransa’nın önemli oyun-
cularından hiç kimseyi konuşmadık, içe-
ride kendi aramızda birkaç arkadaşımızla 
kendi önemli oyuncularımızı konuştuk. 
Bence bunlar daha değerli. Çağlar olsun, 
Cengiz olsun, Enes olsun, Okay olsun, 
çok önemli kulüplere çok önemli katkı-
lar yaptılar. İnşallah çok daha iyi yerlere 
gidecekler çok daha başarılı olacaklar. 
Onların önemli oyuncuları illaki var evet 
kabul ediyorum ama bizim oyuncuları-
mız, bizim genç oyuncularımız daha de-
ğerli. Emre ağabey çok daha değerli, her 
an herkes onun gözüne bakıyor, her şeyi 
almaya çalışıyoruz bütün tecrübesinden. 
Aynı şekilde Burak ağabey de öyle” ifa-
delerinde bulundu.  
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