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‘Söz Meclisi’ 
çözüm merkezi!

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Karatay Söz Meclisleri” 

kapsamında vatandaşlarla bir araya 
geldi. Başkan Kılca, “Belediyecilikte 

katılımcılığı sağlamaya ve ortak 
çözümde buluşmaya büyük önem 

veriyoruz” dedi. n SAYFA 6’DA

02 Abdil Erdal 
İftarda buluşturdu 06 Karatay Söz Meclisi 

çözüm merkezi oldu 15 ‘Konya Şeker, 
hepimizin gururu’

İstanbul için destek istedi
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nin 
düzenlediği iftar programında 
İstanbul’da yaşayan Konyalılarla 
bir araya geldi. Başkan 
Altay, yaklaşan 23 Haziran 
seçimlerinde İstanbul’da 
yaşayan Konyalılardan destek 
beklediklerini belirterek, 
“Sizlerden emanetin sahibine 
teslim edilmesi için 23 
Haziran’da Binali Başkanımıza 
destek istiyoruz” dedi.    
n SAYFA 7’DE

 ‘İttifak Holding’i
büyütmeye geldik’

İttifak Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Akdere, 2 
Mayıs 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen Olağan 
Genel Kurul’da İttifak 
Holding’in Yönetim 
Kurulu’nda yaşanan 
değişime ve yeni dö-
nemdeki hedeflerine 
ilişkin açıklamalarda 
bulundu.  n SAYFA 6’DA

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Otizmli bireylerden 6.5 
yaşındaki Yiğit Ali Bal’ın 
annesi Gülten Bal, yaşadıkları 
zorlu süreci anlattı. Hiçbir 
zaman umudunu yitirmediğini 
belirten anne Bal, “Sevgi ve 
ilgi olacak” dedi. 
n SAYFA 9’DA

Umudunuzu 
kaybetmeyin

Şehit annesi Semra Özmen: “Şehi-
dimiz helallik için evimizin önüne 
getirilişinde kameraya çekmişler. 
Bulutlar, semazen şeklinde. İnşal-
lah, çocuğumuzun Şeb-i Arus’u 
(düğün gecesi) olur dedik.
 n SAYFA 18’DE

‘İnşallah Şeb-i 
Arus’u olur’

Ermenekli Mustafa Safvet Efendi, ilim-
den geri durmayan âlim insanlardan 
biri. Müderrislik icazetini Konya’dan 
almış, İstanbul’da ilmini geliştirmiş, 

baskılara rağmen gençlere Arapça 
öğretmiş, evi adeta bir okul olmuştur. 

n SAYFA 13’TE

Gençleri 
aydınlattı 

BAYRAMDA KENDİNİZE 
ÇOK YÜKLENMEYİN!

Uzmanlardan sağlıklı beslenin uyarısı

Orucun ardından Ramazan Bayramı süresince birbirin-
den güzel tatlı ve hamurlu yiyeceklerle süslenen sofra-
lar, sindirim sistemi açısından tehlikeli olmakla beraber 
kronik hastalıkları da tetiklemektedir. Bu nedenle uz-
manlar, bayramda beslenme konusunda uyarıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Ramazan Bayramına 
sayılı günler kala 

şehir bayram 
havasına girdi. 

Evlerde bayram 
temizliği yapılırken 

halılar yıkatılıyor. 
Berberler de 

bayram yoğunluğu 
yaşanıyor

HALI YIKAMACILAR 
YOĞUN ÇALIŞIYOR

Ramazan Bayramı’na sayılı gün-
ler kala, Konya bayram havasına 
bürünmüş durumda. Ev hanımları 
biryandan ev temizliği yaparken, 
diğer yandan halılar yıkanıyor. 
Bu nedenle halı yıkamacılarda 
yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk ne-
deniyle çalışma mesaisini gece 
ve gündüzlü olarak çift vardiyaya 
çıkaran halı yıkama iş yerleri, bu 
şekilde gelen halıları bayrama ye-
tiştirmeye çalışıyor.

BERBERLERDE 
TIRAŞ KUYRUĞU!

Darda kalanın yardımına koşmak, 
düşenin elinden tutmak, garip ve 
gurubanın yanında olmak için yılın 
her döneminde hayırseverlerden 
aldıklarını ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tıran birer elçi olan yardım dernek-
leri, özellikle Ramazan ayında daha 
yoğun çalışıyor. İnfak için geceli 
gündüzlü koşturan yardım dernek-
lerinin yönetici, temsilci ve çalışan-
ları, Allah’ın rızasını kazanabilmek 
için gayret ediyor.  n SAYFA 14’TE

Bayram havası!

Karabacak’tan 
‘Devlere’ tebrik

KONESOB Başkanı 
Muharrem Karaba-
cak, üreten, ihracat 
yapan, Konya’ya 
her yönüyle katma 
değer sağlayan 
ve İSO 500’de yer 
alarak Türkiye’nin 
devleri arasına adını 
yazdıran Konya fir-
malarını tebrik etti.  
n SAYFA 15’TE
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Her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar programında tüm akrabaları, dostları 
ve çalışanları ile bir araya gelen ATM Ateş Madeni Eşya geleneği bozmadı

ATM Ateş Madeni Eşya
iftar geleneğini yaşatıyor

Abdil Erdal iftarda buluşturdu

Her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar 
programında tüm akrabaları ,dostları ve çalışan-
ları ile bir araya gelen ATM Ateş Madeni Eşya 
geleneği bozmadı. Düzenlenen iftar yemeğine 
Ateş Madeni Eşya Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ateş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Ateş ve 
Muhammed Ateş ile çok sayıda davetli katıldı. 
İftar programında konuşan Ateş Madeni Eşya 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ateş, “ ATM Ateş 

Madeni Eşya Sanayi Ticaret unvanı ile 10 yılı aş-
kın süredir hizmet vermekteyiz. 

İhtiyaçlara uygun merdivenler üreterek hiz-
met sağlamaktayız. Sağladığımız hizmeti en ka-
liteli ve hatasız şekilde sunmak için üretim saha-
mızı ve firmamızı devamlı geliştirmekteyiz.

 Katıldığımız uluslararası fuarlarla üretim 
alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmekte 
ve alt yapımıza katmaktayız. 

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyet göste-
ren firmamız, önemli ölçüde ihracat payına sahip 
durumdadır. Bu payı her geçen gün arttırmak 
adına çalışmalarımıza aralık vermeden devam 
etmekteyiz. Aile büyüklerimiz ve eşrafımızla if-
tar yapmak aslında bizim örf ve adetlerimizden-
dir. Bu geleneklerimizi gelecek kuşaklarımıza 
aktarmamız gerekiyor. , örf ve adetlerimiz her 
geçen gün kayboluyor bizim inancımız pay-

laşmayı emreder bizlerde bu örflerimize sahip 
çıkmalıyız. Aynı zamanda gelecek nesillerimize 
bu güzellikleri aktarmalıyız” ifadelerini kullandı. 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Ateş ve Muham-
med Ateş de iftar programına katılan sevdikleri-
ne ve müşterilerine davetlerine katılımlarından 
dolayı teşekkür ederek Kadir Gecelerini ve Ra-
mazan Bayramlarını kutladı.
n HARUN YILMAZ

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Meslekte Gelişim Gurubu Başkan Adayı 
Abdil Erdal, geleneksel iftar buluşmalarını bu yıl da gerçekleştirdi.

 Yıldız Köşkü’nde gerçekleştirilen iftar davetiyle basın men-
suplarını buluşturan Erdal, davetlilerle tek tek ilgilendi. Davetlile-
re teşekkür eden Erdal, “Öncelikle mübarek Ramazan ayı hayırla-
ra vesile olsun. Kısa bir süre sonra önümüzde Ramazan Bayramı 
var. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum. Her yıl 
gerçekleştirmiş olduğumuz iftar davetimizi bu yıl da gerçekleş-
tirdik. Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle yapmış olduğumuz bu 
buluşmayla, siz dostlarımızla kucaklaşma imkanı bulduk. Sizleri 
görmek bizi mutlu ediyor. 

Tekrar davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Samimi sohbet eşliğinde geçen iftar programı günün 
anısına çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi..
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Değerli okuyucular,
Merhaba, bu sene de 

Ramazan ayının sonuna gelmiş 
bulunmaktayız, bir yandan 
bayram sevinci yaşarken 
bir yandan Ramazan ayına 
veda etmenin burukluğunu 
yaşıyorum ben kendi adıma. 
Evlerde tatlı bir bayram 
telaşı aldı başını gidiyor. 
Bayram boyu misafirlerimiz 
için ikramlıklar ve bayram 
sabahı kahvaltısı için menüler 
oluşturulmaya başlanmışken 
naçizane birkaç şey söylemek isterim. 
Her evde hazırlanan tatlı ikramlıklar… 
Bayramda ikramı reddetmenin zor olduğunu 
bilsem de hayır demeyi bilmek veya 
küçük porsiyonlarla ikramı kabul etmek 
gerekiyor. Siz misafirleriniz için belki de 
farklı alternatifler hazırlayabilirsiniz; mesela 
şerbetli tatlılar yerine sütlü hafif tatlılar, 
karbonhidratlı yiyecekler yerine salata türü 
ikramlıklar olabilir.

Bayram süresi tabi ki en çok çocukların 
hoşuna gidiyor. Her gidilen ziyarette ikram 
edilen çikolata ve şekerleri sınırlamak 
gerçekten çok zor oluyor. Bu sebeple 
çocuklarımızla öncesinde konuşmakta fayda 
görüyorum. Her gittiği yerden sadece bir 
tane almasını tembihleyebiliriz. Ayrıca ben 
bayramda gelen çocuklara şeker çikolata 

ikramı yerine çocukları mutlu 
edebilecek oyuncaklar veya 
kuruyemiş keseleri hediye 
etmeyi tercih ediyorum.  

Çocuklarda çok şeker 
tüketimi; 

3 Diş sağlığını tehdit eder
3 Alerjik reaksiyonlara yol 

açabilir
3 Beslenme alışkanlıklarını 

değiştirir
Bu sebeplerden dolayı 

çocuklarımızın şeker tüketimini 
gözlemlemeliyiz. Şeker, 

çikolata yerine alternatif olarak dondurma 
gibi nispeten daha sağlıklı olan ürünleri 
sunabilirsiniz. 

Tüm bunların yanı sıra çocuklarımıza 
bayram sevincini hissettirmeli, gelenek 
ve göreneklerimizi devam ettirmeliyiz. 
Bayramın anlamının sadece şeker ve harçlık 
toplamaktan ibaret olmadığını, büyüklerin 
ziyaret edildiği, aile kavramının pekiştiği 
günler olduğunu içselleştirmek için biz 
ebeveynler ellerinden geleni yapmalı diye 
düşünüyorum. Unutmayalım ki söylemler 
her zaman etkili olmuyor çocuklarımızın 
üzerinde ama yaşayış biçimimiz ile onlara 
doğruyu gösterebiliriz.  

Sağlık, mutluluk, huzur ve kahkaha dolu 
bayramlar diliyorum.

Haftaya görüşmek dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Güçlü aromalarıyla bilinen anason (Pimpinella 
anisum) ve rezene (Foeniculum vulgare) 
Maydanozgiller familyasının önemli iki üyesidir. 

Sağlığa yararlı etkileri Eski Mısır döneminden 
beri bilinen anason, tohumunun bileşiminde bulunan 
uçucu yağlar sayesinde mide ve bağırsaklardaki gazı 

rahatlatır, iştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır. Yatıştırıcı, rahatlatıcı ve spazm çözücü etkileri 
bulunmaktadır.

Rezenenin tıbbi etkileri de anasona benzer olup, mide ve bağırsak sorunlarında 
rahatlatıcıdır. Sindirime yardımcı olur, gaz ve şişkinliği rahatlattığı bilinmektedir.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere.
Ghoshegir SA et al. Pimpinella anisum in the treatment of functional dyspepsia: A double-blind, randomized 

clinical trial. J Res Med Sci. 2015 Jan;20(1):13-21.
Ghoshegir SA et al. Pimpinella anisum in modifying the quality of life in patients with functional dyspepsia: A 

double-blind randomized clinical trial. J Res Med Sci. 2014 Dec;19(12):1118-23.
Mahady GB et al. In vitro susceptibility of Helicobacter pylori to botanical extracts used traditionally for the 

treatment of gastrointestinal disorders. Phytother Res. 2005 Nov;19(11):988-91
Mahady GB et al. In vitro susceptibility of Helicobacter pylori to botanical extracts used traditionally for the 

treatment of gastrointestinal disorders. Phytother Res. 2005 Nov;19(11):988-91.
Alexandrovich I1, The effect of fennel (Foeniculum Vulgare) seed oil emulsion in  infantile colic: a randomized, 

placebo-controlled study. Altern Ther Health Med. 2003 Jul-Aug;9(4):58-61

Ramazan ayı boyunca, 
oruç tutanlar için günlük öğün 
sayısı azaldığı için beslenme 
düzeninde değişiklikler oluşur. 
Yemek yeme disiplininin tekrar 
değiştiği Ramazan Bayramında 
sindirim sistemi rahatsızlıkları 
ile karşılaşılabilir. Vücudun bu 
yeni sürece uyum sağlayabilme-
si için biraz daha özenli olmak gerekir.  

Günlük hayatta sağlıklı beslenme programında düşük 
oranda bulunması gereken karbonhidratlar, ve kaçınılması 
gereken şekerli ve hamur işi gıdalar bayram boyunca en 
fazla ikram edilenler arasında olacaktır. Bu gıdaları bay-
ramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi problemle-
rine ve kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep olabilir ve 
bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yeme alışkanlıklarının yavaş yavaş eskiye döndürül-
mesi, ilk günlerde öğünlerin daha basit fakat besleyici 
gıdalarla tamamlanması gerekir. Sıvı tüketiminin az olduğu 
bu dönemin sonunda, vücuda ihtiyacı olan suyu kısa sürede 
takviye etmek önemlidir.

Sindirim sistemini yormamak için öğünlere yeterince 
uzun vakit ayırmak, gıdaları yavaş ve yeterince çiğneyerek 
tüketmek önemlidir. Karbonhidrat, protein ve yağ dengesi 
gözetilmeli ve sindirimi destekleyen lifli gıdalar da mutla-
ka öğüde bulunmalıdır.

Ne kadar dikkat edilirse edilsin, bağırsaklar vücudun 
en hassas organlarıdır ve ufak değişikliklere bile çok 
duyarlıdırlar. Oluşabilecek hassasiyet, gaz, şişkinlik ve 
hazımsızlık gibi problemleri önlemek için, anason, kişniş, 
rezene gibi bitki tohumlarının yağları kullanılabilir, keten 
tohumu yağı ile sindirim süreci desteklenebilir. 

Özellikle çocukların da fazlaca şeker tüketeceği bu 
günlerde, hem metabolizma sağlığı hem de diş sağlığı 
için uygun şekilde kısıtlamalar yapılmalı, çocuklar daha 
sağlıklı besinlere yönlendirilmelidir. Şeker içeriğinin ve 
ambalajlı gıdalarda kullanılan koruyucuların bağırsak flo-
rasını olumsuz etkilediği, ve çocukluk döneminde sağlıklı 
bir şekilde oluşmuş floranın, erişkinlikte sağlıklı bir birey 
olmaya etkisi unutulmamalıdır. Çocukların da sevebileceği 
doğal gıdalara ulaşmak günümüzde artık çok zor değil.

Sevdiklerinizle birlikte, sağlıklı, huzurlu bir bayram 
geçirmeniz dileği ile.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Sindirim Sistemine 
Dost Bir Aile

Az şekerli,
mutlu bayramlarRamazan Bayramı ; bir aylık oruç sürecin-

den sonra vücudumuzun aslında yiyeceklere 
alışma evresidir. Uzun süren oruç saatleri 

nedeniyle vücudumuz açlığa alışmış, bay-
ramda dengeli ve sağlıklı beslenilmediği 
taktirde kilo almaya müsait bir yapıya 
gelmişizdir.

 Önemli olan neyi, ne kadar ve nasıl 
tükettiğimizdir..

 Öncelik olarak kontrol altına 
alınması gereken porsiyonlarımız... 
Bayram sofralarında genelde sohbetle 
beraber neyi ne kadar yediğimizi fark 
etmeyiz. Küçük porsiyonlar sayesin-
de hem her yemeği tadabilir hem de 
daha sağlıklı beslenmiş oluruz.

 Başlangıç yemeklerinin hafif zeytinyağlılar ya da salatalar 
olması da önemli. Böylece sindirim sisteminizi de desteklemiş 
olacaksınız. Bunlardan tabi ki en önemlisi ise bol su. Ramazan 
bayramı ile gelen sıcaklara karşı zaten bol sıvı tüketmeliyken 
sindirim sağlığımızın da tekrar düzene girmesi için en başta suya 
ihtiyacımız bulunmakta.

 En büyük ve en önemli kısım ise yağlı yemekler ve şeker…
 Yağlı yemekler her zaman sindirim sistemimizi rahatsız etmek-

le kalmayıp gerek kilo almamıza gerekse sağlıksız beslenmemize 
en fazla neden olan yemeklerdir.

 Bunun yanında özellikle bayramlarda gerek mide yanmaları 
gerekse bağırsak sorunları artar. Bunun en büyük nedeni ise fazla 
şeker- çikolata tüketimidir.

 Bu tür durumlarda Zade Vital Digestive Mix özellikle gaz , 
şişkinlik ve hazımsızlıkta size destek olacaktır.

 Durum sadece ülkemizde bu şekilde de değil. Amerika da 
yaşayan azımsanmayacak sayıda Müslüman kesim mevcut. Ve 
maalesef insanlar şekerli ve yağlı beslenmeyi rutin haline getir-
mişler. Bunun akabinde bel çevresi kalınlaşması, kalp hastalıkları 
ve obezite gibi hastalıkların sayısı hayli fazla.

 Sağlıklı ve dengeli beslenmek hayatımızın her döneminde 
önemlidir ancak uzun süren açlık sürecinden sonra daha önem-
lidir. Özellikle bu süreç nedeniyle yaşanan reflü ya da sindirim 
problemleri günlük hayatı oldukça etkilemektedir.

 Reflü tam olarak tedavi edilmeyen bir durumdur bu nedenle 
aslında besin destekleri öne çıkmaktadır. Tedavi edilmiyorsa eğer 
onun desteğe ihtiyacı vardır. Zade Vital Likopen antioksidan 
içeriği nedeniyle bayramda artan reflü durumlarında size destek 
olacaktır.

 Size önce sağlıklı daha sonrada şeker tadında bir bayram 
dilerim..

 İyi Bayramlar

Ramazan Bayramı 

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

ZADE VITAL ÖNERİLERİ

 Zade Vital
Anason Yağı

 Zade Vital
Çörek Otu Yağı

 Zade Vital
Multivitamin

 Zade Vital
Ruşeym Yağı

 Zade Vital
Rezene Yağı

Referanslar: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/bayramda-beslenmenize-dikkat-edin/

Ramazan ayı süresince, ikiye inen öğün sayısı nedeniyle, oruç tutan kişilerin metabolizmasında bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. Ramazan sonrasında normal 
beslenme düzene geçildiğinde ise, kişilerin herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için beslenme alışkanlıklarını dikkatli bir şekilde değiştirmesi gerekmektedir. Özellikle Ramazan 

Bayramı süresince birbirinden güzel tatlı ve hamurlu yiyeceklerle süslenen sofralar, sindirim sistemi açısından tehlikeli olmakla beraber kronik hastalıkları da tetiklemektedir.

• Bayramda yağ oranı ve kalorisi fazla besinlerin tüketim oranına dikkat 
edilmelidir. Çok miktarda tüketilmesi karın ağrısı, mide bulantısı, 

gastro-özofagial reflü, karın şişkinliği, ishal, kabızlık 
ve hazımsızlık gibi mide ve bağırsak sistemi 

rahatsızlıklarına yol açabilmektedir.
• Ramazan bayramı boyunca şerbetli tatlı ve 
çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. 
Bu besinlerin glisemik indeksleri 
yüksek olduğundan kan şekerini 
hızla yükseltici etkileri vardır ve 

kalorileri çok fazladır. Bu nedenle 
tatlı tüketiminin sınırlandırılması ve tatlı 

tercihlerinin ise mümkün olduğunca sütlü 
tatlılardan yana kullanılması önemlidir. 

• Özellikle tuzlu ve ağır yemekler tüketmekten kaçınılmalıdır. 
Fazla tüketimi hipertansiyon, gut, diyabet, kalp ve böbrek 

hastaları için hayatı tehdit eden durumlara neden olabil-
mektedir. Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, yüksek 

tansiyon gibi kronik hastalığı olanlar uyguladıkları 
diyete bayram süresince de uymaya özen gösterme-

lidir. 
• Su içme alışkanlığını tekrar kazanmak 
için günlük sıvı ihtiyacı olan 2.5-3 litre 

su içilmeli, sıvı tüketimini artırmak 
amacıyla öğünlere ayran, taze sıkılmış 

meyve suyu, az şekerli limonata ve 
az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar 

eklenmelidir.
• Egzersiz yapmak ihmal edilmemelidir.

Sağlıklı Bir Bayram Geçirmek İçin Nasıl Beslenmeli ve Neler Yapılmalı?

Bayramda Beslenmenize
Dikkat Etmeyi Unutmayın!



31 MAYIS 2019 5HABER 



31 MAYIS 20196 HABER

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
31 Mayıs 2019 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3663

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Karatay Söz Meclisi 
çözüm merkezi oldu

Hüyük’te İngilizce ve 
Arapça dil sokağı açıldı

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, “Karatay Söz Meclisle-
ri” kapsamında vatandaşlarla bir 
araya geldi. Vatandaşların talep ve 
sorunlarını dinleyen Başkan Kılca, 
“Belediyecilikte katılımcılığı sağla-
maya ve ortak çözümde buluşma-
ya büyük önem veriyoruz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, hemşehrilerini dinle-
mek, taleplerini almak ve varsa 
sorunlarını çözüme kavuşturmak 
amacıyla hayata geçirdiği “Karatay 
Söz Meclisleri”nde vatandaşlarla 
bir araya geldi.

Başkan Hasan Kılca, Karatay 
Belediye Meclis Salonu’nda ger-
çekleştirilen programda hemşehri-
lerinin sorunlarını ve taleplerini tek 
tek dinleyerek notlar aldı, çözüm 
için belediye başkan yardımcıları 
ile ilgili müdürlere talimatlar verdi.

Hasan Kılca, vatandaşla doğ-
rudan iletişim kurmanın, onlara 
dokunmanın ve sorunlarına hızlı 
çözüm üretebilmenin önemli oldu-
ğuna vurgu yaparak bu kapsamda 
“Karatay Söz Meclisleri”ne büyük 
önem verdiklerini belirtti.

Kılca, “Yerel yönetimlerde 
yönetişim anlayışını, katılımcılığı 
sağlamak ve ortak çözümde bu-
luşmaya büyük önem veriyoruz. 
Bunun en güzel yolu da hem-
şehrilerimizle her fırsatta ve her 

ortamda bir araya gelebilmektir. 
Karatay Belediyesi olarak zaten 
her fırsatta vatandaşlarımızla bir-
likteyiz. En yakınından en uzağına 
kadar hiçbir mahallemizi hiçbir 
vatandaşımızı ihmal etmemeye 
gayret gösteriyoruz. ‘Karatay Söz 
Meclisi’ni de bu bağlamda önem-
siyoruz. Çünkü bu sayede her 
hafta Karataylı hemşehrilerimiz-
le buluşuyoruz. Vatandaşlarımız 
her türlü talebini randevusuz ve 
rahatlıkla dile getirebiliyor. Hızlı 
çözüm gerektiren talepleri anın-
da yerine getiriyoruz. Zaman ge-
rektiren konular için ise talepler 
alınıyor ve yetkili birimlerimiz 
tarafından takip ediliyor. Bizler 
de eksiklerimizi, atladığımız ya 
da unuttuğumuz şeyleri yerine 
getirme ve vatandaşımızı mutlu 
etme fırsatı yakalıyoruz. Tabii va-
tandaşımızın bir sorununu çözü-
me kavuşturduğumuzda sadece 
hemşehrilerimiz değil bizler de 
çok mutlu oluyoruz” ifadelerini 
kullandı. Öte yandan “Karatay Söz 
Meclisi”ne katılarak sorunlarını 
veya taleplerini Başkan Kılca ve il-
gili birimlere iletme imkânı bulan 
Karataylılar da projeden son dere-
ce memnun olduklarını belirterek, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Hüyük ilçesinde, bir imam ha-
tip lisesinde hayata geçirilen proje 
kapsamında oluşturulan İngiliz-
ce ve Arapça dil sokağının açılışı 
gerçekleştirildi. Hüyük Makbule 
Durmuş Akkuş Anadolu İmam 
Hatip Lisesinde e-twinning pro-
jesi çerçevesinde okul binasının 
giriş katında öğrenciler tarafından 
oluşturulan İngilizce ve Arapça dil 
sokağının açılışı yapıldı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, 

sokak projesiyle öğrencilerin görsel 
materyallerle, İngilizce ve Arap-
ça’yı eğlenerek ve özümseyerek 
öğrenmelerinin hedeflendiğini be-
lirtti. Açılışın ardından katılımcılar, 
sokağı gezerek çalışmalar hakkın-
da bilgi aldı. Açılış programına, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Süleyman 
Ünal, Şube Müdürü Ahmet Atik, 
okul yöneticileri, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.
n İHA

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdere, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da 
İttifak Holding’in Yönetim Kurulu’nda yaşanan değişime ve yeni dönemdeki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu

‘İttifak Holding’i
büyütmeye geldik’

İttifak Holding, 2 Mayıs 2019 
tarihinde gerçekleşen Olağan Ge-
nel Kurulunda yönetim değişikliği 
yaşamış, ardından yönetim kurulu 
içerisinde yapılan yeni görev payla-
şımında Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı’nı Mehmet Akdere üstlenmişti. 
Anadolu’nun ortasından dünyanın 
dört bir yanına ürün ve hizmetle-
rini taşıma başarısı göstermiş, 30 
yılı aşkın yolculuğunda Konya’da 
büyük yatırımlar yapmış, istihdam 
üretmiş, Anadolu’nun kalkınması-
na öncülük etmiş İttifak Holding’in 
üstlendiği sorumlulukları artırarak 
yerine getirebilmesi için bir yönetim 
değişikliğinin zaruri hale geldiğini 
belirten Mehmet Akdere, İttifak’ın 
Konya’nın bir değeri olduğunu ve 
bu değerin yine Konya’da kalmaya, 
Anadolu için katma değer üretmeye 
devam edeceğini ifade etti. 

İTTİFAK, HAYATIMIN DÖNÜM 
NOKTALARINDAN BİRİDİR

1969 Sivas’ın Akdere Köyü’nde 
doğduğunu ve uzun yıllardır ticare-
tin içerisinde bulunduğunu belirten 
Akdere, bir süredir finansal dar bo-
ğaz içerisinde olan İttifak Holding’in 
ilk olarak kaynak üretme problemini 
çözmeye başladıklarını dile getirdi. 
Kahramanmaraş, Sivas, İzmir ve 
İstanbul’da balıkçılık, inşaat ve gıda 
alanlarında yatırımlarının da oldu-
ğunu aktaran Akdere, İttifak Hol-
ding’le tanışmasının hayatının dö-
nüm noktalarından biri olduğunun 
altını çizdi. Akdere sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Esasında İttifak Holding’i uzun 
süredir tanıyan ve takip eden biriy-
dim. 2017 yılında Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanımız merhum Seyit 

Mehmet Buğa’nın çeşitli beyanat-
larını ve İttifak’ın kuruluş hikayesini 
okudum. İttifak’ın hikayesi hayatı-
mın dönüm noktalarından biri oldu. 
İttifak’ın ortaya çıkışındaki halis ni-
yet, Anadolu’nun kalkınması adına 
üstlendiği risk ve sorumluluk ger-
çekten etkileyici ve ibret vericidir. 
Günümüzde iki ortak dahi bir araya 
geldiğinde uyuşmazlık yaşıyor, hatta 
aile şirketlerinde bile aralarında kan 
bağı bulunmasına rağmen kardeşler 
anlaşamıyor ve ortaklık bozuluyor. 
Bu nasıl bir idealdir ki üç değil, beş 
değil binlerce ortağı bir araya getir-
miş ve kişisel birikimleri büyük bir 
sermayeye dönüştürmüştür. Ger-
çekten bu hikayeden çok etkilendim 
ve bunun bir parçası olmayı yüre-
ğimin en derinlerinde hissederek 
istedim.

Ben de bir Anadolu çocuğuyum. 
Sekiz kardeşiz. Kendi çabalarımız 
ve mücadelemizle adeta sıfırdan 
yetişerek bugünlere geldik. Ancak 
İttifak’ın durumuna baktığımda ki-
şisel kazanımların ötesinde toplu-
mumuzun kanayan yaralarına mer-
hem olmayı öncelemiş; memleketi 

kalkındırmayı, işsize iş kapısı olmayı 
hedeflemiş anlamlı ve bir o kadar 
da heyecan verici bir felsefeye sahip 
olduğunu gördüm. Bu felsefeden 
etkilenmemek gerçekten mümkün 
değil. Hatta bir keresinde Merhum 
Seyit Mehmet Buğa’nın Peygambe-
rimizin bir hadis-i şerifini naklettiği 
bir beyanatına rastlamıştım. Allah’ın 
birbirinden emin olan ortakların 
yanlarında olduğunu anlatıyordu. 
Tekrarlamak gerekirse, ben de bu 
inanca ortak olmak istedim.”

İTTİFAK’IN SORUNLARINI 
VE BU SORUNLARI NASIL 

ÇÖZECEĞİMİZİ İYİ BİLİYORUZ
İttifak Holding’e 2017 sonların-

dan beri ortaklığı olduğunu ve geç-
mişte dönemin yönetimine finans 
ve kaynak üretimi hakkında öneri ve 
tavsiyelerde bulunduğunu aktaran 
Akdere, “Şirketin finansal borçları, 
mali yapısını bozmuştu ve kaynak 
üretememesi bu durumu daha da 
içinden çıkılmaz bir hale sokuyordu. 
Zamanla personel maaşlarının öde-
nememesi, tedarikçi ve banka borç-
ları, şirketin uzun süredir temettü 
dağıtamıyor oluşu, hasılı İttifak’ın 

ticaretinin önemli bir zorluk içerisi-
ne girmiş olması kendimin ve tüm 
ortakların haklarını koruyabilmek 
adına bizim yönetime müdahil ol-
mamız mecburiyetini doğurdu. Biz, 
köklü bir geçmişi, sağlam bir ku-
ruluş felsefesi olan İttifak’ın ayakta 
kalabilmesi, daha büyük hedeflere 
koşabilmesi, katma değerler ürete-
cek bir yapıya dönüşmesi için geldik. 

Mevcut durumda hakim ortak 
anlayışı ile güçlü bir yönetim teşek-
kül etmiş oldu. Sadece yönetici ola-
rak değil, önemli bir sermayeyi tem-
sil eden hakim ortağın varlığının bu 
yapıyı güçlendireceğine inanıyoruz. 
İttifak’ın sorunlarını ve bu sorun-
ları nasıl çözeceğimizi iyi biliyoruz. 
Bununla ilgili kapsamlı çalışmalar 
yaptık. Dolayısı ile niye geldiğimizin 
ve nereye geldiğimizin farkındayız 
ve bir manada büyük bir sorumlulu-
ğun altına girdiğimizin bilincindeyiz. 
Gelir gelmez personelin gecikmiş 
maaşlarını ödedik. Geciken ticari 
borçlarımızı kapatmaya başladık. 
Şirketlerimize ciddi bir kaynak akışı 
sağladık. Bankalarla olan ilişkileri-
mizi düzeltiyoruz. Tedarikçilerimizle 
ticaretimizi güçlendiriyoruz. İçeride 
deneyimli bir kadro var. Bu kadro-
ların yanına ulusal ve uluslararası 
tecrübesi olan yeni ekip arkadaşları 
dahil ederek yolumuza daha güçlü 
bir şekilde devam edeceğiz. 

Özetle, İttifak’a borsa yatırımcısı 
olarak değil, bir işletmeci olarak gel-
dik. İnşallah Anadolu’nun bu güzide 
kurumundan emekli olmak da nasip 
olur. Bundan sonra ömrümün so-
nuna kadar İttifak’ın parçası olmaya 
devam edeceğim” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Meram, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Sosyal belediyecilik hizmetlerin-
de tüm Türkiye’ye örnek hizmetlere 
imza atan Meram Belediyesi, ihtiyaç 
sahiplerini de yalnız bırakmıyor. Sa-
dece Ramazan da değil tüm yıl bo-
yunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında 
olduklarını kaydeden Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, “Biz her 
ihtiyaç sahibi vatandaşımızı Allah’ın 
bize emaneti olarak görüyoruz” diye 
konuştu.

Klasik belediyecilik hizmetle-
rinin yanısıra sosyal belediyecilik 
hizmetlerinde de Türkiye’ye örnek 
çalışmalara imza atan Meram Be-
lediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan 
ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. 
Geçtiğimiz bir yıl içinde 2.384 ih-
tiyaç sahibi aile Meram Belediyesi 
Sosyal İşler Müdürlüğünün yardım-
larından faydalandı. Bu ailelerden 
299’u her ay, 1.123’ü üç ayda bir, 
962 aileye ise 6 ayda bir bu yardım-
lardan faydalandı.

‘İHTİYAÇ SAHİBİ HER 
VATANDAŞIMIZ BİZE EMANET’
Meram Belediyesinin sosyal be-

lediyecilik anlayışının sadece bun-
dan ibaret olmadığının altını çizen 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, ihtiyaç duyulan hemen he-
men her alanda hizmet verdiklerini 
belirtti. Meram’da yaşayan gerçek 
ihtiyaç sahibi aileleri birer ‘Emanet’ 
olarak gördüklerini belirten Başkan 
Kavuş, “Ramazan ayı boyunca daha 
da artsa da biz bu yardımları yıl bo-
yunca yayarak insanımızın yanında 
olmaya gayret gösteriyoruz. ‘Fırat’ın 
kenarında kapsa kurt bir kuzuyu, 

gelirde sorar adl-i ilahi Ömer’den 
onu’ anlayışımızın bir tezahürü olan 
bu yardımlar bizlerin övünç kaynağı. 
Yardımlaşma konusunda Meramlı-
ların hassasiyetini çok iyi biliyoruz. 
İşte biz de bu hassasiyete karınca 
kararınca destek olup, her daim 
vatandaşlarımızın yanında olmaya 
gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

‘SOSYAL BELEDİYECİLİKTE 
ÖNDER VE MARKA ŞEHİR; MERAM’

Belediyenin sosyal belediyeci-
lik anlamında bunların dışında da 
çok önemli hizmetler yürüttüğünü 
kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Meram’da eksik-
liği hissedilen her alanı doldurma-
ya çalışıyoruz. Bu amaçla ihtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarına eğitim 
desteğinden, Hasta Konuk Evi-
mizle dışarıdan gelen hasta yakını 
vatandaşların konaklama sorunu-

nu çözmeye, Engelliler Merkezi ile 
engelli vatandaşlarımızın özellikle 
medikal malzeme noktasındaki 
eksiklerini tamamlama çalışmala-
rımızdan yine ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza eşya ve giysi yardım-
larına, yakacak yardımlarımızdan 
asker yakını maaşına, mültecilere 
verdiğimiz desteklerden yaşlılar ve 
engelliler için ev temizlik ve eksik-
lerini giderme hizmetine, camile-
rin temizliğinden cenaze aracına, 
taziye otobüsüne kadar onlarca 
hizmetimizle vatandaşlarımızın 
kötü günlerinde yanlarında ola-
rak örnek bir belediyecilik anlayışı 
sergiliyoruz. Gerçek anlamda bir 
‘İyilik hareketi’ olan bu çalışma-
larımızda ki planlamalarımızı da 
önümüzdeki süreçte çok daha ge-
nişletecek şekilde yapıyoruz”
n HABER MERKEZİ

İstanbul’daki hemşerileriyle biraraya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
23 Haziran tarihinde yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde Konyalıların desteğini beklediklerini söyledi

‘İstanbul’daki Konyalıların
desteklerini bekliyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul 
Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği 
iftar programında İstanbul’da ya-
şayan Konyalılarla bir araya geldi. 
Başkan Altay, yaklaşan 23 Haziran 
seçimlerinde İstanbul’da yaşayan 
Konyalılardan destek beklediklerini 
belirterek, “Sizlerden emanetin sa-
hibine teslim edilmesi için 23 Ha-
ziran’da Binali Başkanımıza destek 
istiyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul 
Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde düzenlenen Gönülden Gö-
nüle İftar Buluşmaları kapsamında 
İstanbul’da yaşayan Konyalılarla bir 
araya geldi. Yoğun katılımın gerçek-
leştiği programda konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, ”Böyle güzel bir Ra-
mazan akşamında, fetih yıldönü-
münde sizlerle birlikte olmaktan 
dolayı büyük mutluluk duyuyorum. 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
40 bin kilometrekare alanda Konyalı 
hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. 
31 Mart seçimlerinde Konya, bü-
yükşehirler arasında AK Parti’ye en 
yüksek oyu veren şehir oldu. Konyalı 
hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaş-
kanımıza, AK Parti’ye ve bizlere çok 

büyük destek verdiler. Tüm Konyalı 
hemşehrilerimize huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerden 
emanetin sahibine teslim edilmesi 
için 23 Haziran’da Binali Başkanımı-
za, Başbakanımıza destek istiyoruz. 
Konyalılar her zaman haktan, ada-
letten, doğrudan yana oldular. İnşal-
lah 23 Haziran’da da bunun tescili 
olan bir sonuç çıkacağını hep birlikte 
göreceğiz. Şimdiden seçimlerin ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum” 
dedi. AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, 23 Haziran seçim-
leri öncesi yoğun bir tempo içerisin-
de çalıştıklarını belirterek, “İnşallah 

23 Haziran seçimlerinde hak yerini 
bulacaktır. Adil bir şekilde, inşallah 
sizlerin de destekleriyle Binali Yıldı-
rım İstanbul’umuza hizmet etmeye 
devam edecektir” diye konuştu.

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Ayşe Türkmenoğlu da hayırlı geçen 
bu Ramazan’ın ardından 23 Haziran 
seçimlerinin de Binali Yıldırım ve 
İstanbul için çok daha güzel olma-
sı temennisinde bulundu. AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Kon-
ya’ya yakışır oy oranının İstanbul’da 
da inşallah yer bulmasına, Binali Yıl-
dırım’ın Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olarak şehre ve ülkeye hizmet 

etmesine hep birlikte şahitlik etmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız ise, “23 Haziran se-
çimlerinde Konyalı ve Beyoğlulular 
Binali Yıldırım’ı daha güçlü şekilde 
destekleyecek. İstanbul’da Binali 
Yıldırım, Türkiye ve dünyada Recep 
Tayyip Erdoğan ile beraber güçlü ve 
büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa 
edeceğiz” diye konuştu. Programa 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Hüyük Belediye Baş-
kanı Mehmet Çiğdem ile birlikte çok 
sayıda davetli katıldı.
n HABER MERKEZİ

Aşikar, geleneksel iftar 
yemeğinde biraraya geldi

Her yıl geleneksel hale getirdi-
ği iftar yemeğinin bir yenisini daha 
veren Aşikar Eğitim Kurumları, 
bünyesindeki kurumlardaki öğ-
retmenleri, çalışanları ve ailelerini 
iftar yemeğinde buluşturdu.

Aşikar Eğitim Kurumlarının 
Atiker de Luxe’deki geleneksel 
İftar yemeğine Aşikar Eğitim Ku-
rumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Uzman Öğretmen Fatma Arıkan, 
Genel Müdür Dr. Ahmet Gökhan 
Arıkan, öğretmenler, çalışanları, 
aileleri ve davetliler katıldı.

Geleneksel iftar yemeğinde 
konuşan Aşikar Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı Uzman 
Öğretmen Fatma Arıkan, “Rama-
zan ayının manevi havasında birlik 
ve dayanışmamızın güçlenmesi 
için bir iftarda daha beraber olduk. 
Birlikte olmanın mutluluğunu ya-
şadık. Geleneksel hale getirdiğimiz 
iftar yemeğinde öğretmenlerimiz, 
çalışanlarımız ve aileleriyle bir ara-
da olmak istedik. Bizi kırmayıp if-
tarımıza katıldığınız için sizlere te-
şekkür ediyoruz. Bugün başarılı bir 
aile olduysak bunu birlikte başar-
dık. Ülkemizin ve bizlerin bu bir-
likteliği bozulmasın. Konya da 17 
yıldır eğitim sektöründe hizmette 
olan Aşikar Eğitim Kurumları ola-
rak eğitimin kalitesinin artması 
için Tusem(Tıpta Uzmanlık Sınavı 

Eğitim Merkezi), Deulcom Interna-
tional (Yabancı Dil ve Kariyer Eği-
tim Merkezi), Dusem (Diş Hekim-
liği Uzmanlık Sınavı Merkezi) ve 
Fen Bilimleri Merkezi Özel Temel 
Lisesiyle hizmet veriyoruz. 2019 
-2020 eğitim döneminde Anadolu 
Lisesiyle de eğitim hizmetlerimize 
devam edeceğiz. Şimdiden bayra-
mınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar 
dilerim” dedi.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE 
BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Aşikâr Eğitim Kurumları Ge-
nel Müdürü Dr. Ahmet Gökhan 
Arıkan eğitim sektöründe büyü-
meyi sürdürdüklerini ifade ederek, 
“Aşikâr eğitim kurumları olarak 
Konya’da eğitim sektöründe iyi bir 
yere geldiysek ve bugün bir aile 
olduysak bunu sizlerle birlikte ba-
şardık. Bugüne kadar bizlere ver-
diğiniz desteklerden dolayı sizlere 
teşekkür ediyoruz. Sizlerin katkıla-
rı ve destekleriyle eğitim alanında 
hizmetlerimiz devam ederken, bü-
yümemizi de sürdürüyoruz. Aşikar 
Eğitim Kurumları olarak hizmet 
verdiğimiz kurumlarının yanında, 
yeni eğitim döneminde Anadolu 
Lisesiyle de hizmetlerimizi sürdü-
receğiz. Bayramınızı kutlar, hayır-
lara vesile olmasını dilerim” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ



31 MAYIS 20198 İLAN



Otizmli bireylerden bir tanesi 
de Yiğit Ali Bal. 6.5 yaşındaki Yiğit 
Ali Bal’a otizm teşhisi yaklaşık 2.5 
yaşlarındayken konuldu. Otizm 
teşhisi konulduktan sonra her ailede 
olduğu gibi Bal ailesinde de bir 
yıkım olsa da, aile pes etmeyerek 
kısa sürede toparlanmasını bildi. 
Özellikle Yiğit Ali’nin annesi Gülten 
Bal, Yiğit Ali’nin daha iyi bir hayat 
sürebilmesi için ne gerekiyorsa 
yapmaya kararlıydı. Bu kararlılıkla 
otizmle ilgili araştırmalar yapan 
anne Bal, vakit kaybetmeden Yiğit 
Ali’nin eğitimini sağlamak amacıyla 
çeşitli kurum arayışlarına girdi. 
Umudunu hiçbir zaman yitirmeyen 
anne Bal, Yiğit Ali’nin bu noktada 
en büyük destekçisi oldu. Pozitif 
ve umutlu yaklaşımıyla Yiğit Ali’ye 
büyük katkılar sağlayan anne Bal, 
Yiğit Ali’yi tanıyarak, onun neyi 
sevdiğini, neye kızdığını anlamaya 
çalıştı. Bu yolla eğitimine katkı sağ-
lamayı hedefleyen anne Bal, eğitim 
kurumlarının da yardımıyla büyük 
bir aşama kaydetmiş durumda. 
Yiğit Ali’nin ilk zamanlardaki hırçın 
tutumunu eğitimle düzelirken, Bal 
ailesi daha iyi olabilmesi için müca-
dele ve azimden vazgeçmiyor. 

1 SENEMİZ AĞLAMAKLA GEÇTİ 
6.5 yaşındaki Yiğit Ali’nin anne-

si Gülten Bal, Yiğit Ali’ye otizm teş-
hisi konulma sürecini ve sonrasında 
yaşadıklarını anlattı. Yiğit Ali’nin 2.5 
yaşlarındayken konuşmadığını, bu-
nun için doktora gittiklerini belirten 
anne Bal, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Çocuk doktoru bu konuşmamayı 
televizyona bağladı. Televizyonu 
ortadan kaldırdık ama çocukta garip 
garip hareketler de vardı. Mese-
la anlamsız gülüyordu. Bizçocuk 
filan diye çok önemsemedik. Ama 
sonrasında Yiğit Ali’yi bir çocuk psi-
koloğuna götürdük. Orada Yiğit Ali 
ismine tepki vermedi, doktor otizm 
teşhisi koydu. Ben otizmin O’sunu 
bile bilmiyordum. Down Send-
romlularla karıştırdım o yüzden 
çocuğumun da çekik gözlü olacağını 
düşünüyordum ama çocuğum 
normaldi, “neden çekik gözlü değil” 
diye kendi kendime soruyordum. 
Sonra internete baktık otizmin ne 
olduğunu öğrendik. Zor bir süreç 
olduğunu öğrendik. Ama biz şokta 
olduğumuz için neyin ne olduğunu 
çok fazla idrak edemedik. Birkaç 
gün sonra neyin ne olduğunun far-
kına vardıkçok üzüldük, yıprandık. 1 
senemiz zaten ağlamakla geçti.”

EĞİTİM SÜRECİ HIZLI BAŞLADI 
Yiğit Ali’nin otizmle ilgili eğitim 

sürecini hızlı bir şekilde başlattık-
larını söyleyen anne Bal, sözlerine 
şöyle devam etti, “Otizmin ne 
olduğunu öğrendikten sonra hemen 
kurum araştırmaya başladık. İlk 
adaptasyonla başladık. Hocaların 
talimatlarını uyguluyorduk. Ben hep 
ne yapabilirim diye çok çabaladım. 
Kitap okuyarak, seminerlere katı-
larak, bol bol video izleyerek yeni 
arayışlar içine girdim. Otizmli diğer 
bireylerin ailelerine sordum. Ama 
bunda gördüm ki, her otizmli bire-
yin tepkileri, davranışları farklılık 
gösteriyor. Benim çocuğumun tepki 
gösterdiği bir şeye başka bir çocuk 
tepki göstermeyebiliyor. Ya da tam 
tersi. Bu nedenle başka ailelerin 
uygulamalarını kendi çocuğumda 
uygulamadım. Çocuğu iyi tanıyarak, 
ona sevgi göstererek, umudunu kır-
mayarak elimden geleni yapmaya 
başladım. Oğlumda yeni yeni geliş-
meler görünce azmim daha da arttı. 
Ailelerimizin bu konuda çok bir yar-
dımını görmedik. Tabi gelip Allah’ın 
hikmeti gibi sözlerle teselli ettiler. 
Fakat tesellinin karın doyurmayaca-
ğını anladık. Bize boş sözler değil de 
icraat lazımdı. Ama biz bu desteği 
görmedik. Ben hiçbir zaman sağın 
solun lafına aldırış etmedim. Bu 
sırada eşim yurtdışına 1 seneliğine 

çalışmaya gitti. Ben burada yalnız 
kaldım. Ailemin desteği olmadan 
bu süreci atlatmaya çalıştık. Konuş-
ması yoktu ama babasının gitme-
sinden çok etkilendi. Konuşmaya 
başladığında ilk cümlesi “Baba gel” 
oldu. Bu cümleyi kurduktan sonra 
konuşmasını artırmak için çaba 
gösterdim. Görsel malzemelerle 
kelime çıkarması için uğraştım. 
İlk sesli harfleri çıkarmaya başladı. 
Şimdi her şeyi biliyor. Adaptasyon 
eğitiminde çocuk sürekli masa 
başındaydı ve 2 senenin sonunda 
ağlamaya başladı. Hırçınlaşmaya 
başladı. Bir şeylerin ters gittiğinin 
farkındaydık. Biz de burada artık 
durmanın bir anlamı yok diyerek 
buradan çocuğumuzu aldık. Farklı 
bir arayış içine girmemiz gerektiğini 

düşündük. Çünkü ben evde oğluma 
ders çalıştırırken adaptasyon kuru-
muyla aynı gitmiyorduk. Çünkü ben 
oğlumda şunu fark ettim; yeni-
liklere açık bir çocuktu, yenilikleri 
arıyordu. Kurumda hep aynı şeyleri 
tekrarlıyorlar. Sonrasında Ankara’ya 
filan gittim. Farklı bir ortamda, farklı 
yöntemlerle eğitim almaya başladı. 
SOBE’ye de spor ve yüzme için 
geliyoruz.”

BÜYÜK GELİŞİM SAĞLADI 
Yiğit Ali’nin aldığı eğitimlerle 

büyük gelişim sağladığını belirten 
anne Bal, bundan dolayı çok mutlu 
olduğunu söyledi. “İlk 3 sene çok 
büyük sıkıntılar yaşadık ama şimdi 
bunun mükafatını gördük” diyen 
anne Bal, ilk zamanlar yaşadıkla-
rı sıkıntıları şöyle anlattı,“Şimdi 

makas kullanabiliyor inat etmiyor. 
Bu çocukların ilgiye sevgiye ihtiyacı 
var. Çocuk ağladı diye üf demeye-
ceksin, daha güçleneceksin. Çocuğu 
iyi tanımak lazım,moralini yüksek 
tutmak lazım. Ben her zaman 
özgüveni yerinde olan bir insanım 
bu nedenle çevredekilerin sözüne 
kulak asmadan bu çocuk iyi bir yere 
gelebilecek şekilde eğitebileyim 
tek amacım bu. Ulaşım araçlarını 
çocuğum kullanamıyordu. Biz ilk 
zamanlar arabayı kullanmıyorduk, 
Yiğit Ali insan içine girsin diye 
otobüse, tramvaya bindiriyordum. 
İlk 3 kere ağladı sonrasında alıştı. 
Şimdi tramvaya biniyor düğmeye 
basıyor. Ben ayrı yerde duruyorum 
o ayrı yerde duruyor farklı insanlarla 
iletişime geçiyor.Tıraş olamazdı 
ağlardı, şuan tıraş olabiliyor. Kalem 
tutamazdı şuan kalem tutabiliyor. 
Ben bir şeyleri öğretirken görsel 
materyallerle öğretmeye çalıştım. 
Eskiden arabanın önüne kendini 
atardı, neyin ne olduğun bilmezdi. 
Boş bir arazide “araba geliyor, araba 
geliyor” diyerek uyarılar yaptık 
şimdi araba görünce korkuyor ken-
dini çekiyor. Bisiklet süremiyordu 
burada bisiklet sürmeyi de öğrendi. 
Konuşma biraz daha ilerlerse daha 
iyi olacak.”

MÜZİĞİ ÇOK SEVİYOR 
Yiğit Ali’nin ablasıyla olan 

ilişkilerine de değinen anne Bal, 
“Ablasıyla ilişkisi çok iyi. İlk zaman-
larda bazı sorunlar oldu tabi. Ama 
şimdi ablasıyla kovalamaca oynuyor 
hopluyor, zıplıyor. Yiğit Ali yanlış 
bir şey yaptığı zaman ablasının 
bağırmasına izin vermiyoruz ama 
doğruyu da gösteriyoruz. Yiğit’e de 
aynı muameleyi yapıyoruz, ablasına 
da” dedi. Yiğit Ali’nin ilgileriyle ilgili 
bilgi veren anne Bal, “Müziği çok 
sever. Her telden dinler. Kalemi çok 
sever. Yazı yazmayı, boya yapmayı 
çok seviyor. Görsel olan her şeyi çok 
seviyor. Her gün yeni yeni şeyler 
gelişiyor. Yiğit Ali suyu çok seviyor, 
atı çok seviyor. İlgi duyduğu şeyler 
bu ama iler ki zamanlarda mutlaka 
bu ilgiler daha da netleşecektir” 
diye konuştu. 

Otizmli ailelere tavsiyelerde 
bulunan anne Bal, otizmli kabul-
lenmek gerektiğinin altını çizdi. Bu 
durumu kabullenmemenin kimseye 
bir fayda sağlamayacağını söyleyen 
anne Bal, şöyle devam etti, “Ne 
olursa olsun sen bu çocuğu doğur-
duysan bu çocuğun sonuna kadar 
yanında olacaksın. Bu noktada 
çocuğu iyi tanımak gerekiyor. Sevgi 
ve ilgi olacak. Kendi doğrularından 
vazgeçmeyeceksin. 

Şu ne yapmış, bu ne yapmış 
diye bakmayacaksın. Sen ina-
nıyorsan gerisi Allah’a kalmış. 
Benim çocuğum ağır olmuş hafif 
olmuş önemli değil. Kendi kendine 
yetebilir noktada olsun yeter. Kendi 
ayakları üstünde durabilsin, okuma 
yazması olsun, iyi kötü bir işi olsun 
yeter.

” Otizmle mücadelede sadece 
anne-baba değil, toplumdaki herke-
se görevler düştüğüne dikkat çeken 
anne Bal, “Sadece anne, babayla 
olmuyor.

Herkesin üzerine düşeni yap-
ması lazım. Anne çok direniyor. 

Ben güçlü bir anneyim pes et-
miyorum. Bol bol dua ediyor emek 
veriyorum. Her zaman umutlu olu-
yorum, umudumu kaybetmiyorum. 

O yüzden her şey ailelerde 
bitmiyor. Okullardaki öğretmenler, 
müdürler, amirler de nitelikli olması 
lazım. Nitelikli insanlar yetişirse 
nitelikli çocuklar doğar.

 Hiç kimse yanımızda olmuyor, 
biraz destek bekliyoruz. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na imza kampanyası baş-
lattım bu konuda. Aileler umutsuz 
ama bence hiçbir aile umudunu 
kırmasın” diye konuştu. 

“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 31 Mayıs 2019

Otizmli bireylerden 6.5 yaşındaki Yiğit Ali Bal’ın annesi Gülten Bal, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Hiçbir zaman umudunu yitirmediğini 
belirten anne Bal, “Ne olursa olsun sen bu çocuğu doğurduysan bu çocuğun sonuna kadar yanında olacaksın. Sevgi ve ilgi olacak” dedi 

Umudu asla kaybetmeyin!
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AÇLIĞIN RUHUMUZA 
VERDİĞİ FAYDALAR

Mevlana Hazretleri buyurur: “Şunu 
iyi bil ki açlık, ilaçların şahıdır. Açlığı 
canla başla benimse, onu hor görme! 
Nice hastalık, açlıkla iyileşir. Güzel ye-
mekler bile, acıkmadıkça hoşa gitmez!” 
Açlık; kalbi yumuşatıp nurlandırırken, 
aşırı tokluk ise kalbe kasvet verir, gönlü 
karartır. Açlık, nefsin azgınlıklarına engel 
olup onun hakka ve hayra yönelmesini 
kolaylaştırırken, aşırı tokluk ise, manevi 
hassasiyetleri köreltir, ruhu daraltır, şuur 
ve idrakin hikmet kanallarını tıkar. Dola-
yısıyla, tefekkür, ibret ve hikmet; acziye-
tin idrak edildiği açlık ve hüzün halinde 
daha kolay elde edilir. Zira mide fazla 
dolunca, tefekkür âdeta uyuşur, gönlün 
hassasiyet ve rikkati körelir. Şeyh Şibli 
Hazretleri de âdeta bu hakikati teyid sa-
dedinde; “Ne zaman aç kaldıysam, kalbi-
me hikmetten açılmış bir kapı buldum!” 
buyurmuştur.

Ebu Süleyman Darani -rahmetullahi 
aleyh-ise şöyle buyurur: “Her nesnenin 
pası vardır. Gönlün pası da çok yemek-
tir. Kim çok yerse, şu altı çeşit bela ile 
karşılaşır:

1) Kıldığı namazın tadını bulamaz.
2) Unutkan olur.
3) Şefkati az olur. Zira kendisi tok 

olduğu için başkalarını da tok zanneder.
4) Taat ve ibadetlerde tembellik 

eder.
5) Şehveti galip olur.
6) Müslümanlar mescide gittiklerin-

de o, helaya gider.”
Bu itibarla maddi-manevi huzur için, 

nefsi aşırı doyurmaktan sakınmak icab 
eder. Nitekim günümüzde maddi imkan-
lar bakımından bolluk içinde yaşayan 
pek çok insan, bedeni ve ruhi rahatsızlık, 
huzursuzluk, tatminsizlik, memnuniyet-
sizlik, şükürsüzlük ve gaflet illetlerine 
müptela haldedir. Bu illetlerin en mü-
him sebeplerinden biri de, nefisleri aşırı 
beslemektir. Bunun tedavisi; haram ve 
şüphelilerden sakınmakla birlikte, helal 
nimetleri de kifayet miktarında kullan-
maktır.

Kanaat ehli, sabırlı, nefsini dizginle-
yen bir kula, helal dairesi içindeki az bir 
rızık bile kafi gelir, gönlüne huzur verir. 
Fakat açlık nedir bilmeyen obur bir kişi, 
hiçbir nimetin kıymetini bilemez, en leziz 
gıdalar bile ona tatsız gelmeye başlar.

Bu sebeple varlıklı kimselerin de 
gönül huzuru ve ruhi muvazeneleri için; 
fakir-fukarayı koruyup gözetmeleri, ma-
temlerin civarında bulunmaları, sefalet 
manzaralarını görüp ibret almaları el-
zemdir. Aksi halde varlıklı insanlar, şef-
kat ve merhameti unutarak kasvet-i kalbe 
müptela olmaktan kurtulamazlar.

Nitekim Mısır’da şiddetli kıtlığın 
hüküm sürdüğü günlerde, Yusuf aleyhis-
selam ’a şöyle sordular: “Sen, devletin 
hazinelerine hükmeden bir idarecisin. 

Neden kendini aç bırakıyorsun?”
O ise şu ibretli cevabı verdi: “Karnım 

tok olursa, açların halini anlayamam 
diye korkuyorum!”

Müminlerin sahip olması gereken 
bu gönül hassasiyetine dair, Şeyh Sadi-i 
Şirazinin ibretli bir hâtırası vardır: Bir yıl 
Şam’da müthiş bir kıtlık olur. Halk, peri-
şan bir haldedir. Bu sırada yanına, zen-
gin bir dostu çıkagelir. O dostu, kıtlıktan 
önce hayli güçlü-kuvvetli ve iri cüsseli 
olmasına rağmen, onu da zayıflamış, 
solgun bir hâlde görünce şaşırır. Ona 
niçin bu halde olduğunu sorar. Dostu ise 
bu suale üzülüp hayretler içinde: “Dos-
tum! Kederimin sebebini bilmiyorsan, bu 
ne gaflet! Biliyorsan niçin soruyorsun? 
Görmüyor musun ki, felaket son raddeye 
vardı…” der.

Şeyh Sadi: “Biliyorum! Fakat sen 
niye bu kadar üzülüp eriyorsun ki? Senin 
her şeyin var…” deyince, o kemâl ehli 
dost şöyle der: “Kendisi sahilde olup 
da din kardeşlerinin denizde boğulmak-
ta olduğunu gören bir insanın kalbinde 
hiç huzur olur mu? Benim şu benzim, 
Müslümanların duçar olduğu ıztıraplar 
sebebiyle sararıp soldu… Zavallı din 
kardeşlerimin mustarip halini gördükçe, 
yediğim her lokma boğazıma diziliyor. 
Sanki zehir yutuyorum. Hemcinslerini 
sefalette gören bir insan, gülistanda 
nasıl eğlenir? Biri ağladığında benim de 
gözüm nemlenir…”

Bizler de, bugün âdeta bir yangın 
yeri olan Filistin, Suriye, Arakan ve Afrika 
başta olmak üzere, zulüm altındaki bütün 
Müslüman kardeşlerimiz için bu kalbi 

hassasiyeti ne kadar gösterebildiğimize 
dair, nefislerimizi derin derin muhasebe 
etmek mecburiyetindeyiz.

 Zira bu husus, hepimiz için son de-
rece mühim bir din kardeşliği mesuliyeti 
ve ahiret vebalidir. 

Unutmayalım ki hiçbir gölgenin 
bulunmayacağı kıyamet gününde Arş-ı 
Ala’nın gölgesi altında muhafaza edi-
lecek yedi sınıftan biri de, birbirlerini 
Allah için seven din kardeşleri olacaktır. 
Bu kardeşliğin hakkını verebilmek ise, 
bugünkü gibi zor zamanlarda yapılacak 
fedakarlıklara bağlıdır.

 Dolayısıyla, mazlum, mağdur ve 
muzdarip din kardeşlerimiz için yapaca-
ğımız dualar, infaklar ve fedakarlıklar, 
inşaallahRabbimiz’ehamd ve şükrümü-
zün en güzel bir fiili ifadesi olacaktır.

Kur’an’dan Mesaj
“Hiçbir kimsenin diğerine en küçük bir faydasının 

dokunmayacağı, hiç kimsenin şefaatinin kabul 
edilmeyeceği, hiç kimseden bir kurtuluş bedeli 

alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği 
günden korkun.”(Bakara 2/48)

“Kur’an okuyan mümin turunç gibidir; kokusu da güzeldir tadı 
da güzeldir. Kur’an okumayan mümin hurma gibidir; kokusu 
yoktur ama tadı güzeldir. Kur’an okuyan münafık reyhan otu 
gibidir; kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur’an okumayan 

münafık ise Ebucehil karpuzuna benzer; kokusu olmadığı gibi 
tadı da acıdır.” (Müslim, Müsâfirîn, 243.)

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

döneceğiz»

Bir Hadis Günün Duası

Menkıbe ASIM BİN SABİT (R.A.)
Saadet Asrı’nda şirkin, küfrün ve 

zulmün karanlıklarından kurtulanlar, 
İslam nuruna kavuştuktan sonra ha-
yatlarında tamamıyla bir değişiklik 
oluyor ve eski hayatlarıyla alakalı her 
şeyi terk ediyorlardı. İslam’dan önceki 
hayatlarını hatırlatan bir iş ve bir hadi-
se onlara büyük ıstırap veriyordu. Bu 
ruh hâli Akabe Biatı’ndan önce Müs-
lüman olmuş olan Medineli Asım bin 
Sabit’te de (r.a.) değişik bir şekilde 
tesirini göstermişti.

Asım, Müslüman olduktan son-
ra, hiçbir müşrike dokunmamaya ve 
müşriklerden hiçbirini de kendine 
dokundurmamaya karar vermişti. Bu 
kararında sabit olması için de devamlı 
olarak Cenâb-ı Hakk’a iltica edip yal-
varıyordu.

Hz. Asım, Bedir Savaşı’na katılmış 
ve müşriklerin ileri gelenlerinden bir-
çoğunu öldümüştü. Uhud Savaşı’ndan 
sonra Adel ve Kare kabilelerinden bir 
cemaat gelerek Resûlullah’tan, ken-
dilerine İslam’ı öğretecek bir heyet 
gönderilmesini istemişlerdi. Resûlul-
lah, Âsım’ın kumandasında onlara bir 

heyet gönderdi. Ancak gelen kimsele-
rin niyeti bozuktu. Müslümanları bir 
tuzağa düşürüp Mekke müşriklerine 
satacaklar ve onlardan büyük mal ve 
para alacaklardı. Recî mevkiine gel-
diklerinde ihanetlerini ortaya koydular 
ve elleri kılıçlı bedeviler etraflarını 
sarıverdi.

“Biz sizi öldürmek istemiyoruz. 
Niyetimiz sizi Mekkelilere satıp, onlar-
dan birtakım mükâfat elde etmektir. 
Teslim olun.” dediler.

Bu ihaneti gözleriyle gören Hz. 
Âsım ve arkadaşları, bu zalim müş-
riklere nasıl güvenebilirlerdi ki? Âsım 
onlara şöyle cevap verdi:“Ben, müş-
riklerin himayesini hiçbir zaman kabul 
etmemeye yeminliyim.“Vallahi ben 
kâfirlerin himayelerine ve sözlerine 
kanarak inmem ve kâfirlere asla tes-
lim olmam!”

Bilahare “Allah’ım! Peygamberini 
durumumuzdan haberdar et!” diyerek 
müşriklere ok atmaya başladı. Ok attı-
ğı sırada da, “Ölüm hak, hayat boş ve 
geçicidir./ Mukadderatın hepsi başa 
gelicidir./ İnsanlar er geç Allah’a rücu 

edicidir./ Eğer ben sizinle çarpışmaz-
sam, anam beni yitirsin!” diyerek şiir-
ler söylüyordu.

Âsım bin Sâbit’in ok çantasında 
yedi ok vardı. Attığı her ok müşrik-
lerden birini öldürdü. Oku tükenince, 
müşrikleri mızrağıyla delik deşik etti. 
Mızrağı kırılınca da kılıcını sıyırdı. Kı-
lıcının kınını kırıp attı:“Allah’ım! Ben, 
günün başında, Senin dinini korudum. 
Sen de, günün sonunda benim etimi 
koru! Cesedime müşrikleri dokundur-
ma!” diyerek dua etti.

En sonunda, iki ayağından yarala-
nıp yere düştü.

Lihyan Oğulları, aralarında Âsım 
bin Sâbit olmak üzere yedi kahramanı 
okla vurup şehit ettiler.

Müşrikler, Hz. Âsım’ın başını ke-
sip Sa’d b. Şüheyd’in kızına götürecek 
ve ondan mükâfat alacaklardı. Çünkü 
Hz. Âsım, Bedir’de bu kızın müşrik ba-
basını öldürmüştü. “Sülâfe” isminde-
ki kız da ancak Âsım’ın başının kesilip 
kendisine getirilmesi hâlinde mükâfat 
vereceğini vaat etmişti.

Hüzeylli müşrikler koşarak gelip 

Hz. Âsım’ın başını kesmek istediler. 
Ancak Hz. Âsım’ın etrafında birden bir 
arı topluluğu zuhur etti. 

Arı topluluğu bulut karaltısını 
andırıyor, cesede yaklaşanların yüz-
lerine yapışıyor ve onları tedirgin 
ediyor, böylece müşriklerin cesede 
yaklaşmasına mâni oluyordu. Arılar 
Hz. Âsım’ın cesedini koruyorlardı. 
Müşrikler ne kadar gayret ettilerse de, 
Hz. Âsım’ın vücudundan bir parça ko-
parmaya muvaffak olamadılar. “Ney-
se, akşam olsun. 

Arılar gittikten sonra gelip başını 
keseriz!” dediler. Ancak akşam vak-
ti olunca Cenâb-ı Hak hiç yoktan bir 
yağmur yağdırdı, yağmurla meydana 
gelen sel, Âsım bin Sâbit’in cesedini 
alıp götürdü. Müşrikler arzularına ula-
şamadılar…

Cenâb-ı Hak, sağlığında Âsım’ın 
cesedini müşriklerin hışmından mu-
hafaza ettiği gibi, şehit olduktan sonra 
da mübarek cesedini korumuştu. O, 
müşriklere dokunmadığı gibi, müşrik-
ler de ona dokunamadılar. 

Allah duasını kabul etmişi.

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Kur’an-ı Kerîm’in pek çok ayetinde Cenab-ı Hakk’ın nihayetsiz ilmine 
temas edilerek insanlar tefekküre davet edilir.

Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “Gaybın anahtarları Allah’ın yanında-
dır; bunları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. 
O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki 
tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” 
(el-En’âm, 59)

Bir mümin, bu ayet-i kerimeyi okuduğunda, biraz durup düşünmelidir: 
Daha hiç açılmamış, vücuda gelmemiş, beşerî ilmin ulaşamadığı o kadar 
gayb hazineleri vardır ki, bütün bunların anahtarları ancak Allâh’ın katın-
dadır. Onları Cenâb-ı Hak’tan başka kimse bilemez. Allah Teâlâ, bütün 
bu gaybları bildiği gibi, hâl-i hazırdaki bütün varlıkları da, bütün teferruat 
ve kısımlarına varıncaya kadar bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki Yüce Rab-
bimiz onun ne zaman ve nereye düştüğünü, havada kaç defa döndüğünü 
bilmesin.

Cenâb-ı Hak, yerin karanlıklarına düşen bir tanenin ne zaman bitece-
ğini, kim tarafından yenileceğini de bilir. Görünen görünmeyen, düşünü-
len hissedilen, büyük küçük, hâsılı olmuş olacak, gizli açık her şey bütün 
genişliği, bütün inceliğiyle Allâh’ın ilmi dâhilindedir.

Yukarıdaki âyet-i kerîmeyi okuyunca insanın hayâli, bilinen ve bilin-
meyen ufuklara, görünen ve görünmeyen âlemlere kanat açar. Karanın 
bilinmezliklerinde, denizin dipsiz derinliklerinde dolanıp durur. Uçsuz 
bucaksız kâinâtın her köşesinde ve görünen âlemin sınırlarının ötesinde, 
adım adım Allâh’ın ilmini ve sanatını izler. Yeryüzünün bütün ağaçların-
dan kopan sayısız yaprakları seyreder.

Allah Teâlâ, orada, burada ve şuracıkta kopan her yaprağı görmek-
tedir. Yerin derinliklerinde gizlenmiş hiçbir tane Allâh’ın gözünden kaça-
maz. Haddi hudûdu olmayan kâinatta yaş ve kuru ne varsa her şey O’nun 
emri mûcibince hareket eder.

Bu, başları döndüren ve akılları hayretlere gark eden bir seyahattir. 
Zamanın bulutlarına, mekânın ufuklarına, görünen ve görünmeyen, bili-
nen ve bilinmeyen âlemlerin derinliklerine yapılan bir yolculuktur. Bu se-
yahatin mesafesi oldukça uzun, alanı son derece geniştir. İnsanın hayâli, 
bu sahayı tam olarak düşünmekten bile âcizdir. Ancak bu mükemmel tab-
lo, yukarıdaki âyet-i kerîmede birkaç kelime ile son derece titiz, eksiksiz 
ve şümullü bir şekilde çizilivermiştir. (SeyyidKutub, Fî Zılâl, II, 1111-1113, 
[el-En’âm, 59])

İnsan, bu şekilde Kur’ân-ı Kerîm ve kâinât üzerinde tefekkür ettikçe, 
Cenâb-ı Hakk’ın ilim ve kudretini bir nebzecik de olsa idrâk eder. Tefek-
kürden uzak kalanlar ise ilâhî sır ve hikmetlerden mahrum olarak nefsânî 
bir hayat içinde sürüklenip giderler.

“İrade” ile “idare” arasındaki fonetik benzerlik hep dikkatimi çekmiş-
tir. Bu iki kelime ses bakımından benzediği gibi mana bakımından da ben-
zemektedir. TDK sözlüğü iradeye “bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme 
gücü” anlamını vermiştir. İdare kelimesine de “yönetme, çekip çevirme” 
anlamı vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de iradeye hakim olamamanın ne gibi 
sonuçlar doğuracağına birçok ayette işaret vardır. Bunlar arasında istekle-
rin ilah kılınmasından bahseden ayetler önemlidir.

“Ahirete inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan 
(ahiret için hazırlık yapmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helak olursun!”

“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen 
mi vekil olacaksın?”

“Allah’tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyan-
dan daha sapkın kim olabilir?”. Bu ayetlerde geçen “heva” kelimesi 
başka bir ayette, rüzgârın bir nesneyi savurması, nereye düşeceği belli ol-
mayan bir yere sürüklemesi anlamında kullanılmıştır. Kontrol edilmeyen 
arzular insanla şiddetli rüzgarın bir nesne ile oynadığı gibi oynar. Nihaye-
tinde o kişi nereye düştüğünü bilemez.

Hz. Peygamber de ashabına nefsi kontrol eğitimi uygulamıştır. Ku-
düs’te medfun olup fakirin de ziyaret etmiş olduğu Şeddad b. Evs (r.a.)’ın 
rivayet ettiği bir hadiste Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz 
kişi de, nefsini duygularına tabi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup du-
randır”. “men dane nefsehu” ibaresinde geçen “dane”fiili “din” ile aynı 
kökten gelmektedir. Nefsini “din” ile yani “ilahi esaslar” ile kontrol etmek 
anlamındadır. Şu hadiste de bir arzu ve irade eğitimi vardır:

Sizden birinizin arzu ve istekleri, benim getirdiğim esaslara uymadık-
ça iman etmiş olmaz. Bu hadisin şerhinde İbnReceb el- Hanbeli şu tespit-
lerde bulunmuştur: Bütün günahlar, arzu ve şehvetin Allah ve Rasülüllah 
sevgisinin önüne geçirilmesinden kaynaklanır. Nitekim Allah, kitab-ı ke-
rim’inin birçok yerinde müşrikleri, “heva ve hevesine tabi olanlar” olarak 
vasıflandırmıştır. Bid’at olan işler de arzu ve isteklerin şer’i hükümlerin 
önüne geçirilmesinden kaynaklanır.

GAYBIN ANAHTARINI 
BOŞUNA ARAMA

SÜNNETTE 
İRÂDE EĞİTİMİ
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TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Konya’da 2018 yılında 6 bin 
580 adet ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 

toplam 294 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 133 kişi de yaralandı

2018’de kazaların
bilançosu ağır oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü, Konya’nın 
2018 yılı trafik kazalarının istatistiği-
ni çıkardı. Buna göre Konya’da 2018 
yılında 6 bin 580 adet ölümlü ve ya-
ralamalı trafik kazası meydana geldi. 
Trafik kazalarında toplam 294 kişi 
hayatını kaybederken, 11 bin 133 
kişi de yaralandı.

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI
KAZALARDA 6. SIRADAYIZ

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğü’nden yapılan açıklamaya göre 
Konya ilinde 2018 yılında toplam 31 
bin 477 adet trafik kazası meydana 
geldi. Bu kazaların 24 bin 897 ade-
di maddi hasarlı, 6 bin 580 adedi ise 
ölümlü yaralanmalı trafik kazası şek-
linde oldu. Ölümlü yaralanmalı tra-
fik kazası sayısında İstanbul (16 bin 
501), Ankara (12 bin 658), İzmir (10 
bin 390) illeri ilk üç sırada yer alırken 
Konya 6 bin 580 kaza ile 6’ncı sırada 
yer aldı.

Ülkemiz karayolu ağında 2018 
yılında toplam 1 milyon 229 bin 364 
adet trafik kazası meydana geldi. Bu 
kazaların 1 milyon 42 bin 832 ade-
di maddi hasarlı, 186 bin 532 adedi 
ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası 
şeklinde oldu. Yıl içerisinde meyda-
na gelen ölümlü yaralanmalı trafik 
kazalarının yüzde 75’i yerleşim yeri 
içinde yüzde 25’i ise yerleşim yeri dı-
şında meydana geldi.

KAZALARDA 294 KİŞİ 
HAYATINI KAYBETTİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre; 
Konya’da 2018 yılında ölümlü ya-
ralanmalı trafik kazalarında toplam 
294 kişi ölürken 11 bin 133 kişi ya-
ralandı. Konya ili ölü sayısında ve ya-
ralanma sayısında Türkiye genelinde 
5’inci sırada yer aldı. Ölümlerin yüz-
de 44,6’sı kaza yerinde gerçekleşir-
ken, yüzde 55,4’ü kaza sonrasında 
gerçekleşti. Türkiye’de 2018 yılında 
meydana gelen 186 bin 532 adet 
ölümlü yaralanmalı trafik kazası so-
nucunda 3 bin 368 kişi kaza yerinde, 
3 bin 307 kişi ise yaralanıp sağlık 
kuruluşlarına sevk edildikten sonra 
kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün 

içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin 
yüzde 46,9’u, yaralanmaların yüzde 
67,1’i yerleşim yeri içinde gerçekle-
şirken ölümlerin yüzde 53,1’i yara-
lanmaların ise yüzde 32,9’u yerleşim 
yeri dışında oldu.

TRAFİK KAZALARINDA 
ÖLENLERİN YÜZDE 42,9’UNU 

SÜRÜCÜLER OLUŞTURDU 
Türkiye genelinde karayolu ağın-

da 2018 yılında gerçekleşen trafik 
kazalarında ölen kişilerin yüzde 
42,9’u sürücü, yüzde 34,9’u yolcu, 
yüzde 22,2’si ise yaya oldu. Trafik 
kazalarında ölenler ve yaralananlar 
cinsiyetlerine göre incelendiğinde 
ise ölenlerin yüzde 75,9’unun erkek, 

yüzde 24,1’inin kadın, yaralananla-
rın ise yüzde 67,8’inin erkek, yüzde 
32,2’sinin kadın olduğu görüldü.

Türkiye’de 2018 yılında ölümlü 
yaralanmalı trafik kazasına neden 
olan toplam 217 bin 898 kusura ba-
kıldığında kusurların yüzde 89,5’inin 
sürücü, yüzde 8,4’ünün yaya, yüzde 
0,9’unun yolcu, yüzde 0,6’sının taşıt 
ve yüzde 0,6’sının yol kaynaklı oldu-
ğu görüldü. 

Türkiye genelinde karayolu 
ağında meydana gelen 186 bin 532 
ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 
67,7’si gündüz, yüzde 29,7’si gece 
ve yüzde 2,6’sı alacakaranlıkta oldu.
n ONUR KALKAN
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Ermenekli Mustafa Safvet Efendi, ilimden geri durmayan âlim insanlardan biri. Müderrislik icazetini Konya’dan almış, İstanbul’da ilmini geliştirmiş, Os-
manlı’nın son döneminin mihenk taşlarından. Vefatına kadar ilimle uğraşmış, baskılara rağmen gençlere Arapça öğretmiş, evi adeta bir okul olmuştur 

Evi okul oldu, gençleri aydınlattı 
Konya’nın önemli şahsiyetle-

rinden biri de Ermenekli Mustafa 
Safvet Efendi (Safvet Aysu)’dur. 
1877yılında Ermenek’de dünya-
ya gelen Safvet Efendi’nin Babası 
Mustafa Edip Efendi ve büyükbaba-
sı Ahmet Vasfi Efendiler de ulema 
sınıfından ve müderristir. Annesi 
Hanife Hanım da Ermenek’te müf-
tülük yapan bir soya mensuptur.

Safvet Efendi, ilk ve rüştiye tah-
silini memleketinde yaptıktan son-
ra, önce babasından ve diğer Erme-
nek âlimlerinden medrese tahsiline 
başladı. Daha sonra Konya’ya geldi, 
Konya Müftüsü Aladağlı Hacı Ah-
met ve Yalvaçlı Ömer Efendilerden 
okuyarak icazet aldı. İstanbul’da da 
Ödemişli Mustafa Efendi’den hik-
met, Arapkirli Hüseyin Avni Efen-
di’den de tefsir ve belagat okudu. 
Hüseyin Avni Efendi’den icazet 
almaya muvafak oldu. Tahsilini 
ilerletmek amacıyla İstanbul’a gitti. 
1902 yılında açılan ruûs imtihanını 
da büyük bir başarı ile kazandık-
tan sonra, 1904 yılında Beyazıd 
Camii’nde tedrise başladı ve 1916 
yılında talebelerine icazet verdi.

Dârü’t-Tâlim gibi pek çok mü-
essese de hocalık yaptı. Hususi su-
rette Arapça, Farsça ve bu arada 
Şeyh Sâdî’nin Gülistan’ını, Hafız 
Divanı’nı ve Molla Camî’ninBaha-
ristan’ını okuttu. 

1909’daibtida-i hariç derece-
siyle Emir Efendi Hankahı’nda-
NimetzadeDersiyesi Müderrisliği 
tevcih olundu.1919 yılında rüûsu, 
İbtidâi Dâhil derecesine yükseldi. 
Aynı yıl Medreseler İaşe Müdürlü-
ğü, 1336’da Ders Vekâleti azalığı, 
Medreseler Müfettişliği ve Dâ-
rü’l-hikmeti’l-İslâmiyye azalığı va-
zifeleriyle dört yıl kadar memuriyet 
hayatında bulundu ve daha sonra 
bu görevlerinden istifaen ayrıldı.

1340 yılı Huzur Dersleri VII. 
Meclisinde, Debreli Vildan Faik 
Efendi’nin mukarrirliğindebaşmu-
hatap olarak ders-i şerife iştirak etti 
ve bu vazifesi 1925 yılına kadar de-
vam etti.

1908 yılında öğretmen Ayşe 
Şükriye Hanımla evlendi. 1912 
yılında Konya Mebusu olan Mus-
tafa Safvet Efendi, Beyânü’l-Hak 
mecmuasında pek çok ilmî ve dini 
yazıları çıktı. 1920’de Müderrisler 
Cemiyeti’nin kurucularındandır. 
Âlim, fazıl, hakkı söylemekten çe-
kinmeyen, muarızlarının bile takdi-
rine mazhar olan bir zattır.

1924’de tüm Osmanlı medre-
seleri kaldırılınca görevlerinden ay-
rıldı ve Hürriyet ve İtilaf

Fırkası üyesi olduğu için 
1927’de devlet memurluğu yasak-
landı. İstiklal Mahkemelerinde hak-
kında açılan davalardan dolayı yurt 
dışına kaçmak zorunda kaldı. İsmi 
sürgün dilen 150’likler arasında 
bulunuyordu. Önce Bulgaristan’a 
oradan Kıbrıs yoluyla Mısır’a gitti. 
1933 yılında 10. Yıl Affı ile hak-
kındaki suçlamalar düşünce Türki-
ye’ye döndü.

1942 yılında İstanbul, Elma-
dağ Satırcı Sokağında 12 numaralı 
Rum Kilisesi Vakfı’na ait olan bir 
eve kiracı olarak taşındı. Bu evde 
eşi, öğretmen olan kızı ve damadı 
ile birlikte hayatının sonuna kadar 
oturdu. Kalan ömrünü evinde İs-
lamiİlimlere hevesli gençlere ders 
vermekle geçirdi, baskı görmesine 
rağmen derslerini sürdürdü. 

İLMİ YAPISI VE HAYATI 

Eğitime çok önem veren bir ya-
pısı vardır. Âlim, fazıl, hakkı söyle-
mekten çekinmeyen,muarızlarının 
bile takdirine mazhar olan bir hoca 
olarak tanınmıştır. Beyanü’l- Hak 
mecmuasında pek çok ilmi ve dini 
yazılar yayımlamıştır. Anlaşılır, akı-
cı bir yazım dili ve anlatım kabiliyeti 
vardır. Bu yönüyle merhum İlahi-
yatçı-Yazar Enver Baytan, “kıymet-
li hocalardandır” dediği Ermenekli 
Mustafa Saffet Aysu Efendi için 
şunları söylemiştir: “O da ders oku-
tan hoca efendilerdendir. Okuttuğu 
ders hakikaten ders olurdu. İstifade 
yüksek olurdu, bilerek ders oku-
tanlardandı. Anlamadan sarf-nahiv 
okutanlar oluyordu o tarihte.İlm-i 
belagatte kudretliydi. Dil sanatında 
kudretliydi. Mesela, misil kelime-
siyle mesel kelimesi arasında ne 
gibi farklılıklar vardır, bir girer, mü-
kemmel anlatır. Abdullah Taşdelen 
onun talebelerinden biridir. Abdul-
lah hoca Aziz MahmudHüdayi Vak-
fında vazife görmüştür.

Saffet Efendi çok geniş mana-
da okutamadı. Evinin bir odasında 
okutuyordu, oraya kaç kişi sığar? 
Mahdud imkânlardı, ama talebesi-
nin dersi sağlam olurdu. Yani kıy-
metli hocalardandır.” 

Eğitimci-Yazar Hasan Şimşek 
de onun hakkında, “İstanbul’da 
nerede bir din adamına rastlamış 
isem hep bana Saffet Hoca’yı sor-
muşlardır. 19. yy sonunda ve 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde İstanbul’da 
bir marka isimdir” diyerek ilmi yön-
den önemine dikkat çekmektedir. 

HüdâiDergâhının İmamı Ab-
dullah Taşdelen, ders aldığı hocası 
hakkında şunları söylemiştir; “ Biz-
Safet Hoca’da okuduk.

Çok cesur bir insandı. Büyük 
bir âlimdi. Vaktiyle Sultan Vah-
deddin’in huzur hocalığını yapmış, 
huzur derslerinde.Evinde okutur-
du bizi. Okul gibiydi evi. Üç grup 
talebesi vardı okuttuğu evinde. Bir 
grup gelir, bir grup giderdi. Arapça 
okutmak yasaktı o zamanlar. Fakat 
buna rağmen Hoca, hiç çekinme-
den okuturdu.

Bir ara bir komiser geldi kara-
koldan:

“- Efendim! Ben emniyetten 
geliyorum. Arapça okuttuğunuz 
için şikâyet var. Onun için geldim” 
dedi.

Safet Efendi:
“- Bu bir emir mi, yoksa rica 

mı?” diye sordu komisere.
Komiser de ister istemez:
“- Ricadır Efendim” deyince…
Safet Hoca:
“- Peki! Dedi. Madem rica edi-

liyor, üç günlüğüne tatil ediyorum. 
Emir olsaydı, etmeyecektim. Ama 
rica edildiği için üç gün tatil ediyo-
rum. Fakat üç gün sonra yine baş-
layacak derslerimiz” dedi ve öyle de 
oldu!

Üç gün sonra yeniden başladı 
derse, korkusu yoktu kimseden!

Safet Efendi’nin talebelerinden 
birisi de merhum Lütfi İkiz Bey’dir.

Lütfi Bey’in anlattığına göre, 
emniyet takibinden çok rahatsız 
olan Safet Efendi, daha sonra tale-
belerini bir Ermeni mahallesinde 
okutmaya başlar ve böylece takip-
ten kurtulur.

Safvet Efendi’nin nasıl bir dü-
şünce yapısı içinde olduğunu, tek 
gayesinin İslam’a hizmet olduğunu 
en güzel şekilde anlatanlardan biri 
de Mahmut Toptaş Hoca’dır. Yaşa-

dığı bir olayı şöyle anlatmıştır; 
“Ermenekli Saffet Efendi, bir 

gün Sultanahmet Camii’nde öğle 
namazı kılar.Namazdan sonra gö-
revliler ona saygıda kusur etmez-
ler ve avlunun dış kapısına kadar 
uğurlarlar.Müezzinlerin bana an-
lattığına göre o günlerde caminin 
avlusunda mahallenin çocukları top 
oynuyorlarmış.

Top oynayan çocukların çalımlı 
oyunlarının arasından geçerek dış 
kapıya geldik veuğurlarken biraz 
mahcup eda ile hoca efendiye ‘Ho-
cam kusura bakmayın, bu top oy-
nayan çocukları avludan kaç kere 
kovduksa da engel olamıyoruz’ 
dedim. Hoca, bana dönerek; Sakın, 
sakın kovmayın. Namaz kılmıyor-
larsa da yine kovmayın. Kilise çanı-
nın gölgesinde top oynamaktansa 
minarenin gölgesinde, top oyna-
maları daha iyidir” dedi. 

BEYANÜ’L-HAK DERGİSİ 
VE SAFVET EFENDİ

Beyazıd Dersiamlarından Er-
menekli Mustafa Safvet Efendi’nin 
düşüncelerini yansıttığı yayın or-
ganlarını Beyanü’l-Hak dergisi 
olmuştur. Beyanü’l- Hak dergisi, 
Pazartesi günleri çıkan haftalık 
bir dergidir. İlk sayısı İkinci Meş-
rutiyetin ilan edilmesinden sonra 
22 Eylül 1908 tarihinde çıkmıştır. 
Meşrutiyetin ilanından sonra ku-
rulan Cemiyet-i İlmiyye-i İslami-
ye’nin kurucuları tarafından çıka-
rılan derginin kurucuları arasında 
başta Mustafa Sabri Efendi olmak 
üzere Şehri Ahmet Efendi, Mehmet 
Fatîn (Gökmen), Küçük Hamdi (El-
malılı Muhammed Hamdi Yazır), 
Hayret (Adanalı), Mehmet Arif, 
Hüseyin Hâzım gibi kişiler vardır. 
Dergi ilk başta ittihatçıların yanın-
da II. Abdülhamit’e karşıdır ancak 
zamanla yanlışları görüldüğü için  
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden 
kopmuşlardır. Uygulamalarda gör-
dükleri yanlışları zaman zaman 
tenkit etmişlerdir. Ama temkini 
de elden bırakmamışlardır. Çün-
kü İttihatçılardan çekinmişlerdir. 
Siyasete karıştıkları gerekçesiyle 
İttihatçılar kendilerini uyarmışlar, 
onlar da yaptıkları siyasetin “iyiliği 

emretme, kötülüklerden menet-
me” siyaseti olduğunu sık sık vur-
gulamışlardır. Safvet Efendi’de bu 
derginin amaçları doğrultusunda 
yazılar yazmıştır. Beyanü’l- Hak’ın 
siyaset anlayışını İzâh-ı Hakk u 
Hakikat başlığı ile şöyle açıklamış-
tır: “Cemiyet-i İlmiye-i İslâmiye… 
hiçbir siyasi partinin egemenliği 
altında zavallı olmak alçaklığına 
katlanamaz. Ne partiyi ne de kuv-
veti tanımaz. Tanıdığı bildiği daima 
haktır. Cemiyetimiz, İttihat ve Te-
rakki Cemiyetini en güçlü anında 
tanımayarak onunla bağı bulun-
madığınıaçıklamıştı. 31 Mart’ta hiç 
kimsenin silah kaldıran askere karşı 
birşey diyemediği bir anda, onlara 
karşısavunmada ve nasihatte bu-
lunması; İttihat Terakki ile birlikte 
Meşrutiyeti korumaya çalışması, 
hep, Cemiyet-iİlmiye’nintarafsız, 
ama hakkın koruyucusu olduğunun 
güçlü bir delilidir. Öyleyse Cemi-
yet-i İlmiye herhaklının destek ve 
yardımcısı, her haksızın düşmanı-
dır.Kısacası biz: “iyiliği emretmekle 
kötülüğü yasaklamakla” görevli-
yiz... Bu en önemli bir meseledir ve

bunun altından en önemli bir 
siyaset çıkar. İşte bizim izleyeceği-
miz siyaset bu siyasettir. Ne şimdi 
ne degelecekte hiçbir siyasi partiye 
bağlı değiliz ve bağlanmayacağız 
da. Yalnız tekrar edeyim, hakkın ve 
haklının destekçisi, batılın ve haksı-
zın hor göreniyiz.”

Birkaç sayı yazdığı “Medresele-
rimiz” adlı makalesinde zamanının 
büyük ilim ve alim insanlarını ye-
tiştiren medreselerin, kaderine terk 
edilmesini ise şöyle eleştirmiştir, 
“Bir kere tarih-i İslam’ın başında 
nihayetine kadar göz gezdirir isek 
hayat-ı irfanımızda mevcudiyet-i 
milliyemizdeyegane amil-i müessir 
medreselerimizdi. İlk zamanlarda-
Farabi’ler, İbn-i Sina’lar, Fahred-
din-i Razi’ler gibi cihanın, bütün 
alem-i medeniyetin medar-ıfahri 
olan hükema o medreselerden 
yetiştiği gibi bu gün kendilerini 
medar-ı fahr-i ibtihaç tanıdığımız 
bir çok zevatı alikadr dahi yine o 
medreselerden yetişmiş olduğunu 
görüyoruz… Hele son 17-18 se-
nelik bir ihtiram-ı ünvanı altındaki 
ihmal, imtihansızlık medrese haya-
tına vurulmak istenilen darbelerin 
sonuncusu bir bahsi idi… bu med-
reselerde bütün bu fenler tahsil 
oluna gelmekte iken gerek hima-
yesizlik yüzünden ve gerek maka-
sıd-ı aslinin unutulması yüzünden 
düçâr-ı inhitâtı olmuş ve şimdiki 
hale gelmiştir.” 

Safvet Efendi, medreselerden 
beklenilen yararın sağlanması ve 
onların iyi korunması için

üç konuya dikkat çekmiştir: 
1) İslam medreseleri vaktiyle 

hayır sahiplerinin iyi niyetiyle ken-
di mülklerinden vakfettikleri veya 
büyük hükümdarların canlandırıp 
vakfettikleri birtakım hayır kurum-
larıdır. Onlar, hem kendi adlarının 
unutulmaması ve hem de sonradan 
gelenlerin ilim ve irfan öğrenmeleri 
düşüncesiyle yapılmıştır. Öyleyse 
bu medreselerin, eski dönemde 
olduğu gibi kendi hallerine terke-
dilmesi ile eldeki ilim ve eğitim 
araçlarını kötüye kullanmak demek 
olacağından, nasıl bu yol istenmez-
se, onların ortadan kaldırılarak, o 
büyük adamların adlarını millete 
unutturmak da istenilen şeylerden 
değildir.

2) İslam medreselerinin asıl du-
rumlarını ve mimari tarzlarını boz-
madan gözetip korumak, çoğunun 
tarihi değeri açısından, bu milletin 
kutsal ve manevi görevi gereğidir.

3) İslam medreseleri ülkemizin 
her tarafında yapılmıştır: Vilayet-
lerde, sancaklarda, kazalarda hatta 
bazı köylerde bile bulunan birçeşit 
öğretim yuvasıdır. Bugün ülkemiz-
deki mülkiye, adliye memurlarının, 
okul öğretmenlerinin çoğunu med-
reseden yetişenler oluşturduğu gibi 
naibler (kadı vekili), müftüler, mü-
derrisler, vaizler, kısacası şeyhülis-
lamlıkta görevli kişilerden, mahalle 
ve köy imamlarına kadar herkes o 
medreselerden yetişmiştir. Diye-
bilirim ki bugün medreseler olma-
saydı, bu milletin, bu dünyada, bil-
gisizlik içinde bulunacağına

hiç şüphe edilmezdi.
M. Safvet eğitimdeki ikilik 

(mektep-medrese) konusunda da 
düşüncelerini ifade etmiştir. “İyi, 
ciddi ve vakıfane bir düşünce ile 
düşünülürse, bu iki öğretim yurdu 
arasındaki fark, ancak bir ihtisas-
tan başka bir şey olmadığı ortaya 
çıkar. Çünkü medreselerde Arapça 
ve dinî ilimlere nasıl bir özen göste-
rilmiş ve öteki bilimler çıkarılmışsa; 
öteki okullarda da, o okulun şekline 
ve kuruluşuna göre bir ihtisas ku-
ralı geçerlidir” diyerek, şu görüş-
lerde bulunmuştur: “Hükümetin 
resmi dini İslâm dini olduğundan 
ve şerefli hükümdarımızın hilâfet 
ünvanını taşıdığından, bütün İslâm 
âlemi ile ilgilenmesi sebebiyle, tabii 
felsefeyi izlemekte zarar görüleceği 
açıkça bellidir; kurtuluşumuzun ise 
ancak dinî felsefenin öğretilmesiyle 
olacağını, önceden inkâr edenlerle 
birlikte bugün herkes anladı. Öyley-
se kanunlarımız ve yönetimimizde, 
din felsefesi izlendiği takdirde…bu 
öğretim yurtlarını birbirinden ayrı 
tanıttırmaz ve bir ülkede böyle ayrı 
ayrı öğretim şekli olamaz diyenleri 
de sanırım susturur. Özellikle Av-
rupa Cizvitlerinin yöntemiyle İslâm 
dininin izlediği yol arasında yerden 
göğe kadar büyük bir fark bulun-
duğunu, İslâm dininin Meşrutiyet’i 
nasıl bir aşkla kucakladığı açıkça 
gösterir...”

Ona göre ahlak insanlık için 
en önemli konuların başında gelir. 
Onun, Beyanü’l-Hak dergisindeki 
yazılarında ele aldığı her konunun 
temelinde ahlak bulunmaktadır. 
olaylara bakışı “İslam ahlak” an-
layışı çerçevesinde olmuş, o, diğer 
olay ve olguları batılılaşma, yenileş-
me, İstibdat ve meşrutiyet, bilimin 
gelişmesi, medreseler vb. konuları 
hep ahlaki bir çerçevede ele alarak 
yansıtmıştır. Toplumda meydana 
gelen ahlak zafiyetlerini toplumun 
yıkılması için başlıcagerekçe olarak 
görmüştür. Toplum ve devlet için 
vazgeçilmez olan en önemli konu-
nun halkıniyi bir ahlakla ahlaklan-
masıdır. Devlette, bireylerin ahlaki 
olgunluğunu her şeyinüstünde tu-
tar. Bu nedenle de toplumda halkı 
oluşturmak eğitimle, eğitimin sağ-
lanmasınıise devlet ve hükümete 
vermektedir. O, bu konuda “devle-
tin en önemli vazifesi ahlakahizmet 
etmektir. “Milletler ne kuvvetleriy-
le,servetiyle, zenginlikleriyle, ne de 
kanunla yaşamazlar belki ahlakla 
yaşarlar” diyerek bu duruma dikkat 
çekmiştir. 

Yazılarını sade bir dille kaleme 
almasının yanında, yazılarında sık 
sık iki zıt olguyu ya da olayı karşı-

laştırma yaparak okuyucularının 
zihninde kendi doğrusunu net ve 
açık bir şekilde ortaya koymasına 
çalışmıştır. Medreseler dışında da 
Mebde-i Feyz, Ulviyyet ve Mer’iy-
yet-i Kanun, Düşüncesizlikler, İsko-
lastik, Bizde Yenilikler, Osmanlılık 
ve İslamiyet, izah-ı Hak ve Hakikat, 
Latife Latif Gerek, Ahlaksızlığımızın 
Vahim Neticeleri, Emniyet-i Amme 
Doğruluktadır, Memleketimizde 
Kanunsuzluk, Hakka Karşı Meslek, 
Meclis-i Mebusanda Softalar, Te-
miz YürekliKöylü, Düşünceler gibi 
makaleleri mevcuttur. 

VEFATI 
20.3.1964 tarihinde İstan-

bul’da vefat eden Mustafa Safvet 
Efendi, Lütfı İkiz Bey gibi talebele-
rinin katıldığı bir cemaatle Anadolu 
yakasına geçirilerek Küplüce Ha-
ziresi’nde toprağa verilir. Vasiyeti 
gereği cenazesi cenaze arabasına 
konulmamıştır. Yine aynı sebeple 
cenaze namazı Beşiktaş Sinan Paşa 
Camii’nde çok kalabalık bir cemaat 
tarafından kılınmıştır. Namazdan 
sonra tabutu eller üzerinde taşı-
narak motora bindirilerek Anadolu 
yakasına Beylerbeyi’ne getirilmiş, 
motor sahipleri bu taşımadan ücret 
almamış ve “Böyle bir ulemanın 
cenazesini taşımak bizim için bir 
şereftir” demişlerdir. 

Cenaze daha sonra yine eller 
üzerinde ve tekbir sesleri ile Küp-
lüce’ye kadar taşınmıştır. Dönemin 
İstanbul Müftüsü cenazenin tekbir-
lerle taşınması sırasında Saffet Ho-
ca’nın damadına “Benden buraya 
kadar ben

başımdan korkarım” diyerek tö-
renden ayrılmak zorunda kalmıştır.

Eşi Şükriye Hanım da 1962 yı-
lında vefat etmiştir. 

Mustafa Safvet Hoca’nın Faruk 
(Oralbi, d. 1910), Fazıl (Aysu,d. 
1912), Fatma Fahriye (Aysu, son-
radan Gürelliler, d. 1914) ve Fahir 
(Aysu, d. 1921) adlarında üç erkek 
bir kız olmak üzere dört çocuğu 
oldu. 

Kabrini ziyaret sırasında tarafı-
mızdan tespit edilen kabir taşı kita-
besi şöyledir:

BeyazıdDersiâmlarındanEr-
menekli Hoca Safet EfendiVefatı: 
20.3.1964.

Çocuklarının dördü de zor şart-
lar altında yetişmişlerdir. 

Annelerine İstanbul içerisinde 
öğretmenlik görevi verilmemiş, 
İstanbul Milli Eğitim Müdürüne ha-
tırlı birisinin özel ricasıile o zaman-
lar köy olan Anadolu Kavşağı’nda 
öğretmenlik yaptırıldığı bir dönem-
de eğitimlerini tamamlamışlardır. 
Bunlardan Fazıl Aysu (1912-2013) 
ülkemizin sayılı mimarları arasına 
girerek İnönü Stadyumu, Spor Ser-
gi Sarayı, Ali Sami Yen Stadı gibi 
birçok mimari esere imza atmıştır. 
Kızı Fatma Fahire Gürelliler (1914-
1992) öğretmen olup 1955-1974 
yılları arasında Özel Devrim Oku-
lu’nu işletmiştir. 

Bir diğer oğlu Faruk Oralbi 
(1910-1971) avukatlık yapmıştır. 
En küçük oğlu Fahir Aysu (1921-
1991) ise iç mimardır.
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Halı yıkamacılarda bayram yoğunluğu 

Minik ellerden büyük samimiyet

Konya’daki halı yıkamacılar 
bayram mesaisi yapıyor. Ramazan 
Bayramına sayılı günler kala ev 
hanımlarında temizlik telaşı başla-
dı. Bu telaşsa en çok halı yıkamacı-
larının yüzünü güldürdü.

Ramazan Bayramı nedeniyle 
halı yıkama yapan iş yerlerinde 
büyük yoğunluk yaşanıyor. Bay-
ram yoğunluğu nedeniyle çalışma 
mesaisini gece ve gündüzlü olarak 
çift vardiyaya çıkaran halı yıkama 
iş yerleri, bu şekilde gelen halıları 
bayrama yetiştirmeye çalışıyor. 
Yoğun bir telaşın olduğu halı yıka-
macılarda, bayram akşamına ka-
dar mesailer devam edecek. Halı 
yıkamacılarda yaşanan yoğunluk 
esnafların yüzünü güldürdü.

‘YOĞUN BİR ŞEKİLDE 
ÇALIŞIYORUZ’

Bayrama son bir hafta kala 

daha çok yoğun olduklarını söy-
leyen Uçan Halı Yıkama Firma 
yetkililerinden Yakup Kurt, “Bay-
ram haftasına girmiş durumdayız. 
Bayram yoğunluğu başladı. Yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. Sabah 8 de 
işyerimizi açmamız ile birlikte yo-
ğun mesaimiz başlıyor.

 Müşterimi memnuniyeti ön 
planda tutarak hızlı bir şekilde ça-

lışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Bayram öncesi yoğun bir mesai 
harcıyoruz. Halı geldiği zaman ha-
lıda leke kontrolü yapıyoruz.

 Halı kuruyup paketleneceği 
zaman da leke kontrolü yapıyoruz. 
Tek tük lekeler gözden kaçabiliyor, 
müşterilerimiz bize tekrar geri dö-
nüş sağladıkları zaman tekrardan 
halıyı alıp ücretsiz şekilde yıkayıp 

teslim ediyoruz. Kaliteli ilaçlar ve 
son teknoloji makinelerde halı yı-
kamaları gerçekleştiriyoruz” diye 
konuştu.

‘GECE GÜNDÜZ VARDİYALI 
YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ’

Bayram öncesinde günde 750-
800 metre civarında halı yıkadık-
larını ve bu sayının bayram önce-
sinde artığına dikkat çeken Kurt, 

“Bayramdan önceki günlerde gün-
lük bin, bin 500 ve 2 bin 500 met-
re civarında halı yıkıyoruz.

 Halıların metrekaresini 4,5 TL 
yıkıyoruz. 

Müşterilerimize her türlü ko-
laylığı sağlıyoruz. Gece gündüz 
vardiyalı yoğun şekilde çalışıyoruz. 
Amacımız daha güzel ve kaliteli 
hizmet vermektir.

 Bayramın tüm hanelere, tüm 
gönüllere, ülkemize, İslam dünya-
sına ve insanlığa, huzur, saadet, 
selamet getirmesini; İslam alemiy-
le birlikte tüm insanlığa hayırlı ol-
masını Rabbimden temenni ediyor 
tüm Konyalı hemşerilerimin şim-
diden Ramazan Bayramını kutlu-
yorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Konyalı berberlerde bayram yoğunluğu yaşanı-
yor. Berberler müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için randevulu şekilde çalışıyor

Berberler bayram 
öncesi mesaisinde

Her bayram gelenekselleşen 
berberde tıraş olma adeti Ramazan 
Bayramı öncesi arife günü de ger-
çekleşiyor. Müşterilerini bayrama 
hazırlamaya çalışan berberlerde 
bayramın bereketi ve yoğunluğu 
yaşanıyor. Yaklaşan Ramazan Bay-
ramı öncesinde müşteri yoğunluğu 
yaşayan esnafların başında gelen 
erkek berberleri ihtiyaca cevap 
verebilmek için gece geç saatlere 
kadar mesai yapmaya başladı. Bay-
ram dolayısıyla müşteri yoğunluğu 
artan berberler gece geç saatlere 
kadar açık kalırken Konya Berber-
ler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli 
Baranok  her bayram olduğu gibi bu 
bayram öncesi de bayrama bir hafta 
kala yoğunluklarının giderek artış 
gösterdiğini söyledi. 

‘EN İYİ HİZMET VEREBİLMEK 
İÇİN UĞRAŞIYORUZ’

Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası Başkanı Veli Baranok, Bay-
ram namazına kadar dükkanlarını 
kapatmayarak müşterilerine hiz-
met vereceklerini dikkat çekerek, “ 

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının 
sonlarına yaklaşırken, vatandaşımı-
zın bayram hazırlıkları da başladı. 
Kişisel bakımlarını yerine getirmek 
isteyen vatandaşlarımız bayrama az 
bir süre kala soluğu berber ve ku-
aförlerde alıyor. 

Bizler müşterilerimize en iyi hiz-
meti verebilmek adına üyelerimiz 
ellerinden gelen kolaylığı sunuyor-

lar. Müşterilerimizin mağdur olma-
ması adına bayram namazına kadar 
dükkanlarında hizmet verecekler. 

Üyelerimizin gece geç saatlere 
kadar işyerinde mesai yapıyorlar. 
Bayrama güzel bir görünümle gir-
mek isteyen vatandaşlarımız işyeri-
mize yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

‘RANDEVULU TRAŞA 
GELSİNLER’

Bayrama kısa süre kala işyerinde 
artış olduğuna dikkat çeken ve traş 
olmaya gidecek olan vatandaşların 
mutlaka randevu almaları gerektiği-
ne dikkat çeken Baranok,“Bayrama 
sayılı günler kala yoğunluğumuz 
arttı. Bizler tıraş olacak vatandaşla-
rın son güne kadar beklememelerini 
rica ediyoruz. Bizler yoğunluğa yeti-
şebilmek için salonlarımızı gece geç 
saatlere kadar açık tutuyoruz. Müş-
terilerimizden tıraşlarını son güne 
bırakmamalarını ve gelmeden önce 
randevu almalarını rica ediyorum. 
Bu vesile ile Tüm İslam aleminin ve 
Konyalı hemşerilerimin Kadir Gece-
sini ve Ramazan Bayramını kutluyo-
rum”dedi. 

Bayram öncesi berbere gelme-
nin gelenek olduğunu dile getiren 
Hüseyin Kızıltuğ “Bayram öncesi 
traş olduk. 

Daha önceden olsak bile gelenek 
oldu arife günleri de geliyoruz. Bay-
ramda haliyle berberde tıraş olmak 
daha güzel oluyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da özel bir kreş ve gün-
düz bakım evinde eğitim gören 
öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine 
yardım eli uzandı. Minicik ellerden, 
sevgi dolu kalplere sıcacık bir do-
kunuş. Bu dokunuş sizi unutmadık 
hep yanınızdayız demek aslında on-
ların tabirince. Nisan Güneşi Kreşi-
nin Minik öğrencileri hazırladıkları 
ramazan kolileri ile veren el ile alan 
el arasında köprü kuruyor, Rama-
zan ayının küçük ama koca yürekli 
insanları, sevgili peygamberimizin 
sünnetini en güzel şekilde yaşama-
ya çalışıyorlar.

Bu kapsam kurum Değerler Öğ-
retmeni Raziye Büyükyangöz “Ayeti 
Kerimede yüce Allah ‘Ey iman eden-
ler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve 
yerden sizin için çıkardıklarımızdan 
Allah yolunda harcayın…’ diyerek 
sadakanın önemine vurgu yapmak-
tadır. Sadaka sadece maddi olarak 

değil gülümseyerek, selam vererek 
yapılan İslam’ın paylaşmayı, kay-
naşmayı ve yardımlaşmayı vurgu-
layan, gönüllere dokunan ibadetidir. 

 Bizler de verilen sadakaların 
önemine vurgu yapmak ve gelecek 
nesillerimize bu güzellikleri aşıla-

mak için Nisan Güneşi ailesi olarak 
öğrencilerimizle birlikte hazırladığı-
mız Ramazan kolilerini yardım ku-
ruluşları aracılığı ile ihtiyaç sahiple-
rine ulaştık. Minicik ellerden, sevgi 
dolu kalplere sıcacık bir dokunuş 
gerçekleştirmiş olduk. Bu dokunuş 

sizi unutmadık hep yanınızdayız de-
mek aslında onların tabirince . Ve-
ren el ile alan el arasında kurulan bu 
köprüde öğrencilerimiz; minicik el-
leriyle büyük işler başardıklarını bir 
kez daha gösterdiler” diye konuştu.
n HABER MERKEZİA

İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Konya Büyük-
şehir Belediyesinin su ve yol üc-
retlerinde yeni bir düzenlemeye 
gidilerek, indirim yapılması ge-
rektiğini ifade etti. Yerel seçimler 
sonrasında bazı şehirlerdeki Bü-
yükşehir Belediye Başkanlarının 
halkın ekonomisine katkı sağla-
yan indirimlerini, Konya halkının 
da hak ettiğini belirtti. Yokuş, ko-
nuya ilişkin yapmış olduğu açıkla-
mada, “Yerel Yönetim Seçimleri 
sonrası ülkemizde başta bazı Bü-
yükşehir Belediyeleri olmak üze-
re birçok Belediye su ve taşıma 
ücretlerinde ciddi indirimler yap-
mıştır. Bu indirimler de halkın bir 
nebze nefes almasını sağlamıştır. 
Konya halkı da indirimli su ve yol 

ücretlerini hak ediyor. Türkiye 
genelinde AK Partinin kazandı-
ğı Büyükşehir Belediyeleri için-
de yüzde 70 oranında oy alarak 
en yüksek desteği alan belediye 
Konya Büyükşehir Belediyesidir. 
Konyalılar su ve yol ücretlerinde-
ki yükün azalmasını yeni belediye 
başkanından beklemektedir. Bu 
sebeple, Konya halkı ekonomik 
sıkıntıların artığı bu yıllarda biraz 
olsun rahatlamak istiyor. Seçimde 
Büyükşehir Belediye başkanlığına 
seçilen Uğur İbrahim Altay’ın bu 
taleplere kayıtsız kalmayacağını 
düşünüyoruz. Bize kadar ulaşan 
Konyalı hemşerilerimiz bu husus-
ta destek istemektedir” ifadelerini 
kullandı.
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Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, OpenZeka tarafından dü-
zenlenen ve son teknoloji ürünü 
sensörler ile yapay zeka algoritma-
larının otonom araç uygulaması 
üzerinde geliştirilmesini amaçlayan 
‘MARC Mini Otonom Araç Yarış-
masında’ birincilik elde eden KTÜN 
RAC-LAB ekibine teşekkür belgesi 
verdi.

Rektörlük makamında düzen-
lenen törene, ekibin akademik 
danışmanlarından Dr. Öğr. Üyesi 
Akif Durdu ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer 
Kaan Baykan, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümü öğrencile-
rinden Erol Öztürk, Mehmet Dura-
maz, Yunus Emre Dursun, Osman 
Karagülle ve Bilgisayar Mühendis-
liği bölümü öğrencilerinden Mer-
yem Afife Mutluer ile İrem Nur 
Yoldaş katıldı.

Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, 
yaptığı konuşmada, kazanılan ba-
şarıların verilen eğitimin kalitesini 

yansıttığını ifade etti. Türkiye’nin 
gelişimi için nitelikli proje geliştiren 
öğrencilere ihtiyaç olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Özçelik, öğrencilere 
kariyer planlamaları konusunda 
tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Öz-
çelik: “Üniversitemizin tanınırlığı 
açısından elde edilen başarılar bü-
yük önem taşıyor. Üniversitemizde 
görmüş olduğunuz eğitim ve yete-
neklerinizle girişimci olarak kendi 
firmanızı kurabilir ve sektörde önde 
gelen firmalara sahip olabilirsiniz. 
Bu anlamda sektördeki önemli fir-
malarda staj yapmak da sizlerin 
yetişmesi adına ciddi katkılar sağ-
layacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle 
RAC-LAB ekibi olarak elde ettiğiniz 
başarıyla üniversitemiz adına gurur 
duyuyor ve başarılarınızın devamı-
nı diliyorum.” ifadelerini kullandı. 
Ardından RAC-LAB ekibi teşekkür 
belgelerini Rektör Prof. Dr. Babür 
Özçelik’in elinden aldı.
n HABER MERKEZİ

Yokuş’tan belediyeye su 
ve yolda indirim çağrısı

Rektör Özçelik’ten birinci 
olan ekibe teşekkür
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KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, üreten, ihracat yapan, Konya’ya her yönüyle katma değer 
sağlayan ve İSO 500’de yer alarak Türkiye’nin devleri arasına adını yazdıran Konya firmalarını tebrik etti 

‘İnşallah bu sayı
her geçen yıl artar’

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak, İstanbul Sa-
nayi Odası (İSO) tarafından her yıl 
düzenli olarak yapılan “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araş-
tırmasının 2018 sonuçlarında yer 
alan Konyalı firmaları tebrik etti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama 
yapan ve “Üreterek, ihracat yaparak 
ve Konya’mıza her yönüyle katma 
değer sağlayan Konya firmalarımı-
zı bu başarılarından dolayı kutlu-
yorum” diyen KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, ISO 500 lis-
tesine giren Konyalı firma sayısının 
her geçen yıl artış gösterdiğini ve 
bu durumun gurur verici olduğunu 
söyledi.

Konya’nın değerlerinin Türki-
ye’ye namzet olduğunu vurgulayan 
Başkan Karabacak, “Bu yıl listede 
44. sırada yer alan Konya Şeker, 
134. sırada yer alan Panagro Tarım 
Hayvancılık Gıda Sanayi, 143. sıra-
da yer alan Eti Alüminyum, 299. sı-
rada yer alan Aydınlar Yedek Parça, 

356. sırada yer alan Kangal Termik 
Santral ve 429. sırada yer alan Ova 
Un Fabrikası’nı tebrik ediyor, fir-
malarımızın tamamıyla gurur duy-
duğumuzu ifade etmek istiyorum” 
dedi.

Başkan Karabacak açıklamasın-

da, “Bizleri gururlandıran, her daim 
üretip, dünyaya satan firmalarımızı, 
yöneticilerini, çalışanlarını tebrik 
ediyorum. 

İnşallah bu sayı her geçen yıl 
daha da artar ve Konya’da ilk 500’te 
ağırlığını daha da hissettiren bir şe-

hir olur. KONESOB olarak üretim 
bilinci ile geleceğe emin adımlarla 
ilerleyen tüm sanayicilerimizi ve 
Konya firmalarımızı kutluyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz” ifadele-
rini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Konya Şubesi tarafından 
geleneksel iftar programı düzen-
lendi. Öncü Sosyal Tesislerinde dü-
zenlenen iftar programına Konya 
Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Harita Kadastro Mühen-
disleri Odası (HKMO) Şube Başkanı 
Prof . Dr. Fatih İşcan, Şehir Plan-
cıları Odası Konya Şube Başkanı 
Münir Günay,  Makina Mühendis-
leri Odası (MMO) Konya Şube Eski 
Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy, 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Ha-
kan Altun, ile çok sayıda protokol 
üyesi ve davetliler katıldı.

‘YERLİ OTOMOBİL
FABRİKASININ KONYA’YA 

KURULMASINI İSTİYORUZ’ 
 İftar programında konuşan 

Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Ha-
kan Altun, “ 31 Mart’ta ülke ge-
nelinde yerel seçimlerimizi ger-
çekleştirdik. Konya ve bölgemizde 
seçilen tüm belediye başkanlarına, 
meclis üyelerine, muhtar ve azala-

ra buradan hayırlı olsun diyor ve 
başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nımız büyükşehirler arasında yak-
laşık yüzde  71 gibi en çok oy oranı 
ile seçilmiştir. Geçmiş yıllardan bu 
yana sanayi alanında en az devlet 
yatırımı alan Konya’mıza bu oyun 
karşılığını gerek Hükümetimizden 
gerekse belediyemizden biraz ay-
rıcalıklı hizmet olarak görmek is-
tiyoruz. Bunlardan ilki son yıllarda 
ülke gündeminden düşmeyen yerli 
otomobilin üretim tesisinin bölge-
mize kurulmasıdır. Başta otomotiv 

yan sanayisi olmak üzere bulundu-
ğu tarım makinaları, gıda makina-
ları, vinç ve asansör ekipmanları 
gibi girdiği her sektörde ülkemizde 
önde gelen illerinden olması ne-
deni ile yerli otomobil fabrikasının 
Konya’mıza kurulması hakkımız 
olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca 
ilçelerimizde sanayi merkezlerin 
artması için Yatırım Teşvik Bölgesi 
durumunun illere göre değil, ilçe-
ler baz alınarak yeniden düzenle-
me yapılmasını talep ediyoruz. Bu 
sayede bölgemize uluslararası ve 
ulusal firmaların gelmesinin önü 

açılmış olacaktır. Yine Başta Bü-
yükşehir belediyesi olmak üzere, 
bölgemizde bulunan kamu kurum 
ve kurumlar tarafından yapılacak 
olan yatırımların ülkemizin bulun-
duğu durum göz önüne alınarak 
mantıklı, akılcı ve sürdürebilir ol-
masını talep etmekteyiz. Bu doğ-
rultuda kaynakların üretime dayalı, 
istihdam arttırıcı, sürdürebilir eko-
nomiyi sağlayıcı ve nitelikli insan 
yetişmesini sağlayacak yatırımlara 
aktarılmasını gerektiğini düşün-
mekteyiz. 

Yapılacak yatırımlara en güzel 
örnek olan ve temeli atılan Aselsan 
Silah Fabrikasının ilimizde kurul-
masında emeği geçen herkese bu-
radan teşekkür ediyorum. Temeli 
atılan bu fabrikanın da bir an önce 
yapılması şehrimiz için büyük bir 
önem taşımaktadır. 

Şu anda sadece 1. etabı yapıl-
ması planlansa da bölgemizdeki 
nitelikli iş gücünü arttırılması için 
en kısa zamanda diğer etapların 
yapım kararları da alınmalıdır” ifa-
delerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

MMO iftar programında buluşturdu

‘Konya Şeker, hepimizin gururu oldu’ ‘Konya Şeker çiftçinin yüzünü ağarttı’
İstanbul Sanayi Odası’nın 

her yıl açıkladığı İlk 500 Sa-
nayi Kuruluşu listesinde uzun 
süredir ilk 100 içerisinde yer 
alan Konya Şeker, bu yıl Ana-
dolu Birlik Holding bünyesin-
deki Panagro, Kangal Termik 
Santrali ve Soma Termik Sant-
rali’nin de ilk 500 kuruluş içe-
risinde yer almasıyla büyük bir 
başarıya imza atmış oldu. 

Anadolu topraklarından fi-
lizlenip Anadolu Birlik Holding 
çatısı büyüyen bu önemli ba-
şarının temelinde Konya Şeker 
ve Konya Şeker’in asıl sahibi 
olan Konyalı çiftçilerin yer al-
dığını belirten Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğ-
lu, Konya Şeker Yönetim Kurulu 
Başkanı Recep Konuk’un lider-
liğinde elde edilen bu başarıyı 
çiftçiler olarak tebrik ettiklerini 
söyledi. 

Tüm Altınekin çiftçileri adı-

na açıklama yapan Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağ-
nıcıoğlu, “Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları içerisine adını 
adeta kazıyan Konya Şeker’imiz, 
her yıl listede zirveye biraz daha 
yaklaşıyor. Diğer yandan bu yıl 
bu birlikteliğin diğer iştirakleri 
de Türkiye’nin devleri arasına 

adını yazdırmayı başardı. Te-
meli toprağa dayanan, teme-
linde üretim olan ve sağladığı 
katma değerle hem Konya çift-
çisine, hem de ülke ekonomi-
sine katkıları yadsınamaz olan 
Konya Şeker’imizi tüm çiftçile-
rimiz adına tebrik ediyoruz.

 Bu başarıda var olan birlik-
telik kadar, bu birlikteliği sağla-
yan ve şartlar ne olursa olsun 
üretmekten vazgeçmeme ka-
rarlılığını gösteren Başkanımız 
Recep Konuk’a da tüm Altıne-
kin çiftçileri adına şükranlarımı 
sunuyorum. 

Bu başarı çiftçilerimizin, bu 
başarı üreticilerimizin, bu başarı 
Konya’mızındır.

 Daha nice başarılı, yatırım-
larla dolu yıllara hep birlikte 
ulaşmayı Allah bizlere nasip et-
sin” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

İSO (İstanbul Sanayi Oda-
sı) ilk 500 listesi açıklandı. Bir 
çiftçi kooperatifi iştiraki olan 
Konya Şeker, kendisi ile birlikte 
listede 4 şirketiyle yer aldı. 

Meram Ziraat Odası Baş-
kanı Murat Yağız, bir açıklama 
yaparak Konya Şeker’i kutladı 
ve Konya Şeker’in başarısının 
mimarı olan Recep Konuk’a te-
şekkür etti.

Yağız açıklamasında “Kon-
ya’mızdan İSO İlk 500 Liste-
sinde 7 firma yer almıştır. 

Fakat bizi asıl sevindiren ise 
bu 7 firmanın 4 tanesinin bir 
çiftçi kooperatifi kuruluşu olan 
Konya Şeker ve Konya Şeker’in 
şirketlerinin olmasıdır.

 Konya Şeker’i bir tek fab-
rika olarak alan ve çiftçiden bir 
delikli kuruş toplamadan ve 
ödemelerini de zamanında ve 

fazlasıyla yaparak 45 tesis ya-
pan Recep Konuk’a teşekkür 
etmeyi bir çiftçi kuruluşu ola-
rak sorumluluk addediyoruz. 

Konya Şeker bu listede bü-
tün çiftçileri onurlandıracak bir 
şekilde 4 şirketiyle yer almıştır. 

Ayrıca, modern zamanların 

3 önemli stratejik sektörlerin-
den birisi olarak kabul edilen 
enerjide ise iki santrali ile bu 
listede alması, bir çiftçi koo-
peratifinin neleri başaracağını 
da göstermesi bakımından an-
lamlıdır. 

Daha nice başarılara te-
mennim ile bizi gururlandıran 
Konya Şeker’imizi ve Başkanı 
Recep Konuk’u kutluyor, çift-
çilerimizin neleri başardığını, 
tarım ve gıdada bu ülkede ne-
lerin başarılabileceğini görmek 
isteyenleri Konya’mıza davet 
ediyor. 

Bütün çiftçi kardeşlerimize 
bolluk ve bereket diliyor, liste-
ye girmeyi başaran bütün Kon-
yalı firmalarımızı da kutluyor, 
kamuoyumuzu saygıyla selam-
lıyorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
bu haftaki Selçuklu Salı Soh-
betleri’nde, “Şair-Yazar Kâzım 
Öztürk’e doğumunun 70’inci 
ve yazarlık hayatının 43’üncü 
yılında Şükran Gecesi” dü-
zenlendi.Tarihçe-i hayatını 
hatıralar ve şiirlerle anlatan 
şair-yazar Kâzım Öztürk, söz-
lerine Konya Aydınlar Ocağı 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü’ye 
ve katılımcılara teşekkür ede-
rek ve “Burası Dost Sofrası” 
adlı şiirini okuyarak başladı. 
Öztürk, 29 Mayıs 1949 yılın-
da Konya’da eski adı Küçük 
Aymanas olan Kalfalar Ma-
hallesinde doğduğunu, İlko-
kul ve İmam Hatip Okulunu 
bitirdikten sonra İzmir Yüksek 
İslam Enstitüsü’nden mezun 
olduğunu söyledi. Aymanas’ın 
“Büyük Aymanas” ve “Küçük 
Aymanas” diye ikiye ayrıldığı-
nı kaydeden Öztürk, Aymanas 
mahallesi hakkında şu bilgile-
re yer verdi: “Semt, Karaman 
Caddesi ile Ahmet Özcan ve 
Taş Cami Uzun Harmanlar 
Caddeleri arasında kalır. Bu 
mahallenin isminin halk ta-
rafından; “Ayminas” olarak 
bilinen bir gayri Müslim’den 
geldiği söylenir. Aymanos, 
XV. yüzyılda Konya’ya bağlı 
bir köydür. Ahalisi,16.yüzyıl-
da, öşürden muaf olmak için 
Konya merkezine göç etti. Bu 
nedenle Aymanos, Konya’nın 
sayfiyesi haline geldi.”

ESKİDEN STRES 
NEDİR BİLMEZDİK

Hatıralarını “Çocukluk, öğ-
rencilik, öğretmenlik, yazarlık 
ve şairlik” olarak beş kısımda 
anlatan Öztürk, “Çocukluğu-
muzda stres bilmezdik, psiko-
lojimiz de bozulmazdı. Stres, 
psikoloji bozulmasını ben, be-
ton kalıplara sıkışıp kalmaya, 
toprakla haşır neşir olmamaya 
bağlıyorum” diyerek “Çocuk-
luğumun Konya’sı” adlı şiirini 
okudu. Mahalle camisini an-
latırken “Fergap, perşembe-
lik, ezan okuma, müezzinlik 
yapma yarışı”nı da anlatan 
Öztürk, ilk Kur’an hocasının 
Mustafa Efendi (Mustafendi 
Hoca) olduğunu ifade ederek 
şunları dile getirdi: “Camiyi 
açıp kapatmak, sobasını yak-
mak zevkti benim için. Ama 
tabut içerde olduğu ve tahta 
minareye tabutun yanından 
çıktığımız için tabuttan kor-
kardım. Bütün işleri isteyerek, 
severek yapardık.”

MAHALLENİN 
BEKÇİSİ BAKKAL AMCA
Mahalle bakkalından da 

bahseden Öztürk, Bakkal Am-
ca’yı şu sözlerle ifade etti: 
“Çaybaşı’nda mahalle bakka-
lımız vardı. 

Bakkal; bekçiydi, mektup 
taşıyıcısıydı, mahallenin na-
musuydu! Adres sormak iste-
yenler bakkala gelirdi. Gelin 
veya damat adaylarını önce 
bakkaldan sorarlardı. Ayma-
nas’ta bakkal olmadığı için bir 
kilo toz şeker almak için Çay-
başı’na Bakkal Hasan Ağa’ya 
giderdik.

 Marketler açıldı, bakkallık 
o zaman öldü! Marketlerle bir-
likte borç defterleri de tarihe 
karıştı.”

14 yaşında önce babasının, 
sonra annesinin vefat ettiği-
ni ve kabirlerinin Hacı Fettah 
Mezarlığında olduğunu dile 
getiren Öztürk, yetim ve ök-
süz kalmanın acısını, anne ve 
babasızlığın nasıl bir duygu 
olduğunu hayatı boyunca his-
settiğini belirterek öğrencilik 
ve öğretmenlik yıllarındaki 
hatıraları da paylaştı. 

Eski Sebze Hali yanında 
bulunan Necati Bey İlkoku-
lu’nda okuduğunu, İslâm ada-
bı ile sabrı, küfürsüz konuş-
mayı ve çalışmayı, eski Konya 
Belediye Başkanı merhum Ah-
met Hilmi Nalçacı’nın babası 
Ali Rıza Nalçacı’dan öğrendi-
ğini ifade eden Öztürk, “Biz 
okula komşuların verdiği elbi-
se, ayakkabıyla okula giderdik.

 Fakirlik vardı, yoksulluk 
diz boyuydu. 

Nalçacı, teneffüslerde ço-
cuklara namaz, sure ve duala-
rı öğretir, cebinde taşıdığı acı 
biberi de küfreden öğrencile-
rin ağzına sürerdi. Ondan çok 
şey öğrendim” dedi.Yazarlık 
hayatını çeşitli dergi, mahalli 
gazeteler ile radyo ve tv’lerde 
programlar yaptığını da dile 
getiren Öztürk, sohbetinde 
daha çok şairlik yanını ön pla-
na çıkartarak şiirler de okudu.

İl Halk Kütüphanesi’nde 
gerçekleştirilen Şükran Gece-
si’nde Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, Şair-Yazar Kazım Öz-
türk’ün teşekkür plaketini ve 
kitap hediyesini Selçukya Kül-
tür Sanat Derneği Başkanı Av. 
Fatma Şeref Polat’la birlikte 
takdim etti. 
n HABE MERKEZİ

Aydınlar Ocağı’ndan 
Kâzım Öztürk’e vefa

Bekir Kağnıcıoğlu Murat Yağız

Muharrem Karabacak

AZİZ HAKAN ALTUN
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‘Sistemli çalışma 
başarı getirdi!’

Konyaspor Futbol Akademisi’nde 
2018-2019 sezonunun tamamlanmasının 
ardından Akademi Menajeri Taner Ay, 
açıklamalarda bulundu. Konyaspor’un 
uzun vadede başarılı olması için çalış-
malar yürüttüklerini ifade eden Ay, “Son 
dönemlerde yakalanan başarılar sistemli 
ve programlı çalışmaların sonucunda 
alınmıştır” dedi

 Son dönemde milli takıma gönder-
diği oyuncular ve liglerde elde ettiği ba-
şarılar ile dikkat çeken Konyaspor Futbol 
Akademisi’nde Akademi Menajeri Taner 
Ay sezon değerlendirmesi yaptı. Yapılan 
projeler hakkında bilgi veren Ay, konuş-
masının ardından akademiye imkan sağ-
layan ve destek veren Konyaspor Kulüp 
Başkanı Hilmi Kullak’a teşekkür etti.

SİSTEMİ ÇALIŞMANIN SONUCU
Konyaspor Akademi Menajeri Taner 

Ay’ın yaptığı değerlendirmeler şu şekil-
de; “Konyaspor Futbol Akademisi olarak 
2018-2019 sezonunu geçen hafta oyna-
dığımız müsabakalar ile sonlandırmış 
bulunmaktayız. Akademi olarak günlük 
ve geçici başarılardan daha çok Kon-
yaspor’un geleceğini sağlam temeller 
üzerine kurmak geleceğe her anlamda 
yatırım yapmak en önemli hedefimizdir. 
Son dönemlerde yakalanan başarılar sis-
temli ve programlı çalışmaların sonucun-
da alınmıştır.

Son dönemlerde;•Konyaspor A takı-
mımıza ve pilot takımımıza kazandırdı-
ğımız futbolcularımız,Konyaspor: Ahmet 
Çolak, ErdonDaci, Ali Karakaya. Anadolu 
Selçuk Spor: Ekrem Kayılıbal, Hazar Gün-
tekin, Enes Akgün. 

•Genç Milli Takımların farklı yaş 
guruplarına davet edilen oyuncularımız: 

Ahmet Çolak (U18 Milli Takımımız), Ali 
Karakaya (U17 Milli Takımımız), Abdül-
samet Kaya, Hüseyin Biber, İzzet Karabo-
ğa (U16 Milli Takımımız), Ahmet Karade-
mir, Diyar Arslan (U15 Milli Takımımız), 
Ali Mert Yeni, Buğra Yıldırım, Ozan 
Özşen, Emre Kutlu, Muhammed Furkan 
Başak, Mevlana Halis Erdoğdu (U14 Milli 
Takımımız).

 YENİ BİRİMLER OLUŞTURULDU
• Atletik performans ekibi oluşturula-

rak, sporcularımızın gelişmeleri ve takibi 
için verileri kayıt altına alınarak tüm test-
lerinin ve ölçümlerinin yapılması (Yo-Yo 
Testi, GPS ile koşu mesafeleri, Yağ Öl-
çümleri, Sürat Testi, Maksimal Kuvvet 
Testleri). 

• Atletik Performans Birimi, Analiz 
Birimi, Kaleci Departmanı, Sosyal Pro-
jeler Birimi, Scout Ekibi, Psk. Dnş. Rhb. 
Birimi, Sağlık Birimi. 

•ELİT Akademi Liginde yakalanması 
zor olan şampiyonluklarımız ve başarıla-
rımız, U14 ve U16 da gurup şampiyonlu-
ğu Türkiye 4. ve 5.liği). 

•Türkiye Finalleri’nde son 8 takım 

arasına kalarak Konyaspor Akademisi’ni 
Türkiye’de marka akademiler arasında 
olmasını sağlamamız. 

•İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzen-
lediğimiz Okul Kulüp İşbirliği Projemiz ve 
Okul seçmelerinde merkezde 220 okulda 
yetenek taraması projemiz. 

•Mevlana Turnuvası’na Elit Kulüpler 
davet edilerek turnuvamızın Türkiye’de 
marka olmasını sağlamamız ve milli 
takım antrenörleri tarafından yakından 
takip edilmesini sağlamak. 

•Kulübümüze hizmet etmiş, vefat 
eden kişiler adına vefa örneği göstererek 
turnuvalarımıza isimlerinin verilerek dü-
zenlenmesi. 

•Takımlarımızın sezon başı ve devre 
arası kampları, akademi takımlarımızın 
ise kamp dönemlerinde yabancı takımlar 
ile hazırlık maçları oynayarak sporcuları-
mızın gelişimlerinin sağlanması.

•Amatör takımlar ve pilot takımları-
mız ile oyuncu geçişlerinin sağlanması 
aynı zamanda amatör takımlara maddi 
yardım ve malzeme yardımının yapılma-
sı. 

•Akademiler arasında Türkiye’de ilk 
kez yapılacak olan Kaleci Okulu projemi-
zin hayata geçirilmesi. 

•Konyaspor Futbol Okullarını Türki-
ye’de çeşitli bölgelerde faaliyet göster-
mesini sağlamamız(Denizli, Uşak, İzmir, 
Burdur, Mersin, Karaman, Mut ve Konya 
merkezde ve ilçelerde ise 15 okulun faa-
liyete geçirilmesi). 

•Konyaspor futbol okullarında ilk defa 
ailelerinde katılımı ile düzenlenen kış ve 
yaz kampları. 

•Tüm yaş guruplarımızın, ulaşım, 
konaklama, malzeme, beslenme vb. 
iaşe giderlerimiz kaliteli bir seviyeye 
getirilerek kulübümüz ve akademimizi 
kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin 
sağlanması. 

•Sosyal projelerimiz ile önemli gün 
ve haftalarda çeşitli programlara katıla-
rak sporcularımızın sosyal sorumlulukla-
rının artmasının sağlanması. 

•Minik yaş guruplarımızda Özel tur-
nuvalara katılarak sporcularımızın maç 
tecrübelerinin artmasını sağlamak ye-
mek, ulaşım, otel alışkanlıklarının düzeli 
bir şekilde artmasını sağlamak. 

Menajer Taner Ay, “Projelerimizin 
hayata geçmesinde ve edindiğimiz ba-
şarılarda akademimize her anlamda des-
teklerini esirgemeyen Konyaspor Baş-
kanımız Sayın Hilmi Kulluk ve Yönetim 
Kurulumuza, Kulüp Müdürümüze, Kulüp 
Personelimize, sahada her şartlar altında 
çalışan antrenörlerimize, sporcularımı-
za, tüm personelimize ve bizlere destek 
olan herkese teşekkür ediyoruz.Futbolun 
geleceğini şekillendirmeye devam ede-
ceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol 
final için parkeye çıkıyor

Atiker Konyaspor bu sezon 87 sarı, 4 kırmızı kart gördü
Atiker Konyaspor, Spor Toto Sü-

per Lig’in 34 haftalık 2018-2019 sezo-
nunda 87 sarı 4 kırmızı kart gördü.Ye-
şil beyazlı takımda en çok kart gören 
oyuncu 10 sarı kart, 1 kırmızı kart ile 
MarkoJevtovic olurken, NejcSkubic 
6 sarı kart 1 kır-
mızı kart, Ömer 
Ali Şahiner ise 5 
sarı kart 1 kırmı-
zı kart ile ceza-
landırıldı. Konya 
ekibinde 3.haf-
tada deplas-
manda oynanan 
ve 3-3 berabere 
sona eren Antal-
yaspor maçında 
M a r k o J e v t o -
vic, 11.haftada 
deplasmanda 
oynanan ve 0-0 

berabere tamamlanan DG Sivasspor 
karşılaşmasında Ömer Ali Şahiner, 
22.haftada deplasmanda 1-1 biten 
Fenerbahçe maçında AdisJahovic ve 
iç sahada 26.haftada 2-0 kaybedilen 
Ç.Rizespor mücadelesinde NejcSku-

bic kırmızı kart gören oyuncular oldu.
Atiker Konyaspor’da oynadığı maç-
larda kart görmeyen isimler Ertuğrul 
Taşkıran ve YevhenOpanasenko 
oldu.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi Play – Off yarı final mücadele-
sinde OGM Ormanspor ile eşleyen Konyaspor Basketbol, 
seride 2 maçı kazanırken, 2 maçtan mağlubiyet ile ayrıl-
dı. Yeşil beyazlı takım serinin son maçında bugün OGM 
Ormanspor’a konuk olacak. 5.maçı kazanan takım finale 
çıkacak. Zorlu mücadele Ankara Sait Zarifoğlu Spor Sa-
lonu’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak. Kazanan 
takım Play – Off finalinde Sigortam.Net İTÜ ile karşılaşa-
cak. Konya ekibi, deplasmanda oynayacağı müsabakayı 
kazanarak adını finale yazdıran ikinci takım olmak istiyor.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda kaleler 
23 kez şaştı.Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaştığı sezonun 
ilk devresinde 11, ikinci yarısında ise 12 kez ters vuruşla 
gol atıldı. Ligde 14 takım kendi kalesine gol atma şanssız-
lığını yaşadı. Konyaspor’da ise Uğur Demirok, Galatasaray 
maçında şanssız bir şekilde topu kendi filelerine göndere-
rek listede kendine yer buldun. ‘Futbolcusu en çok kaleyi 
şaşıran takım’ ise Beşiktaş oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, 
Atiker Konyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor’dan 
birer futbolcu da topu şanssız bir şekilde kendi ağlarıyla 
buluşturdu.  
 n AA

Konyaspor, 1 kez 
kendi kalesine gol attı

Spor Toto Süper Lig’in en istikrarlı futbolcusu küme 
düşen BB Erzurumspor’un başarılı savunma oyuncusu 
LeoSchwechlen oldu. Leo tüm maçlarda 90 dakika sa-
hada yer aldı. BB Erzurumspor’un 2018-2019 sezonu ba-
şında Göztepe’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leo-
Schwechlen, ligde geride kalan 34 maçta ortaya koyduğu 
performansla beğeni topladı. Schwechlen, bu sezon tüm 
maçlarda 90 dakika oynayıp 3060 dakika süre aldı. Agre-
sif oyunuyla taraftarın sevgilisi olan hem sol bekte hem 
de stoper mevkiinde yer alan Leo buna rağmen sadece 
ligin ilk haftasında deplasmandaki Atiker Konyaspor ma-
çında bir sarı kart gördü. Ayrıca Leo takımı adına 1 gol 
kaydetti.   n İHA

Süper Lig’in en istikrarlısı
Erzurumsporlu Leo

OYUNCU ADI SARI KART KIRMIZI KART
FERHAT ÖZTORUN 6 -
ALİ TURAN 4 -
A.R. TRAORE 4 -
PETAR FİLİPOVİC 3 -
LEONARD ZUTA 2 -
FALLOU DİAGNE 5 -
AMİR HADZİAHMETOVİC 3 -
SELİM AY 2 -
PAOLO HURTADO 3 -
M.CAN AKÇAY 1 -
VEDAT BORA 1 -

OYUNCU ADI SARI KART KIRMIZI KART
SERKAN KIRINTILI 2 -
NEJC SKUBİC 6 1
DENİ MİLOSEVİC 3 -
MARKO JEVTOVİC 10 1
ÖMER ALİ ŞAHİNER 5 1
UĞUR DEMİROK 6 -
MORYKE FOFANA 5 -
JENS JONSSON 4 -
ADİS JAHOVİC 3 1
VOLKAN FINDIKLI 5 -
MUSTAPHA YATABARE 4 -

Konyaspor Futbol Akademisi’nde 2018-2019 sezonunun tamamlanmasının ardından Akademi Menajeri Taner 
Ay, açıklamalarda bulundu. Konyaspor’un uzun vadede başarılı olması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden 

Ay, “Son dönemlerde yakalanan başarılar sistemli ve programlı çalışmaların sonucunda alınmıştır” dedi



Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off yarı final 
beşinci ve son maçında bugün OGM Ormanspor 

ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. M. Sait Zarifoğlu 
Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 16.00’da 

başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale 
yükseleceği eşleşmede takımlar daha önceki 

karşılaşmalarda ikişer galibiyet elde etti. 
n HABERİ SPOR 2’DE

İkinci finalist belli oluyor

RPS
TRANSFER HAREKETLİLİĞİ!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da bir yandan genel kurul hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları 
da tüm hızı ile sürüyor. Önemli isimlerin takımdan ayrılması beklenirken, yönetim yerlerini doldurabilmek için sıkı çalışıyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Knyaspor’da gözler 12 Haziran’da 
yapılacak olan genel kurulda. Geçen sezon göreve gele Hilmi Kulluk yöneti-
mi hem tüzük değişikliği hem de güven tazelemek için genel kurul kararı al-
mıştı. Hilmi Kulluk’un tek aday olarak girmesinin beklendiği genel kurulda, 
ilk aşamada çoğunluk sağlanamazsa 1 hafta sonda çoğunluk aranmaksızın 
gerçekleştirilecek. 

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Atiker Konyaspor’da 

transfer çalışmaları başladı. Teknik ekibin isteği ile önemli sayıda isimler-
le yollarını ayıracak olan Konyaspor, yerlerine alınacak oyuncular için yol 
haritasını oluşturmuş durumda. Özellikle genel kurul sonrası bazı isimlerle 
yolların ayrılması ve yerlerine yapılan transferlerin açıklanması bekleniyor. 

VERİMSİZ VE YÜKSEK  MALİYETLİ OYUNCULAR GİDECEK
Atiker Konyaspor’da transferin ilk aşaması gidecek oyuncular. Jahovic, 

Yatabare, Zuta gibi verim alınamayan oyuncular ile yollar ayrılacak. Sözleş-
mesi sona eren Traore ile mukavele yenilenmezken, Yüksek ücret beklentisi 
olan Fofana’nın ayrılma ihtimali yüksek görünüyor. 

KİRALIKLAR TRANSFERDE KULLANILABİLİR
Atiker Konyaspor’da geride kalan sezonu kiralık olarak başka takımlarda 

geçiren oyunculardan Ali Yaşar Ve Savaş Polat sezon başı kampına götürüle-
cek. Abdülkerim ve Vedat gibi isimlerin ise takasta kullanılması söz konusu.

Geçen sezon transfer edilen Musa Araz’ın ise sözleşmesi feshedilecek. 
ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPILACAK

Atiker Konyaspor’da transferin bir diğer ayağı ise gidenlerin yerine yapı-
lacak takviyeler. Yeşil beyazlılar ilk aşamada net bir golcü almanın peşinde. 
Geride kalan sezonda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Anadolu Kartalı 
Erdon Daci ve Mücahit’in önüne hem tecrübeli hem de gelir gelmez katkı 
sağlayacak bir isim üzerinde yoğunlaştı. 

STOPER, SOL BEK, KANAT
Atiker Konyaspor’un takviye yapacağı bir diğer bölge ise kanatlar. Trao-

re’nin ayrılması ve Fofana’nın gitme ihtimali nedeniyle Konyaspor hem sağ 
kanada hem sol kanada takviye yapacak. Öte yandan verim alınamayan Zu-
ta’nın yerine de tecrübeli bir isim ile anlaşılacak. 

Konyaspor’un takviye yapacağı bir diğer bölge ise savunmanın ortası. 
Takımdan bazı stoperler gönderilirken, iyi bir savunmacı ile o bölge emni-
yete alınacak. 

TRANSFERLER 
KISA SÜREDE BİTİRİLECEK

Atiker Konyaspor’un transferdeki en önemli hedefi kısa sürede transfe-
ri tamamlamak. Sirkülasyonun fazla olması nedeniyle teknik heyet sürecin 
uzamasını istemiyor. Gelecek oyuncuların büyük çoğunluğu sezon başı kam-
pında yer alacak.  
n SPOR SERVİSİ
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Şehit annesi Semra Özmen: “Şehidimiz helallik için evimizin önüne getirilişinde kameraya çekmişler. 
Bulutlar, semazen şeklinde. İnşallah, çocuğumuzun Şeb-i Arus’u (düğün gecesi) olur dedik”

‘İnşallah Şeb-i Arus’u olur’

Vatan savunması söz konusu olduğun-
da gerisinin teferruat olduğu bu topraklarda 
nice yiğitler yetişmiş, yetişmeye de devam 
edecek. Vatani görevini yapmak için uçarak 
gitmişler askere ve gözünü kırpmadan canını 
feda eden kahramanlara şükran borçluyuz. 
Bu kahraman yiğit evlatlarından birinin adı: 
Ramazan Özmen.

Ulaştırma Er Ramazan Özmen, İzmir’in 
Urla İlçesi’nde vatani görevini yaparken kaza 
kurşunuyla vurularak şehadete erdi. 

27 Ocak 1997 tarihinde, Ramazan ayın-
da, pazarı pazartesiye bağlayan gece, Kon-
ya’da dünyaya gelmiş. Hem Ramazan ayında 
doğması hem de dedesinin adı olması dolayı-
sıyla Ramazan ismini vermiş ailesi. Üç karde-
şin en büyüğüymüş. Masmavi gözlü, tombul 
yanaklı, herkesin sevmek istediği bir bebek-
miş. İlerleyen yaşlarda oyun oynadığı arka-
daşları içerisinde lider tabiatlı olmuş. ‘Çocuk 
ruhlu’ diye tasvir etse de anne ve babası o 
zaten bir çocuk.

İlk ve orta okulu Mustafa Bülbül İlköğ-
retim Okulu’nda okumuş. Eğitim hayatına 
buradan sonra devam etmemiş. Sanayide 
çıraklık yapmaya başlamış, kazandığı parayla 
da ailesine destek olmaya başlamış. Askerlik 
yaşı geldiğinde de, 20 yaşında askere gitmiş. 
Ama ‘askere gideceğim’ diye daha bir yıl ön-
cesinden muayene olduğundan beri büyük 
bir sevinçle hazırlanmış, uçarak gitmiş va-
tani görevine. O kadar mutlu olmuş ki gide-
ceğine. Komando olmak istediğini söylemiş 
babasına.

Vatani hizmetini yerine getirmek için 2 
Şubat 2017 tarihinde acemi birliği Manisa 
merkeze teslim olmuş. Eğitimin ardından 
yemin töreni sırasında yüzlerce asker ile bir-
likte oğullarını görmek ayrı bir mutluluk ve 
sevinç kaynağı olmuş ailesine. Yemin töreni-
nin ardından ailesiyle birlikte dağıtım iznine 
Konya’ya gelmiş. 

“ŞEHADETE GİDEN YOLCULUKTA 
ROTA ÇİZİLİYORMUŞ MEĞER”

Usta birliği eğitimi için İzmir-Bornova’ya 
çıkmış. İzmir Bornova Koruma Birliği’ne tes-
lim olacağı gün oğlunun yaşadıklarına anlam 
veremedikleri daha sonra hikmet olarak yo-
rumladıkları olayı şöyle anlatıyor şehidimizin 
anne babası:

“Halası İzmir’de oturuyor. Oğlum o gün 
kuzeni ile Bornova’ya geldiklerinde, biraz 
gezdikten sonra birliğine teslim olmak için 
gideceklerdir. Birliği adresi olmasına rağmen 
bir türlü bulamazlar. Girdikleri her sokak, 
başka bir caddenin başına çıkıyor. Kuzeninin 
ezbere bildiği bu ilçede adresi bir türlü bula-
mıyorlar. Teslim olma saati daraldıkça endişe 
etmeye başlamışlar. Yanlarına gelen iki genç 
tezkerelerini yeni aldıklarını ve kendilerini 
yetiştirebileceklerini söylerler. Birliğe nasıl 
teslim olduğunu, gelen kişilerin bir anda na-
sıl yok olduğunu anlayamazlar, bir anlam da 
veremezler. Şehadete giden yolculuğunda 
rota çiziliyormuş meğer.”

“SEÇİLME ÇOCUKLAR BUNLAR”
İlk önce Ege Ordu Komutanlığı’nda 

yaklaşık 15 gün silah eğitimi aldıktan sonra, 
emekli bir korgeneralin koruma birliğine se-
çilmiş, üç askerle birlikte. 

Seçildikleri sırada ‘önce ailenizin maddi 
durumu nasıl diye?’ sormuşlar ardından da 
ailelerine sormaları için kısa bir süre mühlet 
verilmiş. Babasını telefonla arayan Şehidi-
miz, bu görev sırasında harcamalarının biraz 
daha fazla olduğunu söyleyince fedakar baba 
Kani Özmen, “Oğlum sen istedikten sonra 
hiçbir sıkıntı yok, bulur buluştururum, senin 
ihtiyaçlarını karşılarım. Sen merak etme ka-
bul et görevi” demiş. 

Baba Kani Özmen, “Seçilme çocuklar 
bunlar. Koruma seçileceklermiş, oğlumda is-
teyerek gidiyor oraya” diye anlatıyor o anları.  

Şehidimiz, İzmir Urla’da emekli Korge-
neral’in yakın koruması olarak devam etmiş 
askerliğine…

“ŞEHİTLER ANLATILMAZ ASLINDA DA…”
Kunduracılıkla uğraşan Baba Kani Öz-

men (48) , “Şehitler anlatılmaz aslında da…” 
diyerek anlatmaya başlıyor. “Oğlumu 8 yıllık 
eğitiminin ardından meslek öğrensin diye 
zanaata verdik. Yaşı gelince askere gidinceye 
kadar yerinde duramadı, ‘Ben askere gidece-
ğim, komando olacağım’ diye... Vakit geçti, 
gün geldi Manisa’ya çıktı askerliği. Ardından 
emekli bir paşamızın korumalığı görevine 
seçildi. 8 ay paşamızın yakın korumalığını 
yaptı. Paşa nereye gidiyorsa o da oraya gidi-
yordu. Paşayı evine bırakıyorlar, yeme içme 
kendilerine ait olduğu için çarşıdan bir şeyler 
alıyorlar ve birliklerine gelip yiyorlar. Görev-
leri fiilen devam ettiği için, ‘Paşa tekrar gö-
reve çağırır’ diye silahlarını teslim etmemiş-
ler. Daha sonra zaman geçiyor koğuştalar, 
‘Silahları teslim edelim artık’ demişler. Silah 
teslim edecekleri esnada kazara silahın ateş 
alması sonucu oğlum şehit düşüyor.”

Anne Semra Hanım anlatıyor: “Babamız 
işçi bizim. Paşanın koruması olarak asker-
deyken öyle güzel bir Ramazan geçirdi ki. Biz 
ona burada o dünya nimetlerini veremez-
dik.”

Kurban Bayramı’nda ziyaretine gide-
ceklerinde de baba hariç hepsi hastalanmış. 
Manisa’da birer iğne vurulduktan sonra yola 
devam edebilmişler. 

‘ASKERLİK İNSANI OLGUNLAŞTIRIR’
Bayramda yaptıkları bu ziyarette oğulları 

bambaşka biri gelmiş anne ve babanın gözü-
ne. Zayıf ve omzu düşük oğullarının yerine 
babasının ifadesiyle “Babayiğit” bir Ramazan 
gelmiş. Kilo almış, duruşu değişmiş, güzel-
leşmiş. Zaten fotoğraflarında da o değişikliği 
görebilirsiniz. Çocukluktan çıkmış, delikanlı-
lık siması ve duruşu gelmiş. 

Baba Kani Özmen, “Baktık çocuğumuz 
olgunlaşmış. Hani derler ya, ‘Askerlik insa-
nı olgunlaştırır’. Hanıma dedim ki, ‘Bak, sen 
çocuk daha küçük diyordun. Bak nasıl olgun-
laşmış, delikanlı olmuş, ağırbaşlı olmuş” diye 
ifade ettiğini aktarıyor. 

Takım elbise ile çekilmiş bir fotoğrafını 
göndermiş sonrasında kardeşine. Kardeşi ise 
abisini daha önce hiç böyle yakışıklı görme-
miş. Ama zaten abisi hiç takım elbise görme-
miş ve giymemiş ki. Yüzü öyle güzelleşmiş 
ki bakmaya kıyamayacak kadar. Anne Semra 
Hanım da gözünden sakınmış kuzusunu. 
Görüştükleri dört saat boyuncu yalnızca bir 
defa göz göze gelebilmiş. Şehidimiz, anne 
babası bir şey sorduysa cevaplamış, sorma-
dıysa konuşmamış bile, öylece durmuş sade-
ce. Bu son görüşmeleri olmuş. Bir ay sonra 
şehadet haberi gelmiş.

“ANNESİYLE SON KONUŞMASI”
7 Ekim 2017 cumartesi günü telefonda 

görüşmüş ailesiyle. Annesine, “Anne bura-
da havalar serinlemeye başladı, benim örgü 
ceketimi, uzun kollu kazaklarımdan gönder” 
demiş.

Annesi de zaten çok yeni bir kıyafetinin 
olmadığı söyleyip eşiyle yeni kıyafetler ala-
lım istemiş. Pazar günü yeni birkaç kıyafet 
almışlar ve evdeki iyi eşyalarından bir çanta 
hazırlamış anne. Pazartesi sabah da gönde-
recekmiş. 

O gece yattıklarını ve kızının gördüğü 
rüyasını şöyle anlatıyor anne Semra Hanım: 

“Kızım rüyasında, ‘anne seninle bera-
ber bir şeyler ararmışız ancak ne aradığımızı 
bilmiyormuşuz. Parıl parıl bir şey gördük. O 
esnada abim çıktı geldi. Abim o parıltıya sa-
rıldı, ben de abime arkadan sarıldım’  diyor. 
O gece de şehadet haberi geldi. Hazırladığım 
çantasını gönderemeden.”

Pazar akşamı gece 03.00’te zil çalmış. 
Yeri rahat olduğu için akıllarına hiç şehadeti 
gelmemiş oğullarının. ‘Komşu rahatsızlan-
mıştır, onu doktora götüreceğiz galiba’ diye 
düşünürken, dışardaki ambulansın ışığı içe-
riye yansımış. Askerleri görünce annenin 
dilinden gayri ihtiyari “innâlillâhi ve innâi-
leyhirâciûn” ayeti dökülmüş daha haberi 
almadan.

Sonra haberi vermek için gelenlerle dol-
muş ev gecenin üçünde. O gece akıllarında 
hiç olmayan bir şeyi başlarına vermiş Rab-
bim.

08 Ekim 2017 Pazar günü, İzmir Merkez 
Komutanlığı emrinde görev yaparken, sila-
hın kazara ateş alması sonucu vurularak şe-
hit olan, Ulaştırma Er Ramazan Özmen için 
ilk önce İzmir’de tören yapılmış. Baba Kani 
Özmen, “Sanki biz değil Urla şehit vermiş 
gibiydi” diyor. 

Şehit babası Kani Özmen, “Baba ben 
tezkereyle Konya’ya gelirken uçakla gelece-
ğim’ derdi. Uçakla İzmir-İstanbul ve Kon-
ya’ya geldi” diye konuştu.  

Er Özmen, İzmir’de yapılan törenden 
sonra 10 Ekim 2017 Salı günü, Namazgâhta 
kılınan öğle ve cenaze namazına müteakip 
Konya Şehitliği’ne defnedilir.

“ŞEHİTLER ÖLMEZ. 
ONLARI ÖLÜ SANMAYIN”

Şehit babası Kani Özmen, oğluyla ilgili 
hiç rüya görmediğini ta ki Afrin Harekatı baş-
ladığında gördüğü rüyasını şöyle anlatıyor:

“Rüyamda oğlum tabiri caizse nurlar 
içinde, hiç konuşmuyor. ‘Ne güzel giyinmiş, 
hazırlanmış. Gidecek herhalde’ diyorum. Ya-
nına yaklaşıyorum, bir kucaklaşıyoruz. Sonra 
uyanıyorum. Derler ya ‘Şehitler ölmez. On-
ları ölü sanmayın’. Diyorum ki; ‘Acaba Afrin 

Harekatı’na katıldılar mı?. Çünkü Onlar Al-
lah’ın gizli askerleri.”

BABASI ‘SARIM’ DİYE SEVERMİŞ
Şehidimizi babası “Sarım” diye sever-

miş. Baba Kani Özmen, bununla ilgili şunları 
kaydediyor:

“Oğlum bana çok düşkündü, birbirimizi 
çok severdik. Devamlı ‘baba senin yanın-
dayım’ derdi. Çocuğumla arkadaş gibiydik, 
oturur sohbet ederdik, şakalaşırdık. Bir ba-
ba-oğuldan öteydik. Ben oğlumu ‘Sarım’ 
diye severdim, ismiyle hiç hitap etmezdim. 
Askerdeyken bir arkadaşı ona ‘Sarı’ demiş, 
ona çok kızmış. ‘Bana bir tek babam ‘Sarı’ 
der demiş. Çocuğumu ben yetiştirmedim, 
kendi kendini yetiştirdi.”

“RABBİM BİZDEN ÇOK SEVİYORMUŞ”
Her anne baba gibi çocuklarının asker 

dönüşü mürüvvetini görmek için düğün ha-
zırlıklarına başladıklarını dile getiren baba 
Kani Bey ve anne Semra Hanım, şöyle de-
vam ediyor:

“Çocuğumuza ev aldıydık. ‘Askerden 
gelir, nişanlarız, düğününü yaparız’ diyor-
duk. Düğün hazırlıklarına ufak tefek başla-
mıştık, evin beyaz eşyalarını almıştık. Emekli 
paşa korumasıydı. Olmayacak bir kaza, Allah 
kimsenin başına vermesin. Bir kaza sonucu 
evladım şehadete ulaştı. Bunun üzerine söy-
lenecek bir şey yok, sözün bittiği yer artık. 
Şehitlik peygamberlikten sonraki mertebe 
inşallah. Bizim gönlümüzde şehit inşallah, 
Rabbimin huzurunda da şehittir. Rabbimi-
zin bir emanetiydi bize. 20 yıl bakabildiysek 
ne mutlu. Rabbim bizden çok seviyormuş, 
emanetini aldı bizden. Şimdiki evi daha gü-
zel inşallah.”

“ŞEHİTLİĞİ BİZE ONUR VERİYOR”
Ramazan Özmen, şehadetinden üç gün 

önce Paşayla beraber görevli olarak Mani-
sa’ya gitmiş, fırsat bulunca şehitliği ziyaret 
etmiş. Oğullarının şehit olmadan önce şehit-
liği ziyaret etmesini anne babası , “Oğlumuz 
gideceği yeri, makamını, komşularını, arka-
daşlarını, şehit olmadan önce ziyaret etmiş. 
Bizim gönlümüzde şehit ancak önemli olan 
Rabbim’in huzurunda şehit olması. Çocuğu-
muzun şehitliği bize onur veriyor” diye yo-
rumluyor.

“İNŞALLAH ŞEHİT OĞLUMUN 
ŞEB-İ ARUS’U OLUR”

Oğlunun naaşının babaocağına getirilişi 
sırasında bir komşusunun cep telefonuyla 
çektiği ve sonradan gördükleri videoyla il-
gili; “Şehidimiz helallik için evimizin önüne 
getirilişinde kameraya çekmişler. Bulutlar, 
semazen şeklinde. İnşallah, çocuğumuzun 
Şeb-i Arus’u (düğün gecesi) olur” dedik diye 
anlatıyor Kani-Semra Özmen çifti bu olayı. 

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin öldüğü 
gece Şeb-i Arus  olarak adlandırılıyor. Mev-
lânâ Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb’ine, 
sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü 
‘Düğün Gecesi’ olarak tanımlamıştır.

“HAYALLERİ YARIM KALDI”
Şehit babası Kani Özmen, oğlunun çok 

hayali olduğunu belirterek, anlatmaya de-
vam ediyor: 

“Hayalleri çoktu. Paşa, çocuğuma  ‘Ra-
mazan, askerden sonra sen ne yapmayı dü-
şünüyorsun? Niye uzman olmuyorsun’ diye 
sormuş. O da ‘Paşam ben 8 yıllık okul bitir-
dim. Lise mezunu olmadığım için uzman ola-
mam’ demiş. Oğluma birileri söylemiş artık 
kim söylediyse, silahlı koruma oldukları için 
başvurmaları halinde Meclis’te falan koruma 
olabileceklerini… ‘Askerden sonra oralara 
gidersiniz, başvurunuzu yaparsınız, koruma 
olursunuz’ diye söylemişler.  O umutla ya-
şıyordu. ‘Bana böyle dediler, bende Paşa’yla 
görüştüm. Silahlı koruma olduğum için bana 
bir sertifika verecekler. O belgeyle gidip baş-
vuracağım. İnşallah koruma olurum’ diye 
konuşurdu. Ben de, ‘Oğlum hayırlısı olsun’ 
derdim. İşte 1 ay sonra da bizim için acı da 
onlar için onurlu, gururlu şehadete ulaştı.”

“DEVLET BÜYÜKLERİMİZ, ‘ŞEHİTLİK 
HAKLARI’NDAN YARARLANDIRSINLAR”
Baba Kani Özmen, “Benim çocuğum 

vatanını korumak için askere gitti. Görevi 
başındayken şehit oldu. Rabbim cennet bah-
çesinden bir bahçe vermiş ona. Şehit ailesi 
olduğumuz için onurluyuz. Çocuklarımızın 
‘Şehitlik Hakları’ndan yararlandırılması için 
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, Sayın Bakan-
larımızın, yetkililerimizin yardımını talep edi-
yoruz” diye konuştu. 

Şehidimizin ailesi, oğulları Ramazan’sız 
üçüncü bayramını geçirecek. 

*** 
Yenigün Gazetesi olarak bu cennet vata-

nımız için şehadet şerbetini içmiş, aziz şehi-
dimiz Ramazan Özmen’i rahmet ve minnetle 
andık, anne ve babası Semra-Kani Özmen’e 
plaket takdiminde bulunduk. 

Milletin huzur ve güvenliğini sağlamak, 
ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma 
uğruna her türlü fedakarlığı gösteren şehi-
dimiz Ulaştırma Er Ramazan Özmen’e bir 
kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı 
cennet, ruhu şad olsun, Rabbim ailesine sa-
bırlar ihsan eylesin. 

*** 
“Ey Türk Milleti; 
Genç yaşında şehadet şerbetini içerek 

aranızdan ayrılan Ramazan’ın, şehidinizin 
tek bir isteği var, bıraktığım emanetim aile-
me yokluğumu aratmayınız. Emanetlerim, 
emanetinizdir. 

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...

Ramazan Özmen, şehadetinden üç gün önce görevli olarak gittiği 
Manisa’da fırsat bulunca şehitliği ziyaret etmiş. 

Şehidimizin cenazesi baba ocağına getirilişi sırasında cep telefonuyla 
çekilen video görüntülerinde bulutlar semazen şeklinde. 
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