
Bir aileyi 
yakan olay!

Tuz Gölü 
kuruyor!

Tartıştığı eşiyle barışmak 
isteyen bir kişi, eşinin olumsuz 
cevap vermesi üzerine benzin 
dökerek kendisini, kendisine 
engel olmak isteyen eşini, 
çocuklarını ve eşinin ablasını 
yaktı. İki kişinin durumu ağır. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Selçuk Üniversitesi Fen Fakül-
tesi Biyoloji Bölümü Hidrobi-
yoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.  Cengiz Akköz, 
önlem alınmadığı takdirde Tuz 
Gölü’nün yok olabileceğini 
ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 8’DE
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Özgür Kudüs için Ümmet iftarı
Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği tarafından, Gazze’ye insani 
yük götüren filoda yer alan Mavi 
Marmara’ya İsrail tarafından 
gerçekleştirilen saldırının sene-i 
devriyesinde özgür Kudüs için 
ümmet iftarı düzenlendi. İftarın 
ardından yapılan konuşma-
larda, Kudüs ve Filistin özgür 
oluncaya kadar mücadelenin 
sürdürüleceği vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

RAMAZAN’DA YENİGÜN

Konya’nın yetiştirdiği ve saygı 
duyulan isimlerden biri olan 
Tefsir Âlimi Hüseyin Küçük-
kalay, ömrünü ilimle geçirdi. 
Küçük yaşta ilim aşkına kapıl-
dı, Bağdat Şeriat Fakültesi’ni 
birincilikle bitiren ilk Türk oldu.  
n SAYFA 4’TE

Bağdat’ta
1. oldu 

Adını Sevgili Peygamberimi-
zin övülmüş isminden alan 
Mehmetçik…Onlar, ken-
dilerini hem dünya hem de 
ahiret erleri görerek vatanın 
bekâsı için canlarını ortaya 
koymakta bir an bile tereddüt 
etmeyen yiğitler.
 n SAYFA 18’DE

Unutturmayacağız!

Bazı bireylerde ilk aylarında fark 
edilen otizm, Selçuklu Otizmli 

Bireyler Eğitim Vakfı’nda eğitim 
gören Ahmet’te 3,5 yaşında 

ortaya çıktı. Çocuğunun otizmli 
olduğunu öğrenen aile, büyük 

bir yıkıma uğradı. 
n SAYFA 17’DE

Dünyaları yıkıldı!

Muhteşemsin Konya
Konya’da, Mevlana Meydanı’nı dolduran binlerce kişi Kadir gecesini idrak etti. Konyalılar Kadir gecesinde Mevlana Müzesi’nin yanı 

başındaki meydanı doldurarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir gecesi programına katıldı. Kadir gecesini Mev-
lana Meydanı’nda idrak etmek isteyenler alana gelerek ibadet etti. Mevlana Meydanı’nın dolup taştığı mübarek gecede, yer bulamayan-
lar Mevlana Caddesi üzerinde saf tutarak namazlarını kıldı. Vatandaşlar mübarek gecede dua ederek, birlik mesajı verdi.  n SAYFA 15’TE

Çocuk ve torun yolu gözlüyorlar
Konya’nın Hadim ilçesine 15 
kilometre uzaklıkta, yüksek yaş or-
talamasıyla dikkati çeken Oduncu 
Mahallesi’nde, sokakların çocuk 
sesleriyle dolması için bayram 
yolu gözleniyor. Başta ekonomik 
şartlar olmak üzere çeşitli neden-
lerle göç veren mahallede, bayram 
günleri şehir merkezinde yaşayan 
çocuk ve torunların gelmesiyle 
nüfus yaklaşık 500’e çıkıyor. 
n HABERİ SAYFA 14’TE

11 Ayın Sultanı Ramazan 
ayının bitimiyle gelen 

Ramazan Bayramı’nın, 
bu yıl da geleneklere 
uygun şekilde idrak 
edilmesi bekleniyor. 

Bayramla herkes birbiriyle 
kucaklaşacak, aile bağları 

güçlenecek

GELENEKLER 
YAŞATILACAK

İslam aleminin idrak ettiği, “11 
ayın Sultanı” olarak anılan Rama-
zan ayı bugün sona eriyor. Ra-
mazan ayının bitmesiyle birlikte 
ise yarın Ramazan Bayramı idrak 
edilecek. Ramazan Bayramı’na 
en iyi şekilde hazırlanan Kon-
ya’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da 
bayramı gelenek ve göreneklere 
uygun bir şekilde geçirmesi bek-
leniyor.  

SILA-I RAHİM 
ZAMANI 

Kucaklaşma vesilesi olan Rama-
zan Bayramı bu anlamda en iyi 
şekilde değerlendirilmeye çalı-
şılacak. Bayram tatilinin 9 güne 
çıkarılmasını da fırsat bilen vatan-
daşlar, aileleriyle buluşacak. Kon-
ya dışında olanlar Konya’ya, ailesi 
Konya dışında olanlar ise aileleri-
nin yanına giderek sıla-ı rahim ya-
pacaklar.  
n SAYFA 5’TE

‘Bayram’ olsun!

02 HASENE, yetim 
çocukları sevindirdi 10 Cemaatle namaz 

kılmanın fazileti! 13 Aras Kargo, 
iftarda buluştu
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Çumra’ya bağlı bir mahalle olan İnli’nin sakinleri, İnli Mahallesi Muhtarlığı ve İnli Sulama Kooperatifi’nin 
birlikte organize ettiği iftar programında, mahalle sakinlerini biraraya getirdi

İnli Mahallesi sakinleri
iftar sofrasında buluştu

Konya’nın Çumra ilçesine 
bağlı eski köylerinden İnli Ma-
hallesi sakinleri düzenlenen if-
tar programında biraraya geldi. 
Farklı nedenlerle mahalleden 
ayrılmış olan mahalle sakinleri-
nin de yoğun katılım gösterdi-

ği iftar programında 7’den 70’e 
mahalledekiler hep birlikte iftar 
açmanın sevincini ve bereketini 
yaşadı. 

İnli Mahallesi Muhtarlığı ve 
İnli Sulama Kooperatifi’nin bir-
likte organize ettiği programda 

konuşan Kooperatif Başkanı Veli 
Kılalı, “Son günlerini yaşadığımız 
Ramazan ayında köy sakinleri-
mizi biraraya getirmek arzusuyla 
böyle bir organizasyon gerçek-
leştirdik. Elhamdülillah katılım 
da hayli yoğun oldu. Ramazan 

ayının rahmetinden, bereketin-
den istifade edenlerden oluruz 
inşallah.

Organizasyonda emeği ge-
çen herkesten Allah razı olsun. 
Davetimize icabet edip katılım 
sağlayan tüm hemşerilerimize 

teşekkürlerimi sunuyorum” diye 
konuştu. Akşam ezanının okun-
masıyla birlikte iftarlar açıldı. 
Gecenin ilerleyen saatlerine ka-
dar çay ve sohbet eşliğinde prog-
ram devam etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HASENE Derneği Konya tem-
silciliği, bayram öncesi yetim ço-
cukları sevindirdi. HASENE Yar-
dım Kuruluşu Konya Temsilciliği 
sorumluluğunda, dernek gönül-
lülerinin de büyük destek ve kat-
kılarıyla bayram öncesinde, iki 

gün boyunca ihtiyaç sahiplerini 
ve yetim çocuklarını mutlu etti-
ler. HASENE Konya Temsilciliği 
ve gönüllülerinin yanı sıra, Avus-
turya’nın Linz Bölgesi HASENE 
Temsilcisi Bayram Ali Kukal ve 
HASENE gönüllüsü Mahmut Sarı 

topladıkları bağışlarla gerçekleş-
tirilen bu iki günlük organizas-
yonda 200 yetim çocuğa bayram 
öncesi bayram sevinci yaşattılar. 
Gıda ve kıyafet yardımının dışın-
da 50’şer liralık bayram harçlığı 
da çocuklar için ayrıca bir mutlu-

luk kaynağıydı. İkinci günün so-
nunda da ihtiyaç sahibi çocuklar, 
aileleri ve HASENE gönüllüleri-
nin bir araya geldiği 300 kişilik 
iftar programında da birlikte iftar 
yaptılar.  HESENE Konya temsil-
cisi Süleyman Yılmaz, “Konya’da 

ki ilkini gerçekleştirdikleri bu 
yardım kampanyasının, sonra-
ki yıllarda yetim buluşması adı 
altında kapsamlı hale getirecek-
lerini, ulaşamadıkları yetimlerin 
kalmayacağını” ifade etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HASENE, yetim çocukları sevindirdi
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Konya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından, Gazze’ye insani yük götüren filoda yer alan Mavi Marmara’ya 
İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırının sene-i devriyesinde özgür Kudüs için ümmet iftarı düzenlendi

Meydanda ümmet iftarı

Konya’da Kılıçarslan Meydanı’n-
da düzenlenen programa, Konya 
İHH Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri ve  Konya halkı katıldı. 
İftar programından önce konuşma 
yapan Konya İHH  Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, Mavi Marmara sal-
dırısının ardından 9 yıl geçtiğini ha-
tırlattı. Filistin’in 70 yıldır Siyonist 
İsrail tarafından zulüm yapıldığını 
söyleyen Uysal, “İsrail’in işlemiş ol-
duğu suçlar Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Konseyi’nin 22 Eylül 2010 
tarihli raporunda İsrail’in Mavi Mar-
mara Saldırısı sırasında işlediği suç-
lar tasnif edilerek hukuki gerçekleri 
ile yayınlanmış olup; bu rapor kon-
seyin 17 Haziran 2011 tarihinde 36 
devletin oyuyla kabul edilmiştir. BM 
tarafından bu suçlarla ilgili İsrail’in 
yargılanması ve yaptırım uygulan-
ması için gereğinin yapılması karar-
laştırılmıştır. BM tarafından ortaya 
konulan bu durumda Uluslararası 
Ceza Mahkemesi bu olaydan dolayı 
re’sen soruşturma açmalı ve İsrail’in 
yargılama süreci başlatılmalıdır. Bu-
nun yanı sıra Filistinliler davaların-
dan asla vazgeçmiyorlar.

Filistinliler haklarını savunmak 
için her Cuma günü barışçıl ‘Büyük 
Dönüş Yürüyüşü’ düzenliyorlar. İş-
galci İsrail ise bu eylemlerde ateş 
açıp masum insanları, çocukları ve 

yaşanan olayları dünyaya aktarmak 
isteyen basın mensupların herkesin 
gözü önünde şehit ediyorlar. İsrail’e 
karşı tüm dünyadaki Müslümanlar 
tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün 
İslam ülkeleri ve Türkiye, İsrail ile 
olan bütün anlaşmaları iptal etmeli 
ve bütün ilişkilerini kesmelidir.

İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve 
katlettiği insanlar için uluslararası 
ceza mahkemelerinde yargılanma-
lıdır. Bundan 9 yıl önce yola çıkan 
Mavi Marmara, İslam dünyasına ve 
ezilen tüm halklara umut olmuştur. 
İnsanlığın ortak vicdanı haline gel-
miş olan bu umudu canlı tutmak 

hepimizin görevidir. Bu vesile ile 
Kudüs ve Filistin, özgür oluncaya 
kadar mücadelemizi tüm gücümüz-
le sürdüreceğiz” dedi.

Uysal’ın konuşmasının ardından 
dua eşliğinde oruçlar açıldı. İftardan 
yapıldıktan sonra Mavi Marmara Şe-
hitleri olan; Cengiz Songür, Ali Hay-
dar Bengi, Çetin Topçuoğlu, Necdet 
Yıldırım, İbrahim Bilgen, Fahri Yal-
dız, Furkan Doğan, Cevdet Kılıçlar, 
Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman 
Söylemez’in isimleri tekbirlerle anıl-
dı. Ardımda meydandan hep birlikte 
akşam namazı kılındı.
n HABER MERKEZİ
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11 Ayın Sultanı Ramazan ayının bitimiyle gelen Ramazan Bayramı’nın, bu yıl da geleneklere uygun şekilde idrak edilmesi 
bekleniyor. Bayramla birlikte küçük-büyük, genç-yaşlı, kadın-erkek herkes birbiriyle kucaklaşacak, aile bağları güçlenecek

Bayramımız bayram olsun
İslam aleminin idrak ettiği, “11 

ayın Sultanı” olarak anılan Ramazan 
ayı bugün sona eriyor. İslam alemi 
için oldukça önemli bir ay olan Ra-
mazan ayı, yapılan ibadetlerle en iyi 
şekilde değerlendirilmeye çalışıldı. 
Ramazan ayının bitmesiyle birlikte 
ise yarın Ramazan Bayramı idrak 
edilecek. Ramazan Bayramı’na en 
iyi şekilde hazırlanan Konya’nın her 
yıl olduğu gibi bu yıl da bayramı ge-
lenek ve göreneklere uygun bir şe-
kilde geçirmesi bekleniyor. 

BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK
İslam aleminde büyük bir önemi 

olan Ramazan Bayramı, yarın idrak 
edilecek. Sabah Bayram namazıyla 
başlayacak olan bayram, 3 gün sü-
recek. Çocuklar, gençler, olgunlar 
ve yaşlılar bayram namazını eda 
edecek, camiler dolup taşacak. Bay-
ram namazından sonra bütün Müs-
lümanlar birbirlerinin bayramlarını 
tebrik edip, daha sonra aile büyükle-
ri, eş-dost, akraba ve komşuları ziya-
ret ederek, büyüklerin ellerini öpüp 
dualarını isteyecekler. Sevgi ve say-
gının artmasına vesile olan Rama-
zan Bayramı, bu şekilde değerlendi-
rilerek bağların güçlenmesine vesile 
olması bekleniyor. 

SILA-I RAHİMLER YAPILACAK
Kucaklaşma vesilesi olan Rama-

zan Bayramı bu anlamda en iyi şe-
kilde değerlendirilmeye çalışılacak. 
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması-
nı da fırsat bilen vatandaşlar, ailele-
riyle buluşacak. Konya dışında olan-
lar Konya’ya, ailesi Konya dışında 
olanlar ise ailelerinin yanına giderek 
hem sıla-ı rahim yapacaklar hem de 
aileleriyle hasret gidecekler. Bu an-
lamda hafta sonu itibariyle yollara 
düşen vatandaşlar, şehirlerarası yol-
larda yoğunluğa neden oldu. 

BAYRAM TELAŞI BUGÜN SON
Bayramların en çok sevinenleri 

hiç kuşkusuz çocuklar. Her bayram 
olduğu gibi bu Ramazan bayramı 
öncesinde Konya’yı bayram tela-
şı sarmıştı. Biryandan çoluk çocuk 
genç-yaşlı demeden bayramda te-
miz görünmek amacıyla yeni kıya-
fetler alan vatandaşlar, diğer yandan 

bayramda gelecek misafirlere ikram 
etmek üzere şeker alışverişlerini 
yaptı. Bugün de devam eden alışve-
rişler, yarın yerini mutlu bir bayram 
sabahına bırakacak. 

GÖNÜLLER HOŞ EDİLECEK
Bayramların güzel gelenekle-

rinin bu bayramda da yaşanması 
bekleniyor. Küçüklerin büyükleri 
ziyaretiyle gerçekleşecek olan ku-
caklaşmayla, aile bağları güçlene-
cek, dargınlar barışacak. Küçükler 

büyüklerin ellerini öperek saygı gös-
terecek, küçükler ise büyükler tara-
fından sevindirilecek. Bayram gele-
neklerinden olan “Bayram harçlığı” 
ile çocukların bayram sevinci bir kat 
daha artırılacak.

BAYRAMI BAYRAM YAPANLAR
Dinimizde önemli bir yeri olan 

bayramların daha güzel yaşanma-
sı için önemli vecibeler bulunuyor. 
Bunlar; erken kalkmak, gusletmek, 
misvak kullanmak, güzel koku sü-

rünmek, yeni ve temiz elbise giy-
mek, sevindiğini belli etmek, yüzük 
takmak, karşılaştığı müminlere gü-
ler yüzle selam vermek, fakirlere çok 
sadaka vermek, İslamiyet’e doğru 
olarak hizmet edenlere yardım et-
mek, dargınları barıştırmak, akra-
bayı, din kardeşlerini ziyaret etmek. 
Sünnet olan bu vecibelerin yerine 
getirilmesiyle Ramazan Bayramı’nın 
tam bir bayram olarak yaşanması 
bekleniyor. n MEVLÜT EGİN

Hayat arkadaşım, 
eşim sosyal medyada bir 
paylaşım yaptı.

Başlığı Şimdi…
Bir saat var ve her sa-

ati gösteren rakamların ye-
rine now (şimdi) yazıyor.

Aslında her an şimdi 
olabilir. 

Anı her an yaşayabi-
liriz.

An’ı geçmişin piş-
manlıkları, geleceğin 
endişelerinden kurtarıp 
şimdinin bilincine vararak 
yaşamak.

An’ı yakalamak, an kapısından yaşa-
mın içine karışıvermek.

Hayatın hızı ile paralel yaşamak.
Hayat ile yaşamımızı uyumlaştırarak 

yaşamak.
Çoğumuz geçmişin pişmanlıkları, 

kızgınlıkları ile  An’ımızı meşgul ederek 
aslında yaşamı ıskalarız.

Düşünün yaşamın tamamını bir in-
san geçmişi ile meşgul ederek geçirsin, 
An’ı yaşamayı ihmal etsin.

Bu insana ömrünün sonunda ne 
yaptın diye soracak olsak;

Cevabı sanırım düşününce şöyle 
olur;

Valla çocukluğumda bir hata yap-
mıştım veya gençliğimde ruhsal bir 
travma geçirmiştim veya başkalarının 
dikte ettiği yaşamları  yaşamaktan kurtu-
lamadım, onları yaşarken an’ı yaşamayı 
daha doğrusu yeni yaşamlar biriktirmeye 
zaman ayıramamışım der sanırım. Ya da 
bu gerçeği kendine itiraf edebilirse o an’a 
kadar hiç yaşamamış olduğunu göre-
cektir. Belki o andan itibaren yaşamaya 
başlayabilir.

Her anını endişe ile geçiren insanlar 
da aynı durumdadır. Geleceğe  dair  kay-
gılarla, henüz gerçekleşmemiş düşlerle 
,an’ı ıskalarlar endişeler gerçek yaşamın 
yerini alır.

Bir yakalayabilsek anı. An kapısından 
girebilsek belki de geçmişten gelen alış-
kanlıklarımızın önüne geçeceğiz.O an’ının 
gereği neyse onu yaşayacağız. Ve o ana 
uygun yeni hayaller kuracağız.  Çevre-
mizle daha uyumlu bir şekilde yaşamlar 
üreteceğiz.

Kendimizi her an yeniden tanımlama 
fırsatı yakalayacağız.

An’ı yaşamayı öğrenen bilinç ile her 
an biriktirdiğimiz hayatlarla an’da gerçek-
leşen hayatlarımızı  reaksiyona sokup çok 
farklı hayatların kapılarını açacağız.

Bu belki de sınır saydığımız bir çok 
davranışımızın aşılabileceğini kendi ufuk-
larımızın ötesinde hayatları keşfedeceği-
miz  bir bakış açısına ulaşacağız.

Hayatında hiç deniz görmemiş , balık 
tutmamış bir insana denize açılmak ve ba-
lık avlamak ne kadar yabancı gelir?  Bir o 
kadar yaşamına uzaktır. O insan:

Bir gün tesadüfen denize açılıp ba-

lık avladığında, eğer hep 
içinden bu bana göre değil 
derse, o insan, o andan 
hiçbir zaman zevk almaz.

Ama Şimdi…. deyip 
bu yaşamı da tanımalı-
yım diyerek anı anlamaya 
gayret eder, o anda  fark-
lılıkları keşfetmeyi denerse 
eminim ondan sonra o 
insanın yaşamında deniz 
ve denizle ilgili yaşamalar 
çok farklı manalar ifade 
edecektir. Denizi yinede 

sevmese bile artık o eski 
kendisi olmayacaktır

Gidilmesi uzak yerleri  hiç düşleme-
yen bir insan,  bir şekilde o yeri deneyim-
leyince çok farklı yaşamlarla tanışacaktır. 
İyi ki gelmişim  noktasına varacaktır.

Her an aslında bizim için bir yaşam 
sırrını içinde saklıyor. En çok da sevgileri.   
İnsanlarının sevgileri an’ı yaşayarak birbir-
leri ile buluşabiliyorsa o zaman sevgi ger-
çekten var oluyor. İnsanların kendisi için 
var olabildikleri farklı yaşamların kapıları 
aralanıyor.

Bu konudaki şiirimi sizlerle paylaş-
mak istiyorum:

ÖLMEYECEK BAKİYELER
An’ı yaşamak; Gerçek yaşam.
Bir saniye öncesine göre öldük,
Bir saniye sonrası, gelmedi,
Doğarak gidiyoruz,yeni An’lara.
Bir geldi mi  O An;
Herkes öldü diyecek,
Biz bir başka An’ı yaşarken.
Tıpkı suda yüzerken;
Bu dünyaya doğduğumuz gibi,
Hiç ölmeden yaşayarak.
Geride yaşadıklarımız;
Biriktirdiğimiz;
Ölmeyecek bakiyeler.
Gerçekten an’ı yaşama bilincine sa-

hip olabilirsek o zaman yaratılmış olan 
her şeyi farklı seveceğiz, var oluşumuz 
kedimizi tanımlayışımız çok daha değerli 
olacak.

Çünkü yaratılmış olan her şeyle ne 
kadar uyumlu yaşamamız gerektiğinin 
farkına varacağız.

Çünkü an’ı yaşamak;  ölmeyecek ba-
kiyeleri geleceğe bırakmak demek.

Ölmeyecek yaşamlara imzalar at-
mak, kendini yaşamın içinde yeniden 
keşfetmek, demek.

Kendimizi yaşamın her parçasının 
içerisinde ne kadar değerli olduğunu fark 
edeceğiz.

Belki de evrenin merkezinin aslında 
her canlının kendi çekim gücü ve hayatı 
tamamladığı  kadar kendisi olduğunu fark 
edeceğiz

Tıpkı tuvalde fırça ile renkleri kalbinin 
güzelliğine büründürüp kendini yansıt-
mak gibi.

Kendini resmin detaylarında seyre-
dip yeniden var olmak gibi.

ŞİMDİ …..

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK
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İsmail Yıldız dostlarıyla 
iftarda biraraya geldi

Aker Özel Güvenlik Eğitim Ku-
rumu, Aren Güvenlik ve FSM Or-
ganizasyon Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail Yıldız, müşteri eş ve dostlarını 
iftar yemeğinde biraraya getirdi. Ye-
şil Vadi Düğün ve Yemek Tesisle-
ri’nde gerçekleştirilen iftar davetine 
Yıldız’ın çok sayıda seveni katıldı. 
Yıldız iftara katılan davetlileri kapıda 
karşılarken, davetlerle tek tek ilgi-
lendi. Davetlilere iftar programına 
katıldıkları için teşekkür eden Yıldız, 
“Mübarek Ramazan ayında sizlerle 
birlikte olmaktan oldukça mutluyuz. 
Ramazan ayının bereketi paylaş-
makla artar. Biz de paylaşarak bu 
berekete ortak olmak istedik. Sizleri 
ağırlamaktan mutluyuz. Davetimi-
ze icabet ederek buraya kadar gelip 
teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” dedi. İftar ye-
meğinin ardından program çay soh-
betiyle devam etti. 
n FAHRİ ALTINOK  
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Emirgazi Kaymakamı’nın
şoförü intihar etti 

Otomobille çarpışan
motosiklet sürücüsü öldü

Emirgazi İlçe Kaymakamı Fah-
ri Onay’ın makam şoförü Cumali 
Pala (39) evinin yanındaki ahırın 
tavanına kendini asarak intihar 
etti. Olay, saat 18.30 sıralarında, 
Akmescid Mahallesi’nde meyda-
na geldi. Emirgazi ilçe Kaymaka-
mı Fahri Onay’ın makam şoförü 
Cumali Pala, evinin yanındaki 
ahırın tavanına kendini iple asarak 

intihar etti. Yakınları tarafından 
ahırda ipte asılı bulunan Pala’nın 
cansız bedeni ihbar üzerine olay 
yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 
tarafından indirildi. Evli ve 2 çocuk 
babası olduğu öğrenilen Cumali 
Pala’nın cesedi otopsi için Konya 
Numune Hastanesi’ne gönderildi. 
Polis olayla ilgili soruşturma baş-
lattı. n DHA

Ereğli’de otomobille motosik-
letin çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında motosiklet 
sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, 
saat 23.00 sıralarında Adana - 
Konya Karayolu üzeri Şinasi Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, İbrahim Cem 
B. idaresindeki 42 FD 487 plakalı 
otomobil, eski Konya yolu çıkışında 
Kemal Günseven’in kullandığı 42 

ABV 772 plakalı motosiklet ile çar-
pıştı. Çarpmanın etkisiyle motosik-
let sürücüsü Kemal Günseven ağır 
yaralandı. Olay yerine sevk edilen 
sağlık ekipleri yaralı motosiklet 
sürücüsünü Ereğli Devlet Hasta-
nesine kaldırdı. Hastanede tedavi 
altına alınan Günseven, yapılan 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
madı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Tartıştığı eşiyle barışmak isteyen bir kişi, eşinin olumsuz cevap vermesi üzerine benzin dökerek kendisini, 
kendisine engel olmak isteyen eşini, çocuklarını ve eşinin ablasını yaktı. İki kişinin durumu ağır

Kendini, eşini ve 
yakınlarını yaktı

Otomobiller çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Bozkır’da tartıştığı dini nikahlı 
eşiyle barışmak isteyen adam, red 
cevabı alınca kendini ve kendisine 
engel olmak isteyen eşini, iki çocu-
ğunu ve eşinin ablasını benzin dö-
kerek yaktı. Hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınan 5 kişiden 1’ ço-
cuk 2 kişinin hayati tehlikesinin bu-
lunduğu öğrenildi. 

Olay, dün 13.30 sıralarında Kon-
ya’nın Bozkır ilçesi Yukarı Mahal-
le’de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre Cemal D., dini nikahla birlikte 
yaşadığı Gülay K. ile tartıştıktan son-
ra oğlu Yusuf ve ilk eşinden olan kızı 
Kader E.’yi (14) alarak evden ayrıldı. 
Evden ayrılan Gülay K., ablası Aydur 
Ü.’nün yanına yerleşti. Cemal D., 
öğle saatlerinde Gülay K.’nin yanına 
gelerek dini nikahlı eşiyle barışmak 
istediğini söyledi. Gülay K., barışma 
teklifini reddetmesi üzerine Cemal 
D., evden çıkarak aracına binerek 
adresten ayrıldı. Bir süre sonra ya-
nında getirdiği benzin dolu bidonla 
araçtan inen Cemal D., “Kendimi 
yakarım” diye bağırarak kendi üze-
rine benzin dökmeye başlaması üze-

rine Gülay K., ablası ve iki çocukları 
evden çıkarak Cemal D.’yi engelle-
meye çalıştı. 

‘KENDİSİNİ ENGELLEMEK 
İSTEYEN 4 KİŞİYİ DE YAKTI’

Bu sırada Cemal D., tüm müda-
halelere rağmen kendini ateşe verdi. 

Bu sırada Cemal D.’yi engellemeye 
çalışan Gülay K., ablası ve çocukları 
arbede sırasında kendilerine benzin 
dökülmesi üzerine kendileri de ateş 
aldı. Olayı gören çevredeki vatan-
daşlar ateşe müdahale etti. İhbar 
üzerine olay yerine sağlık ekipleri 

sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yer-
lerinde yanıklar oluşan 5 kişi ambu-
lanslarla Bozkır Devlet Hastanesine 
sevk edildi. Burada ilk müdahaleleri 
yapılan yaralılar Konya’daki çeşitli 
hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 
Aydur Ü. ve yeğeni Yusuf’un hayati 
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

‘OLAYI DİNİ NİKAHLI EŞLER 
BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTI’

Hastanede tedavi altına alınan 
Gülay K. polise verdiği ilk ifadesin-
de, “Cemal geldi, ‘kendimi ve sizi, 
benzin döküp yakarım’ diye bağırdı. 
Ben de aşağı yanına indim. Peşim-
den ablam ve çocuklar geldi. Benzin 
kendisinin üzerine dökmek isterken 
engellemeye çalıştık. Bizlerin üze-
rine de benzin döküldü. Otomobile 
bindiği sırada birden hepimiz alev 
aldık” dediği ileri sürüldü. 

Cemal D. ise ifadesinde, “Barış-
mak istedim Gülay K. önce bana taş 
attı. Sonra benzini getirip döktü. Ben 
otomobilime binip kaçmak isterken 
ateş aldı” dediği öne sürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA

Hüyük ilçesinde, iki otomobilin 
çarpışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 8 kişi yaralandı. 
Kaza, Beyşehir-Hüyük Karayolu Bu-
dak Mahallesi Kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip 
D. (38) idaresindeki 20 APH 92 
plakalı otomobil, Isparta yönünden 
Beyşehir yönüne seyir halinde iken 
kavşakta Çukurkent Mahallesinden 
Budak Mahallesi yönüne geçmek 
isteyen Ramazan B. (45) yönetimin-
deki 34 LM 100 plakalı otomobile 

yandan çarptı. Kazada her iki oto-
mobilin sürücüleri ile araçlarda yol-
cu olarak bulunan M.D. (36), E.R.D. 
(10), K.D. (5), S.B. (41), S.B. (18), A.
B.B. (13) yaralandı. Çarpışmanın et-
kisiyle 34 LM 100 plakalı otomobil-
de sıkışan bazı yaralılar, olay yerine 
sevk edilen itfaiye ve sağlık görevli-
leri tarafından bulundukları yerden 
çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla 
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA
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Kavgaya müdahale eden polisin silahını aldı!
Konya’da iki grup arasında 

çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yara-
landı. Şüphelilerden biri kavgaya 
müdahale etmeye çalışan polis 
memuruna bıçakla saldırarak be-
lindeki tabancayı aldı. Diğer po-
lislerin müdahalesiyle şüpheliler 
yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıraların-
da Zafer Meydanı’nda meydana 
geldi. İki grup arasında henüz bi-
linmeyen nedenle tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyüyerek kavgaya 
dönüşmesiyle iki grup birbirine 
bıçakla saldırdı. 

Bu sırada Sinan Y. (30) ba-
cağından, Yusuf G. (28) ise kar-
nından yaralandı. Çevredekilerin 
ihbarıyla olay yerine polis, bek-
çi ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri 
kavgayı sonlandırmak için mü-

dahalede bulundu. Bu sırada  Si-
nan Yolcu’nun ağabeyi Ozan Y.u, 
elindeki bıçakla bir polise saldı-

rarak belindeki tabancayı aldı. 
Diğer polislerin müdahalesiyle 
Ozan Yolcu ve yanındaki Süley-

man Altan etkisiz hale getirilerek 
gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesinin ar-

dından kent merkezindeki çeşitli 
hastanelere kaldırılarak tedaviye 
alındı. İki yaralının hayati tehlike-

sinin bulunmadığı öğrenilirken, 
soruşturma sürüyor.
n DHA

Bayram uygulamasında 
2 kilo eroin ele geçirildi

Konya’da Narkotik Şubeye bağ-
lı ekiplerce bayram yoğunluğunun 
yaşandığı otogarda yapılan uygu-
lamada, 1 kişinin bavulunda 2 ki-
logram eroin ele geçirildi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya İl Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Mücade-
le Şubesi ekipleri, yaklaşan Rama-
zan Bayramı nedeniyle kent giriş 
çıkışlarındaki uygulamalarını art-
tırdı. Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan bayram boyunca uygulamalara 

ağırlık verilmesi sebebiyle otogar 
içerisinde de denetimler arttırıldı. 
Denetimler kapsamında otogar 
içerisinde bir şahsın hareketlerin-
den şüphelenen polis ekipleri, şahsı 
durdurarak bavulunda arama yaptı. 
Bavul içerisine gizlenmiş halde 2 
kilogram eroin bulundu. Gözaltına 
alınan Y.A. emniyetteki işlemleri-
nin ardından sevk edildiği mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. n İHA

Parkta oyuncağa saçı
kapılan çocuk yaralandı

Seydişehir ilçesinde Suriye uy-
ruklu Safa Süleyman (11) adlı kız 
çocuğu parkta, dönen oyuncağın 
ortasındaki demir mekanizmaya 
saçının kapılması sonucu yaralandı.

Saçı kesilerek kurtarılan 
Safa, hastaneye kaldırıldı. Olay, ak-
şam saatlerinde Hacı Seyitali Ma-
hallesi’ndeki bir parkta meydana 
geldi. 

Ailesiyle birlikte parka gelen 
Safa Süleyman, parktaki oturarak 

çevrilen oyuncağa bindi. Oyuncak 
döndüğü sırada Safa Süleyman’ın 
saçları oyuncağın ortasındaki demir 
mekanizmaya takıldı. Yaralanan ve 
oyuncakta mahsur kalan Safa, çağ-
rılan itfaiye ekiplerinin saçını kes-
mesi sonucu kurtarıldı. Ardından 
ambulansla Seydişehir Devlet Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan Safa’nın sağlık durumunun 
iyi olduğu belirtildi. 
n DHA
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Sürücüler çocuklara dağıtılan seyahat karnesi ile gözetlenecek

Konya’da yaklaşan Ramazan 
Bayramı nedeniyle polis ve jan-
darma ekipleri kentin giriş ve çıkış 
noktalarında uygulamalarını art-
tırdı. Sürücülerin emniyet kemeri, 
hız ve kontrollü sürüşünü denet-
lemek amacıyla araç içeresindeki 
çocuklara seyahat karnesi dağıtıldı. 
Dağıtılan karneleri dolduranlara ise 
Bakanlık tarafından bisiklet hediye 

edilecek. 
Yaklaşan Ramazan Bayramıyla 

birlikte vatandaşlar tatil ve ziyaret 
için yollara bugün itibariye çıkı-
yor. Her yıl onlarca can kaybının 
yaşandığı yollarda bu bayram can 
kaybının en az seviyeye indirilme-
si için Türkiye genelinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından anlamlı bir 
etkinlik başlatıldı. Başlatılan proje 

ile birlikte Konya Valiliği, İl Emni-
yet Müdürlüğü ve Jandarma Ko-
mutanlığı tarafından araçta bulu-
nan çocuklara oyuncak ile seyahat 
karnesi projesi tanıtıldı. Araçtaki 
çocuklar, karne ile birlikte arabayı 
kimin kullandığını ve plakasını ya-
zacak, daha sonra sürücü yayalara 
yol verdi mi, emniyet kemeri takılı 
mı, hız kurallarına uyuyor mu şek-

linde değerlendirmeye alacak. 31 
Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Ramazan Bayramı tatil 
dönemi süresince çocuklara yöne-
lik başlatılan “Karnemi dolduruyo-
rum, trafiğe güvenle çıkıyorum” 
sloganıyla en başarılı 100 karneyi 
dolduran çocuk, bisikletle ödüllen-
dirilecek. Trafikte çocuklar, araç 
kullanan ebeveynlerinin yaptığı 

hataları bu karneye işleyecek. 
Proje kapsamında çocuklara 

karnelerini ve hediyeler dağıtan 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, “İlköğretim çağındaki yavrula-
rımıza karne veriyoruz, bu sayede 
anne ve babalarını yani sürücüyü 
denetleyecekler. Hata yapıp yap-
mayacakları konusuyla ilgili emni-
yet kemerini takıyor mu? Hız yapı-

yor mu? Dikkatsiz araç kullanıyor 
mu gibi çocuklarımızın rahatlıkla 
gözlemleyeceği konular bunlar bu 
konularda dağıtılan karneleri dol-
duranlara ise bisiklet hediye edile-
cek” dedi. Uygulama kapsamında 
durdurulan sürücüler ise projeden 
oldukça memnun olduklarını dile 
getirdiler.
n İHA

‘Belirli bir zümrenin değil, 
Beyşehir’in adamıyım’

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, seçim sürecinde birlikte 
olduğu yol arkadaşlarının bir res-
toranda verdiği iftar yemeğine ka-
tıldı. Başkan Bayındır, Beyşehir’le 
ilgili önemli mesajlar verdi, hayata 
geçirmeyi planladıkları yeni fabri-
ka ve yatırımlar, istihdam alanları 
hakkında önemli açıklamalarda 
bulundu. “Sizler bu yolda benim-
le epeyce yürüdünüz. Ben bu yü-
rüyüşün, şahsıma gösterdiğiniz 
değeri biliyorum. Verdiğiniz des-
teğin, dostluğun önemini biliyo-
rum, benim vefasızlığım siyasette 
olmaz, sizler benim kadim dost-
larımsınız, sizin hepinizi, özlemle, 
sevgiyle her an her yerde karşıla-
maya devam edeceğim” şeklinde 
sözlere yer veren Bayındır, “Sizler 
bize inandınız, ‘biz’ dediniz, ‘biz’ 
oldunuz, ‘biz’ olmanın anlamını, 
Beyşehir’de en iyi bilen kadrosu-
nuz, sizlerle aldım ben bu yolu, 
sizlerle beraber hiçbir beklentisi ol-
mayan, ‘önce Beyşehir’ diyen, ‘ben 
bu şehir için varım’ diyen, şehrin-
den almaya değil, ‘şehrime verme-
ye geliyorum’ diyen siz kardeşle-
rimle bugün, ‘herkes kesesinden 
yesin içsin, saltanatım var benim’ 
diyen bir anlayışla bugün beraber 
yemek yiyoruz, hepinizden Allah 
razı olsun” diye konuştu.

Bayındır, hep önce Beyşehir 
diyen yol arkadaşlarıyla gurur ve 
onur duyduğunu dile getirerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim 
arkadaşlarım, ancak ‘Beyşehir bü-
yürse ben o şehrin içinde olmak-
tan onur duyarım, gurur duyarım’ 
diyenlerdir. Benim arkadaşlarım, 
‘belediyeden ne alırım, ne veririm’ 
değil, ‘biz belediyeye ne veririz, 

şehrimizin insanına ne getiririz’ 
diyen insanlardır. Biz o beş yılın 
Allah-ü Teala’nın kaderi olarak 
bize verdiği o görevin ağırlığını 
ben biliyorum ki, en az sizler de 
Adil Bayındır kadar yüreğinizde 
hissediyorsunuz. Ben bu duygu-
larla buradan tekrar sizlerle beşinci 
yılın sonunda yüzümüz ak, alnımız 
açık, dik bir duruşla şehrimize söz 
verdik, sözlerimizi tutmayı bu mü-
barek günler yüzü suyu hürmetine 
yaradana dua ediyorum. İnşallah 
biz çalışkan adamlarız, biz şehrini 
seven adamlarız, biz ‘Beyşehir’ de-
riz, ‘ben’ demeyiz, ‘ben ne olacam’ 
demeyiz, ‘Beyşehirli ne olacak de-
riz, Beyşehir halkı ne olacak’ de-
riz, yetişen nesle ‘istihdam’ deriz, 
yetişen insanımıza kucak açarız, 
hali vakti olmayanın yanında olu-
ruz, hayatımız da bu, anlayışımız 
da bu… Ben buradan şu mesajı 
vermek istiyorum; önümüzdeki 
dönem bayramdan itibaren proje-
lerimizin hayata geçmesi için zaten 
şu ana kadar gerekli planlamaları 
yapıyor, yapmaya devam ediyoruz. 
Tabi kolay değil, bir sürü borcun 
içine geldik, buna da sığınmıyoruz, 
bundan da şikayet etmiyoruz. Biz 
Beyşehir’in kuruşunu israf etme-
diğimiz sürece o parayı da aşağı-
ya indiririz, o borcu da sileriz ama 
Beyşehir’in beklediği projeleri de 
hayata geçiririz.”

Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
konuşmasında, Beyşehir Belediye-
si’ne ait şirketin yönetiminde görev 
alan isimlerin mesaiye başladığını 
ve yeni dönemde yürütecekleri ça-
lışmalar için huzur hakkı talebinde 
bulunmadığını da dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Belediyenin borcunu
billboardlarla duyurdu

Beyşehir Belediyesi Başkanı 
Adil Bayındır imzasıyla bir önce-
ki dönemden devraldığı borçları 
Beyşehir ilçe merkezindeki bilbo-
ardlara astırdığı afişlerin yanısıra, 
kurumun resmi internet sayfası 
ve sosyal medya hesaplarından da 
“teslim aldığımız borçlar” başlığıy-
la kamuoyu ile paylaştı. Duyuru ve 
paylaşımlarda, 31 Mart 2019 tarihi 
itibariyle Beyşehir Belediyesi’nin 
mevcut personel durumu ve 2014-
2019 yılları arasında satılan gayri-
menkullerin raporu da yer aldı. 

Yapılan duyuru ve paylaşım-
larda 31 Aralık 2018 tarihinde 
Beyşehir Belediyesi’nin mevcut 
borç da yansıtılırken, 31 Mart 
2019 tarihi itibariyle borç yükünde 
gelinen son durum da yer aldı. Bu 
kapsamda, Beyşehir Belediyesi’nin 
31 Mart 2019 tarihi itibariyle İller 
Bankasına olan borcunun 5 milyon 
748 bin, resmi kurumlara  olan 

borcunun 11 milyon 999 bin, es-
nafa olan borçlarının 18 milyon 
993 bin lira,personel borç duru-
munun 2 bin 588 lira olduğu ve 
toplamda 36 milyon 744 bin 443 
liralık bir borç yükünün önceki dö-
nemden devralındığı duyuruldu. 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Ba-
yındır, “Amacımız kimseyi rencide 
etmek, kimseyi incitmek değil. Bu 
benim için mazeret değildi, ben o 
borcu görerek bilerek geldim. Ben 
bu işin içinden çıkacağımı da bili-
yorum. 36 trilyon, artı gelecek fa-
izler ile bizim bir 43 trilyonumuz 
var. Yani belediyemizin ekonomik 
yönden çok rahat olduğunu söy-
leyemem. Beyşehir’imin beklediği 
hedeflere israfın yolunu keserek,  
kaynaklarını iyi değerlendirerek 
devletim ile diyaloglar kurarak ben 
bu işin içinden çıkarım.” ifadeleri-
ne yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr.  Cengiz Akköz, önlem alınmadığı takdirde Tuz Gölü’nün yok olabileceğini ifade etti

Allı turna cenneti 
Tuz Gölü kuruyor

Türkiye’nin ikinci büyük gölü ve 
allı turna cenneti olan Tuz Gölü, gi-
derek küçülüyor. Selçuk Üniversi-
tesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.  Cengiz Akköz, önlem 
alınmadığı takdirde gölün yok olabi-
leceğini ifade ederek, ‘’Yağışlar bol 
olduğu zaman göl şişiyor ve etrafı 
genişliyor. Biraz büyüyor ama ger-
çek olan göl sürekli kuruyor. Bunun 
sebebi besleyici kanalların kuruma-
sı, suyun gelmemesi, yer altı suyu 
tarımsal sulama ve kuraklık nede-
niyle sürekli azalıyor olması. Göl ku-
ruduğunda hiçbir kuş türü gelmez’’ 
dedi. 

Konya, Ankara ve Aksaray sı-
nırları içinde yer alan Tuz Gölü, su 
çıkışı olmadığı için kapalı göl olma 
özelliğini taşıyor. Göl, ülkenin tuz 
ihtiyacını büyük bir oranda karşı-
larken, kuşların göç yolu üzerinde 
olmasından dolayı da birçok kuş 
türü ilkbahar ve yaz aylarında bura-
da konaklıyor. En fazla allı turnaların 
bulunması nedeniyle göl adeta allı 
turna cennetine dönüşüyor. 

Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akgöz, Tuz 
Gölü’ndeki suyun, kapalı göl yapı-
sından dolayı buharlaşarak, kay-

bolduğuna dikkat çekerek, şunları 
söyledi: ‘’Su buharlaşırken geriye 
tortular içindeki minareller kalıyor. 
Bu tip göllerin hepsi ya tuzlu ya da 
acı suludur. Geçmişte Türkiye’nin 
tuz ihtiyacının yüzde 70’ini karşı-
lıyordu. Şimdi ise yüzde 40 ila 60 
seviyelerinde seyrediyor. Tuz Gölü 
iki kaynaktan besleniyor. Ana kay-
nak yağışlar, bunun yanında Şe-
reflikoçhisar’dan Peçenek Deresi 
ile Aksaray’dan Uluırmak’tan su 
geliyor.  Peçenek Deresi’nden ge-
len suyun yıllık miktarı fazla değil. 
Uluırmak’tan gelen su miktarı da 
oraya yapılan baraj nedeniyle azal-
dı. Konya’daki tahliye kanallarından 
besleniyordu. Kirliliği önlemek için 
arıtma tesisi yapıldıktan sonra ise 
arıtılmış suyun bir kısmı ya ulaşıyor 
ya ulaşmıyor” diye konuştu.

GÖL SÜREKLİ KURUYOR 
Prof. Dr. Akköz, gölü besleyen 

su kaynaklarında sıkıntı yaşandığını, 
bu nedenle gölün sürekli küçüldü-
ğünü belirtti. Akköz, ‘’Geçmiş kay-
naklara baktığımızda 1915 yılında 
çizilen haritada ciddi bir yüzölçümü 
var. Yaklaşık 2600 metrekare olarak 
görülüyor. 1997 yılında 380 metre-
kareye kadar düşmüş. Yağışlar bol 
olduğu zaman göl şişiyor ve etrafı 

genişliyor. Biraz büyüyor ama ger-
çek olan göl sürekli kuruyor. Bunun 
sebebi besleyici kanalların kuruma-
sı, suyun gelmemesi, yer altı suyu 
tarımsal sulama ve kuraklık nede-
niyle sürekli azalıyor olmasıdır. Göl 
kuruduğunda hiçbir kuş turu oraya 
gelmez”dedi. 

Akköz, Konya, Ankara ve Aksa-
ray’da ciddi derecede tarımsal faa-
liyetler olduğunu, tarımsal sulama 
nedeniyle yer altı suyunun da sü-
rekli azaldığını belirtti. Akköz, hem 
yağış miktarının az olması hem de 
yeraltı su seviyesinin azalması nede-
niyle gölün yeterli beslenemediğini 
kaydetti. 

Gölün A sınıfı sulak alan ve do-
ğal SİT alanı olduğunu hatırlatan 
Akköz, göldeki yüksek tuz oranı ne-
deniyle her canlının yaşayamadığını 
su karidesi olarak bilinen omurgasız 
canlıların yaşadığını söyledi. 

FLAMİNGO CENNETİ 
Türkiye’nin Afrika’dan kuze-

ye ya da kuzeyden tekrar Afrika’ya 
gidecek kuşların göç yolu üzerinde 
olduğunu ifade eden Akköz,  Tuz 
Gölü’nün göçmen kuşların uğrak 
yeri olduğunu belirtti. Akköz, ‘’Tuz 
Gölü, alanının daha büyük olması 
nedeniyle allı turnaların kuluçkala-

dığı yerdir. Bu nedenle allı turnalar 
Tuz Gölü’yle özdeşmiştir.  Bunun dı-
şında gölde suna kuşu, turna kuşları 
var’’ dedi. 

Allı turnaların daha önce Meke 
Gölü’ne de geldiğini ve artık gölün 
kurumasıyla oraya gelmediklerini 
dikkat çeken Akköz, şöyle konuştu: 
“Maalesef gölün küçülmesiyle ilgili 
bir şey yapılmıyor. HABİTAT’ların 
bozulması, türlerin bir kısmının göç 
etmesine bir kısmını yok olması-
nı neden oluyor.  Küçülme devam 
ederse, göl yok olur. Durgun su kül-
teleri zamanla küçülür, kurur, ba-
taklığa dönüşür, bataklık düz ovaya 
dönüşür ama bu evrim süreci çok 
uzun süreçte gerçekleşir. Günü-
müzdeki kurumalar, küçülmeler, 
insan kaynaklı. Tarımsal ve endüst-
riyel faaliyetlerin alanı tahrip etmesi 
bu evrimi hızlandırıyor. Tuz Gölü, 
beslemediğimiz zaman küçükleme-
ye mahkumdur. Maalesef zaman 
içinde yok olur.  Bunun içinde yer 
altı suyunu kontrol altına almak la-
zım. Tarımsal desen, devlet eliyle 
belirlensin. Herkes kafasına göre su 
kullanmasın. Havzanın her tarafın-
dan sulu tarım yapılıyor. Nisan ayın-
da bile sulama yapılıyor.”
n DHA
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3 Haziran 2019
Hicri: 29 Ramazan 1440

Sahur:
03:37

İftar:
20:14

Kur’an’dan Mesaj
“Eğer kulumuz Muhammed’e indir diğimiz Kur’an’ın 

Allah sözü olduğun da kuşkunuz varsa, onun bir sûresinin 
benzerini de siz ortaya koyun. Hatta Allah’tan başka 

güvendiğiniz ne kadar yardımcınız varsa onları da çağırın. 
Evet, iddianızda samimi iseniz bunu yapın.” (Bakara 2/23.)

Enes b. Mâlik (r.a.)’ten nakledildiğine göre Hz. 
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Dua, 

kulluğun özüdür.”  (Tirmizî, Deavât, 1)

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

Bir Hadis Günün Duası

İslâm dini birlik ve beraberliğe 
büyük önem vermiştir. Günde beş 
vakit namazın bir arada eda edilmesi-
nin teşvik edilmesi, haftada bir cuma 
namazının ve senede iki kez olan 
bayram namazlarının topluca kılınma-
sının gerekli görülmesi, müminlerin 
görüşüp halleşmelerine, birbirleriyle 
yardımlaşmalarına vesile olmak gibi 
bir anlam taşımaktadır. Cemaatle 
namaz esprisi, oluşturulmak istenen 
birlik ruhunun hem bir göstergesi ve 
hem de o birlik ruhunun sağlamlaştı-
rıcısı ve devam ettiricisi olmaktadır. 
“Ve sen içlerinde olup da onlara na-
maz kıldıracak olursan, onlardan bir 
bölümü seninle birlikte namaza dur-
sun, silâhlarını da yanlarına alsınlar” 
(en- Nisâ 4/102) âyetinde Allah Teâlâ 
cihat sırasında korkulu anlarda bile 
cemaatle namaz kılmayı söz konusu 
etmektedir. Korkulu anlarda cema-
atle namaz kılmanın teşvik edilmesi, 
normal zamanlarda cemaate riayet 
edilmesinin daha öncelikli ve önemli 
olduğunu da belirtmiş olmaktadır. 
Savaş durumunda namazın, normal 
kılınış biçiminin dışında farklı bir şe-
kilde kılınması, cemaatin önemi ve 
güvenlik gibi sebeplerle açıklanabile-

ceği gibi, bunda sahâbenin Peygam-
ber’le birlikte namaz kılma iştiyakının 
da rolü bulunmaktadır. İnsanlar Hz. 
Peygamber’in arkasında, iki ayrı grup 
halinde nöbetleşe namaz kılınca, hem 
cephe terkedilmemiş, hem de herkes 
Hz. Peygamber’in arkasında namaz 
kılmış olmakta ve bu suretle Hz. Pey-
gamber’in belli bir grupla namaz kıldı-
ğı takdirde ortaya çıkması muhtemel 
olan yanlış anlamanın önüne geçilmiş 
olmaktadır. Hz. Peygamber cemaatle 

namazı teşvik sadedinde cemaatle 
kılınan namazın, tek başına kılınan 
namazdan yirmi yedi veya yirmi beş 
derece daha faziletli olduğunu belirt-
miştir (Buhârî, “Ezân”, 30; Müslim, 
“Mesâcid”, 42). Kendisi de hayatı 
boyunca cemaate namaz kıldırmış, 
hastalandığında ise cemaate katı-
larak Ebû Bekir’in arkasında namaz 
kılmıştır. Cemaatle namaz, içerdiği 
dayanışma ve yardımlaşma anlamı 
nedeniyle İslâm’ın bir şiarı ve sembo-

lü haline gelmiştir ve vazgeçilmez bir 
uygulama olarak öylece devam etmiş-
tir. Cuma namazı dışında en kuvvetli 
cemaat, sabah namazının cemaati, 
sonra yatsı namazının cemaati, sonra 
ikindi namazının cemaatidir. Ebû Hü-
reyre’den rivayet edildiğine göre Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuştur: “İn-
sanlar ilk safın sevabını bilselerdi, ön 
safta durabilmek için kura çekmekten 
başka yol bulamazlardı. Namazı ilk 
vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi 
bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı 
ile sabah namazının faziletini bilseler-
di, emekleyerek de olsa bu namazları 
cemaatle kılmaya gelirlerdi” (Buhârî, 
“Ezân”, 9, 32; Müslim, “Salât”, 129, 
131). Bir başka hadiste de “Kim yatsı 
namazını cemaatle kılarsa, gece yarı-
sına kadar namaz kılmış sevabını alır. 
Sabah namazını da cemaatle kılarsa 
bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş 
gibi sevap alır” (Buhârî, “Ezân”, 34; 
Müslim, “Mesâcid”, 260) buyur-
muşlardır. Safların en faziletlisi en 
ön saftır. Bu fazilet imama yakınlık 
derecesindedir Fakat imama en yakın 
duran kişiler imamlığa ehil olan kişiler 
olmalı ki imamın abdesti bozulduğun-
da, hemen birini yerine geçirebilsin.

Menkıbe ZEYD BİN DESİNNE (R.A.)
Hz. Zeyd (r.a.), Hz. Hubeyb’le bir-

likte müşriklerce yakalanıp Mekke’ye 
götürülen iki mazlumdan birisidir. 
Mekke’ye varınca, Safvan bin Umey-
ye, “Bedir’de öldürülen babasının 
intikamını almak” düşüncesiyle Hz. 
Zeyd’i, 50 deve karşılığında satın aldı.

Safvan, Hz. Zeyd’i zincire vurup 
hapsetti. Bir müddet işkenceden son-
ra, idam etmek üzere Ten’im mevkii-
ne götürdü.

Hz. Zeyd, Hicret’ten sonra Müs-
lüman olmuştu. Hazreç kabilesinin 
ileri gelenlerinden, Ensar’ın büyükle-
rinden ve Suffe’de Peygamberimizin 
talebeliğinde bulunmuş bahtiyar zat-
lardan birisiydi. Hicret’ten sonra Pey-
gamberimiz, Hz. Zeyd’i Muhacirler-
den Hâlid bin Bükeyr (r.a.) ile kardeş 
yapmıştı. Hz. Hâlid, bu irşat heyetin-
de vazife almış, müşrikler tarafından 
şehit edilen yedi kişi arasındaydı. Hz. 
Zeyd, Bedir ve Uhud’a katılmış, kah-
ramanlıklar göstermişti.

Müşriklerin büyük başları toplan-
mışlardı. Hz. Zeyd’i idam etmek için 
bir hurma gövdesi diktiler. Hz. Zeyd, 
Allah’ın huzuruna son defa çıkmak 
üzere müsaade istedi ve iki rekât na-

maz kıldı. Rabb’ine alnı açık, kalbi 
pak ve ruhu berrak olarak kavuşuyor-
du. Darağacı onun için ahiret menzi-
line gitmeye vasıtadan başka bir şey 
değildi. Küfrün cehennemî işleri müş-
riklerin suratlarını öylesine karart-
mıştı ki, insanlık elbisesinden çoktan 
soyunmuşlardı. İntikam hırsından kı-
zaran gözleri kan çanağına dönmüştü.

Daha sonra Hz. Zeyd’i tutup kuru 
hurma bedenine bağladılar.

Müşrikler idam ettikleri her Müs-
lüman’a yaptıkları mahut ve iğrenç 
tekliflerini Hz. Zeyd bin Desinne’ye de 
yaptılar. “Gel, sonradan çıkmış olan 
bu dinden vazgeç, bizim dinimize gir 
de, seni serbest bırakalım.” dedikle-
rinde, Hz. Zeyd, ısrarlı ve ciddi kara-
rını vakur bir şekilde müşriklerin su-
ratına haykırdı: “Hayır! Vallahi hiçbir 
zaman imanımdan olmam, dinimden 
dönmem!”

Bu sefer Ebû Süfyân yaklaşarak 
Hz. Zeyd’e sordu: “Ey Zeyd, Allah’ını 
seversen doğru söyle! Şimdi burada 
senin yerine Muhammed bulunup 
da, onun boynunu vurmamızı, sen de 
çoluk çocuğunun arasında sağ salim 
yaşamayı arzu etmez miydin?”

“Anam babam sana feda olsun!” 
diye Peygamberleri uğrunda en çok 
sevdiklerini feda etmekten çekinme-
yen sahabiler, “Sizden hiçbiriniz, 
ben, kendisine çocuğundan, babasın-
dan ve bütün insanlardan daha sevgili 
olmadıkça iman etmiş sayılmaz.” 
hadisini kan ve damarlarına nakşede-
rek, hayatlarının bütün saf-halarında 
açıkça göstermişlerdi. Ebû Süfyân’ın 
bu nakaratına Hz. Zeyd şu cümleyle 
cevap verdi:

“Vallahi ben ailem içinde rahatça 
oturup da Peygamberim Muhammed 
Aleyhissalâtü Vesselâm, değil sizin 
yanınızda, hattâ şimdi bulunduğu yer-
de bile bir dikenin ayağına batıp incit-
mesine gönlüm razı olmaz!”

Bu susturucu sözler karşısında 
şaşkına dönen Ebû Süfyân, “Ben in-
sanlar içinde, Muhammed’in Ashâbı-
nın, Muhammed’i sevdikleri kadar, 
hiç kimsenin hiçbir kimseyi sevdiğini 
görmedim.” demekten kendisini ala-
madı.

Bu konuşmalardan sonra müşrik-
lerin kararı iyice kesinleşti. Safvan bin 
Umeyye, azatlı kölesi Nistas’a işaret 
ederek, Hz. Zeyd’i öldürmesini istedi. 

Nistas mızrağını Hz. Zeyd’in göğsüne 
saplayarak sırtından çıkardı. Böylece, 
Peygamber âşığı Hz. Zeyd, cennetteki 
makamına yükseldi.

Hz. Zeyd’in şehadetini haber alan 
Peygamberimiz ona dua buyurdu.

Peygamberimizin gönderdiği ir-
şat heyetinin hunharca öldürülüşünü 
fırsat bilen münafıklar, bu hadiseyi 
istismar ederek ortalığı karıştırmak is-
tediler. Medineliler arasında dolaşa-
rak fesatçılığa başladılar: “İşkenceye 
uğratılarak öldürülen zavallılara yazık 
oldu! Onlar ne çoluk çocuklarının için-
de rahatça oturabildiler, ne de adam-
larının elçiliğini yerine getirebildiler.” 
gibi sözlerle merhamet tellallığı yap-
maya uğraştılar.

Münafıkların bu yaygarası üzerine 
Cenâb-ı Hak, Bakara Sûresi’nin 207. 
âyeti¬ni indirdi. Bu âyette mealen 
şöyle buyuruluyordu:

“Yine insanlardan öyleleri vardır 
ki, karşılığında Allah’ın rızasını kazan-
mak için kendisini feda eder. Allah ise 
kullarına pek şefkatlidir.”

Sahabilerin fedakârlığını Cenâb-ı 
Hak methediyordu…

Allah onlardan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Ramazan-ı Şerif, aynı zamanda güzel bir kulluk terbiyesidir. Allah’a 
samimi bir gönülle kul olamayanlar, neticede kula kul olmak gibi kötü bir 
akıbete duçar olurlar. Bu hâl ise insanlık haysiyet ve şerefine yazık etmek-
tir. Muhammed İkbal, Allah’tan uzaklaşıp kullara kul olmanın zavallılığını 
şöyle ifade eder: “Ben bir köpeğin bile diğer bir köpeğin önünde eğildiğini 
görmedim. ”İşte Ramazan’ı layıkıyla idrak ve ihya edebilmek, tevhid’in 
hakikatinde derinleşerek yalnızca “Hakk’a kulluk” şuurunu yaşamaya 
bağlıdır. Bunun için de manevi bir lutuf mevsimi olan Ramazan-ı Şerif’te 
bilhassa ruhaniyetimizi seviyelendirmeye gayret etmemiz icab eder. Bu 
hususta yegane geçer akçe de “ihlas”tır. İbadetlerin kemalini artıran; kalp 
temizliği, niyet berraklığı ve samimiyettir. Nefsani menfaat düşüncelerinin 
karıştığı, Hak rızasından gayrı gayelerin ortak edildiği ibadetlerden bir ha-
yır umulamaz.

Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: “Nice oruç tutanlar vardır ki 
orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz! Geceleri nice 
namaz (teravih ve teheccüd) kılanlar vardır ki namazlarından kendilerine 
kalan, yalnız uykusuzluktur.” (İbn-i Mace, Sıyam, 21) Zira Allah rızasına 
ulaştırmayan ve ahirette saadet sermayesi kılınmayan ameller, ebedî 
istikbalin tehlikeye atılmasıdır. Ahiret yolculuğuna azıksız çıkmak ise, en 
büyük hüsran sebebidir. İhlas ve huşu ile ifa edilmeyen ibadetler, ahirette 
kulun eli boş kalmasına sebebiyet verir. Büyük bir kazanç mevsimi olan 
Ramazan’da yapılan ibadetler de bu aya mahsus bir alışkanlık veya ge-
leneğin icabı olarak değil, Cenabı Hakk’a samimi bir kulluk şuuruyla ifa 
edilmelidir. Aksi halde ibadetlerin ruhaniyeti kaybolur; tutulan oruçlar 
bir perhiz; süratle kılınan teravihler ise bir hazım vâsıtası olmaktan öteye 
geçemez. Halbuki, bilhassa bu feyizli gün ve gecelerde ibadetlere daha 
büyük bir titizlik göstermek gerekir. Namazları, Rabbimizle müstesna bir 
mülakat vasfında kılmak icab eder. Zira gerçek manada kılınan bir namaz; 
kişinin kusur, acziyet ve hiçliğini itiraf ile maddi-manevi bütün ihtiyaçlarını 
Hak Teala’ya arz etmesidir.

Namazın tam ve makbul olması için, erkekler tarafından cemaatle kı-
lınması da Allah Rasulü’nün mühim bir tavsiyesidir. Zira cemaat halindeki 
müminlerin duygu derinliği artar. Nitekim Fatiha Suresi’nde hep tekrarla-
dığımız; “Ancak Sana kulluk eder ve ancak Sen’den yardım dileriz.” niyazı 
da müminlere cemaat şuurunu telkin eder. İbadetlerin özü olan dua da 
kulun benliğinden sıyrılarak Rabbine sığınmasıdır. Allah ile kul arasında 
en mühim bir mannevi bağ durumundadır. Bu bağı koparanlar, Hak katın-
daki değerlerini de zayi etmiş olurlar. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur: 
“(Rasûlüm!) De ki: Sizin (kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne 
diye değer versin?!..” (el-Furkân, 77)

Öte yandan sahurlar da müminlere bir bakıma seher vaktinin feyzinden 
istifade yönünde bir manevi terbiye zamanıdır. Seher vakitleri, Cenab-ı 
Hakk’ın kullarına hususi davet anlarıdır. Kulun, Rabbinden gelen bu daveti 
nimet bilmesi ve teşekkürlerle karşılaması icab eder. Ayeti kerimede; “ se-
herlerde istiğfar edenler” (Al-i İmran, 17) methedilmektedir. Hak dostları-
nın ganimet bildikleri seher vakitleri, dua ve ilticaların en çok kabul edildiği 
zamanlardandır. Muhammed İkbal der ki: “Dünyayı örten sema kubbesinin 
dışına bir yol buldum ki oradan seher vakti «Ah!..» eden insanların niyazı, 
düşünceden de hızlı bir şekilde Allah’a doğru uçar, vuslata doğru mesafe 
alır.”

Seher vakitlerinde ibadet ve tazarru ile meşgul olmak, gönle apayrı sır 
ve hikmet ufukları açar. Bu hususta Hazret-i Mevlana şöyle buyurur: “Ge-
celeri uyan ve Hakk’a yürü! Çünkü gece, senin için sırlar yurduna rehberlik 
eder. Herkes uyurken ilahi aşk sırları, mana zevkleri gönlüne bereketli bir 
yağmur gibi yağar. Çünkü geceleyin gönül pencereleri açılır, ötelerden 
nasipler gelir. Lakin bu haller, yabancıların gözlerinden gizlenir. ”Yine 
bu mübarek ayda, bol bol zikrullah ile meşgul olarak, alıp verdiğimiz ne-
feslerimizi dahi manen arındırmamız icab eder. İşte evveli rahmet, ortası 
mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerif’ten 
layıkıyla istifade için, ibadetlerimizi ihlas ve samimiyetle ifa etmek ve gü-
cümüz nisbetinde bunları çoğaltmak icab eder. Zira bu kazanç mevsimin-
deki ameller, ahiret yolculuğumuzun belki de en kıymetli azığı olacaktır. 
Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselâm-: “Mümin öldüğü zaman, na-
mazı başucunda, zekatı sağında, orucu solunda bulur.” (Bkz. Heysemî, III, 
51) buyurarak ibadetlerimizin kabrimizde bize yoldaş olacağını haber ver-
miştir. Ömer bin Abdülaziz -rahmetullahi aleyh- de şöyle buyurrur: “(Kabir 
ve ahiret) yolculuğunuzun nasıl olmasını arzu ediyorsanız, hazırlığınızı ona 
göre yapın!”

TEVBE ETMEK 
İÇİN FIRSAT AYI

CEMAATLE NAMAZ 
KILMANIN FAZİLETİ

Namazlarda tadil-i erkana riayet, 
İmam Ebû Yusuf’a göre, bir rükün ol-
duğundan farzdır. Bundan maksad, 
namazın kıyam, rükû ve secde gibi 
her rüknünü sükunetle yerine getir-
mek ve bu rükünleri yaparken her 
uzuv yatışıp hareket halinden beri 
bulunmaktır. 

Örnek: Rükûdan kıyama kalkar-
ken vücud dimdik bir hale gelmeli 
ve sükunet bulmalı, en az bir kere: 
“Sübhanellahi’l-Azîm” diyecek kadar 
ayakta durup ondan sonra secdeye 
varmalıdır. Her iki secde arasında 
da böylece bir tesbih mikdarı durma-
lıdır. Tadil-i Erkan, İmam Azam ile 
İmam Muhammed’e göre, vacibdir. 
Bu iki ayrı görüşten birincisine göre, 
tadil-i erkan yapılmaksızın kılınan 
bir namazı yeniden kılmak gerekir, 

ikinci görüşe göre ise, tadil-i erkanı 
terkden dolayı yalnız sehiv secdesi 
gerekir. Fakat böyle bir namazı yeni-
den kılmak daha iyidir. Böylece insan 
ihtilaftan kurtulmuş olur. Ayrıca ke-
rahetle kılınan namazları da yeniden 
kılmak vacib görülmüştür. Namaz-
dan manevî haz duyanlar, namazda 
tadil-i erkana riayet ederler, acele 
etmekten sakınırlar. Acele etmeyi 
saygıya ve edebe aykırı görürler. 
Hayatın en yararlı ve en kıymetli saat-
leri ibadetle geçen zamanlardır. Boş 
yere veya kısa bir yarar uğrunda za-
manlarını harcayan insanların namaz 
gibi yüksek bir ibadetten, devamlı bir 
mutluluk yolundan ve İlahî huzurun 
zevkinden mahrum olmamak için ça-
lışmamaları pek garip ve acınacak bir 
hal değil midir?

TADİL-İ ERKANA RİAYET
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Konya’nın yetiştirdiği ve saygı duyulan isimlerden biri olan Tefsir Âlimi Hüseyin Küçükkalay, ömrünü ilimle geçirdi. Küçük yaşta ilim aşkına kapıldı, 
Bağdat Şeriat Fakültesi’ni birincilikle bitiren ilk Türk oldu. Toplumsal konulara kayıtsız kalmadı, ilmi ile amil bir insan olarak yaşadı 

Bağdat’ta 1. olan ilk Türk âlim 
Konya’nın yetiştirdiği âlim in-

sanlardan biri de Hüseyin Küçük-
kalay’dır. Cumhuriyet döneminde 
yetişmiş olup Osmanlı tarzı medrese 
eğitimcilerinin son temsilcilerinden 
olmuştur. 1932 yılında Konya’da 
doğan Küçükkalay’ın babası Mustafa 
Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. İlk 
tahsilini Hâkimiyeti Milliye İlkoku-
lu’nda yaptı. Bir süre sanatla iştigal 
ettikten sonra merhum Hacıveyis-
zade ve Cemil efendilerden sarf ve 
nahiv dersleri aldı. İlmini ilerletmek 
için Suriye’ye gitti. Bir müddet Ha-
lep’de kaldı. Oradan Şam’a geçti, 
Şam’da Şer’i ilimler Enstitüsü’ne 
kaydoldu. Orta ve lise tahsilini bura-
da tamamladı.

Abdülvehhab el-Hafız’dan fıkıh, 
Abdur-rahman ez-Zu’bi’den tefsir, 
Şeyh Halid’den Arap Dili ve Edebi-
yatı, Şeyh Naif Abbas’dan fıkıh usulü 
dersleri okudu. Ayrıca Şeyh Abdül-
kerim er-Rıfaî, Şeyh Ahmet el-Bus-
ravî, Şeyh Abdurrahman Ebu Tok, 
Şeyh Abdülgani ed-Dakı gibi meşhur 
hocalardan da muhtelif İslâmî ilimler 
tahsil etti. Bu enstitüyü bitirdikten 
sonra Bağdat Şeriat Fakültesine kay-
doldu. Bu fakültede. Prof. Muham-
med ez-Zehebî’den (Meşhur et-Tef-
sir ve’l Müfessirûn kitabının yazarı) 
tefsir, Prof. Bedr el-Mütevelli; fıkıh 
ve usul, Prof. Abdülkadir Cumey-
li; bedî, beyan, maânî ve aruz, Prof. 
Ömer Bavezir; Arap Dili ve Edebiyatı 
hocalarıdır. Türkiye’ye döndükten ve 
yedek subay olarak askerliğini yap-
tıktan sonra, Konya Yüksek İslâm 
Enstitüsü’ne Arap Dili ve Edebiyatı 
öğretim üyesi tayin edildi. 1969 yı-
lında merhum Prof. Dr. M. Tayyip 
Okiç yönetiminde doktorasını yaptı. 
Tez çalışması “Abdullah b. Mes’ud 
ve Tefsir İlmindeki Yeri” daha son-
ra kitap olarak da basıldı. Sadece bu 
kitabı okuyan kişi Hüseyin hocanın 
ilmi derinliğini görebilir.

Bu arada tefsir derslerini de 
okuttu. Konya Yüksek İslam Enstitü-
sünde Fıkıh, Kelâm Bölüm Başkanlı-
ğı ve Müdür Yardımcılığı görevlerin-
de de bulundu. 1982 yılında isteğiyle 
emekliye ayrıldı.

Bundan sonra, tefsir öğretim 
üyeliği için, teklif gönderilen Kral 
Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
İslâmi İlimler Bölümü’ne gitti. Beş 
yıldan fazla burada tefsir, tefsir usulü 
dersleri okuttu. Bazı tezler yönetti ve 
tez savunmalarına münâkış üye ola-
rak katıldı. Ayrıca bölümün müfredat 
programlarının lisans ve doktora ha-
zırlanmasında komisyon üyeliklerin-
de bulundu. Türkiye’ye döndüğün-
de ise ilim aşkı onu ilerlemiş yaşına 
kadar rahat bırakmıyordu. Konya’da 
yeni açılan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Selçuk İhtisas Eğitim Merkezi’nde 
Arapça ve Tefsir dersleri hocalığına 
davet edilince hiç tereddüt etmeden 
kabul etmiştir. 

BAĞDAT ŞERİAT FAKÜLTESİ’Nİ 
BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Dr. Hüseyin Küçükkalay, Bağ-
dat Şeriat Fakültesi’ni birincilikle 
bitirmiş ve bu fakülteyi ilk defa bir 
Türk’ün birinci olarak bitirmesi bü-
yük olay olarak kabul edilmiş, bu olay 
bütün Bağdat gazetelerinde haber 
olarak verilmiştir. Konu, zamanın 
Bağdat Öğrenci Müfettişi ve Kültür 
Ateşesi tarafından da resmi bir yazı 
ile Milli Eğitim Bakanlığımıza intikal 
ettirilmiştir. Fakültede ders ve not 
çizelgelerinde, bilhassa tefsir ve ha-
dis usulü gibi önemli derslerde not-
ları yüz üzerinden 99-100 puandır. 
O şartlarda bu, büyük bir başarıdır. 
O dönemde Türk öğrenciler dahil, 
Arap hocalar ve öğrenciler Hüseyin 
hocanın ahlakını, zekasını ve çalışma 
azmini takdir etmiştir. 

BİTMEK BİLMEYEN İLİM AŞKI
Tefsir alimi Hüseyin Küçükka-

layda ilim azmi çocukluk yıllarında 
başlamıştır. Öğrenme aşkıyla dolu 
biridir. 1944 yılında ilkokulu bitirin-
ce babası tarafından bisiklet tamirci-
liği işine verilir. Ancak içindeki ilim 
aşkına engel olamaz.  1947 yılında 
okumaya ve İslami ilimleri tahsil 
etmeye karar verir. Her gün işe git-
meden önce sabah namazından 1-2 
saat önce kalkarak o dönemin büyük 
âlimi Hacı Veyiszade Mustafa Efen-
di’den, Cemil Efendi’den Sarf ve Na-

hiv dersleri almıştır. Mustafa Efendi, 
yaşça büyük talebelerinden Ali Rıza 
Işın’ı, Küçükkalay’a yardımcı olması 
için yönlendirir. Bu durumu ise Ali 
Rıza hoca bir sohbette şöyle anlatır; 
“Hacı Veyiszade bazen yeni gelen 
öğrencilerin eğitimi için eski talebe-
lerini görevlendirirdi. Bir gün 15-16 
yaşlarında Hüseyin isimli bir çocukla 
benim ilgilenmemi ister. Benim ise 
yapmam gereken dersler olduğu için 
ilk anda şaşırırım. Bu çocuğun ilme 
olan tutkusunu denemek için ertesi 
günü sabah namazından 1 saat önce 
Aslanlı Kışla’nın oradaki camiye gel-
mesini söyledim. Bu saatte gelece-
ğini zannetmiyordum, ama gittim. 
Baktım ki bir çocuk soğukta abdest 
almaya çalışıyor. Yaklaştığımda bu-
nun dün gelen Hüseyin isimli çocuk 
olduğunu gördüm. Onun azmi beni 
çok etkilemişti ve derse başladık.”

Onun azmi annesini bile şaşırt-
mış, bir keresinde ona kıyamayıp 
sabahleyin namaza kaldırmamıştı. 
Uyanınca ona sitem etmiş ve kızmış-
tır. Bu olaydan sonra rahat uymamak 
ve sabah namazına kalkabilmek için 
uyumadan önce sağ elini bileğinden 
tavana bağlamıştır.  Annesinin bü-
tün ısrarlarına rağmen 2-3 ay buna 
devam etmiştir. Bu bir yıl içinde sı-
rasıyla Ali Rıza Işın, Hacı Veyiszade 
Mustafa Hoca, Cemil Efendi ve Mus-
tafa Parlayan’dan (Akdedeoğulların) 
ders okumuştur.

Son derece kibar ve hassas bir 
insan olan Dr. Hüseyin Küçükkalay, 
Arap dili ve edebiyatının bütün ince-
liklerine vakıftı. Zamanımızda emsa-
li az bulunan gerçek bir ilim adamı 
idi. Bilhassa Kur’ân-ı Kerim, hadis-i 
şerif başta olmak üzere, eski Arap-
ça kaynak eserlerin anlaşılmasında 
büyük yardımı olan ve şahit olarak 
gösterilen sayıda şiir ezberlemiş ol-
ması onun temayüz ettiği yönlerden 
birisi idi. Tefsir konusunda ihtisası 
olan Küçükkalay’ın, Arap dilini fasih 
olarak çok rahat konuşması; ilmî ve 
dinî hitabelerde bulunabilmesi, Arap 
hatiplerini bile hayrete düşürürdü. 
Âmmice denilen ve muhite göre 
değişen konuşma tarzlarını da çok 
iyi bilmekte idi. Konya’mızda böyle 
bir ilim adamının yetişmesi hepimiz 
için gurur vesilesidir. Son derece zeki 
ve nüktedan bir insan olan Hüseyin 
Küçükkalay, sohbetlerin aranan ismi 
olmuştur. Arif Etik Hoca ile karşılıklı 
lâtifeleri meşhurdur. Arif Hoca soh-
betlerde özellikle onun bulunmasını 
arzu ederdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sel-
çuk İhtisas Eğitim Merkezi’nin 1. 
Dönem mezunlarından Rıfat Oral, 
hocası Hüseyin Küçükkalay’la ilgili 
şu tespitlerde bulunmuştur; “1990 
yılında Mevlana Cıvıloğlu tarafındaki 
bir Kur’ân kursunun 2. katında ders-
lere başladık. İlk başta 32 kursiyer 
vardı ve dersler çok ağırdı. Ayrıca 
hocalarımız Hüseyin Küçükkalay, 
Nurettin Boyacılar ve Mehmet Savaş 
gibi dünya çapında ilmi ve saygınlığı 
olan insanlardı, her 3 ayda bir sınav 
yapılıyor, sınavda derslerden 70 ala-
mayanlar görevlerine geri gönderi-
liyordu. Biz de hem hocalarımızdan 
azami derecede istifade etmek, hem 
de imtihanlarda elenmemek için 
gece, gündüz çalışıyorduk. Ancak 3 
yıl sonra mezun olduğumuzda geri-
de 12 kişi kalmıştı ve diğer arkadaş-
larımız elenmişti. Böyle bir eleme 
sistemi belki de ilk tecrübe olduğu 
için çok ağır ve acımasızdı, Eğitim 
Merkezi tarihinde de bir daha te-
kerrür etmeyecekti. Ancak şunu iti-
raf etmek istiyorum ki, bu zorluklar 
bizi çok iyi yetiştirmişti. Kısa sürede 
bu kadar mesafe almamız dışarıdaki 
birçok hocayı şaşırtmıştı. Hüseyin 
hocam…Tabiri caizse bütün ilmi-
ni bize döktü… Arapça derslerinde 
et-Tuhfetü’s-Seniyye, kitabını Hü-
seyin hocadan okuduk. Derli toplu 
bir nahiv kitabıydı.  Engin Arapça 
ve Edebiyat bilgisi ile bu kitabı öyle 
şerh ediyor ve anlatıyordu ki sanki 
bize ciltler dolusu bilgi veriyordu. 
Ben Arapça eğitimimin büyük bir 
bölümünü o günlere borçluyum. 
Ders arasında tahtaya şiirler yazar, 
onun tahlilini yapar, bize de irabını 
yaptırırdı. O kadar çok şiir ezberdi ki; 
cahiliye dönemi, Rasulullah dönemi, 

Emevi ve Abbasi dönemi, hatta mo-
dern dönemlerdeki şairlerin yüzlerce 
şiirini hiç takılmadan okur, bazen 
aruz tahlilini yapardı.İhtisas döne-
minde Hüseyin hocamdan Tefsir ve 
Ulumu’l-Kur’ân dersleri okuduk. Ne-
sefi ve Kurtubi tefsirlerini bize okut-
muş ve kendi mükemmel uslubu ile 
anlatmıştı. Tefsirdeki ilmi gücü de 

Arapça’daki maharetinden aşağı de-
ğildi. Ben yurt içinde ve yurt dışında 
birçok hocadan ders aldım, ama tef-
sirde onun gibi bir alim görmedim. 
Saatlerce dersini dinlerdik de hiç 
kimsede bir yorgunluk ve bıkkınlık 
olmazdı. Asistanlık döneminde dahi 
bizi kırmadı, evinde, hasta yatağında 
bize ders okutmaya ve o güzel malu-
matları vermeye devam etti.”

İlerlemiş yaşına rağmen Isparta 

Süleyman Demirel Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi’nde Arapça ve Tefsir 
dersleri vermeyi de kabul etti. Haf-
tada iki gün Isparta’ya gitmiş, da-
nışmanlık yapmıştır. Ancak, yol yor-
gunluğuna dayanamayarak, Konya 
İlahiyata naklini aldırmış, 1998’deki 
hastalık dönemine kadar burada da 
eğitimine devam etmiştir. 

İLMİ İLE AMİL BİR İNSANDI 
Küçükkalay, aldığı ilim ve yetişti-

ği edep, ahlak doğrultusunda hayatı-
nı sürdürmüş, ilimi ile amil olmuş bir 
zattır. İlmi hafife alanlara ve cahilce 
yorum yapanlara ise çok kızmıştır. 
İlmi hak eden ve bu yolda şevki ve 
hırsı olanlara verilmesi gerektiğini 
savunmuştur. Yeni tanıdığı talebe-
lerine hemen açılmaz, engin bilgi-
lerinden vermemiş, öğrencisindeki 

şevk ve hırsı gördüğü anda ise bütün 
bilgilerini aktarmıştır.  Bir gün has-
ta yatağındayken dostlarının, “Yahu 
hocam, bu kadar ilminize rağmen 
medyatik olmadığınız için az tanını-
yorsunuz. Size yeterince değer veril-
mediği için bizler üzülüyoruz” sözle-
rine şöyle cevap vermişti: “Biz basit 
kullarız. İmam-ı Azam gibi âlimlerin 
yanında bizim adımızın bile anılma-
sı büyük nasip. Bunu dert etmenin 
anlamı yok. Allah günahlarımızı af-
fetsin.”

Sözlere çok önem vermiş, bunu 
imanın bir alameti olarak görmüş-
tür. Randevularına dikkat eder, ne-
rede buluşulacaksa oraya dakikalar 
öncesinden kendisi gelmiştir. Ran-
devu saati geçtiğinde sözleştiği kişi 
gelmezse beklememiştir. Sertlikten 
hoşlanmamış, insanlarla konuşurken 
sesini yükseltmemiş, her işini güzel-
likle halletmeye çalışmış, cömert bir 
insan olmuştur. 

TOPLUMSAL KONULARA BAKIŞI 
Küçükkalay, toplumsal konulara 

da duyarsız kalamamış, Müslüman-
ları iyiliğe yaklaştırıp, kötülükten 
uzaklaştırmaya çalışmıştır. Bu an-
lamda iki güzel çalışması vardır. Biri 
fakirlik konusu diğeri ise Hz. Mu-
hammed (SAV)’in hayatını anlatan 
filmdir. Her iki konuyu da ilmi açıdan 
yaklaşmış, önemli tespitlerde bulun-
muştur. “Kur’ an-ı Kerim ve Fakir-
lik Problemi” başlıklı makalesinde 
fakirlik konusuna ciddiyetle eğilen 
Küçükkalay, milletlerin karşı karşıya 
kaldıkları ve çözüme kavuşturama-
dıkları fakirlik meselesini İslam’ın 
asır önce ele aldığını ve fakirliğin 
yok edilmesi için gereken her çareyi 
bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu 
ifade etmiştir. “Bir tarafta haksız ka-
zançlar, vurgun ve meşru olmayan 
usullerle gelir temin edenlerin ya-
nında aynı toplumda günlü\c yiyece-
ğini elde edemeyen, maddi sıkıntısı 
yüzünden bir kutu ilacını alamayan, 
kışın ısınamadıkları için çocuklan do-
narak ölen insanlar yaşıyorsa bu top-
lumda ciddi bir hastalık var demek-
tir. Bu toplumlarda cinayetler artar, 
intiharlar çoğalır, insanlar arasındaki 
dini ve milli bağlar tamamen gevşe-
yip kopar” diyen Küçükkalay, bu an-
lamda fakirliğin çözümü için düzgün 
bir nizam kurulması gerektiğini şu 
şekilde belirtmiştir: İnsanlık öyle bir 
nizama sarılmalı ki bu nizamın tümü 
hak ve adalet olsun, devlet malına 
saldıranlar olmasın, fertlerin kalpleri 
Allah korkusuyla dolup taşsın, suç-
lular layık oldukları cezaları mutlaka 
görsün ve fakirlerin tüm haklarını 
korunsun. Kötülüğe götüren yollar 
kapatılsın, layık olmayanlar iş başı-
na gelmesin, ‘kardeşim aç iken ben 
gecemi tok olarak geçiremem’ inancı 
kalplere yerleşsin. Bu nizam insa-
na nereden gelip nereye gideceğini 
öğretsin. İnsanlara devlet malını ko-
rumayı telkin etsin. Ölümden sonra 
neler olacağını ve bir ikinci hayat bu-
lunduğunu, herkesin burada hesaba 
çekileceğini körpe dimağlara anlat-
sın. ‘Benim tebaam fakir durumda-
dır ben de onlar gibi bir müddet et ve 
yağ yemeyeceğim’ diyen

Sorumluları iş başına getirsin. 
‘Bir fakir açlıktan ölürse yarın bana 
bunun hesabını soracaklar’ inancı-
nı taşıyan insanlar yetiştirsin. İşte 
insanlığın böyle bir nizama ihtiyacı 
vardır. Susuzluğunu ancak bu ni-
zamı yaşamakla giderebilir. Çünkü 
tüm sistemler çürümüş kullanılmaz 
hale gelmiştir. Umarım insanoğlu 
ancak İslam’da bulunabilen bu niza-
ma kulak verir de dünyada ve ölüm 
ötesinde huzura kavuşur.”

Küçükkalay, İslam’la ilgili tüm 
alanlarda görüş ve fikirlerini izah 
etmiş ve yazılar yazmıştır. Bunlar-
dan biri de ‘İslami Açıdan Bir Filmin 
Eleştirisi” isimli kitabıdır. Libya’da 
çekilen ve özellikle Ramazan ayların-
da Hz, Muhammed, Çağrı isimleri ile 
TV’lerde gösterilen “Muhammed” 
filmine dikkat çekmiş, peygamber-
ler ve onların ashabıyla ilgili filim-
lerde peygamberlerin kişiliklerinin 
baltalandığını, Allah’ın Kur’an-ı ve 
Hz. Peygamber (SAV)’in sünnetine 
dil uzatıldığını, yapımı bitmiş pırıl 
pırıl bir İslam binasının temelleri-
nin dinamitlendiğini vurgulamıştır. 

“Resulullah7ın ve ashabının gerek 
sinema perdeyerinde ve gerekse 
sahnelerde kişiler tarafından temsil 
edilmesi kesin olarak haramdır. Bu 
maksatla Mekke, Medine ve Kabe 
gibi mukaddes yerlerin kullanıl-
ması da doğru bir hareket değildir. 
Kur’an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde 
temsil ve taklidin kat’i olarak haram 
olduğu beyan edilmektedir” diyerek 
3 önemli tespitte bulunmuştur; 

1- Peygamberlere büyük mev-
kiler tanıyan ve onların yüce kişiler 
olduğuna inanan bir insan perde ve 
sahnede onları temsil edenleri sey-
rettikten sonra, temsil edilen kimse 
bu insanın gözünde küçülür ve bu 
sebeple de Müslümanların inançları 
zedelenmiş olur. 

2- Peygamberlerin temsil edil-
meleri Müslümanlar arasında büyük 
tartışmalara yol açacaktır. 

3- Peygamberin temsil edilme-
si semavi dinlere inananlar arasın-
da çatışma ve anlaşmazlıklara yol 
açacaktır. Böyle bir fitnenin ortaya 
atılmaması için de bu temsil işinin 
mutlaka yasaklanması gerekir. Hz, 
İsa’nın öldürülmüş olduğunu söyle-
yen Hıristiyan aleminin yapacağı bir 
film herhalde kendi inancına uygun 
olarak yapılacaktır. Hâlbuki bir Müs-
lüman’a göre durum böyle değildir. 
Çünkü Hz. İsa ne öldürülmüştür ne 
de çarmıha gerilmiştir. 

Bu tespitlerde bulunduktan son-
ra İslam dünyasının film üzerindeki 
eleştirilerine dikkat çeken ve bunları 
belgelerle ortaya koyan Küçükkalay, 
filmin amacının İslam’ı öğretmek 
olmayıp Hz. Peygamber (sav) ve as-
habına zarar vermek olduğunu ifade 
etmiştir. 

Bunlar gibi onlarca konuya du-
yarlı bir yaklaşım göstermiş, İslam’ı 
ve Müslümanları korumaya, toplum-
sal sorunlara çözüm sunmaya çalış-
mıştır. 

VEFATI VE ESERLERİ 
Ömrünün sonuna kadar ilimle 

uğraşan Tefsir Alimi Hüseyin Kü-
çükkalay, hasta olmasına rağmen 
yatağının başında dizili duran kitap-
larını her fırsatta okumaya çalışmış, 
öğrencilerine ders vermeye devam 
etmiştir.  1998 yılı Aralık ayında 
hastalığı iyice ağırlaştı ve Ramazan 
ayının 28. Günü (27 Ocak 1999 ta-
rihinde) Hakkın rahmetine ulaştı. 
Cenazesi çok kalabalık oldu.  Vasiyeti 
gereği çok sevdiği hocası Hacı Veyis-
zade Mustafa hocaefendinin kabri-
nin yakınlarına defnedildi. Her nefis 
ölümü tadacaktır, hükmü onun için 
de gerçekleşmişti. Daha sonra bir ki-
tabın girişine yazdığı (Arap şiirinden 
tercüme) şu mısralar onun kabir ta-
şına yazıldı:

Başı zora geldiğinde arayacak in-
sanım benim,

Tıpkı karanlık gecede dolunayı 
aradığı gibi.

Geride çok sayıda eser bırakmış-
tır. Bu eserleri şunlardır;

Kur’ân Dili Arapça
Abdullah b. Mesûd Ve Tefsir İl-

mindeki Yeri
İbn Kesir, Hayatı İlmi Şahsiyeti 

ve Tefsirdeki Metodu
İslam ve Kızıl Rüzgar Komünizm 

(Belgeler-Bilgiler) 
Hür İslam Eğitimine Doğru, 

(Ebu’l-Hasen en-Nedvi’den tercü-
me)

İslam’ın Gençliğe Çağrısı, (Prof. 
Dr. Abdullah Ulvan’dan tercüme)

Çocuklara Peygamber Hikayele-
ri, (Ebu’l-Hasen en-Nedvi’den tercü-
me)

Din ve Maddecilik Arasında Ezelî 
Savaş, (Ebu’l-Hasen en-Nedvi’den 
tercüme)

İslami Açıdan Bir Filmin Eleştirisi
Batının İslam Korkusu (Gizli Bel-

ge)
Hz. Peygamber ve Zeynep
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Çift Enerjili Eklem Bomlu Personel Yükseltici Platform Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/266065
1-İdarenin
a) Adresi : Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr.Halil Ürün Caddesi 19 42070 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322487224 - 3322499263
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Çift Enerjili Eklem Bomlu Personel Yükseltici Platform Alım İşi
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Selçuklu Belediyesi Kongre Binası
c) Teslim tarihi : İşin süresi 15 gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. 
   Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA
b) Tarihi ve saati : 25.06.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest 
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü personel  yükseltici platform alım İşi benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Selçuklu 
Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 
Selçuklu KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Şeyh Şamil Mah. 
Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No: 19 Selçuklu KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM SATIN ALINACAKTIR
SELÇUKLU BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1008218

Aras Kargo, Konya’daki 
çalışanlarıyla iftarda buluştu

Aras Kargo, Ramazan ayı boyunca 
Türkiye’nin dört bir yanındaki transfer 
ve bölge müdürlüğü çalışanları için 
iftar yemeği düzenledi. Bu kapsamda 
Konya’da gerçekleştirilen iftar yeme-
ğine Aras Kargo üst yönetimi, bölge 
müdürleri ve çalışanlar katıldı. Tür-

kiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip 
kargo şirketi olan Aras Kargo, Rama-
zan ayı boyunca Türkiye’nin dört bir 
yanındaki transfer ve bölge müdür-
lüğündeki çalışanları için iftar yemeği 
düzenledi. Aras Kargo yöneticilerinin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar 

yemeklerine Aras Kargo üst yönetimi, 
bölge müdürleri ve çalışanlar katıldı. 
Bu kapsamda Konya’da düzenlenen 
iftar yemeği Konya transfer merke-
zinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören 
yemekte, çalışanlar keyifli vakit geçir-
di. n HABER MERKEZİ
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Öncelikle tüm okuyucularımızın 
ve İslam âleminin Ramazan bayra-
mını şimdiden kutluyorum. Bugün 
sizlerle işleyeceğim konu, dış ticaret 
değerlerinin tatillerdeki değişkenliği 
üzerine.  Bu yazımda T.C. Merkez 
Bankasının yayınlamış olduğu akade-
mik bir çalışmadan ve bu çalışmanın 
bulgularından yararlanarak, tatillerin 
ve farklı günlerin dış ticaretimize olası 
etkilerinden bahsedeceğim.  Çalışma-
nın ismi  “Dış Ticaret İstatistiklerin-
de Gün Etkisi”  olup, bu çalışmada 
(2003-2015) yılları arasında değerler 
tek tek incelenerek yapılmış. 

TATİL ETKİSİ 
Acaba tatil öncesi ve sonrasındaki 

günlerde dış ticaret değerlerinde fark-
lılıklar oluyor mu? İsterseniz onlara 
bakalım. 

• Tatil öncesi ve sonrası dönem-

lerde yarım gün idari izin verilmesi 
durumunda; ihracatın o gün yüzde 
57, tam gün izin verilmesi halinde 
ise yüzde 59 daha düşük gerçekleş-
tiği tespit edilmiş. İthalatta ise düşüş 
oranları, yüzde 61 ve yüzde 73 ora-
nında 

• Yılbaşında ise olay daha da fark-
lılaşıyor. Örneğin,  yılın son günü 31 
Aralık’ta normal ihracat yapılırken, 
önceki üç gün (28, 29 ve 30 Aralık’ta) 
ihracat normalin üzerinde artıyor. 

• Yeni yılın ilk gününden sonraki 
8 günlük zaman diliminde ise ihracat 
oldukça düşük seyrediyor. Özellikle 
28, 29 ve 30 Aralıkta ihracatın norma-
lin üzerinde artması firmaların yılsonu 
hedeflerini gerçekleştirmek için son 
bir atak olarak ta yorumlanabilir. 

DİNİ BAYRAMLARIN ETKİSİ 
Şimdi de dini bayramların önce-

si ve sonrasındaki dış 
ticaretteki artış ve azalış 
oranlarına bakalım 

 • Çalışmada dini 
bayramlardan önceki 4 
gün içerisinde yer alan 
hafta içi günlerin işgünü 
karşılıkları anlamlı bir bi-
çimde normalden daha 
yüksek olduğu tespit 
edilmiş. Bu durum bay-
ramlardan önce mesai 
saatlerinin uzatılıp, tatil günlerinde 
yapılamayacak olan ihracatın öne çe-
kildiğini ortaya koyuyor. 

 • Dış ticarette özellikle arife gü-
nünden önceki günde belirgin bir 
artış görülüyor. Yarım gün çalışılan 

arife gününün normal 
işgünü değerlerini alması 
ise günün geri kalanını 
telafi edebilecek ölçüde 
bir ihracatın öğleye ka-
dar yapıldığı fikrini bizde 
uyandırıyor. 

 • Dini bayramların 
bitişinden sonraki 7 gün 
süresince her bir hafta 
içi güne karşılık gelen iş-
günü değerinin normalin 

altında kaldığı görülüyor. Buna göre 
dini bayramlardan sonra ihracat gide-
rek yükselmekle birlikte, belli bir süre 
için normalden daha zayıf seyrediyor. 
Cumartesi günü için de benzer bir du-
rum söz konusu, fakat bayram sonra-

sı etki 4 günle sınırlı kalmakta. 
GÜN ETKİSİ 

Şimdi ise olayı haftanın günleri 
bağlamında değerlendirelim ve ön-
celiğimiz hafta sonu tatile çıkacağımız 
Cuma günü ve tatilden sonraki ilk 
mesai günü olan Pazartesi üzerine 
odaklayalım 

 • Ülkemizde en fazla ihracatın 
Cuma günlerinde gerçekleştiğini gö-
rüyoruz. Buna karşılık ise Pazartesi 
günleri, hafta içlerinde en düşük ihra-
catın gerçekleştiği gün olarak karşımı-
za çıkıyor. Kısaca pazartesi sendromu 
diye ifade ettiğimiz olgu ihracatta da 
kendini göstermiş. 

 • Hafta içi günlerde ihracat ve it-
halatın karşılıklı olarak pazartesinden 
itibaren sistematik olarak cuma günü-
ne kadar artığını ayrıca ticaretin Cuma 
günleri diğer hafta içi günlere göre en 

fazla ticaret yapılan gün olduğunu gö-
rebilmekteyiz. 

 • Hafta sonlarının ise ithalatta an-
lamlı bir değer yok. İhracatta ise sa-
dece cumartesi günlerinde bir miktar 
ihracat yapıldığını görmekteyiz. 

Çalışmaya göre ihracatta “müş-
teri memnuniyeti”, “performans 
hedefine ulaşma” ya da hafta sonu 
“antrepo maliyetinden kaçınma” gibi 
sebeplerin etkili olması, buna karşılık 
ithalatta “üretim ve satış süreçlerinin 
devamlılığının” esas alınması ihracat 
ve ithalatın günlere dağılımı konu-
sundaki farklılığı açıklayacak çeşitli 
ekonomik nedenlerin olabileceğinin 
altı çizilmiş. 

SONUÇ: Hafta sonlarına giriş ve 
çıkıştaki insan psikolojisi, dış ticare-
tinde psikolojisini değiştirmiş gözü-
küyor. 

DIŞ TİCARETTE TATİL VE GÜN İLİŞKİSİ 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Ramazan Bayramı nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayımlayan CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş, bay-
ramı kutlayarak, “Bu bayramın mut-
luluğunu hep birlikte yaşayacağız” 
diye konuştu. Barış Bektaş mesa-
jının devamında şunları dile getir-
di: “Bir Ramazan Ayını daha birlik, 
beraberlik, kardeşlik ve dayanışma 
içerisinde geçirdik. Bu ayın boyunca 
gönül sofralarımızda birlikte iftarı-
mızı açıp, paylaştık.

Sevginin ve paylaşımın simgesi 
olan bayramlar, hoşgörü ve kardeş-
lik duygularının yoğunlaştığı, akra-
ba, dost ve büyüklerimizin ziyaret 
edildiği, hastaların, kimsesizlerin, 
yetimlerin ve muhtaçlara yardım eli-
nin uzatıldığı özel günlerimizdendir. 
Toplumsal bilincin gelişmesine, ulu-
sal değerlerin güçlenmesine, birlik-
teliğin, kardeşliğin ve sevginin yaşa-
narak ve paylaşılarak yerleşmesine 
aracılık etmesiyle Bayramların özel 

bir önemi vardır. Bu anlamda, gönül 
coğrafyamızı güzelleştiren ve yürek-
lerimizi bir kez daha sevgi, dostluk, 
dayanışma ve paylaşma hisleriyle 
dolduran Ramazan Bayramı’nın 
mutluluğunu hep birlikte yaşayaca-
ğız. Umarım bu bayram ülkemizde 
ve coğrafyamızdaki bütün olum-
suzlukların bitmesine vesile olur. 
İnsanlarımız mutlu, huzurlu ve barış 
içinde yaşar. Bu bağlamda, bizlere 
özgürlük ve demokrasi içerisinde 
bu bayramı yaşama fırsatını veren 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere, bütün silah arkadaşlarına 
ve şehitlerimize rahmet diliyorum. 
Milletimizin birlik ve beraberliğinin 
daim olması dileğiyle, bayramınızı 
en içten duygularımızla kutlarız. Bu 
Bayramın ülkemize, coğrafyamıza 
barış ve kardeşlik getirmesini dile-
riz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bayram kumbaralarını
kardeşlerine gönderdiler

Minikler Ramazan’da
tekne orucu tuttu

Gençlik Anaokulu öğrencileri 
ihtiyaç sahibi çocuklar için bayram 
kumbaram projesini tamamlaya-
rak, Cansuyu derneğine teslim etti. 
Öğretmenleri ile hazırlanan kum-
baralar yardıma muhtaç çocuklar 
için dolup taştı.

Gençlik Anaokulu Müdürü Ali-
ye Duman mutluluk ve neşe kay-
nağı olan bayramların, çocukları-
mız için ayrı bir anlam ifade ettiğini 
belirterek, bayram onlar için mut-
luluk sebebidir çünkü bayramlar 
hediyesiz olmaz. Gönüllerimizin 

neşesi çocuklarımızın, hayatımızın 
en önemli parçası olduğunu bi-
lerek bayramlık faaliyetini öğret-
men ve öğrencilerle başlattıklarını 
söyledi. Yapılan bayramlık yardımı 
ile öğrencilerine kardeşlik ve da-
yanışma duygularını yaşattıklarını 
belirtti. Duman, çocuklarımızın 
bu tür etkinlikler ile duyarlılığının 
arttığını gördükçe mutlu oldukları-
nı ve bir nebze de olsa çocukların 
yüzünde tebessüm sebebi olmayı 
amaçladıklarını ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu öğren-
cileri Ramazan ayı dolayısı ile tek-
ne orucu tuttu. Okul aile iş birliği 
içerisinde gerçekleşen etkinlikte 
öğrenciler aileleri ile birlikte gece 
sahura kalktı ve öğlene kadar bir 
şey yemediler. Öğle ezanı ile bir-
likte minkler hep beraber kurduk-
ları sofrada oruçlarını açtılar. Okul 
müdürü Aliye Duman, Ramazan 
ayı ve oruç ibadetinin, yalnızca ye-
tişkinler için değil, çocuklar için de 
önem taşıdığını, kişiliğin oluşma-
ya başladığı çocukluk döneminde, 
çocukların ileriki yaşamlarında bir 
yetişkin olarak yapmaları istenen 
davranışların temeli bu dönemler-
de atıldığını, bu nedenle, çocukları 
oruç tutmaya teşvik etmek ve on-
lara oruç alıştırmaları yaptırmak 
gerektiğini ifade etti. Duman, ço-
cuğun yaşadığını modellediğini ve 
özellikle 0-7 yaş taklit ve modelle-

me döneminin en önemli unsuru 
olduğunu, çocuklar için alıştırma 
dönemi olduğunu belirtti. İba-
det konusunda Peygamberimizin 
önerdiğinin de çocukları alıştır-
maya yönelik olduğunu söyleyen 
Duman, tekne orucunun Anado-
lu’daki eski geleneklerden olduğu-
nu belirtti. Tekne orucunun, oruç 
tutma yaşına gelmeyen çocuklara 
orucu sevdirmeyi, tanıtmayı, on-
ların güzel anılarla büyümelerini 
sağlamayı amaçlayan bir gelenek 
olduğunu vurgulayan Duman, 
kültürümüzdeki tekne orucuyla 
alıştırma döneminin çocuğa ya-
şatılmış olacağını söyledi. Gençlik 
Eğitim kurumları olarak gelenek-
lere her zaman bağlı olduklarını 
ifade eden Duman, bu etkinlikler 
sayesinde öğrencilere geçmişin 
hatırlatıldığını söyledi.
n HABER MERKEZİ

59 nüfuslu, en genç sakini 52 yaşında olan Oduncu Mahallesi’nde yaşayanlar, sokakların büyüklerini ziyare-
te gelen çocuklarla dolması için hasretle bayramı bekliyor. Mahallenin nüfusu bayramlarda 500’e çıkıyor

Çocuk sesine hasret
bayramı bekliyorlar

Konya’nın Hadim ilçesine 15 
kilometre uzaklıkta, yüksek yaş or-
talamasıyla dikkati çeken Oduncu 
Mahallesi’nde, sokakların çocuk ses-
leriyle dolması için bayram yolu göz-
leniyor. Akdeniz kıyı şeridi ve Konya 
Ovası’na sınırı olan Toros Dağlarının 
eteklerinde kurulu, daha önce köy 
statüsündeki mahallede en gen-
ci 52 yaşında 59 kişi yaşıyor. Başta 
ekonomik şartlar olmak üzere çeşitli 
nedenlerle göç veren mahallede, 
bayram günleri şehir merkezinde 
yaşayan çocuk ve torunların gelme-
siyle nüfus yaklaşık 500’e çıkıyor. 

Mahallenin en genci ise 52 ya-
şındaki muhtar Cengiz Coşkun, 
nüfusun yaşlı olması dolayısıyla ço-
cuk sesine, gençlere hasret kaldık-
larını söyledi. Çocukları ve gençleri 
ancak bayramlarda, şenliklerde ve 
cenazelerde görebildiklerini anlatan 
Coşkun, şöyle devam etti: “Kiminin 
çocukları, kiminin de torunları yıllar 
önce kente göçtü. Nüfusumuz şu 
anda 59. Ramazan olduğu için bir 
şekilde komşularımızla vakit geçiri-
yor, orucumuzu tutuyoruz. Çocuk-
larımız Allah izin verirse bayramda 
gelecek, biz de şenleneceğiz, bu yal-
nızlığı unutacağız. Bayramda burası 
şenlikli, çok güzel oluyor. Cıvıl cıvıl 
çocuklarımız, gençlerimiz geliyor. 
Bugünlerde sokaklarımızda hiç ço-
cuk sesi duyamıyoruz ama 3-4 gün 
sonra buralarda çocuk sesinden du-
rulmaz, çok güzel olur. Özledik tabii 
ki çocukların sesini. Çocuk olmayın-
ca olmuyor.”

Coşkun, köyün her hanesinde 
bayram hazırlıklarının yapıldığını, 
eski günlerdeki gibi kalabalık ve coş-
kulu bir bayram geçirmeyi istedikle-

rini dile getirdi. Mahalle sakinlerin-
den 69 yaşındaki Mustafa İmdari de 
yalnızlıktan şikayetçi olduklarını, so-
kakta oynayan ve şarkılar söyleyen 

çocuklara hasret kaldıklarını aktardı. 
Geçmişte her günü bayram gibi 

yaşanan mahallede bugün kalaba-
lığın, büyük sofraların çok önemli 
sayıldığını vurgulayan İmdari, “Es-
kiden burası 80 haneydi, şimdi 30 
hane. 80 hanenin çoluk çocuğunu 
toplasan 300-500 kişi yaşıyorduk. 
Şimdi de dört gözle Ramazan Bay-
ramı’nın şenliğini bekliyoruz. Köyün 
çoluk çocukla dolmasını istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

BAKLAVALAR AÇILDI, 
ŞEKERLİKLER DOLDU

Eski muhtar 90 yaşındaki Kamil 
Gedik ise mahallenin eski günlerini 
özlediklerini belirterek şunları söyle-
di: “Bayramda en az 100 çocuk gelir, 
anne ve babaları da gelir. Mahalle-
miz cıvıl cıvıl olur, sokaklar insan do-
lar. Biz misafiri çok severiz. Burada 
yalnızız, misafir bize arkadaş olur, 
varlık olur köyde. Kimse olmayınca 
buraların bir anlamı yok. Burada 3-5 
kişi vakit geçiriyoruz. Torunlarımız, 
çocuklarımız gelince seviniyoruz. 
Konu komşu hep birlikte toplanıyor, 
yemekler yiyoruz, çok güzel oluyor. 
Evde 2 nüfusuz, bayramlarda bu 
sayı 25-30 oluyor, mutlu oluyoruz.” 
Gedik, evlerde bayram hazırlıkları-
nın tamamlandığına işaret ederek 
“Bayram ihtiyaçlarını tamamladık, 
şekerlikleri hazırladık. Çocuklarla 
beraber yiyeceğiz diye lokumları-
mızı aldık. Baklavalarımızı da hazır-
ladık. Bayramda çocuklar kapı kapı 
dolaşıp şeker toplayınca bizim için 
bambaşka oluyor.” dedi. n AA

‘Bayramın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız’
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On bir ayın sultanı Ramazan ayının içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi İslam aleminde 
coşkuyla kutlandı. Camileri dolduran Konyalılar da Kadir Gecesi’ni tan yeri ağarıncaya kadar ibadet ve tövbe ile geçirdi

Konya dualarda buluştu
Konya’da, Mevlana Meyda-

nı’nı dolduran binlerce kişi Kadir 
gecesini idrak etti. Konyalılar Ka-
dir gecesinde Mevlana Müzesi’nin 
yanı başındaki meydanı doldurarak 
Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Kadir gecesi 
programına katıldı. Kadir gecesini 
Mevlana Meydanı’nda idrak etmek 
isteyenler alana gelerek ibadet etti. 
Mevlana Meydanı’nın dolup taştığı 
mübarek gecede, yer bulamayanlar 
Mevlana Caddesi üzerinde saf tuta-
rak namazlarını kıldı. Vatandaşlar 
mübarek gecede dua ederek, bir-
lik mesajı verdi. Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca Kapu 
Camiinde vatandaşların Kadir Ge-
cesi coşkusuna ortak oldu. Vatan-
daşların adeta akın ederek hınca 
hınç doldurduğu Kapu Camii’nde 
namaza gelenlerin Kadir Gecesini 
tebrik eden her iki başkan, gece 
boyunca cemaatle, vatandaşlarla 
ve çevre esnafıyla hasbilah etti.

‘BU GÜZEL ATMOSFERİN DALGA 
DALGA TÜM DÜNYAYA YAYILMASI 

EN BÜYÜK DUAMIZDIR’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş ve Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca da vatandaş-
ların Kadir Gecesi coşkusuna ortak 
oldu. Namaza katılan binlerin Ka-
dir Gecelerini tebrik eden Başkan 
Kavuş ve Başkan Kılca daha sonra 
vatandaşlarla sohbet etti. Ramazan 
ayının manevi atmosferi ve iklimi-
nin tüm Konya’da muhteşem ve 
müstesna bir güzellikte yaşandı-
ğının altını çizen Başkan Mustafa 
Kavuş, “Konya, tüm Ramazan ayı-
nı olduğu gibi Kadir Gecesini başka 
bir şehirde görmenizin kolay kolay 
mümkün olmadığı bir güzellikte 
yaşadı. Kadir Gecesi’nde adeta zir-
ve yapan bu heyecan ve coşkunun 
benzerini belki de sadece Kudüs’te 
Medine’de görmeniz mümkündür. 
Genç yaşlı, kadın erkek tüm şehir 
bir ay boyunca oruç tuttu, tera-
vihlere koştu, zekat ve sadakalarla 
yardıma muhtaçların yanında oldu, 
yüce Yaradan’ın insanlığa son hita-
bı Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Ka-
dir Gecesini en iyi şekilde ihya etti, 
şimdi de bayram sevinci yaşamaya 
hazırlanıyor. Konya’da yaşanan bu 
manevi atmosferin, kardeşliğin, 
sevgi ve barış ortamının, tüm dün-
yaya dalga dalga yayılması en bü-
yük duamızdır. Çünkü bugün dün-
ya en çok bu iklime muhtaç” diye 
konuştu. Cami etrafında bulunan 
çay ocaklarında ki vatandaşların 
çay sohbetlerine de iştirak eden her 

iki başkan ayrıca, bayram alışverişi 
için gece geç saate kadar açık olan 
çevre esnaflarını da ziyaret ederek 
onlarla hasbihal etti.

SEKİNE HATUN CAMİİ’DE KADİR 
GECESİ COŞKUSU YAŞADI

Meram’da Kadir Gecesi coşku-
sunun yaşandığı bir diğer adreste 
Meram Sekine Hatun Camii oldu. 
Meram Belediyesi tarafından or-
ganize edilen gecede Meram İlçe 
Müftüsü Sabri Kütükçü vatandaş-
lara hitap etti. Kadir Gecesinin hik-
metinin anlatıldığı sohbet, ilahiler, 
kılınan namaz ve edilen dualarla, 
vatandaşlar eşsiz bir gece yaşadılar.

EREĞLİ BELEDİYESİ, 
KADİR GECESİNE ÖZEL 
PROGRAM DÜZENLEDİ 

Ereğli Belediyesi Oğuz Ata Te-

sisleri’nde Ramazan etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen program-
lara Belediye Başkanı Hüseyin Op-
rukçu’nun talimatıyla Kadir Gece-
si’ne özel Mevlid-i Şerif programı 
ile devam edildi. Ayrıca program-
da ve camilerde vatandaşlara kan-
dil simidi ikramında da bulunuldu. 

Okunan Kur’an tilavetinin ar-
kasına selamlama konuşması için 
sahneye gelen Başkan Oprukçu, 
“Muhteşem Kur’an tilavetinin 
arkasına ne söylenebilir ki, bu 
mübarek gecede bizleri yalnız bı-
rakmayarak kulaklarımızın pasını 
silen kıymetli hocalarımıza çok 
teşekkür ediyorum. Allah onlar-
dan razı olsun ve Rabbim onların 
yüreklerine, seslerine ve dimağ-
larına uzun ömür versin inşallah” 

ifadelerini kullandı. 
Oprukçu, “Bin aydan daha ha-

yırlı olan bu mübarek gecede siz 
değerli hemşehrilerimizle bir ara-
da olmaktan dolayı çok mutluyuz. 
Bizleri Belediye Başkanlığı ile şe-
reflendirdiğiniz gibi bundan sonra 
da sabrınızla ve dualarınızla güç 
vermeye devam edeceğinize ve 
bu gece dualarda buluşacağımıza 
yürekten inanıyorum. Rabbimizin 
rahmeti, bereketi hepimizin ve 
şehrimizin üzerine olsun inşallah. 
Her şeyin özü duadır, biz yalnız 
Allah’tan isteriz. Böyle anlamlı 
gecelerde daha da çok isteyeceğiz. 
Ama üzerimize düşeni de layıkıyla 
ve riyadan uzak bir şekilde yap-
maya devam edeceğiz. Ereğli in-
şallah ülkemizin en güzide yeri ve 

huzur şehri olacak” dedi. 
Belediye Başkanı Hüseyin Op-

rukçu, bayramın 1. günü Kültür 
Merkezinde saat 12.00’de hem-
şehrileri ve personelleriyle bay-
ramlaşacağını, tüm hemşehrile-
rini bayramlaşmaya beklediğini 
söyledi.

AKŞEHİR BELEDİYESİ 
KADİR GECESİNDE DE 

GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ 
Belediyesi geleneksel hale 

getirdiği kandil gecesi yaptığı 
ikramları mübarek Kadir Gece-
sinde de sürdürdü. Kadir Gecesi 
münasebetiyle Meydan, İplikçi 
ve Ulu Cami’de teravih namazın-
dan çıkan vatandaşlara dondur-
ma ikramı yapılırken, İplikçi Cami 
bahçesinde közde çay ikramı da 

yapıldı. Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, “Akşehir Belediyesi 
olarak başlattığımız özel geceleri-
mizdeki bu ikramlarımızı artık ge-
leneksel haline getirdik. Mübarek 
Kadir Gecesinde camiye gelip iba-
detlerini yapan cemaatimize cami 
çıkışında közde çay ve dondurma 
ikramımızı yaptık. Tüm hemşeh-
rilerimizin ve İslam Aleminin Ra-
mazan Bayramını şimdiden tebrik 
ediyorum” dedi.

KULU’DA KADİR GECESİ 
COŞKUYLA İDRAK EDİLDİ 

Kulu Merkez Camisinde Kadir 
Gecesi programında cami imamı 
ve din görevlileri tarafından ak-
şam namazı sonrasında Kur’an’ı 
Kerim tilaveti yapıldı. Ramazan 
boyu hatimle teravih kılınan mer-
kez camisini cemaat, tıklım tıklım 
doldurdu. İlahilerin okunduğu, sa-
lavatların getirildiği gecede Mev-
lid’i Şerif de okunarak dua edildi. 
Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, 
verdiği vaazında Kur’an’ı Kerimin 
indiği gece olan bu gecenin öne-
mini anlattı. Müftü Kacaroğlu, bu 
gecenin bin yıldan daha hayırlı 
gece olması nedeni ile sabah na-
mazına kadar yapılan duaların ka-
bul edilebilmesi için bol bol ibadet 
ederek kalpten Allah’a yakarıda 
bulunulması gerektiğine değindi.

SEYDİŞEHİR’DE 
KADİR GECESİ COŞKUSU

Seydişehir ilçesinde Kadir Ge-
cesi münasebetiyle camiler ibade-
te gelenlerle doldu. Seydişehir Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, iftar 
saatinin ardından vatandaşlarla 
birlikte teravih namazını Seyid-
harun Caminde eda etti. Kur’an-ı 
Kerim tilavetlerinin yapıldığı, ila-
hilerin söylendiği gecede teravih 
namazı kılındı ardından dualar 
edildi.  Kadir Gecesinde hemşeh-
rileri ile birlikte bir araya gelerek 
birlik ve beraberlik içerisinde du-
aların edildiğini kaydeden Başkan 
Tutal, “Bu geceleri fırsat bilmeli 
ve değerlendirmeliyiz. Ramazan 
ayı içerisinde bin aydan daha ha-
yırlı olan Kadir Gecesinde başta 
hemşehrilerim olmak üzere tüm 
İslam Alemine hayırlar getirsin” 
dedi. Binlerce vatandaşın tarihi 
Seyid Harun Cami’nde bir ara-
ya gelerek eda ettikleri teravih 
namazının ardından vatandaşlar 
meydanda toplanarak sohbet edip 
dualara iştirak etti. Cemaate Sey-
dişehir Belediyesi tarafından çay, 
bisküvi, lokum, çeşitli ikramlarda 
bulunuldu.
n İHA



Türk futbolunda 
Özdemir dönemi
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu. Ankara’da gerçekleştirilen TFF 

Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. 
Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179’unu alarak federasyon başkanlığına 

seçildi. Nihat Özdemir’in listesinde Konyalı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da yer aldı
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 

tamamlanmasının ardından basın men-
suplarına açıklama yapan Başkan Ni-
hat Özdemir, yönetim kurulunda birçok iş 
adamı ve sporun içinden gelenler bulun-
duğuna dikkati çekti. Yönetim kuruluyla 
ilgili bilgiler veren Özdemir şunları söy-
ledi: “Spor Genel Müdürlüğü yapmış olan 
Mehmet Baykan kardeşimiz var. Onun 
için önemli bir yönetim kurulu yaptığımı-
za inanıyorum. Servet Yardımcı bugün 
UEFA’da yönetim kurulu üyesi ve birçok 
komitede görev alıyor. 1-2 komitenin de 
başkanı. İyi bir sinerji yarattığımıza ve bu 
yönetim kuruluyla Türk futbolunu ileriye 
taşıyacağımıza da bütün kalbimle inanı-
yorum. Çünkü birbirimize inanarak geldik. 
Bu yönetim kurulunu yaparken de bütün 
kesimlerden, bütün kulüplerin iştirakiyle 
tüm Türkiye’deki bölgelerin temsilcileri-
ni bir araya getirerek bir yönetim kurulu 
meydana getirdik. Allah’ın izniyle de bu 
yönetim kurulu Türk futboluna faydalı ola-
cak. Türk futbolunu layık olduğu yere bu 
kurulumuzla hep birlikte beraber taşımış 
olacağız.”

“LİSTE HAZIRLIKLARI UZUN SÜRDÜ”
TFF Başkanı Özdemir, yönetim ko-

nusundaki liste hazırlıklarını çok uzun za-
mandan beri yaptıklarını belirterek, “Liste 
hazırlıkları uzun sürdü. Birçok arkadaşı-
mızla görüştük. Sonunda 14 yönetim ku-
rulu üyesi ve ben başkan olarak 15 kişilik 
çalışma grubunu ortaya koyduk. Hepinizin 
bildiği gibi Türkiye futbol yönetimlerinde 
futbolun içinden gelen futbol oynamış ar-
kadaşlarımız uzun zamandan beri yönetim 
kurulunda bulunmuyordu. Bu yıl yaptığı-
mız bu genel kurulda bir karar aldık. Artık 
futbolun içinden gelen arkadaşlarımızın 

da yönetim kurulunda olma-
sını arzuladık. Birçok arka-
daşımızla görüştük.” ifade-
lerini kullandı.

“ZOR BİR 
ZAMANDA GELDİK”
TFF Başkanı Nihat Özde-

mir, zor bir dönemde görev 
aldıklarına dikkati çekti. 
Federasyon seçimlerinin 4 
yılda bir yapıldığını hatırla-
tan Özdemir, “Bu yıl yapılan 
TFF Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nun sonucunda ben 
ve arkadaşlarım futbol fe-
derasyonunu delegelerinin tüm oylarını 
alarak seçilmiş bulunmaktayız. Bize gös-
terilen desteğe canıyürekten teşekkür edi-
yorum. Türkiye Futbol Federasyonu görevi 
gerçekten zor bir görev. Zor bir zamanda 
geldik.” diye konuştu. 2019-2020 sezonu 
için önemli derecede hazırlıklar yapmaları 

gerektiğini vurgulayan Öz-
demir, şöyle devam etti: 
“Çok yakın zamanda Merkez 
Hakem Kurulu (MHK), Disip-
lin Kurulu, Tahkim Kurulu, 
Temsilciler Kurulu gibi tüm 
kurullara gerekli atamala-
rımızı yapmak istiyoruz. En 
kısa zamanda bu atamaları 
yaparak o arkadaşlarımızın 
bir an önce göreve başlama-
larına hız verme düşüncesin-
deyiz.”

 MİLLİ TAKIM 
KAMPINA ZİYARET

TFF Başkanı Özdemir, A Milli Futbol 
Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampi-
yonası Elemeleri’ndeki Fransa ve İzlanda 
maçları için Antalya’da kampta bulundu-
ğunu hatırlatarak, yönetim kurulu olarak 
onları ziyaret edeceklerini söyledi. Türkiye 
Milli Futbol Takımı’nın 2 önemli maçı ol-

duğuna dikkati çeken Özdemir, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “2020 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Elemeleri için 8 Haziran’da 
Konya’da son dünya şampiyonu Fransa, 
11 Haziran’da da İzlanda’da, İzlanda ile 
önemli maçlarımız var. Yönetim kuru-
lundaki bazı arkadaşlarla milli takımın 
Antalya’daki kampını ziyaret edeceğiz. 
Şenol Güneş ile görüşmelerde buluna-
cağız. Bundan sonraki çalışmalarda da 
tam destekle başarılı olması için her tür-
lü fedakarlığa hazır olduğumuzu da ifade 
edeceğiz. Ana hedeflerimizden bir tanesi 
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na Türk 
Milli Futbol Takımı’nın katılmasını sağla-
mak için biz, yönetime ne gerekiyorsa o 
desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum.”

YABANCI FUTBOLCU KONUSU
Başkan Nihat Özdemir, yabancı fut-

bolcu konusunda çalışmalar yapacaklarını 
belirterek, “Ama bu çalışmaları kendimiz 
değil, Türkiye Futbol Vakfı’nın üyeleriyle 
birlikte yapacağız. Türk futbolu için en iyi 
çözümü de bulmaya çalışacağız.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Kurullara atamaların yapılması gerek-
li olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Onunla ilgili çalışma-
lara ve görüşmelere başlayacağız. En kısa 
zamanda da o çalışmalarımızı yapacağız. 
Ligler başlayacak, onun hazırlıklarına 
başlayacağız. Türkiye futbolu için elimiz-
den gelen tüm desteği, tesisleşme yönün-
den, sistemler yönünden gerekli tüm ekip-
leri kurarak, tüm çalışmaları yapacağız. 
Ayrıca bizim için üst kurul olan UEFA ve 
FIFA ile ilişkilerimizi de çok canlı tutmaya 
çalışacağız.”  
n AA

Konyaspor’dan
Özdemir’e tebrik 

Konyaspor Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklama-
da, TFF Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’i tebrik etti. 
Yapılan açıklamada, “Ankara’da düzenlenen Türkiye Fut-
bol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 
delegelerin teveccühü ile seçilen Sayın Nihat Özdemir ve 
yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, yeni dönemde ba-
şarılar diliyor ve bu seçimin Türk Futboluna hayırlar getir-
mesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. 
 n SPOR SERVİSİ

Sarayönü Belediyespor 
Bölgesel Amatör’de kaldı  
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta Konya ekipleri arasın-

da ligi ikinci sırada bitiren Sarayönü Belediyespor, Konya 
Süper Amatör Küme ikincisi Gölyazı Belediyespor ile Play 
– Out maçında karşı karşıya geldi. Kazanan takımın Böl-
gesel Amatör Ligi’nde mücadele edeceği karşılaşmaya 
iyi başlayan Sarayönü Belediyespor, maçın başında attığı 
golle 1-0 öne geçti. Golün ardından iki takımın da karşılıklı 
gol girişimleri sonuçsuz kalırken, müsabaka 1-0 Sarayö-
nü Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi. Yeşil siyahlı 
takım Bölgesel Amatör Ligi’nde yoluna devam ederken, 
Gölyazı Belediyespor Konya Süper Amatör Küme’de kaldı. 
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligi’nde Konya takımla-
rından Akşehirspor, Sarayönü Belediyespor ve Ereğlispor 
mücadele edecek.  
 n SPOR SERVİSİ

Konyalı hokeycilere 
milli davet geldi  

Hisar Gençlik Spor Kulübü sporcularından Esma Tok, 
Derya Canıtez ve Hatice Demirci U16 Milli Takım kampına 
davet edildi. Hisar Gençlik Spor Kulübü hokeycilerinden 
Esma Tok, Derya Canıtez ve Hatice Demirci U16 Milli Ta-
kım Kızlar Hokey 5S Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna 
çağırıldı. Konya Gençlik Hizmetleri be Spor İl Müdürlüğü, 
03-06 Temmuz 2019 tarihleri arasında Polonya’da yapıla-
cak olan U16 Kızlar Hokey 5S Avrupa Şampiyonası hazırlık 
kampına davet edilen sporcuları tebrik ederek başarı dile-
di.  n SPOR SERVİSİ

RPS

Başakşehir’in hocası bu hafta belli olacak
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel 

Gümüşdağ, “Önümüzdeki hafta içinde 
hocamızı açıklayacağız.” dedi.

Gümüşdağ, Ankara’da gerçekleştiri-
len Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ola-
ğan Seçimli Genel Kurulu’nun ardından 
açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı’nın Medipol Başak-
şehir’den ayrılışı ve yeni teknik direktör 
arayışlarıyla ilgili soruya Gümüşdağ, 
“Abdullah Avcı’ya Beşiktaş’ta başarılar 
diliyorum. Önümüzdeki hafta içinde hoca-
mızı açıklayacağız.” yanıtını verdi.

Başkanlığa seçilen Nihat Özdemir’in 
deneyimli bir isim olduğunu belirten 
Gümüşdağ, “Tecrübeli bir ağabeyimiz. 
Uzun yıllar Fenerbahçe’de görevler yap-
tı. TFF ve Ankaragücü’nde de görevlerde 
bulundu. İlişkileri iyi olan bir ağabeyimiz. 
Başarılı olacağına inanıyorum. Yönetim 
kuruluna ve kendisine hayırlı olsun.” diye 
konuştu. Gümüşdağ, yeni yönetimden ilk 
beklentileriyle ilgili soru üzerine “Özel-

likle MHK konusunda beklentilerimiz 
var. Performansı düşük olan hakemlerin 
cezalandırılması gerektiğini düşünüyo-
rum. Sportif başarıya, performansa göre 
adaletli bir sistem yürütülmesi lazım. Bu 
muhtemelen TFF’nin öncelikli işi olacak.” 
ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolcu sayısı konusunda da 
düşüncelerini paylaşan Gümüşdağ, şun-
ları kaydetti:

“Geçiş sürecinde bir planlama yapıla-
bilir. Şu an bir görüş beyan etmek doğru 
olmaz. Herkesin sözleşmeli oyuncuları 
var, 3-4 yıl. Dolayısıyla Türk futbolunu 
zarara uğratmadan belli bir süre içinde 
bir yapılandırmaya gidilebilir. O da bir 
çalışma gerektiriyor. Muhtemelen TFF bir 
çalışma yapacak, sonra kulüplerle payla-
şacak. Biz de hep beraber değerlendiririz. 
Yıllara yaymak lazım. Bir planlama ya-
pılmalı, 5-10 yıllık. Peyderpey düşürmek 
lazım. Bugün düşürürseniz öyle bir havuz 
yok.”   n AA

Beşiktaş’ta transfer harekatı başlıyor
Teknik direktörlük koltuğuna 

Abdullah Avcı’yı oturtan Beşiktaş, 
transfer harekatına da başlıyor. Hem 
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ni hem de 
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni 
gezen Avcı, transfer için raporunu 
da yönetime verecek. Siyah-beyazlı 
ekibin hedefinde Everton’da şans bu-
lamayan Hırvat yıldız Nikola Vlasic’in 
olduğu da gelen haberler arasın-
da. Beşiktaş’ta Abdullah Avcı mesai-
ye erken başladı. Önce tesisleri gezen 
tecrübeli teknik adam, transfer için de 
yönetimle bir araya gelecek. Beşiktaş 
Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan 
Serdal Adalı’yla birlikte transfer için 
görüşecek olan Avcı, gerekli takviye-
leri de yönetime bildirecek. 

UMUT GÜNER BELİRSİZLİĞİ 
Geçtiğimiz dönemlerde trans-

fer komitesinin başında olan Umut 

Güner, bu kez transferlerin uzağında 
kalacak ve bu konuyu Başkan Fikret 
Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı 
yönetecek. Geçtiğimiz günlerde yö-
netimde yapılan görev dağılımı sıra-
sında Başkan Orman’ın “Bu dönemde 
görev dağılımı yapmayalım. Herkes 
yönetim kurulu üyesi olarak kalsın” 
dediği ancak Umut Güner’in bu du-
ruma itiraz ederek “Transferlerle ben 
ilgilenirim” dediği iddia edilmişti. 
Güner bu sezon transferle ilgilenme-
yecek. 

HEDEFTE NİKOLA VLASİC 
Beşiktaş’ta bu gelişmeler yaşa-

nırken, bir yandan da transfer harekatı 
sürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, Ever-
ton’ın golcüsü Nikola Vlasic ile ilgi-
lendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon 
CSKA Moskova’da kiralık olarak for-
ma giyen Hırvat yıldız, bu sezon İngiliz 

ekibine geri döndü. Beşiktaş, golcü 
oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna 
kaymak istiyor. Abdullah Avcı’nın 
onay vermesi durumunda, yönetim 
bu transferi bitirmek için harekete ge-
çecek. Asıl mevkisi 10 numara olan 

ve forvet de oynayabilen 21 yaşındaki 
oyuncu, geçtiğimiz sezon CSKA Mos-
kova’da 31 maçta 8 gol atarken, 7 de 
asist yaptı. 

ADEM KJAJİC KONUSU
Abdullah Avcı’yı takımın başına 

getiren ve Adem Ljajic’in de satın 
alma opsiyonunu kullanarak bu fut-
bolcunun bonservisini alan Beşiktaş, 
Avcı’nın raporu doğrultusunda trans-
fer çalışmalarına hız veriyor. Shinji 
Kagawa’nın sözleşmesinin bitmesinin 
ardından gitmesiyle birlikte 10 numa-
ra bölgesine transfer yapmak isteyen 
siyah-beyazlılar, CSKA Moskova’da 
kiralık olarak forma giyen Everton’ın 
10 numarası Nikola Vlasic’i günde-
mine aldı. Hırvat Milli Takımı forması 
da giyen 21 yaşındaki futbolcu için gö-
rüşmelere başlayacak olan Beşiktaş, 
bu futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 
kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezon 
Rus ekibinde forma giyen ve 30 Hazi-
ran’da kiralık sözleşmesi bitecek olan 
genç futbolcu, CSKA formasıyla lig ve 
Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 31 maçta 
8 gol atıp 7 asist yapmıştı. 

KARİUS’A TEKLİF VAR, 
GÖZLER LİVERPOOL’DA 

Geçtiğimiz sezonun en çok tar-
tışılan isimlerinden olan Alman file 
bekçisi Loris Karius’a Almanya’dan 
bazı tekliflerin olması sonucu gözler 
Liverpool’a çevrildi. Beşiktaş ile 1 yıl 
daha kontratı bulunan Karius’un satıl-
ması halinde kaleci transferi için kol-
ları sıvayacak olan Beşiktaş, eski file 
bekçisi Fabri’yle ilgileniyor. Premier 
Lig’de küme düşen Fulham’da forma 
şansı bulamayan ve mutsuz olan Fab-
ri’yle görüşen yöneticiler, ekonomik 
açıdan uygun bir zemin bulunması 
halinde bu transferi tamamlayacak. 
Abdullah Avcı’nın isteği doğrultu-
sunda hareket edecek olan yönetim; 
kaleci, sol bek, sağ bek, orta saha ve 
forvet takviyesi yapacak. 
n İHA



“Gözlerini Benden Kaçırma”

Sizler için
Otizme Işık 
Tutuyoruz

Hazırlayanlar: Abdullah Akif Solak - Muhammed Saydam 3 HAZİRAN 2019

Bazı bireylerde ilk aylarında fark edilen otizm, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nda eğitim gören Ahmet’te 3,5 yaşında ortaya çıktı. Çocuğunun otizmli olduğunu öğrenen aile, 
büyük bir yıkıma uğradı. Ancak, otizm seviyesi düşük olan ve eğitimlerden sonra büyük gelişim gösteren Ahmet, yakın zamanda SOBE’den mezun olacağı günü bekliyor

‘Dünya başıma yıkıldı!’

Çok büyük otizm belirtileri ol-
mayan Ahmet, göz temasını kay-
betmesi ve gittiği kreşte eğitmen-
ler fark etmesi üzerine psikiyatriye 
götürüldü ve burada düşün seviyeli 
otizmli olduğu anlaştı. Ahmet’in 
ailesi akit kaybetmeden eğitimlere 
başladı. SOBE’de eğitim verilen Ah-
met, eskisi gibi konuşmaya başladı 
ve takıntılarını yendi. Yaşadıkları 
süreci Konya Yenigün Gazetesi’ne 
anlatan Ahmet’in babası, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür ederken, 
toplumun farkındalık için SOBE’yi 
ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

OTİZM BELİRTİLERİ 
ÇOK AZ SEVİYEDEYDİ

SOBE’de aldığı eğitimlerden 
sonra mezun olacağı gün bekle-
nen 4 yaşındaki Ahmet’in babası, 
açıklamasında önemli noktalara de-
ğindi. Maddi imkansızlıklarını çok 
olduğunu belirten baba, şu ifadele-
re yer verdi: “Ahmet dünyaya gel-
diğinde hiçbir sıkıntısı yoktu. Ge-
lişimini normal bir şekilde devam 
ettirdi. Otizm anne karnında fark 
edilen bir durum da değil. 2-3 yaş-
larına gelen çocuklarda bile ortaya 
çıkabiliyor. Biz Ahmet’in otizmli 
olduğunu 3,5 yaşında fark edebil-
dik. İnsan anne – baba olduğun-
dan bunu çocuğuna konduramıyor. 

Ama Ahmet’teki belirtiler çok azdı. 
Bir de aşağı düzeydeki belirtilerdi, 
o yüzden biz geç fark ettik. Çocu-
ğumuzun kendi etrafında dönme-
si, çalışan çamaşır makinası uzun 
süre izlemesi gibi belirtileri yoktu. 
Biz sadece göz teması olmaması ve 
ekoleli konuşması yüzünden otizm 
teşhisi aldık. Konuşması ilk zaman-
larda iyiydi, sonradan yine bozulma 
oldu ama eğitimlerden sonra yine 
iyi seviyeye geldi. Ahmet’in kaba 
ve ince motor becerileri şu an diğer 
çocuklarla aynı seviyede. Dışarıdan 
bakıldığında otizmli olduğunu fark 
etmek çok zor. Tekrarlı konuşmalar 
da fazlaydı Ahmet’te. Akranları ile 
oynaması çok azdı. Ama biz sosyal 
hayata girmesi ve öğrenmesi için 
oyun alanlarına sürekli olarak gö-
türdük ve teşvik ettik. 

AĞLAYA AĞLAYA EVE GİTTİM
Ben ve eşim çalıştığı için Ah-

met’e anneannesi ve dedesi bakı-
yordu biz işteyken. Bu dönemde 
tabi ki çok fazla televizyona ve tab-
let bilgisayar gibi elektronik cihaz-
lara maruz. Biz 3,5 yaşında bunu 
azaltmak için Ahmet’i kreşe verdik. 
Kreşin ilk gününde bize otizmden 
şüpheleniyoruz diye bir uyarı geldi. 
Çocuğumuzu bir psikiyatriste gö-
türmemiz tavsiye edildi. Dünyanın 
başıma yıkıldığı gün o gün oldu… 

Oradan çıktım ve ağlaya ağlaya, 
yürüyerek eve gittim. Yolda, ‘bunu 
eşime nasıl söyleyeceğim’ diye dü-
şündüm hep. 1,5 – 2 saat yürüdüm. 
Kendim eşime anlatamadım ve 
kreş sahibinin eşime de anlatmasını 
istedim. Eşim bunu öğrenince onun 
için de büyük yıkım oldu. Ama bu-
radaki en önemli nokta, erken tanı 
ve kabullenerek bir önce harekete 
geçmek. Biz bu şoku atlatarak he-
men bir psikiyatriste gittik. Ve teş-
his konuldu. Ardından biz hemen 
SOBE’ye başvuru yaptık. Burası 
alanının en iyisi diyebilirim. Ancak 
burada sırada bekleyenlerin çok ol-
ması ve imkanların kısıtlı olmasıyla 
üç ay sıra bekledik. Bu üç aylık süre 
boyunca özel bir eğitim kurumana 
giderek Ahmet’in eğitimlerine baş-
ladık. İlk gittiğimiz özel kurumda 
eğitimler faydasını gösterdi. Çocu-
ğumuzun kullandığı kelime sayısı 
artmaya başladı. 

SOBE’DEN MEZUN 
OLMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Ailelerin çocuklarını çok iyi göz-
lemlemeleri gerekiyor. Biz şimdi 
çocuğumuzun 3,5 yaşından önceki 
hali nasıldı diye düşünüyoruz. Bi-
zim için 3,5 yaşından öncesi ve son-
rası var. Otizm diğer rahatsızlıklar 
gibi değil. Bir tıp merkezine gide-
rek, kan tahlili yapılarak çözülecek 

bir durum değil. Uyumak isteme-
yen, sürekli dışarıda gezmek iste-
yen, çok fazla yemek yemeyen bir 
çocuktu Ahmet. Öncesinde süt içen 
çocuk otizmden sonra süt içme-
meye başladı. Tabi otizmden sonra 
beslenmesine ve eğitimlerine çok 
dikkat etmeye başladık. Bu eğitim-
lerden sonra olaylara mantıklı ce-
vaplar veren, yönergelere uyan bir 
çocuk oldu. Buradaki hocalarımız-
dan da Allah razı olsun, çok iyi bir 
eğitimle bu noktaya geldik. Daha 
da iyi olacağını düşünüyorum. Bu-
radan mezun olmayı düşünüyoruz.  
AİLELER MÜCADELEYİ BIRAKMASIN

Biz Aralık (2018) ayında SO-
BE’de eğitim almaya başladık. Bu-
rada arkadaşları ile iletişim kurma 
ve kavramları geliştirdi. Zaten bu-
radan önce aldığı 3 aylık eğitimde 
bunları oturtmuştu. Burada farklı 
bir teknik var. Bilimselliği kanıtlan-
mış ‘aba tekniği’. Bu teknik ile dav-
ranışsal takıntıları yeniyor bireyler. 
Örneğin Ahmet sadece tek ayak-
kabısını giyerdi, bunu takıntı yap-
mıştı. Burada uygulanan teknikle 
biz bu takıntıyı yendik. Konuşmaya 
yönelik ve spor eğitimleri de verili-
yor SOBE’de. Çok memnunuz. Şu 
an Ahmet 4 yaşında, okul eğitimi 7 
yaşında başlıyor. Bizim imkanımız 
olduğu sürece burada eğitim alma-

ya devam edeceğiz. Ondan sonraki 
süreçte de seviyemize göre okula 
yazdırmayı planlıyoruz. Ahmet is-
tenilen seviyeye geldi demelerini 
iple çekiyorum. Tabi buradan me-
zun olduğunda dahi, ömür boyu bu 
rahatsızlığın belirtileri kalabiliyor. 
Ailelere önerim, ne zaman kurtula-
cağını düşünmekten ziyade, bugün 
ne öğrendiğini, neler yapabildiğini 
düşünsünler. Mücadeleyi bırakma-
sınlar. 

AYLIK MALİYET 4 BİN TL
Çocuğumuzun otizmli olması 

manevi yönden olduğu kadar mad-
di olarak da beni çok sarstı. Devle-
tin desteği bu konuda az, yeterli de-
ğil. Aileler için maddi olarak büyük 
bir külfet var ortada. Biz oğlumuza 
otizmli raporu almadık. Çünkü iler-
de kendisine engel çıkmaması için. 
Şu an sadece hastaneden verilen 
atipik, yani durum bildirim raporu 
var. Ve bir de otizmin çok başında 
olduğumuza dair psikiyatri raporu 
mevcut. Bu yüzden otizm raporu 
almadık. Raporumuz olmadığı için 
burs imkanından faydalanamıyo-
ruz. Burada raporu olmayan çocu-
ğa burs verilmiyor, o yüzden büyük 
üzüntü yaşıyoruz. Bana eğitimlerin 
aylık maliyeti 4 bin TL. Eşim çalışı-
yordu, çocuğumuzun durumundan 
dolayı istifa etmek zorunda kaldı. 

Maddi olarak zor bir durum. Ama 
evladımızın iyileşmesinden daha 
önemli bir şey yok. Elimizdeki bü-
tün imkanları kullanmaya gayret 
ediyoruz. 
UĞUR İBRAHİM ALTAY’A TEŞEKKÜR

İnsan gerçekten kabullenemi-
yor. Buraya her geldiğimde ve diğer 
çocukları gördüğümde çocuğumu-
zun seviyesinden dolayı Rabbime 
şükrediyorum. Allah herkesin yar-
dımcısı olsun, toplumda farkındalık 
oluşturulması gerekiyor. 

Konya’da yaşayan insanlar, bü-
yük sanayicilerimiz buraya gelsinler 
ve bir gün ziyaret etsinler ailecek. 
Kapıdan girdiklerinde ve çıktıkla-
rında düşünceleri çok farklı olacak. 
İnsan sadece kendi başına geldiğin-
de anlıyor. 

Aileler bu konuda çok yalnız. 
Ben burada en büyük katkıyı ve 
desteği sağlayan, yapımından eği-
timcilerin getirilmesine kadar her 
konuyla ilgilenen büyük başkan 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
ediyorum, minnettarım, Allah razı 
olsun. Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
en büyük metrekare alanına sahip 
merkezi. Burayı bize kazandırdı, 
kendisinin yeri bende ayrıdır. Tabi 
illa ki eksikler var ama ben zamanla 
düzeleceğini düşünüyorum. Bunla-
rı el ele vererek aşacağız.”
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Adını Sevgili Peygamberimizin övülmüş isminden alan Mehmetçik, cennet vatanımızın bütünlüğünü muhafaza etmeyi dinî ve millî bir görev kabul 
etmiş. Onlar, kendilerini hem dünya hem de ahiret erleri görerek vatanın bekâsı için canlarını ortaya koymakta bir an bile tereddüt etmeyen yiğitler

‘Unutmadık, unutturmayacağız’

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;
Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, 
Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, 
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa,
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; 
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, 
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!
(Mehmet Akif Ersoy)
*** 
“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”
(Mehmet Akif Ersoy)

*** 
“Vatan için ölmekse kaderim, böyle 

kaderin ellerinden öperim.” (Mehmet Akif 
Ersoy)

*** 
Rütbelerin en yücesidir şehitlik. Rabbi-

miz de şöyle buyurur şehit kulu hakkında: 
“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler 
sanma. Bilakis onlar Rableri katında diridir-
ler. (Öyle ki Allah’ın) lütf-u inayetinden, ken-
dilerine verdiği (şehitlik mertebesi) ile hepsi 
de şad olarak (cennet nimetleriyle) rızıklanır-
lar. Arkalarından henüz onlara katılamayan 
şehit dindaşları hakkında da: Onlara hiçbir 
korku yoktur. Onlar mahzun da olacak de-
ğillerdir, diye müjde vermek isterler.”

*** 
‘Rabbimiz bizi dünyadan şehadetle ve 

imanla çıkar başta türlü değil’ diye duamız 
vardır bizim. 

*** 
Şanlı tarihimiz, binlerce kahramanlık hi-

kayesi ile dolu. Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, 
KutülAmare’de, Kahramanmaraş’ta, İz-
mir’de vatan toprağının en doğusundan en 
batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar 
her karışında bir mücadele, bir şehit kanı 
vardır. 

Ne mutlu bize ki kahramanlık hikayeleri 
ile büyüdüğümüz dedelerimiz olduğu gibi 
kahramanlıkları gelecek nesillere kalacak 
evlatlarımız var.

*** 
“Oğulsuz Yaşanır Ama Vatansız Yaşan-

maz”
*** 
Vatan için eşinin, çocuğunun şehadete 

ermesinin üzerinden uzun yıllar geçmesi-
ne rağmen ailelerinin yüreğinde acısı hala 
bugünkü tazeliğini koruyor. ‘Şehit ailesi’ 
olmaktan gurur duyan aile, çocuklarının ha-
tıralarıyla yaşıyor, emanetleriyle teselli bulu-
yor ve  ‘Vatan sağolsun’ diyorlar. 

Şehit aileleriyle yaptığımız görüşmeler-
de onların acılarının yanında bazı ortak nok-
taları da var: ‘O farklıydı’. Kimi hayallerini 

bırakmış kimi ardında doyamadığı evladını, 
gözü yaşlı eşini, anne babasını. 

Bölücü terör örgütüne karşı 30 bin şehit 
vermişiz. Vatan savunması söz konusu ol-
duğunda gerisinin teferruat olduğu bu top-
raklarda nice yiğitler yetişmiş, yetişmeye de 
devam edecek. Vatani görevini yapmak için 
uçarak gitmişler askere ve gözünü kırpma-
dan canını feda eden kahramanlara şükran 
borçluyuz. 

Yenigün Gazetesi olarak, Ramazan ayı 
boyunca her gün yayınladığımız yazı dizisiy-
le bir şehidimizin kahramanlıklarını, vatanı 
için, bayrağı için, milleti için canını hiçe sa-
yarak gösterdiği yiğitlikleri aktarmaya ça-
lıştık. Her bir şehidimiz, milletin huzur ve 
güvenliğini sağlamak, ülkemizin bölünmez 
bütünlüğünü koruma uğruna her türlü fe-
dakarlığı göstermiş.

Kimi 19 yaşında, kimi 20, kimi 21. Gen-
cecik fidanlar vatan için, namus için, bayrak 
için şehit düşmüş.

Gencecik yaşlarında şehadet şerbetini 
içmiş, arkalarında geleceğe dönük hayaller, 
gözü yaşlı anne, baba ve kardeşler bırakarak.

Bir de yıllarca devletine hizmet vermiş 
şehitlerimiz var, “Dua edin ben şehit ola-
yım” diyen…

Şehit aileleri, üzerinden ne kadar süre 
geçerse geçsin, üç-beş ay, bir yıl, on yıl, yir-
mi yıl. Evlatlarını, eşlerini anlatmaya başla-
dıklarında dün gibi aynı acıyı yaşıyor hepsi. 
Gözünü kapatsa o anda yeniden yaşanıyor 
her şey. 

Her biri aslında şehadete ermeden önce 
yakınlarına, arkadaşlarına, dostlarına, aile-
lerine belli etmişler, Peygamber Ocağı’nda 
şehit olacaklarını. 

Şehit ailelerinin herkese adeta ders ola-
cak nitelikte ağızlarından şu sözler dökülü-
yor:

“Rabbimizin bir emanetiydi, Allah biz-
den çok seviyormuş, emanetini aldı bizden. 
Şimdi ki evi daha güzel İnşallah. Onurlu-
yuz, gururluyuz, başımız dik. Hem acı hem 
de çok onur verici. Çünkü şehitlik herkese 
nasip olmaz. Tabi ki şehit annesi olmak da 
herkese nasip olmaz. Rabbim hiçbir kuluna 
taşıyamayacağı yük vermezmiş. Demek ki 
bunu kaldırabilecek, taşıyabilecek kullarmı-
şız. Onların şefaatini bekliyoruz. İnşallah on-
lara layık ana baba, eş, oğul, kız olabiliriz de 
onları da utandırmayız. Mehmetçiğim koru-
yacak ki; bu vatan da sağolacak. Biz bir şehit 
verdik yarın bir başkası şehit olacak. Bu nö-
beti hep beraber tutacağız. Yeter ki; ‘Vatan 
sağolsun’. Allah’ım hepimize şehitlerimizin 
şefaatinden nasip eylesin.”

Her şehit haberi sonrası sanki o acıyı 
tekrar yaşarmışçasına acıları tazeleniyor her 

bir şehit ailesinin.
“Bayrakları bayrak yapan üstünde-

ki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır.” Bize bu toprak parçasını vatan 
yapanları unutmayalım. Bu vatan için can 
verenlerin geride bıraktıklarını, annesini, ba-
basını, kardeşini, oğlunu, kızını, eşini unut-
mayalım. Unutmayalım çünkü geçmişini 
unutanlar, geleceğini kuramazlar. Tarihe 
adını yazdıran bütün kahramanlarımız için 
vatan sağ olsun.

*** 
Jandarma Komando Er Orçun Yaldır, 15 

Temmuz 2006 yılında Siirt’in Eruh İlçesi’n-
de arama tarama faaliyetleri sırasında bölü-
cü terör örgütü PKK üyelerinin hain saldırısı 
sonucu çıkan çatışmada,

Jandarma Komando Er Ali Fatih Birtek, 
19 Temmuz 1995 yılında Van’ın Çatak İlçe-
si’nde teröristlerle girdiği çatışmada,

Jandarma Komando Onbaşı Mehmet 
Koçlar, 2 Aralık 1998 tarihinde Adıyaman 
Han Deresi’nde teröristlerle girilen çatışma-
da,

Asteğmen Mustafa Özyoldaş, 25 Tem-
muz 1990 tarihinde Van’ın Gevaş İlçesi’nin 
Töreli Köyü kırsalında teröristlerle çatışırken 
helikopterin düşmesi sonucu, 

SAT Komandosu Mevlüt Pekdemir, 30 
Temmuz 2005 tarihinde İzmir Aksaz De-
niz Üssü’nden havalanan Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na ait helikopterin Antalya’nın 
Kumluca ilçesi Adrasan beldesi yakınlarında 
denize düşmesi sonucu,

Özel Harekat Polisi Ramazan Akyürek, 
25 Temmuz 2016’da Mardin’in Derik İlçesi 
Kızıltepe’de PKK’lı teröristlerin yola döşediği 
el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu,

Jandarma Komando Er Hakan Balin, 
Batman’ın Gercüş İlçesi Yassıca Köyü ya-
kınlarında 8 Mart 2004 tarihinde PKK terör 

örgütü tarafından döşenen mayının, askeri 
aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı 
patlatılması sonucu,

Piyade Onbaşı Çetin Totan, 10 Haziran 
1994 tarihinde Şırnak Silopi’de teröristlerle 
girilen çatışmada, 

Jandarma Komando Er Mehmet Dön-
mez, 22 Ekim 1992 tarihinde Şırnak’ta gö-
revi sırasında,

Piyade Çavuş Dursun Arslan, vatani gö-
revi sırasında 13 Ekim 1991 yılında terhisine 
5 gün kala,

Hüseyin Koçal, İstanbul Yenibosna’da 
1994 yılında askeri inzibat olarak vatani gö-
revini yaptığı sırada,

Konyalı Jandarma Komando Er Hilmi 
Şahin ve Jandarma Komando Er Mevlüt Öz-
kan, 26 yıl önce, Elazığ-Bingöl karayolunda, 
savunmasız ve silahsız 33 askerimizin, bölü-
cü terör örgütü PKK’lılarca hain ve alçakça 
saldırısında,

Piyade Çavuş Mustafa Aydın, Kıbrıs Lef-
koşe’de vatani görevini yaparken 1994 yılın-
da kaza sonucu,

Piyade Uzman Çavuş Halis Yasin Öz-
cengiz, 21 Eylül 2017 tarihinde Hakkari’nin 
Yüksekova İlçesi’ndeki Buzul Dağları bölge-
sinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgü-
tü PKK’lılar arasında çıkan çatışmada,

Konyalı Ulaştırma Er Samet Bütün, 19 
Haziran 2012 tarihinde Hakkari’nin Yükse-
kova İlçesi Yeşiltaş Karakolu’nda teröristler-
le çıkan çatışmada 8 arkadaşıyla beraber,

Motorize yunus ekibindeki Polis Memu-
ru Mehmet Çolak, 4 Ekim 2012 günü Antal-
ya’da görevi başınday bir ihbar üzerine olay 
yerine gider ve silahlı saldırı sonucu, 

Jandarma Onbaşı Adnan Yıldırım, 29 yıl 
önce bölücü terör örgütü PKK’lılarla girdik-
leri çatışmada, 

Ulaştırma Er Ramazan Özmen, 08 Ekim 

2017 tarihinde İzmir’in Urla İlçesi’nde vata-
ni görevini yaparken kaza kurşunuyla vurul-
ması sonucu, 

Polis Memuru Battal Yıldız, 16 Tem-
muz 2017 günü sabahında Tuzla’da görevi 
başında, hırsızlık şüphelisini kovalamaca es-
nasında zanlının ateş açması sonucu silahın-
dan çıkan kurşunla vurulması sonucu, 

Polis Memuru Hasan Karakurt, 7 Hazi-
ran 2006 günü Iğdır’ın Dilucu Gümrük Ka-
pısı’nda pasaportsuz Türkiye’ye giriş yapan 
iki Nahçıvanlı’yı adli mercilere teslim etmek 
için Aralık İlçesi’ne götürürken geçirdiği tra-
fik kazası sonucu,

Piyade Onbaşı Veli Karakoç, 2002 yılın-
da Kuzey Irak operasyonu sırasında askeri 
aracın devrilmesi sonucu, 

Jandarma Er Remzi Yavşancı, 14 Ekim 
2004 tarihinde askeri aracın kaza yapması 
sonucu

şehit oldular.
Piyade Komando Er Yaşar İnce ise, Mar-

din’de 1993 yılında vatani görevini yaptığı 
sırada kazan dairesinde meydana gelen 
patlama sonucu yaşamını yitirdi, önce şehit 
sayıldı sonra sayılmadı. Aile ise oğullarının 
“şehitlik” hakkını verdikleri 26 yıllık müca-
dele sonunda kazandı. 

*** 
Bir vefa örneği olarak, şehitlerimizin 

ismi bir okul kütüphanesinde, bir sokakta, 
bir parkta, bir spor salonunda, bir sağlık 
kompleksinde, bir çeşmede yaşatılıyor. 

Dün olduğu gibi, bugün de ezanlarımız 
susmasın, namusumuz çiğnenmesin diye 
canlarını cennet karşılığında veren şehit-
lerimiz var. İşte özgürlüğümüzün simgesi 
olan bayrağımızı bayrak yapan da, üzerinde 
yaşadığımız toprakları vatan yapan da, aziz 
şehitlerimizin feda ettikleri kanlardır.

Milli Şairimizin; “Korkma, sönmez bu 
şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yur-
dumun üstünde tüten en son ocak” dizele-
rinde ifade ettiği gibi, inandığı değerleri canı 
pahasına savunan korkusuz yiğitler var ol-
duğu sürece, bu cennet vatana düşman asla 
girmeyecektir. Ay-yıldızlı bayrağımız inme-
yecek, minarelerden yankılanan ezan sesleri 
dinmeyecektir.

Bu cennet vatanımız için şehadet şer-
betini içmiş, aziz şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyoruz, mekanları 
cennet, ruhları şad olsun. Rabbim ailelerine 
sabırlar ihsan eylesin. 

Şehit aileleri için en acı taraf, unutul-
mak. Biz unutmadık, unutmayacağız, unut-
turmayacağız…

Bu vatanı kanının son damlasına kadar 
müdafaa eden tüm şehitlerimiz için, Vatan 
sağ olsun.

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...
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