
Kelebekler Bahçesi 
yaza damga vuracak

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi, 
şehrin sosyal alanına ve turizmine büyük katkı yapıyor. 
Geçtiğimiz yıl 250 binden fazla ziyaretçi alan yatırımın 

bu yaza da damga vurması bekleniyor.Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kelebekler Vadisi Parkı 

Konya’nın cazibe merkezi” dedi. n SAYFA 9’DA

Ders dönemi bitti, 
yaz tatili başladı 

Konya’da öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı. 
2017 - 2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sonu karne 
dağıtım töreni Karatay Celal Akın İlkokulunda yapıldı. 

Karne töreninde öğrencilere bol bol gezmeleri, dinlenme-
leri ve kitap okumaları tavsiye edildi. Karne törenine Vali 

Yakup Canbolat da katıldı. n SAYFA 20’DE

11 Toyota Otojen’den yaz 
servisi kampanyası 17 ‘3600 ek göstergede

adalet istiyoruz’ 20 ‘Eğitim planlı ve 
sürekli olmalı’
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RAMAZAN’DA YENİGÜN 
GİBA ŞEKERLEME 

İLE İFTARLAR
 n SAYFA 5’TE

İLMİHAL 
SAYFASI 
n SAYFA 11’DE

ŞEHİT VE 
GAZİLER
n SAYFA 21’DE

MANEVİ 
ÖNDERLER

n SAYFA 18’DE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER

n SAYFA 19’DA

Konya’ya ‘Devlet’ sözü
Konya Merkezde Bölge İstişare Toplantısı’nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yerli otomobil için 

en uygun yer Konya’dır” dedi. Yerli otomobilin Konya’ya kazandırılması için destek vereceğine söz verdi
‘MHP TUZAĞA ASLA DÜŞMEZ’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Konya Merkezli Bölge İstişare Top-
lantısı’nda konuştu. Anket şirketle-
rine yüklenen Bahçeli, MHP’nin oy 
oranını küçük göstermek için teda-
vüle sokulan kara kampanyaların 
başarılı olamayacağını vurguladı.  
“MHP anketlere sığmaz, rakamlara 
girmez, yüzde hesaplarıyla anla-
şılmaz” diyen Bahçeli, “MHP Türk 
düşmanlarının tuzağına asla düş-
mez” dedi.

KÜRESEL OYUNA DİKKAT ÇEKTİ
Küresel oyunlara dikkat çeken 
Bahçeli, Türkiye’nin çözülmesi, 
parçalanması ve dağıtılması bun-
lar olmuyorsa denetimi ve kontrolü 
amaçlanmaktadır. FETÖ projedir, 
PKK projedir, IŞİD projedir. Bunlara 
destek veren haine hain diyeme-
yen, siyasi uzantılar da proje olmuş-
lardır. CHP, HDP, İP böyledir” dedi. 
Cumhur İttifakı’na destek isteyen 
Bahçeli, Konya’ya yerli otomobil ko-
nusunda destek vereceğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 7’DEDevlet Bahçeli
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Nalçacı Caddesi Kabataş Sitesi No: 3/A
Giba Şekerleme Nalçacı Şubesi

Tel: 0332 233 16 15
Fevzi Çakmak Mah. 10758 Sk. KOBİSAN 2.San. Sit. No: 7/A Karatay KONYA

Giba Şekerleme Fabrika Genel Merkez

Tel: 0 332 342 35 80

Giba Şekerleme Otogar Şubesi
Yeni Otogar No:10 KONYA

Tel: 0 332 265 02 21

Giba Şekerleme Mevlana Şubesi
Mevlana Caddesi Altın Çarşı No:62/C

Tel: 0 332 350 47 57

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay Güneysınır, Akören ve 
Çumra’da düzenlenen Yerel Buluşmalar 
Programları ile AK Parti İlçe Seçim Koor-
dinasyon Merkezlerinin açılışlarına katıl-
dı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, önceki 
dönem Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir 
Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Ada-
yı Selman Özboyacı, ilçe belediye baş-
kanları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte 

ilçe sakinleriyle buluşan Başkan Altay, 
Yeni Büyükşehir Yasası’nın hayata geçtiği 
2014’ten sonra Konya merkezin yanı sıra 
28 metropol ilçenin birçok önemli yatırım 
ve hizmete kavuştuğunun altını çizdi. 

Türkiye’nin 24 Haziran’da çok önem-
li bir seçim yapacağını kaydeden Altay, 
gece gündüz çalışarak; gidilmedik yer, 
sıkılmadık el bırakmamaya özen göster-
dikyerini dile getirdi. Amaçlarının Konya 
olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

ve AK Parti’ye en yüksek desteği sağlaya-
bilmek olduğunu vurgulayan Altay, bu ko-
nuda Konya’ya ve ilçelerine olan inancın 
tam olduğunu dile getirdi. 

24 HAZİRAN’DA ŞER GÜÇLER 
BÜYÜK BİR DARBE YİYECEK 

Önceki dönem Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Mil-
letvekili Adayı Tahir Akyürek, Konya’nın 
Anadolu çadırının orta direği olduğunu ve 
Osmanlı ile Selçuklu döneminde milletin 

her fedakârlık yapması gerektiğinde bu 
coğrafyanın ayağa kalktığını hatırlatarak, 
24 Haziran’da Türkiye’nin yeni bir imti-
hana girdiğini, Türkiye ile uğraşan şer 
güçlerin bu tarihte büyük bir darbe yiye-
ceklerini söyledi.  Türkiye’nin 2002 önce-
sindeki durumunu ilçe halkına hatırlatan 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise 
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu 
ülke bugünlere istikrar ile geldi, milletin 
desteği ile yürüdü. Millete rağmen ortaya 

konan senaryo ve projeler de hep hüsrana 
uğradı. 24 Haziran’da da Türkiye ya istik-
lali, istikbali isteyen, milletinden aldığı 
destekle hem bölgesindeki etkinliğini art-
tıracağı hem de dünyadaki haksızlığa dur 
diyebileceği süreci yönetecek ya da ma-
alesef ABD’nin başlattığı projenin uzan-
tılarıyla Türkiye 80-90 yıllarının öncesini 
yaşar hale gelecek. Ama milletimiz buna 
fırsat vermeyecek.”
n HABER MERKEZİ

Rengarenk
Tatlar...

www.gibasekerleme.com
info@gibasekerleme.com 9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte 
Güneysınır, Akören ve Çumra’da vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, 24 Haziran Seçimleri için gece gündüz çalıştıklarını söyledi 

‘Sıkılmadık el bırakmıyoruz’

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi tarafından gelenek-
sel olarak düzenlenen iftar organizasyonu, bu yılda gerçek-
leştirildi. Gençadım Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar 
yemeğine AK Parti Konya Milletvekili Adayı Gülay Samancı, 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MUSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve İlim Yayma Cemiyeti 
Konya Şubesi Başkanı Mehmet İncili’nin yanı sıra çok sayıda 
kişi katıldı. Konuşmalarını gerçekleştiren İlim Yayma Cemi-
yeti Konya Şube Başkanı Mehmet İncili, “1951 yılından bu 
yana vakfımız, öğrencilere güvenle barınabilecekleri yurtlar 
sunmanın ötesinde öğrencilerimizin, manevî dinamiklerini 
zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmelerine 
katkıda bulunmak için çalışmaktadır. İlim Yayma Cemiyeti 
çatısı altında yetişen öğrencilerimiz, yaşadığı dünya için so-
rumluluk duyan, dürüst, adaletli ve cesur gençlerimizdir. Bir 
milletin yükselmesinin, o millet içindeki kötülerin yok edil-
mesi ile değil, insanların ve bilhassa gençlerin güzel eğiti-
miyle mümkün olur. Biz gençlerimizi başarıları, adalet ve 
merhametleriyle ülkemizin ötesinde tüm dünyanın yüksel-
mesini sağlayacak, daha iyi bir yer haline getirecek bireyler 
olmaları için gayret gösteriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz 
iftar programına katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
n HÜSEYİN MENEKŞE

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna çok sayıda kişi katıldı

İlim Yayma iftarda buluşturdu 
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ka-
raman, Isparta, Afyon, Karaman, 
Burdur illerinin de katılımıyla, Konya 
Merkezli Bölge İstişare Toplantısı’nı 
gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen toplantıda MHP Ge-
nel Başkanı Devlet Bahçeli’yi coşku-
lu bir kalabalık karşıladı. Konya’dan 
önemli mesajlar veren MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, birlik bera-
berlik çağrısı yaptı. Cumhur ittifakı-
na destek isteyen Bahçeli, MHP’nin 
seçim beyannamesini anlattı. Ayrıca 
Bahçeli Konya’yı heyecanlandıracak 
bir de müjde verdi. Konya’nın oto-
motiv yan sanayideki başarısından 
övgüyle bahseden Bahçeli, yerli ve 
milli otomobil için en uygun yerin 
Konya olduğunu belirtti, bunun için 
MHP olarak elinden geleni yapacağı-
nın sözünü verdi.  

‘KARA KAMPANYALAR 
BAŞARILI OLAMAYACAK’

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, yaptığı konuşmada, bazı şer 
odakların Türkiye’nin önünü per-
delemek istediklerine dikkat çekti. 
Bunlara karşı Konya’dan 24 Hazi-
ran’da Cumhur ittifakını ve MHP’yi 
desteklemelerini isteyen Bahçeli, 
“24 Haziran gelip çattığında Türki-
ye’ye sahip çıkacak mısınız? Vatana 
millete, bayrağa, ön şartsız destek 
verecek misiniz? Daha güçlü bir 
ülke, daha güçlü bir Meclis, daha 
güçlü demokrasi için MHP’ye evet 
diyecek misiniz?” sorularını sor-
du. Anket şirketlerine de yüklenen 
Bahçeli, MHP’nin oy oranını küçük 
göstermek için tedavüle sokulan 
kara kampanyaların başarılı olama-
yacağını vurguladı. “MHP anketlere 
sığmaz, rakamlara girmez, yüzde 
hesaplarıyla anlaşılmaz” diyen Bah-
çeli,“MHP Türk düşmanlarının tuza-
ğına asla düşmez. MHP milli birlik ve 
kardeşliğe derin bağlılıktır. MHP va-
tana, millete ve bayrağa eşsiz sevgi, 
emsalsiz sadakattir. Milletin yegane 
umudu, yegane ufku, yegane gücü 
MHP’dir” ifadelerini kullandı. 

GÜNÜBİRLİK YAŞAMAYIN!
Konuşmasında teşkilatlara ses-

lenen MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli,  önemli mesajlar verdi. Geç-
mişten bugüne ülkücülerin haklı ol-
duklarını belirten Bahçeli, “Davamız 
ezelden beri haklıydı ama hep haklı 
çıkmayı bekledik. Sabrettik. Şimdi 
hak verenler çoğaldı. Fakat yerimiz-
de saymayacağız. Hep bir fazlasını 
yapacağız, milletimizin beklenti ve 
taleplerini yerine getirmek için çalı-
şacağız. Küçük heveslerle büyük he-
deflere ulaşmak mümkün değildir. 
Hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir dava 
ve gönül adamı günübirlik yaşaya-
maz. Savurgan ve sorumsuz yaşaya-
maz. İnançlı ve asaletli dava insan-
ları yanlışa yanlış diyen, salime mert 
ve metin davranan, haine de asla ta-

mam demeyen ahlak kahramanları-
dır. Hamd olsun bu kahramanlar işte 
bugün Konya’dadır. Hepinizle iftihar 
ediyorum. Hepinize güveniyorum” 
şeklinde konuştu. 

BİRİK VE BERABERLİK VURGUSU 
Birlik ve beraberlik vurgusu ya-

pan MHP Lideri Bahçeli, Türk mil-
letinin birlik ve beraberlikle çağların 
kilidini açtığını söyledi. Türk milleti-
nin bunu yeniden başaracağını be-
lirten Bahçeli, sözlerine şöyle devam 
etti, “Birlikte rahmet ayrılıkta azap 
olduğunu unutmayacağız. Hz. Mev-
lana diyor ki; Gönül sevgiyi bulmuş-
sa kuru dal bile çiçek açar. Biz mu-
habbeti çoktan hak ettik. Konya’ya 
bakınca bunu görüyoruz. Beraber 

yapacağız 24 Haziran’da zafere ula-
şacağız. Elbette birlik ve beraberliği-
mizi çekemeyenler var. Dayanışma-
mızdan, Cumhur İttifakından korkan 
ve kıskananlar da fazla. Bozuk olun-
ca maya, ne ar tanır ne haya. Bizim 
arsızlarla yolumuz kesilmeyecektir. 
Türkiye düşmanlarına sonuna kadar 
direneceğiz. Türk ve Müslümana 
şaşı bakanın karşısında yer alacağız. 
Terörle mücadeleyi her şarta altında 
destekleyeceğiz. Kandil Dağı’na artık 
Türk bayrağı dikmenin zamanı gel-
miştir. Duamız kahramanlarımızla 
birliktedir. Durmasınlar yıkılmasın-
lar, gecikmesinler, hainlerin tepesine 
ateş olup yansınlar. MHP millet ve 
devletiyle bir ve bütündür. Biliniz ki 
hayra, hakka, hakikate hizmet eden 
MHP Türk milletinin henüz yazılma-

mış destanına destek verecek gönül 
ateşidir. MHP Türkiye’nin gerçek-
lerini okumuş, milletimizin arayış 
ve özlemlerini beka üzerinden yo-
rumlamıştır. Türk siyasetini akışını 
etkileyen Türkiye’nin dinamiklerini 
değiştiren çok vahim bir işgal teşeb-
büsü 15 Temmuz’da gerçekleştirildi. 
FETÖ Türk milletine ihanet etmiş, 
küresel efendilerine hizmet etmiştir. 
Terörizm şehit kanıyla suladığımız 
toprakları sömürmenin parçalama-
nın sınırları değiştirmenin kanlı vası-
tası olmuştur. 

Yeni dünya düzeni maskesi altın-
da ülkeleri hizaya getirme taktikleri 
ile aynı oyun oynanmaktadır. Bugün 
emperyalizmin gözü sınırlarımıza 
odaklandı. Bunun için dünya coğraf-
yasında kilit ve stratejik öneme sahip 
Türkiye’nin çözülmesi, parçalanma-

sı ve dağıtılması bunlar olmuyorsa 
denetimi ve kontrolü amaçlanmak-
tadır. FETÖ projedir, PKK projedir, 
IŞİD projedir. Bunlara destek veren 
haine hain diyemeyen, siyasi uzantı-
lar da proje olmuşlardır. CHP, HDP, 
İP böyledir.”

‘LİDER ÜLKE YOLUNDA 
İLERLEYECEĞİZ’ 

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın nasıl 
ortaya çıktığını anlattı. 15 Temmuz 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün 
giriştiği darbe girişimini hatırlatan 
Bahçeli, bu hain işgal girişiminin 
bir milat olduğuna dikkat çekti. “15 
Temmuz’dan sonra Yenikapı’da bir 
ruh doğdu, Türkiye için yeni bir kapı 
açıldı. Biz bu kapıdan içeri girdik” 
diyen Bahçeli, başka türlü bir siyasi 
duruşun da MHP’nin varoluş gayesi 

ve ülküleriyle örtüşmeyeceğini dile 
getirdi. Gelinen süreçte AK Parti 
ile yeni bir yönetim sistemi üzerin-
de uzlaşıldığını anımsatan Bahçeli, 
sözlerine şöyle devam etti, “Bir ol-
malıydık, beraber olmalıydık. Sal-
dırılar artacaktı. Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi bu beka endişesi 
içerisinde gerçekleşti. Türkiye 16 
Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemine evet dedi. Yeni 
hükümet sisteminin içerisinde MHP 
başından sonuna kadar vardır ve 
içerisindedir. Lider ülke yolundaki 
yürüyüşümüz devam edecektir. Mil-
li bekamızın olağanüstü risk altında 
olduğu bir dönemde Türkiye’nin 
3. evresine geçmiş bulunuyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yer-
leşmesi tam olarak oturması için 
cumhurbaşkanı seçiminde Recep 
Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz. 
Siyasi akıl bunu gerektiriyor. Milli 
bekanın korunması için böylesi bir 
uzlaşma mecburiyettir. Milletveki-
li genel seçiminden başarıyla çıkıp 
TBMM’de güçlü bir şekilde yerimizi 
alıp, geleceğin Türkiye’sinde söz sa-
hibi olacağımızı kararlılıkla vurgulu-
yorum. MHP dilde, fikirde, gönülde, 
sohbette, cami avlusundaki mazlum 
vicdanlarda, bostanda, köy meyda-
nında, şehirlerde kısaca artık her 
yerdedir. Bunu da daha ilerletecek, 
mesajlarımızı, hedeflerimizi, vatan 
millet için fedakarlıkları anlatacak 
sizlersiniz. Bu sorumluluktan kaçış 
yoktur. Zemin Türkiye, çıkacağımız 

zirve ise Türk-İslam coğrafyasıdır. 
Türk milletinin ülküsü kızıl elma-
dır. Türkiye, tarihinin doğru tara-
fında, MHP’nin durduğu çizgidedir. 
Bu durum bizler için sevindiricidir. 
Ülkülerimizi açıkça ifade edelim, 
ülkülerimizi imanla duyalım. Mu-
vaffakiyetimiz Türkiye’nin muvaffa-
kiyetidir. Cumhur İttifakı Millet aklı, 
TBMM’de güçlü Milliyetçi Hareket 
Partisi.”

‘CUMHUR İTTİFAKI KAZANACAK’
Cumhurbaşkanlığı hükümet sis-

teminin 24 Haziran’da sonra devre-
ye gireceğinin bilgisini veren MHP 
Lider Bahçeli, yeni hükümet sistemi-
nin büyük faydalar getireceğinden 
bahsetti. “Yeni hükümet sistemi ile 
devletteki çatlak sesler kesilecek, is-
tikrar temin edilecek” diyen Bahçeli, 
yeni hükümet sisteminin getirilerini 
şöyle anlattı,“Milletimizin yüzü güle-
cek, huzur ve refah gelecektir. Kuv-
vetler ayrılı kalın çizgilerle ayrılacak. 
Hükümet seri kararlar alacak, kriz ve 
kargaşa aza indirilecek. Yargı bağım-
sız ve tarafsız olacak. 24 Haziran’ın 
en önemli sonucu Türkiye’nin yeni 
sisteme geçmesidir. İnce ince yıkım 
siyaseti yapanlar hezimetle tanışa-
caktır. PKK ve FETÖ yerle yeksan 
edilecektir. 24 Haziran’da Cuhmur 
ittifakı kazanacak. Yeni hükümet 
sistemi içinde çok çalışacağız. Mille-
timizin talep ve beklentilerini hayata 
geçireceğiz.”
KONYA’YA YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ 

MHP’nin TBMM’de Türkiye için 
önemli çalışmalar yürütmeye devam 
edeceklerini belirten Bahçeli, önü-
müzdeki dönemde MHP’nin yapa-
cağı çalışmalara dair ipuçları verdi. 
Bahçeli, “Ekonomide acilen gerçek-
leştirdiğimiz ön gördüğümüz yapısal 
reformlardan biri de tarımdır. Çift-
çinin gelirlerini artırmak için yoğun 
mücadele edeceğiz” dedi. Konya’yı 
unutmayan Bahçeli, Konya’nın çok 
istediği yerli otomobil konusunda 
tam destek vereceğini açıkladı. Bah-
çeli, “Konya gelişmiş sanayisi ile üre-
tim üssüdür. Bunu biliyoruz. Konya 
otomotivde kaliteli ürünleri ile artık 
dünyada önemli merkezlerden biri 
haline gelmiştir bununla övünüyo-
ruz. Bu itibarla yerli otomobil için 
en uygun yer Konya’dır. Böyle bir 
yatırım seferberliği Konya’yı ve Ana-
dolu’yu ayağa kaldıracaktır. Savun-
ma sanayinde de Konya önemli bir 
merkezdir. Bölgedeki silah sanayinin 
savunma sanayiye entegre edilmesi 
için yaptığımız çalışmaları sürdüre-
ceğiz. Konya ve çevresi savunma sa-
nayinde önemli bir güce ulaşacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

Konuşmasının ardından MHP 
Konya İl Teşkilatı, MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli’ye çeşitli hediye-
ler takdim etti. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
n FOTOĞRAFLAR: MUHAMMED ESAD  
     ÇAĞLA VE HÜSEYİN MENEKŞE

Konya’da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yerli otomobil için en uygun yer Konya’dır. Böyle bir 
yatırım seferberliği Konya’yı ve Anadolu’yu ayağa kaldıracaktır” diyerek Konya’ya yerli otomobil desteği verdi

Anadolu’yu ayağa kaldırır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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Merha-
ba değerli 
okurlarım 

Bu günkü 
yazımda 
Ramazan’ı 
Şerif’in amaç 
ve faydaların-
dan bahsede-
ceğim.

Malu-
munuz İslam 
dininin temel amacını, yardımlaşmak, 
birlik beraberlik ve iyi bir insan olarak 
yaşamaktır.Şayet yaşantımız bu amaç-
lara uygun değilse İslamiyet’e de uygun 
olduğu söylenemez.

Maalesef günümüz Ramazan 
etkinliklerinde iftar yardımlaşma gibi 
bazı konularda yanlış davranışlarımız 
görülmektedir.

Yardımlaşma adından da anlaşılacağı 
üzere yardıma ihtiyacı olan kişilere yapıl-
ması gereken bir davranıştır.Her yerde 
iftar sofraları kurulmakta fakat bu sofralara 
ihtiyacı olandan ziyade düğün şöleni 
tarzında ihtiyacı olmayan kişilere verilen 
gövde gösterilerine rastlamak mümkün 
oluyor.Lüx otel ve lokantalarda yardımın 
gayeleri ne uygun fakir fukara görmek 
pek mümkün değildir.Bu manzaraların 
neresine yardımlaşma diyebiliriz.Zenginin 
ağırlandığı fakir fukaranın baktığı bir man-
zaranın neresine yardımlaşma diyebiliriz.
Zengin o daveti her zaman yapabilir Ra-
mazan’da ise öyle bir sofrayı göremeyen 
insanların sevindirilmesi bu mübarek ayın 
amaçlarından değil midir.

Bu hususlara riayet eden zenginlerimi-
zin çokluğunu da biliyoruz Allah onlardan 
da inşallah razı olacaktır.

Cenab-ı Allah bizleri kibirden, büyük-
lenmeden, böbürlenmekten ve gösterişten 
korusun inşallah.

Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim 
ibadetlerimizin ve dualarınızın asker ve 
polisimiz başta olmak üzere bütün mille-
timize ve İslam alemine hayırlara vesile 
olması temennisi ile,

Selam ve saygılarımı sunarım.

RAMAZANI NASIL ANLIYORUZ?

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ

‘Birlik içinde 
hareket etmeliyiz’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin, Rama-
zan ayı boyunca teravih sonrası yaptığı Çay 
Sohbetlerine konuk olan NEÜ Rektörü Prof. 
Dr. Şeker, vakfı çalışmalarından dolayı teb-
rik ederek, ülke olarak birlik ve beraberliğe 
ihtiyacımız olduğunu söyledi

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin Rama-
zan ayında yaptığı Çay Sohbetlerinin dün 
akşamki konuğu Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker oldu. Şeker, Vakfın çalışmalarını ya-
kından takip ettiğini belirterek, Birlik Vak-
fı yöneticilerini, özellikle eğitime yönelik 
düzenlediği konferans ve diğer etkinlik-
lerden dolayı tebrik etti. Ülkemizin zor bir 
dönemeçten geçtiğine değinerek, birlik ve 
beraberlik içinde hareket etmek zorunda 
olduğumuza vurgu yapan Prof. Dr. Şeker, 
“Birlik Vakfı’nın Ramazan ayında bizleri bu-
luşturduğu Çay Sohbetlerini ve daha önce 
yaptığı ‘Her Cumartesi Birlikteyiz’ toplan-
tılarını yakından takip ediyorum. Ele aldığı 
güncel konular, kültürel ve sanatsal içerikli 
konferanslar, ekonomi, eğitim sistemi, tari-
hi gelişmeleri uzmanlarından dinlediğimiz 
konferanslar hepimiz için son derece faydalı 
ve ufkumuzu genişleten etkinlikler. Öğren-
cilerimizden de bu konuda olumlu dönüşler 
alıyoruz. Ramazanın bereketini doyasıya ya-
şadığımız bu günlerde bizleri Çay Sohbetle-
rinde bir araya getiren vakfımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi. Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin önümüzdeki 
dönemde de faaliyetlerine devam etmesini 
dileyerek, bütün Konyalıların ve Türk İslam 
aleminin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bay-
ramını tebrik etti. n HABER MERKEZİ 

‘Artık hükümeti milletimiz kuracak’
Başbakanlık Basın Yayın ve 

Enformasyon Genel Müdürlüğü 
(BYEGM) tarafından düzenlenen, 
Türkiye ve bölge gündemine ilişkin 
gelişmelerin değerlendirildiği, “Ye-
rel Medya Buluşmaları” Konya’da 
gerçekleştirildi.  Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleşen progra-
ma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mustafa Akış, Basın Yayın Enfor-
masyon Konya İl Müdürü Müdü-
rü Abdurrahman Cüneyd Fidancı, 
Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge 
Müdürü Ahmet Kayır, Konya, Ak-
saray ve Karaman illerinde faaliyet 
gösteren yerel medya kuruluşları 
katıldı. Programın açılış konuşma-
sını gerçekleştiren Basın Yayın En-
formasyon Konya İl Müdürü Müdü-
rü Abdurrahman Cüneyd Fidancı, 
“24 Haziran seçimlerine az bir süre 
kaldı. Genel müdürlüğümüzde bu 

süreci hem konuşmak, hem de de-
ğerlendirmek için çeşitli illerde basın 
buluşmaları gerçekleştiriyor. Top-
lantılarımız Kayseri ile başlayan top-
lantılarımız Samsun, Ankara, Diyar-
bakır, Malatya, Antalya’da yapıldı. 
Bugün de Konya’da. Programlarımız 

Kocaeli, Bursa’da devam edecek. 
Bu şekilde değerli bakanlarımızı ve 
Cumhurbaşkanı başdanışmanları-
mızı basın mensubu arkadaşlarımız 
ile buluşturacağız. Geçtiğimiz yıl 
referandum öncesinde de bu top-
lantılarımızı gerçekleştirmiştik” diye 
konuştu.

MİLLET HÜKÜMETİ 
DOĞRUDAN KURABİLECEK 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Mustafa Akış, 24 Haziran seçimle-
ri ile milletin hükümeti doğrudan 
doğruya kurabileceğini ifade ederek 
“Artık az kaldı propaganda süreci 
tüm partiler tarafından devam edi-
yor. Tabii referandum sonrasında 
cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
mine geçmemiz hasebiyle bu 24 
Haziran seçimlerinin farklı bir önemi 
daha var. İlk kez milletimiz doğru-
dan doğruya hükümeti kendisi ku-

racak. Cumhurbaşkanlığı hükümet 
sistemiyle beraber referandumda 
kabul ettiğimiz sistem tüm organi-
zasyonuyla, tüm siyasi yapısıyla 24 
Haziran’dan sonra önümüze çıka-
cak” şeklinde konuştu. 

Seçim propagandasında en 
önemli başlıklardan biri olan eko-
nomiden bahseden Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanı Mustafa  Akış, 
Türkiye ekonomisinin dünya sıra-
lamasında üstlere çıktığını ifade 
ederek, “Dünya ekonomisi 2003 

ile 2017 yılları arasında ortalama 
yüzde 4.45 büyüdü. Türkiye ise 
aynı yıllarda yıllık ortalaması yüzde 
6.9 büyümesi yani biz dünya eko-
nomik büyümesinin çok daha yıl-
lık ortalaması üzerinde büyüyoruz. 
Türkiye ekonomisinin dünyadaki 
yeri 2003’te 18. sırada iken şimdi 
13. sıraya doğru yukarı doğru iler-
liyoruz. Milletimizin kabul ettiği 
referandumdan sonra ortaya ko-
nulan cumhurbaşkanlığı hükümet 
sisteminden maalesef muhalefette 

de geri gitme arzusu var. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin vatan-
daşlarının tartışıp belirli bir noktaya 
getirdiği artık rafa kaldırdığı sistem 
tartışmasını muhalefet seçimden 
sonra tekrar ortaya çıkarmak istedi-
ğini söylüyor. Reformu savunan bir 
hareket karşısında dünü vadeden, 
yatırımları ortadan kaldıracağını 
vadeden bir muhalefetle maalesef 
Türkiye karşı karşıya” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Akış

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi, şehrin sosyal alanına ve turizmine büyük katkı 
yapıyor. Geçtiğimiz yıl 250 binden fazla ziyaretçi alan yatırımın bu yaza da damga vurması bekleniyor

Kelebekler Bahçesi 
yaza damga vuracak

Selçuklu Belediyesi son yıllarda yaptığı 
çalışmalarla Türkiye’ye örnek oluyor. Bu 
anlamda, ilçeye kazandırılan önemli ya-
tırımlarla şehre ve ülkeye değer katmayı 
sürdürüyor. Bu yatırımlardan biri de Türki-
ye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük kelebek 
uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi ve Konya’nın en büyük parkı Ke-
lebekler Vadisi Parkı oldu. Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi 7 
Temmuz 2015 tarihinde açılarak halkın 
hizmetine sunulmuştu. Açılışından itiba-
ren Selçuklu’ya ve şehre değer katan Kon-
ya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler 
Vadisi Parkı, o günden bugüne önemli bir 
ziyaretçi sayısına ev sahipliği yaptı. Kon-
ya’nın turizmine de önemli katkılar sağla-
yan yatırım, Türkiye genelinde büyük ses 
getirdi.Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve 
Kelebekler Vadisi Parkı geçtiğimiz yıl 250 
binden fazla ziyaretçi aldı. Bu yıl bu ziyaretçi 
sayısının daha da artması hedefleniyor. 

KELEBEKLER VADİSİ PARKI
Sille Parsana Mahallesine inşa edilen ve 

içinde Tropikal Kelebek Bahçesi inşa edilen 
Kelebekler Vadisi Parkı, 385 bin metrekare-
lik alanıyla Konya’nın en büyük parkı özel-
liğine sahip. Selçuklu’nun yerleşim alanının 
hemen yanında insanların vakit geçirebile-
cekleri Kelebek temalı park olma özelliğine 
sahip. Park içerisinde; 180 bin metrekare 
yeşil alan, 7 bin 500 metrekare su alanı (10 
havuz), 15 bin metrekare çocuk oyun alanı 
(7 oyun grubu), 2 adet mini futbol sahası, 
2 adet basketbol-voleybol sahası, 1 adet te-
nis kortu, 1 adet kafeterya, 2 adet mescid, 
1 adet amfi tiyatro ve 140 adet kamelya 
bulunuyor. 

ÇİÇEK BAHÇESİ İLE RENKLİ GÜNLER
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve 

Kelebekler Vadisi, açılışından bu yana içe-
risindeki gelişimi de sürdürdü. Bu kapsam-
da Konya’ya değer katan yatırım içerisine 
Selçuklu Çiçek Bahçesi oluşturuldu. Sel-
çuklu Başkenti Konya’nın ismini de aldığı 
ilçede oluşturulan Selçuklu Çiçek Bahçesi, 
Türk kültüründeki gül bahçeleri ve saray 

bahçelerinin de hatırlanması bakımından 
önemli bir eser olarak dikkat çekti. Selçuklu 
Çiçek Bahçesi’ni de ziyaret eden vatandaş-
lar, eşsiz güzelliğinde rengarenk çiçeklerin 
arasında yaz boyunca keyif dolu vakit ge-
çirdiler.  Konya’da ve Türkiye’de ilk kez bu 
kapsamda yapılan içerisinde kamelyalar, 
seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra 
köşesinde farklı türlerde binlerce çiçek yer 

alan Selçuklu Çiçek Bahçesi, fotoğraf tut-
kunları ve yaz döneminin öncelikli işlerin-
den olan düğünlerin fotoğraflarının çekildi-
ği bir mekan haline geldi. 

EĞLENCE VE ADRENALİNİN DE ADRESİ 
Avrupa’nın en büyük kelebek temalı 

parkında Macera Kulesi ve zipline teleferik 
hattı da bulunuyor.  Bu alanların hizmete 
açılmasıyla da Konyalı vatandaşlar ve Kon-
ya’ya gelen yerli yabancı ziyaretçiler, olduk-
ça beğeniyor.  Kelebekler Vadisi Parkı içinde 
yer alan Macera Kulesi, 2 bin 800 metreka-
re alan üzerinde yer alıyor. Birbirinden fark-
lı 18 denge parkurundan oluşan kulede her 
biri farklı bir heyecan taşıyan halat, ahşap 
ve ip üzerinde yürüme gibi denge sporları 
yapılabiliyor. Parkurlar 12 yaş ve üzerinde-
ki macera ve adrenalin tutkunlarına hitap 
ediyor. Koruma kemerleri ve özel eğitimli 
personel kontrolünde güvenliğin sağlana-
cağı alanda halat üzerinde serbest atlayış 
oyunları ve tırmanma duvarı da yer alıyor. 
Macera Kulesi’nin zemini tek parça özel 
kauçuktan oluşuyor.  Ayrıca, Macera Kulesi 
yapılırken 4 yaş ve üzerindeki çocuklar da 
unutulmamıştı. Çocuklar için yapılan Mace-
ra Kulesi de yaz boyunca çocukların eğlen-

diği başlıca mekanlardan biri oldu. Bu yatı-
rımlarla da Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 
ve Kelebekler Vadisi, farklılığı ve çeşitliliği 
ile 7’den 70’e herkese hitap eden, eğlence-
nin ve adrenalinin merkezi haline geldi. 

CAZİBE MERKEZİ
“Kelebekler Vadisi Parkı’nda yerel ve 

ulusal basınımızın temsilcileri ile birlikte ol-
mak bizler için çok keyifli” diyen Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,”Ke-
lebekler Vadisi Parkı 385 bin metrekarelik 
alanıyla, 54 futbol sahası büyüklüğüyle 
Konya’nın en büyük parkı. İçerisinde kele-
beklerin serbest uçuş yapabildiği Tropikal 
Kelebek Bahçesinin bulunduğu, bulunla 
birlikte 185 bin metrekare yeşil alanın, ka-
meriyelerin, spor alanlarının bulunduğu 
büyük bir park ve Konya’nın cazibe merke-
zi. Tropikal Kelebek Bahçesiyle, Türkiye ve 
Konya’da ilk olan Selçuklu Çiçek Bahçesiy-
le, yine Konya’da ilk olan Macera Kulesiyle 
Kelebekler Vadisi parkı şehrin en önemli 
cazibe merkezlerinden biri. Özellikle uzun 
bayram tatilinde hem Konyalı hemşehrile-
rimizi hem de Konya’ya gelen ziyaretçileri 
buraya bekliyoruz” dedi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
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KADİR GECESİ
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hü-

küm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara 
gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” 
şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği ge-
cenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 
97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil 
olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesin-
de indirildiği ve sözü edilen gecenin bin 
aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Mü-
fessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan 
amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir 
gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade et-
tiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak 
genel bir rakam konumunda bulunması 
ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate 
alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabi-
leceğini söylemek de mümkündür (Mâtürî-
dî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı 
Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli 
bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kulla-
nılmaktadır(es-Secde32/5;el-Meâric70/4).

Allah’ın insanlara peygamberler va-
sıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan 
Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde 
bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu ola-
yın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. 
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir 
hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü 
olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma 
imkânına sahip bulunmalarına karşılık 
müslümanlara Kadir gecesinin verildiği 
belirtilir (el-Muvaa, “İtikâf”, 6). Kadrsûre-
sinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın 
izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner 
ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esen-
lik hâkim olur. 

Kadrsûresinde verilen bilgiler, 
Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 
2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştı-
rıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-
4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele 
alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı 
içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu 
gecenin daha çok ramazanın son on veya 
yedi günündeki tekli gecelerde aranması 
gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü-
leyleti’l-adr”, 2-3; Müslim, “ıyâm”, 205-
220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları 
vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen 
rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi 

öne çıkıyorsa da (Müslim, “alâtü’l-müsâ-
firîn”, 179-180, “ıyâm”, 220-221; Ebû-
Dâvûd, “ŞehruRamażân”, 2, 6; Tirmizî, 
“avm”, 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğun-
dan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı na-
killerde Hz. Peygamber’in Kadir gecesinin 
vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, an-
cak o sırada bir konuda anlaşmazlığa dü-
şen iki sahâbîninResûlullah’a başvurması 
üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra 
da konunun zihninden silindiği bildirilir 
(Buhârî, “Fażlüleyleti’l-adr”, 4; Müslim, 
“ıyâm”, 217; Dârimî, “avm”, 56). 

Kadir gecesinin kesin olarak belirlen-
memesinin hikmeti üzerinde duran âlim-
ler, bu durumun gecenin feyzinden istifade 
etmek için daha uygun olduğunu söyle-

mişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi 
halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya 
etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî be-
lirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi 
ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet 
şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusu-
dur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi 
yoluyla müslümanların bilerek ona saygı-
sızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya 
kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 
273; Fahreddin er-Râzî,XXXII,28-29). 

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını 
Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ 
edenlerin geçmiş günahlarının affedile-
ceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fażluleyle-
ti’l-adr”, 1; Müslim, “alâtü’l-müsâfirîn”, 
175-176). Ramazanın son on gününe 

girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî iş-
lerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri 
daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği 
gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, 
“Fażluleyleti’l-adr”, 5; “İtikâf”, 1; Müs-
lim, “İtikâf”, 1-5; Tirmizî, “avm”, 73). Bir 
hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, 
“Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, 
beni de affet!” şeklinde dua edilmesini 
tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Daavât”, 
84; İbnMâce, “Duâ”, 5). Bu sebeple müs-
lümanlar, ramazan ayının son on gecesini 
ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret 
ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde iba-
det ederek ve geçmişte yaptıkları hataları 
bir daha tekrarlamamaya kesin karar vere-
rek geçirmeye özen gösterirler.

Kur’an’dan Mesaj
Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne 
olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O 

gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için 
iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. 

(Kadr 1-2-3-4-5)

Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve 
sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibadet ve tâatle 
geçiren kimsenin kul hakkı hariç geçmiş günahları 

bağışlanır. (Hadis-i Şerif)

Dinimiz dünya ve ahiretin mutluluğunu garanti 
etmiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için 

imandan sonra herkese şu üç vazife düşmektedir: 
İlim  ̧amel ve ihlâs. (İmam-ı Rabbânî)

Hadis Günün Sözü

Menkıbe ZEYD BİN DESİNNE (R.A.)

Dua

Hz. Zeyd (r.a.), Hz. Hubeyb’le birlikte müşrik-
lerce yakalanıp Mekke’ye götürülen iki mazlumdan 
birisidir. Mekke’ye varınca, Safvan bin Umeyye, 
“Bedir’de öldürülen babasının intikamını almak” dü-
şüncesiyle Hz. Zeyd’i, 50 deve karşılığında satın aldı.

Safvan, Hz. Zeyd’i zincire vurup hapsetti. Bir 
müddet işkenceden sonra, idam etmek üzere Ten’im 
mevkiine götürdü.

Hz. Zeyd, Hicret’ten sonra Müslüman olmuştu. 
Hazreç kabilesinin ileri gelenlerinden, Ensar’ın bü-
yüklerinden ve Suffe’de Peygamberimizin talebeliğin-
de bulunmuş bahtiyar zatlardan birisiydi. Hicret’ten 
sonra Peygamberimiz, Hz. Zeyd’i Muhacirlerden 
Hâlid bin Bükeyr (r.a.) ile kardeş yapmıştı. Hz. Hâlid, 
bu irşat heyetinde vazife almış, müşrikler tarafından 
şehit edilen yedi kişi arasındaydı. Hz. Zeyd, Bedir ve 
Uhud’a katılmış, kahramanlıklar göstermişti.

Müşriklerin büyük başları toplanmışlardı. Hz. 
Zeyd’i idam etmek için bir hurma gövdesi diktiler. Hz. 
Zeyd, Allah’ın huzuruna son defa çıkmak üzere müsa-
ade istedi ve iki rekât namaz kıldı. Rabb’ine alnı açık, 
kalbi pak ve ruhu berrak olarak kavuşuyordu. Darağa-
cı onun için ahiret menziline gitmeye vasıtadan başka 
bir şey değildi. Küfrün cehennemî işleri müşriklerin 
suratlarını öylesine karartmıştı ki, insanlık elbisesin-
den çoktan soyunmuşlardı. İntikam hırsından kızaran 
gözleri kan çanağına dönmüştü.

Daha sonra Hz. Zeyd’i tutup kuru hurma bedeni-
ne bağladılar.

Müşrikler idam ettikleri her Müslüman’a yap-
tıkları mahut ve iğrenç tekliflerini Hz. Zeyd bin De-
sinne’ye de yaptılar. “Gel, sonradan çıkmış olan bu 
dinden vazgeç, bizim dinimize gir de, seni serbest 
bırakalım.” dediklerinde, Hz. Zeyd, ısrarlı ve ciddi 
kararını vakur bir şekilde müşriklerin suratına haykır-
dı: “Hayır! Vallahi hiçbir zaman imanımdan olmam, 
dinimden dönmem!”

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

“Anam babam sana feda olsun!” diye Peygam-

berleri uğrunda en çok sevdiklerini feda etmekten 
çekinmeyen sahabiler, “Sizden hiçbiriniz, ben, ken-
disine çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan 
daha sevgili olmadıkça iman etmiş sayılmaz.” hadi-
sini kan ve damarlarına nakşederek, hayatlarının bü-
tün safhalarında açıkça göstermişlerdi. EbûSüfyân’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 yerde 
bile bir dikenin ayağına batıp incitmesine gönlüm razı 
olmaz!”

Bu susturucu sözler karşısında şaşkına dönen 
EbûSüfyân, “Ben insanlar içinde, Muhammed’in As-
hâbının, Muhammed’i sevdikleri kadar, hiç kimsenin 
hiçbir kimseyi sevdiğini görmedim.” demekten ken-
disini alamadı.

Bu konuşmalardan sonra müşriklerin 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, cennet-
teki makamına yükseldi.

Hz. Zeyd’in şehadetini haber alan Peygamberi-
miz ona dua buyurdu.

Peygamberimizin gönderdiği irşat heyetinin 
hunharca öldürülüşünü fırsat bilen münafıklar, bu 
hadiseyi istismar ederek ortalığı karıştırmak istediler. 
Medineliler arasında dolaşarak fesatçılığa başladılar: 
“İşkenceye uğratılarak öldürülen zavallılara yazık 
oldu! Onlar ne çoluk çocuklarının içinde rahatça otu-
rabildiler, ne de adamlarının elçiliğini yerine getire-
bildiler.” gibi sözlerle merhamet tellallığı yapmaya 
uğraştılar.

Münafıkların bu yaygarası üzerine Cenâb-ı Hak, 
Bakara Sûresi’nin 207. âyetini indirdi. Bu âyette mea-
len şöyle buyuruluyordu:

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

Sahabilerin fedakârlığını Cenâb-ı Hak methedi-
yordu…

Allah onlardan razı olsun!

Hazırlayan:
MEVLÜT EGİN

Namazlarda tadil-i erkana riayet, İmam Ebû Yusuf’a göre, bir 
rükün olduğundan farzdır. Bundan maksad, namazın kıyam, rükû 
ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmek ve bu rükünleri 
yaparken her uzuv yatışıp hareket halinden beri bulunmaktır. Örnek: 
Rükûdan kıyama kalkarken 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 tesbihmikdarı durmalıdır.

Tadil-i Erkan, İmam Azam ile İmam Muhammed’e göre, vacibdir. 
Bu iki ayrı görüşten birincisine göre, tadil-i erkan yapılmaksızın kılı-
nan bir namazı yeniden kılmak gerekir, ikinci görüşe göre ise, tadil-i 
erkanı terkden dolayı yalnız sehiv secdesi gerekir. Fakat böyle bir 
namazı yeniden kılmak daha iyidir. Böylece insan ihtilaftan kurtul-
muş olur. Ayrıca kerahetle kılınan namazları da yeniden kılmak vacib 
görülmüştür.

Namazdan 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 saatleri ibadetle geçen zaman-
lardır. Boş yere veya kısa bir yarar uğrunda zamanlarını harcayan 
insanların namaz gibi yüksek bir ibadetten, devamlı bir mutluluk 
yolundan ve İlahî huzurun zevkinden mahrum olmamak için çalışma-
maları pek garip ve acınacak bir hal değil midir?

Namaz kılanın, kendi ihtiyarına bağlı olan bir işle namazdan çık-
ması da, İmam Azam’a göre bir rükün olduğundan farzdır. Buna Hu-
ruç bisun’ihi (kendi ihtiyarı ile çıkmak) denir. Fakat iki İmama (İmam 
Ebû Yusuf ile İmam Muhammed’e) göre bu farz değildir. Bu ayrılıktan 
aşağıdaki iki mesele doğmaktadır:

Bir kimse namazın sonunda teşehhüdmikdarı oturduktan sonra 
kasden namaza aykırı bir iş yapsa, gülse, konuşsa, yiyip içse ittifakla 
namazı tamam olur. Fakat namaz kılanın ihtiyarına bağlı olmayarak 
bir abdestsizlik işi meydana gelse, bu durumda iki İmama göre yine 
namaz tamam olmuş olur. İmam Azam’a göre ise, namaz tamam 
olmuş sayılmaz; hemen abdest alıp kendi ihtiyarı ile namazdan çık-
ması gerekir; değilse namazı batıl olur.

Bir kimse son oturuşta teşehhüdmikdarı oturduktan sonra, henüz 
ihtiyarı ile namazdan çıkmadan önce namaz vakti çıksa veya başka 
bir namaz vakti girse, iki İmama göre onun namazı tamamdır. İmam 
Azam’a göre bozulmuş olur; çünkü bu namaza kendi iradesi ile son 
vermiş değildir

Rükünlerin
hakkını vermek

Mekke döneminde inmiştir. 118 âyettir. Sûre, adını birinci 
âyette geçen “elMü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Mü’minûn”, 
mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, 
mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu 
edilmektedir. 

Mushaftaki sıralamada yirmi üçüncü, iniş sırasına göre yetmiş 
dördüncü sûredir. Enbiyâ sûresinden sonra, Secde sûresinden önce 
Mekke’de inmiştir. 

Mü’minûn sûresinin öncelikli konusu inananların üstün nitelikle-
ridir. Daha sonra her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hz. 
Nûh ve adı verilmeyen bir peygamber ile Mûsâ ve Hârûn hakkında 
ibretli bilgiler, tebliğlerinin ortak noktaları, peygamberlerin yolundan 
giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkârcıların başlıca 
özellikleri, Mekke putperestlerinin, sorulduğunda Allah’ın yaratıcı 
gücünü kabul etmelerine rağmen O’na ortak koşmaları ve âhirete 
inanmamaları, bunların âhiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve 
karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır. 
Sûre, “Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et; sen merhametli 
olanların en üstünüsün!” meâlindeki dua cümlesiyle son bulur. 

 Hz. Ömer’den rivayet edilen bir hadise göre Resûlullah, bir ara 
olağan üstü vahiy hallerinden birini yaşarken kıbleye dönüp ellerini 
kaldırarak, “Allahım! Bize nimetini arttır, eksiltme; bizi onurlandır, 
alçaltma; bize ihsan et, mahrum etme; bizi seçkin kıl (düşmanları-
mıza karşı) zayıf duruma düşürme; bizden hoşnut ol ve bizi senden 
hoşnut kıl!” diye dua ettikten sonra, “Şu anda bana on âyet indi; kim 
bu âyetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir” buyurmuş, ardın-
dan da bu sûrenin ilk on âyetini okumuştur. 

Bu bölümdeki on bir âyette İslâm’ın ibadet ve ahlâk alanların-
da vazgeçilmez saydığı ilkelerin yanı sıra mümin kavramının içeriği 
özetlenmekte, kadın olsun erkek olsun “Ben müminim, müslüma-
nım” diyen her insanın, bu ifadesinin anlamlı hale gelebilmesi 
için kendisinden beklenen yaşama modeli ortaya konmaktadır. 
Sûrenin ileriki âyetlerinde âhireti inkâr edenlerin iddiaları geniş ola-
rak ortaya konup bunların eleştirildiği dikkate alındığında buradaki 
“kurtuluş”un öncelikle âhiret kurtuluşu ve esenliği olduğu anlaşılır. 
Nitekim 11. âyet ile yukarıda sûrenin fazileti dolayısıyla aktardığımız 
hadisteki “... Kim bu âyetlerin gereğini yaparsa cennete girecektir” 
ifadesi de bunu göstermektedir. Ayrıca doğru inanç ve düzgün ya-
şayışın sadece âhiret için değil aynı zamanda dünya mutluluğu ve 
esenliği için de gerekli olduğunu gerek naklî deliller gerekse insanlı-
ğın tecrübesi gösterdiğine göre bu âyetlerin dünyadaki kurtuluşun bir 
reçetesini verdiği de muhakkaktır.

SURELER
Mü’minûn Suresi

Ey Güzeller Allah’ım! Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk 
veren Bedi olan Allah’ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Kadir Gece-
si ve Habibin (sav) aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu 
günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve 
nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde 
peygamberlere, alimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de 
öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak 
hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekar-
lara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah’ım. Evlile-
rin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah’ım. 
Evladı olmayanlara hayırlı evlatlar, evladı olanlara da uzun, hayırlı 
ve sıhhatli bir ömür ver. Sen latifsin lütfeylemeyi seversin. Evlatla-
rımızın ilmini, fehmini ve zekalarını attır. Bizleri ve kıyamete kadar 
gelecek nesillerimizi Senin, Habibinin ve insanların yanında kadirli 
eyle. Gençlerimize gençliklerini Senin yolunda kullanmayı lütfeyle. 
Gençlerimizi Dünya ve içindekilere tenezzül etmekten Sen koru. Ha-
kiki Sevgili Sensin. Sana aşık, vurgun, tutkun olmayı bizlere lütfeyle. 
Mecnun’un Leyla’ya, Ferhat’ın Şirin’e olan aşkından daha derin bir 
aşkla Seni sevelim, Sana meftun olalım. Gençlerimizi Allah Aşığı, 
Peygamber Sevdalısı eyle. Senin büyüklüğün kadar lütuf, ikram ve 
ihsanların da büyüktür. Bizim küçüklüğümüze değil, Senin büyüklü-
ğüne yakışır bir şekilde Senden lütuf ve ikramlarını bekliyoruz. Sen 
Zül Celali Velikram’sın. Sana her an edilmiş ve edilecek bütün ham-
dü senalar adedince hamdü senalar olsun.

Ey Güzeller Allah’ım Habibin (sav) ve Kadir Gecesi hürmetine;
Bizlere Aşkta derinleşmeyi lütfeyle. Bizleri Seni anlatan bir dil 

eyle. Herkes Seni bilsin. Herkes Seni sevsin. Bizleri Aşıklara Bayrak-
tar Eyle. İnsanlık Sana vurgun, tutkun ve meftun olsun. Hastalarımı-
za şifa ver. Sen Şafi’sin, şifa vermeye Kafi’sin. Sen Merhametlilerin 
en Merhametlisisin (Erhamerrahimin) Hastalarımıza merhametin 
et, şifa ver. Borçlularımıza edayı lutfeyle. Çünkü Sen Gani, Muğni, 
Kerim, Latif ve Zül Celali Velikramsın. Ömrünün en olgun çağına gel-
mişlerimize en olgun meyveler vermeyi lütfeyle. Manevi ve maddi 
hazinelerinden bol bol ver, bol bol verdir. Ticaretlerimizi “Ticareten 
Lentebur” Tükenmeyen ticaret, sırrına mazhar eyle.

Ey Güzeller Allah’ım Habibin (sav) ve Kadir Gecesi hürmetine;
Bizleri yolunda eyle. Yolunda olanları iki cihanda aziz eyle. Dün-

ya durdukça duracak hayırlı işler yapmayı bizlere nasip eyle. Melek-
lerin hamdü senaları adedince Sana hamdü senalar olsun Allahım. 
Habibinin hamdü senaları adedince Sana hamdü senalar olsun Alla-
hım. Malumun adedince Sana hamdü senalar olsun Allahım. İlmin 
adedince Sana hamdü senalar olsun Allahım. Yaşlılarımızın ham-
dini, zikrini, şükrünü arttır. Yaşlılarımızı ve gençlerimiz Allah Aşığı 
eyle. Yaşlılarımızın hürmetine gençlerimizi ve çocuklarımızı ahir 
zaman fitnesinden ve tehlikelerinden koru. Yaşlılarımızı bilge eyle. 
Yaşlılarımıza ve gençlerimize bol bol Cennete yatırım olacak hayır-
lar yapmayı lütfeyle. Bize ve kıyamete kadar gelecek nesillerimize 
Taht-ı Süleyman’dan ziyade taht ve baht ver. Bizlere uzun, hayırlı ve 
sıhhatli bir ömür ver. Bizleri Mahşerde Şefaat Sultanı Habibine en 
yakınlardan eyle. Ey Güzeller Allah’ım Habibin (sav) ve Kadir Gece-
si hürmetine; Senden Cennette en yüksek dereceler istiyoruz Güzel 
Allah’ım. Cennette Cemalini en yakından ve kesintisiz görmek istiyo-
ruz. Sen’den Sen’i istiyoruz. Senin rızanı istiyoruz. Ne olur Lütfeyle. 
Cennette Habibine komşu eyle. Senin Cemalini temaşa ederek zevki 
ruhaniye gark olmayı bizlere lütfeyle. 

(AMİN)
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ERKONSİAD Başkanı Ali Süz-
gün, dolardaki dalgalanmanın is-
tatiksel olarak değerlendirmesini 
yaptı. Başkan Ali Süzgün, açıklama-
sında şu ifadelere yer verdi: “Genel-
likle ülkemizin gidişatına normalin 
dışında bir müdahale geldiği zaman 
ve özellikle genel seçim dillendiril-
diği anda bugünkü gibi manipü-
lasyonlar ister içeriden isterse dı-
şarıdan olsun (2001 deki Anayasa 
fırlatma krizi, 2007 deki Cumhur-
başkanlığı seçimi öncesi ve sonrası, 
2011 genel seçimi, 2016’daki darbe 
kalkışması öncesi ve sonrası gibi, 
komşu ülkelerdeki olaylar vs) aşa-
ğıda verilen grafiklerde görüldüğü 
gibi dolarda normal olmayan bir 
yükseliş ve dalgalanma meydana 
getirmekte ve ardından dolar yine 
normal olması gereken seviyesi-
ne dönmektedir.Yani oluşturulan 
suni kriz ve yapılmak istenen mü-
dahaleler ile ülkemizin ekonomik 
durumu kötüye götürülmek isten-
mektedir.Bu açık ve net bir şekilde 
doların geçmişte aldığı değerleri 

gösteren istatistiksel grafiklerde de 
görülmektedir. Dolarda meydana 
getirilen dalgalanmalar vatandaş-
larımızın ticari ve finans hayatında 
çekingen ve ürkek davranmaları-
na sebep olmaktadır. Hep birlikte 
sükûnet içerisinde olarak günlük 
olumsuzluk ve hareketlerden etki-
lenmeden normal hayatların sürdü-
rülmesi gerekir. Maalesef ülkemizin 
gerek jeopolitik konumu gerekse 
içerisinde bulunduğu iç ve dış düş-
manların yaptıkları olaylar bu tür 
durumlara sebebiyet vermektedir. 
Fakat artık bunun üstesinden gel-
mek için ülkemizin ve insanları-
mızın yeterince nitelikli ve güçlü 
olduğunu bilmek gerekir. Ülkemiz 
geçmişten bu yana bu tür saldırı ve 
hıyanetleri her zaman bastırmış ve 
bertaraf etmiştir. Kısa günlük, haf-
talık, aylık ya da senelik olayların 
ülkemizde çok önemli sonuçlar do-
ğuramayacağını dost düşman her-
kes bilmektedir. Dolayısıyla bir ül-
kenin geleceği ve mevcut durumu 
50 yılık 100 yıllık geçmiş ve ileriye 

dönük plan ve atılımlar ile şekille-
nir. Kısa süreli olayların ülkelerin 
geleceğinde çok fazla bir etkisi ola-
maz. Yani günlük politika ve olay-
lardan etkilenmeyerek hepimizin 
normal hayatlarını sürdürmesi ge-
rek ticari gerekse sosyal hayatımızı 
normal seyrinde devam ettirmemiz 
gerekir, yoksa en ufak müdahale-
den etkilenildiğini gören iç ve dış 
mihraklar zaman buldukça bugün 

olduğu gibi müdahalelerine devam 
ederek gelecekte de bizler ile oyun 
oynamaya kalkacaklardır. Ülkemiz 
ve milletimizin gücü ve niteliği dün-
yada kabul görmüş olup bizlerinde 
bunun farkında olarak gerek aske-
ri gerek sivil yetkili organ, kurum 
ve kuruluşlarımızın ne gerekiyorsa 
yapacakları rahatlığıyla önümüze 
bakmamız lazım. Geçmişte göster-
miştir ki bunlar hep gelip geçmiştir. 
Dolar dalgalanmış sonra yine durul-
muştur olan eksik kalan işlerimize 
olmuştur. Düşmanların istediği 
zaman kaybını yaşamamak ve işle-
rimizin geri kalmaması için yapaca-
ğımız normalleşme, sosyal ve ticari 
hayata olağan seyrinde devam et-
mek bütünüyle milli bir meseledir. 
İktidar ve muhalefet, sivil ve kamu 
hep birlikte tek vücut olunmalıdır. 
Milli birlik ve beraberliğin tesisi için 
herkes üzerine düşeni yapmalıdır. 
Kardeşlik duyguları içerisinde hare-
ket ederek aynı gemide olduğumuz 
unutulmamalıdır.”
n HABER MERKEZİ

Toyota Plaza Otojen’den
yaz servisi kampanyası

Konya’da hizmet veren To-
yota Plaza Otojen’in, geleneksel 
“Yaz Servis Günleri Kampanyası” 
ile Toyota sahipleri yaza bakımlı 
ve güvenle girecek. 30 Haziran 
tarihine kadar sürecek olan kam-
panyada, Toyota Plaza Otojen’e 
gelen 2013 ve öncesi tüm Toyota 
modelleri, Toyota Forever progra-
mı kapsamında yüzde 15’ten baş-
layan yedek parça ve yüzde 20’den 
başlayan işçilik indiriminden ya-
rarlanabilecekler.  Bu avantajın 
yanı sıra, araç modeli ve model yılı 
kısıtlaması olmaksızın tüm Toyota 
kullanıcılarına; Toyota Forever in-
dirimlerine ilave olarak periyodik 

bakımlarında 1 litre Toyota Orijinal 
Motor Yağı hediye edilirken, Toyo-
ta Asistanım’da yüzde 40 indirim 
ve lastik alımlarında 160 TL’ye 
varan indirim kuponu gibi çok özel 
fırsatlar müşterileri bekliyor.

Toyota sahiplerinin tüm bu 
indirim ve avantajlardan yararlan-
mak için yapmaları gereken tek 
şey, otomobillerini yaz bakımı için 
Toyota Plaza Otojen’e götürmek 
olacak. Toyota Forever Kart’ı ol-
mayan Toyotalılar, dijital kartlarını 
Toyota Plaza Otojen’nde ücretsiz 
olarak tanımlatarak avantajlardan 
hemen faydalanmaya başlayabile-
cek. n HABER MERKEZİ

Trafikte aracına çarptığı iki aylık hamile doktoru silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 
16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık İsmail Uzundere ise 7 ay 15 gün ceza aldı

Hamile doktora silahlı 
saldırıya 16 yıl ceza

Konya’da aracına çarptığı iki ay-
lık hamile doktoru silahla yaraladığı 
iddiasıyla hakkında dava açılan tu-
tuklu sanığa 16 yıl 3 ay 15 gün hapis 
cezası verildi. 1. Ağır Ceza Mahke-
mesinde görülen karar duruşması-
na, tutuklu sanık Hasan Çokkaynar, 
taraf avukatları ve tarafların yakınla-
rı katıldı.

Duruşmada, iddia makamının 
sunduğu değerlendirmeye kar-
şı taraf avukatları savunmalarını 
yaptı.  Sanık Çokkaynar’ın avukatı, 
savcının verdiği mütalaayı kabul et-
mediklerini, sanığın hamile doktor 
Aliye Avcı’yı öldürme kastının olma-
dığını savundu. 

Olayın basit bir trafik kazası so-
nucu büyüdüğünü ileri süren sanık 
avukatı, “Müvekkilim sadece bir kez 
silah atmış. İki veya 3 kez de atış ya-
pabilirdi.” dedi.

Sanık Çokkaynar da savunma-
sında, trafikte tartıştığı Avcı’yı kas-
tederek, “Ben o kişiyi öldürecek ol-
sam arabasının ön kapısını açar ateş 
ederdim. Öldürme kastım yoktu. 
Tahliyemi talep ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

Sanığın son sözlerinin dinlen-
mesinin ardından mahkeme heyeti, 
Çokkaynar’a “kasten öldürmeye te-
şebbüs” suçundan 15 yıl, “ruhsatsız 
silah bulundurmak” suçundan 1 yıl 
ve “hakaret” suçundan 3 ay 15 gün 
olmak üzere toplam 16 yıl 3 ay 15 
gün hapis cezası verdi. 

Ayrıca heyet, tutuksuz sanık 
İsmail Uzundere hakkında da Çok-
kaynar’ı ateş etmeye azmettirdiği-
ne ilişkin somut delil bulunmadığı 
için bu suçtan beraatine, “hakaret” 
suçundan 3 ay 15 gün, “mala zarar 
verme” suçundan da 4 ay hapisle 
cezalandırılmasına hükmetti. 

Öte yandan ikinci çocuğunu 
dünyaya getiren Aliye Avcı’nın, ateş 
edilmesi sonucu belinde kalan mer-

minin doğumunun ardından ameli-
yatla çıkarıldığı öğrenildi. 

Geçen yıl 11 Mayıs’ta yaşanan 
olayda, İsmail Uzundere yönetimin-
deki 42 EM 226 plakalı hafif ticari 
araç, Beşyol Kavşağı’nda trafik ışık-
larında bekleyen, aile sağlık mer-
kezinde uzman doktor Aliye Avcı 
(35) idaresindeki 42 FGE 36 plakalı 
otomobile arkadan çarpmış, kaza 
sonrası aracından inen Uzundere ile 
yanındaki Çokkaynar, Avcı’ya tepki 
göstermişti. 

Şüphelilerden birinin yanında 
taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu 
yaralanan Avcı, Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. 
Avcı’nın belindeki merminin, hami-
lelik nedeniyle ameliyat sırasında 
narkoz verilemeyeceği için doğum-
dan sonra alınacağı belirtilmişti.
n HABER MERKEZİ

‘Dolardaki oyun istatistiklere yansıdı’

5’inci kattaki evlerinin balkonundan düşüp 
hayatını kaybeden 1 yaşındaki Ahsen 
Rümeysa Karaağaç, gözyaşları arasında 
toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerin-
de merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit 
Mahallesi Sazlıköy Sokak’ta meydana geldi. 
Kitapçılık yapan Ahmet ve ev kadını Esen-
gül Karaağaç çiftinin tek çocukları Ahsen 
Rümeysa, anne Esengül Karağaç içerdey-
ken, yastığın üzerine basıp, korkuluklara 
tırmanan minik Aksen Rümeysa düştü. 
Ahsen Rümeysa’nın cenazesi, öğlende 
kılınan cenaze namazının ardından Tem 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. n DHA

Polisle yaşanan kovalamacanın ardından 
durdurulan otomobilin stepnesinde toplan-
ması yasak olan 3 kilogram salep soğanı 
ele geçirildi.  Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya-Aksaray karayolunda jandarmanın ‘dur’ 
ihtarına uymayan bir aracın olduğu bilgisi 
üzerine Konya kent girişinde önlem alan 
polis ekipleri, plakası bildirilen otomobili 
durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 
stepneye saklanmış halde 3 kilogram salep 
soğanı ele geçirildi. Polis, biyokaçakçılık 
unsuru olduğu için durumu Orman ve Su 
İşleri 8. Bölge Konya Şubesi Müdürlüğü 
ekiplerine bildirdi. 2 kişi hakkında yasal 
işlem başlatıldı.  n HABER MERKEZİ

Minik Rümeysa
toprağa verildi

Salep  soğanı 
ele geçirildi

Karaman’da seyir halindeki ot dolu traktör römorku-
nun üzerinden düşen anne ve iki çocuk, tekerin üzerlerin-
den geçmesi sonucu yaralandı. Olay, Larende Mahallesi 
Eski Göztepe yolu küme evleri yakınında meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, Erol Aktaş hayvanlarına yedirmek için 
eşi ve 3 çocuğuyla birlikte gittiği bir bahçeden 70 DP 679 
plakalı traktörün römorkuna ot doldurdu. Yoldukları otu rö-
morka yükledikten sonra baba Erol Aktaş (42), oğlu Mert’i 
(4) kucağına alırken, eşi Fatma (34) ile diğer çocukları Yiğit 
(9) ve Efe’yi (1), römorkta yüklü olan otların üzerine oturta-
rak yola çıktı. Traktör seyir halindeyken, Yiğit bir anda den-
gesini kaybederek yere düştü. Römorkun sağ arka tekeri 

Yiğit’in üzerinden geçti. Oğlunun düştüğünü gören anne 
Fatma Aktaş’ta bir anda panikleyince kucağındaki Efe ile 
birlikte onlarda römorktan yere düştü. Anne ve kucağın-
daki çocuğunun da üzerinden römorkun tekeri geçti. Baba 
Erol Aktaş, eşi ve 2 çocuğunun römorktan düştüklerini 
biraz gittikten sonra fark ederek hemen traktörü durdur-
du ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 
ambulanslarla çocuklar Karaman Devlet Hastanesine anne 
ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır 
olan 1 yaşındaki Efe Aktaş, yapılan ilk tedavisinin ardından 
Konya Başkent Hastanesine sevk edildi.
n İHA 

Römorktan düşen 3 kişi yaralandı

ERKONSİAD Başkanı Ali Süzgün
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www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* EKSANTRİK PRES 
KULLANABİLEN 
ELEMANLAR 

* YETİŞTİRİLMEK 
ÜZERE VASIFSIZ

ELEMANLAR
alınacaktır.

ELEMAN ARANIYOR

TTT DÖVME OTOMOTİV 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: Büyükkayacık Mh. 3. Organize Sanayi 
Bölgesi 15. Sokak No. 5  Selçuklu / KONYA

Tel :  0 332 239 00 75 
Cep : 0549 600 87 98

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

Müracatlar şahsen yapılacaktır.

Gıda üretiminde çalıştırılmak üzere
 18-30 yaş arası

VASIFSIZ
BAY 

ELEMANLAR
Aranıyor.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Adres : Fetih Mah. Adana Çevre Yolu

No:98 Karatay / KONYA
(Karatay Belediyesi Hobi Bahçesi Karşısı)

Tel : 332 355 79 89 Pbx

3 LABORATUAR TEKNİKERİ
3  ÜNİVERSAL TORNA 
  OPERATÖRÜ
3  FORKLİFT OPERATÖRÜ
3 VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER MAK. MET. NAK. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 14 • Tel: 239 11 12 

MAAŞ+SSK-YEMEK+SERVİS

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* BAY AŞÇI VE
* PAKETLEMEDE 

ÇALIŞACAK 35 YAŞINI 
AŞMAMIŞ

BAY ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: Büyükkayacık Mah. 3 Organize
Sanayi Bölgesi 15. Sokak No: 5 Selcuklu/KONYA

Tel :  0 332 345 28 59 - 0322 239 00 75
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ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş.

Adres: 3. Org. San. T.Ziyaeddin Cd. No:20 
Selçuklu / KONYA

Tel: 0.332 239 20 20

 ELEMAN 
ARANIYOR

40 Yaşını 
aşmamış,firmamız 

bünyesinde 
çalıştırmak üzere 

vasıfsız işçi 
alınacaktır.

 CNC İşleme Merkezlerinde ve 
CNC Torna Tezgahlarında Operatör 
Olarak çalışmak Üzere 18-30 Yaş Arası 
Elemanlar 

 21-30 Yaş Arası Testere ve Flex İle 
Çalışmak Üzere Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Alüminyum Enjek-
siyon Makinelerinde Çalışmak Üzere 
Elemanlar,

 21-30 Yaş Arası Ara Elemanlar,
 Bay Yemekhane Personeli

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU 
VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜNDE; 
Lise Veya Yüksek Okul Mezunu Bilgisayar Programlarında 
Tecrübeli Bay/Bayan Personel Alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.

SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek  Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 2+1 ve
 3+1 daireler

0531 710 88 76

ÇT Tekstil
Home Collection

BAYAN
AŞÇI

ARANIYOR
Telefon: 0543 228 34 84

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

ADRES: FevziÇakmak Mahallesi
Kottim Sanayi Sitesi
10576.Sokak No:8

(Duranlar Petrol-A Bank Arkası)

Konya Valiliği ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi arasında Kılıçars-
lan Şehir Meydanı’nı genişleterek 
tarihi dokuya uygun hale getirecek 
proje kapsamında Atatürk Anadolu 
Lisesi’nin devri karşılığında Sel-
çuklu Hocacihan ve Mimar Sinan 
Mahallerine 24 derslikli iki adet 
okulun yapılmasını içeren protokol 
imzalandı.  Konya Valiliği Toplantı 
Salonunda düzenlenen törene Vali 
Yakup Canbolat, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy katıldı.  Vali Yakup Canbo-

lat, Atatürk Anadolu Lisesi’nin Bü-
yükşehir Belediyesine verildiğini, 
Büyükşehir Belediyesinin de bunun 
karşılığında gösterilecek arsalara 
iki tane 24 derslikli okul yapacağını 
belirterek, emeği geçen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’a ve İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy’a teşekkür etti. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, im-
zalanan protokolün hayırlı olmasını 
dileyerek, “Kılıçarslan Şehir Mey-
danı artık tariflenir bir alan haline 
dönüşecek. Binamız da orada gö-

rüntü itibariyle Konya’ya yakışma-
yan bir hale gelmişti. Konyamıza 
daha güzel binalar layık. Eğitimin 
her aşamasına destek olmaya gay-
ret ediyoruz. Desteklerinden dola-
yı Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim 
Müdürümüze teşekkür ediyorum. 
İnşallah biz de okulları en kısa süre-
de yaparak Şehir Meydanını geniş-
letecek projeyi bir an önce hayata 
geçirmek istiyoruz” dedi.  İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy 
da protokolün Konya’ya hayırlı ol-
masını diledi.  

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ’NİN 

BULUNDUĞU ALAN MEYDANA 
DAHİL EDİLECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından, Alaaddin Tepesi karşı-
sındaki tarihi bölgede eski adliye-
nin devralınması sonrası oluştu-
rulan Tarihi Şehir Meydanı; Konya 
Sokağı, yapımı devam eden Payi-
taht Müzesi ve ev sahipliği yaptığı 
mitinglerle Konya’nın en önemli 
çekim merkezlerinden biri haline 
geliyor. Yapılan protokol ile Atatürk 
Anadolu Lisesi’nin bulunduğu alan 
da meydana dahil edilecek.  
n HABER MERKEZİ 

Kılıçarslan Şehir Meydanı genişliyor 
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İyi Parti Konya Milletvekili Adayı Diş He-
kimi İlker Yiğit düzenlemiş olduğu iftar prog-
ramında stk temsilcileri ,partililer ve halkla 
buluştu. Meram Yeni Yolda  düzenlenen iftar 
programına İyi Parti Konya Milletvekili Aday-
ları Fahrettin Yokuş,Sevil Sargın ,Orhan Tu-
lukçu,Rıdvan Peker, İl Başkanı Mustafa İnci,-
Bozkır Federasyonu Başkanı Burhan Yılmaz 
‘ın yanı sıra Türk Dünyası Dernekleri,Engelli 
Dernekleri ve çok sayıda STK Başkanı ve yö-
neticisi ile partililer katıldı.  İyi Parti Konya 
Milletvekili Adayı Diş Hekimi İlker Yiğit yap-
mış olduğu konuşmada, “Davetimize katılan 
değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum. Önümüzde bir baskın seçim var. Türki-
ye`de dengelerin değişmesi başladığında İYİ 
Parti gündeme geldiğinde hemen süratle se-
çime gidildi. Bu seçimde İYİ Partinin seçime 
girmemesi için her türlü engellemeler yapıldı. 
Ama unuttukları bir şey vardı milletin kurduğu 
bu partinin önüne geçilmesi mümkün değildi. 
Seçimlerin zamanında yapılması lazım diyen 

zihniyete ne oldu da seçime gidiliyor. Bugün 
ne içeride ne dışarıda ülkenin itibari kalmadı. 
İyi Parti’nin iktidarı Konya’ya İyi Gelecek,Tür-
kiye’ye İyi gelecek, Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanı Adayımız Meral Akşener’i  24 Ha-

ziran’da inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız, 
onun için sizlerin desteğini bekliyorum” dedi. 
Program İyi Parti Milletvekili adaylarının misa-
firlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. 
n HABER MERKEZİ 

Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu (Adliye) Şube 
Başkanı Ahmet Efe, “Bilindiği üzere, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘polis, hemşire, 
din görevlisi, öğretmen ve diğer idarecilerimi-
zin ek göstergelerini 3600 puana çıkartacağız’ 
demiştir. Bu açıklamalar memurlarımız adına 
olumlu gelişmeler olmakla beraber eksik kalmış-
tır. Hiç ek gösterge alamayan ve ek göstergeleri 
çok düşük olan memurlarımız unutulmuştur. Ek 
gösterge meselesi bir bütün olarak ele alınmalı, 
tüm unvanlara ek gösterge verilmeli ve ek gös-
terge hakkından yararlanamayan memur kalma-
malıdır” dedi. 

Türkiye Kamu-Sen çatısı altında sendikal fa-
aliyetini sürdüren Türk Büro-Sen Konya 2 nolu 
Şube Başkanı Ahmet Efe, ek gösterge hakkında 
yaptığı açıklamasına şu sözlere yer verdi: “Açıkla-
nan bu durum Anayasamızın eşitlik ilkesine aykı-
rı olup, aynı kurumlarda görev yapan memurlar 
arasında da çalışma barışının bozulmasına sebep 
olmaktadır. Hükümet yetkilileri bu eşitsizliği 
acilen çözüme kavuşturmalı ve memurlarımızın 
mağduriyetlerini ivedilikle gidermelidir. Hayata 
geçirilecek olan düzenleme, belirli meslek grup-
ları ile sınırlı kalmamalıdır. Yetkili ama etkisiz 

konfederasyonun yapmış olduğu Toplu Sözleşme 
ile memurlarımız zaten ekonomik, sosyal ve öz-
lük haklarında sürekli olarak geriye gitmektedir.
Enflasyon ve vergi dilimleri ile memurlarımızın 
maaşlarına yapılan artışlar geri alınmakta, me-
murlarımız neredeyse yoksulluk sınırında bir ha-
yat idame ettirmeye çalışmaktadır. Çalışırken bir 
çok zorluk yaşayan memurlarımız, maaş haricin-

deki ödemelerin emekliliğe sayılmaması sebebiy-
le emekli olamamaktadır. Emekli olanlar ise ek iş 
yapmaktadır. Bu sebepler de göz önünü alınmalı 
ve Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı 3600 Ek 
gösterge artışı tüm memurlarımızı kapsamalıdır. 
Hiç ek gösterge alamayan memurlarımız da bu 
haktan faydalanmalıdır.Türk Büro-Sen olarak 
buradan bir kez daha Hükümet yetkililerine ses-
leniyoruz; Artan döviz ile temel gıda, barınma ve 
ulaşım ücretlerine ciddi zamlar gelmiştir. Ancak 
memurların aldıkları zamlar çoktan erimiştir. Me-
murlarımız çok zor şartlarda hayatlarına devam 
etmektedir.  3600 Ek gösterge uygulaması tüm 
memurlara verilmeli ve bu hak seçimlerden önce 
hayata geçirilmelidir. Meslek grupları arasında 
ayrımcılık yapılmamalı, memurlarımız meslekle-
rine göre ötekileştirilmemelidir.

Türk Büro-Sen olarak, unvan ve hizmet sınıfı 
gözetmeksizin tüm memurlarımızın ekonomik, 
sosyal ve özlük haklarındaki kayıplar telafi edi-
lene ve memurlarımız insan onuruna yakışır üc-
retler almaya başlayana ve emeklilik haklarında 
iyileştirmeler yapılana kadar mücadelemizin her 
platformda devam edeceğini kamuoyuna saygı 
ile duyururuz.”  n HABER MERKEZİ 
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Ebu Said Sa‘d b. Malik b. 
Sinan el-Hudri (ö. 74/693-94) 
en çok hadis rivayet eden yedi 
sahabeden biridir.

Medine’nin Hazrec kabi-
lesinden olup daha çok kün-
yesiyle tanınır. Hudri nisbesini 
dedelerinden Hudre’ye nisbetle 
almıştır. Annesi Üneyse bint Ebu 
Harise, Adi b. Neccar oğulların-
dan olup Resul-i Ekrem’e biat 
eden hanımlardandır. Meşhur 
sahabe Katade b. Nu‘man onun anne bir karde-
şidir. Ebu Said, Uhud Gazvesi’ne katılmak için 
Hz. Peygamber’in huzuruna çıktığı zaman on 
üç yaşındaydı. Babası Malik, gelişmiş olduğunu 
söyleyerek onun savaşa katılmasını istemesine 
rağmen Hz. Peygamber buna izin vermedi. Ma-
lik bu gazvede ailesine bir gelir bırakmadan şehit 
düşünce annesi Ebu Said’i yardım talep etmek 
üzere Hz. Peygamber’e gönderdi. Resul-i Ekrem 
ona, istemekten sakınanı Allah’ın iffetli kılacağını, 
halktan bir şey beklemeden elinde olanla yetine-
ni zengin edeceğini, sabretmek isteyene de sabır 
vereceğini söyledi. O günden sonra Ebu Said 
kimseden bir şey talep etmedi. Hz. Peygam-
ber’le birlikte ilk defa Hendek Gazvesi’ne, daha 
sonra on iki gazveye katıldı. Bey‘atürrıdvan’da 
bulundu; Resul-i Ekrem’e biat eden sahabeler 
arasında ilk sırada yer aldı.

Ebu Said, vefatından bir süre önce oğlu 
Abdurrahman’ı Cennetü’l-Bakī‘a götürerek öl-
düğü zaman gömülmeyi istediği uzak bir köşeyi 
gösterdi; üzerine türbe yapılmamasını, arkasın-
dan yas tutulmamasını vasiyet etti. 74 (693-
94) yılında Medine’de vefat etti ve istediği yere 
gömüldü. Diğer bazı sahabeler gibi Ebu Said 
el-Hudri’nin de İstanbul’da Kariye Camii yakının-
da bir makam-kabri bulunmaktadır. İstanbul’un 
kuşatılması sırasında şehit düştüğü ve buradaki 
türbede medfun olduğuna dair çeşitli eserlerde 
kaydedilen bilginin ise gerçekle ilgisi yoktur.

Genç sahabilerin en fakihi olarak bilinen Ebu 
Said el-Hudri “imam” ve “Medine müftüsü” 
lakaplarıyla anılmış, pek çok içtihadı ve fetvası 
kaynaklarda yer almıştır. Rivayet ettiği 1170 
hadisle, 1000’den fazla hadis rivayet eden yedi 
sahabe arasına girmiştir. Hz. Peygamber’in, 
hadislerin yazılmasını yasaklamasıyla ilgili en 
yaygın ve sahih rivayet Ebu Said’den nakledil-
miştir. Kendisinden hadis öğrenenlerden bazıları 
ezberledikleri hadisleri yazmak isteyince buna 
izin vermemiş, hadislerin Kur’an haline geti-
rilmemesini söyleyerek onları ezberlemelerini 

tavsiye etmiştir. Ebu Said, Resul-i 
Ekrem’den başka Hz. Ebu Bekir ve 
Ömer gibi önde gelen sahabelerden 
hadis rivayet etmiş, kendisinden de 
Abdullah b. Ömer, Cabir b. Abdullah, 
Enes b. Malik gibi sahabeler, oğulları 
Amir ve Abdurrahman, karısı Zeyneb 
bint Ka‘b b. Ucre ile Ebu Seleme b. 
Abdurrahman, İbn Ömer’in azatlısı 
Nafi‘, Said b. Müseyyeb, Ata b. Yesar, 
Said b. Cübeyr ve Hasan-ı Basri gibi 
tanınmış tabiiler rivayette bulunmuş-

lardır. Ebu Said el-Hudri talebelerini, “Merhaba 
Resûlullah’ın bize vasiyet ettiği kimseler!” diye-
rek karşılar, Hz. Peygamber’in, İslamiyet’i öğren-
mek üzere dünyanın dört bir yanından insanların 
geleceğini haber verdiğini ve ashaba onlara iyi 
davranmalarını tavsiye ettiğini söylerdi.

Ebu Said’in, Baki b. Mahled’in el-Müs-
ned’inde mükerrerleriyle birlikte 1170, Ahmed 
b. Hanbel’in el-Müsned’inde 955, Sahihayn’da 
111 rivayeti bulunmaktadır. Bunlardan kırk üçü 
Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim’de, on altısı 
sadece Buhari’nin, elli ikisi de sadece Müslim’in 
el-Camiu’s-sahihinde yer almaktadır. Onun ri-
vayetleri, Hz. Peygamber ve ashap dönemine 
açıklık getiren söz ve yorumlar ihtiva etmesi 
bakımından dikkat çekicidir. EbuMusa el-Eş 
‘ari, Halife Ömer’in kapısını üç defa çalıp cevap 
alamayınca geri dönmüş, niçin öyle yaptığını 
soran halifeye Hz. Peygamber’in böyle dediğini 
söylemişti. Kendisinin Resul-i Ekrem’den böyle 
bir şey duymadığını belirten Hz. Ömer ondan id-
diasının ispatını isteyince EbuMusa şahit olarak 
genç sahabeEbu Said el-Hudri’yi göstermişti. 
Muaviye b. Hakem’ in bayram hutbesini bayram 
namazından önceye almasına karşı çıkan Ebu 
Said bunun sünnete uymadığını hatırlatmıştı. 
Aynı şekilde Dımaşk’ta Muaviye’nin huzuruna 
çıkarak beğenmediği tavırlarını tenkit etmiş, Hz. 
Peygamber’in, doğruyu bilenin onu söylemek-
ten geri durmaması hususundaki buyruğu üze-
rine bu uyarıyı yaptığını belirtmişti.

Ebu Said’in kendisinden öğüt isteyen birine 
şunları söylediği rivayet edilir: “Allah’tan kork, 
çünkü her işin başı Allah korkusudur. Cihada sa-
rıl, çünkü cihat İslam’ın ruhbaniyeti, dünya zevk 
lezzetlerine kapılmama hissidir. Allah’ı zikretme-
ye ve Kur’an okumaya devam et ki seni gökte 
melekler, yerde insanlar arasında yaşatacak olan 
budur. Doğruyu söyle, bunun dışında da sükûtu 
tercih et. Bunları yaparsan şeytanı yenersin”.

KAYNAK: TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

HAK YOLUNDA HARCANAN ÖMÜRLER: 85
EBU SAİD el-HUDRİ(R.A.)
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TEVFİK EFE

Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu (Adliye) Şube Başkanı Ahmet Efe, “Hiç ek gösterge ala-
mayan ve ek göstergeleri çok düşük olan memurlarımız unutulmuştur” diye konuştu 

‘3600 ek göstergede
adalet istiyoruz’

Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu (Adliye) Şube 
Başkanı Ahmet Efe
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İlim talebesi yetiştirmek gerektiğini söyleyen merhum Hacı Veyiszade Efendi’nin, “Bugüne kadar ilim talebesi yetiştirilmedi. Talebe demek din 
kalesini müdafaa edecek asker demek, cehlin kalesini yıkacak mücahitler demek” diyerek İmam Hatip okullarına önem verdiği belirtiliyor

‘İlim talebesi mücahittir!’

Konya’nın manevi önderlerin-
den Hacı Veyiszade Efendi, şehrin 
maneviyatına büyük katkılar sundu. 
Verdiği sohbet ve vaazlarla insanları 
bilgilendiren merhum Hacı Veyis-
zade Efendi, aynı zamanda eğitime 
de çok önem verdi. İslami ilimlerin 
öğrenilmesi için İmam Hatiplerin 
önemine vurgu yapan Hacı Veyisza-
de Efendi, İmam Hatiplerin açılması 
için büyük çaba sarfedip, İmam Ha-
tip okullarına maddi manevi destek-
ler verdi. Esnaflardan İmam Hatip-
ler için yardımlar topladı. Ali Cahit 
Selvi’nin kaleminden merhum Hacı 
Veyiszade Efendi; 

HACI VEYİSZADE HACI 
MUSTAFA SABRİ EFENDİ 
(KURUCU) (1887 – 1960)

1303’te (1887) Sedirler Orta 
Mescit Mahallesi Kayı Sokağı’nda 
doğdu. Babası Konya’nın meşhur 
âlimlerinden Adliye Medresesi mü-
derrisi Hacı Veyis Efendi, annesi 
Fatma Hanım’dır. Babasına nispetle 
Hacı Veyiszade adıyla meşhur olan 
ve doğumundan iki yıl sonra nüfusa 
kaydedilen Mustafa Sabri Efendi’nin 
ilk hocası babası Hacı Veyis Efen-
di’dir. Bir süre Sedirler Sıbyan Mek-
tebine devam eden Mustafa Sabri 
Efendi, babasının da hafızlık hocası 
olan Bekir Hoca Efendi’de hıfzını 
tamamladı. Ardından babasının da 
hocalık yaptığı Adliye Medresesinde 
bir müddet okuduktan sonra Bekir 
Sami Paşa Medresesine (Paşa Dai-
resi Medresesi) öğrenci oldu. Bura-
da, başta Şeyh Mehmet Bahaeddin 
Efendi olmak üzere çeşitli hocalar-

dan, özellikle Bahaeddin Efendi’nin 
oğulları Zeynelabidin, Ahmet Ziya 
ve Rifat efendilerden dinî ilimlerin 
yanında müspet ilimlere ait dersler 
aldı. Hacı Veyiszade, 1906’da Ereğ-
li’nin Hortu köyünden Hacı Yusuf 
Ağa’nın kızı Meryem Hanım’la ev-
lendi. Sultan Selim Camii Hatibi Fi-
libeli Mesnevi Han Sıdkı Dede’den 
Farsça dersleri de aldı. Hadis hafızı 
Şeyhzade Ahmet Ziya Efendi’den 
çok etkilendi. Hayatının her anında 
onun adını dilinden hiç düşürmeye-
rek eğitim faaliyetlerinde onu ken-
disine rehber edindi. 1914 yılında 
hocalarının önünde başarılı bir imti-
han veren Hacı Veyiszade’ye icazeti 
babası ve hocası Hacı Veyis Efendi 
tarafından verildi. Mustafa Sabri 
Efendi’nin hocalarından biri de bir-
likte Mehmet Bahaeddin Efendi’nin 
sohbetlerine ve derslerine devam 
ettiği Fahri Kulu Hocaefendi idi. Hacı 
Veyiszade, aynı zamanda çok yakın 
dostu olan Fahri Efendi’yle sıkça bir 
araya gelir, çeşitli ilmî ve fikrî konu-
larda müzakerede bulunurdu. 

Hacı Veyiszade, medreselerin 
bina, yönetim ve programlarının 
günün şartlarına uygun hâle ge-
tirilmesi amacıyla Konya’da 1909 
yılında Bekir Sami Paşa Medresesi 
binasında birtakım yeni ilave ve dü-
zenlemeler yapılarak kurulan Islah-ı 
Medaris-i İslamiyye’ye müderris 
oldu ve burada Arapça ve dinî ilim-
ler okuttu. Fahri  Efendi, Ali Kudsi 
Efendi, Bozkırlı Abdullah Efendi, Se-
nirkentli  Ali efendi gibi hocalarda bu 
değerli medresenin ilim öğreticileri 
arasındaydılar. Arap dili ve edebiyatı 
alanında geniş bir bilgiye sahip olan 
Mustafa Sabri Efendi’nin özellikle 
Arapça konuşma dersleri büyük ilgi 
görüyordu. Amcasının Arapçaya 
olan hâkimiyetini Ali Ulvi Kurucu 
hatıratında şu şekilde anlatmaktadır:

“Amcamın başka bir Türk âli-
minde görmediğim bir hususiyeti 
vardı. Arapçayı çok rahat konuşur-
du. Âlimlerimiz Arapça kitapları 
okur, anlar hatta Arapça eserler de 
kaleme alırlar. 

Fakat her nedense konuşmaları 
eksiktir. Amcam öyle değildi. Çok 
rahat konuşur, duaları gayet akıcı bir 
şekilde yapardı.”

 Islah-ı Medaris’in 1917’de ka-
patılmasından sonra Darü’l hilafet-i 
âliyye Medresesinin Konya şubesin-
de müderrislik yapmayı sürdürdü. 
3 Mart 1340 (1924) tarihli Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu ile Maarif Vekâleti 
’ne devredilen bütün medreselerin 
kapatılmasından sonra buradaki gö-
revi sona erdi. 4 Mart 1340 (1924) 
tarihinde Başvekâlete bağlı olarak 
kurulan Diyanet İşleri Reisliği ve 
Evkaf Umum Müdürlüğü tarafından 
Konya vaizi olarak görevlendirildi. 
Bir süre Cevizaltı semtindeki Şeca-
eddin Camii’nde imamlık yaptıktan 
sora Piri Mehmet Paşa Camii’nin 
imam ve hatiplik görevini üstlendi.  
21 Haziran 1934’te soyadı kanunu 
çıkınca babasıyla yaptığı istişareler-
den sonra dini koruyan anlamındaki 
“Koruyucu” tabirini ikinci ad olarak 

almak istedi. Fakat bunun daha önce 
amcazadeleri tarafından kullanıl-
ması üzerine tesis eden anlamında 
“Kurucu” tabiri ailenin soyadı oldu. 
1935’te Hacı Veyis Efendi’nin ve-
fatıyla sadece babasını değil, hocası 
ve mürşidini de kaybeden Hacı Ve-
yiszade, kardeşi İbrahim Efendi’yle 
birlikte Konya’nın iman hayatında 
babalarının kaybıyla doğan boşluğu 
doldurmaya çalıştı. Ancak çocuk-
larını yetiştiremeyecekleri endişesi 
iki kardeşin birlikte hicret kararı al-
malarına sebep oldu. 1939 yılının 
başlarında birlikte pasaport aldıkları 
kardeşi İbrahim Efendi Hicaz vizesi 
için İstanbul’a gitti. Hacı Veyiszade 
yaptığı istişarelerden sonra hicret 
etmekten vazgeçtiğini telgrafla kar-
deşine bildirdi. Hacı Veyiszade’nin 
Konya’da kalması çok büyük kaza-
nımlara vesile oldu. Ali Ulvi Kurucu 
bu durumu şu şekilde izah etmekte-
dir:

“Amcam 1939’da bizimle birlik-
te gelmiş olsaydı Ravza-yı saadette 
yapacağı ibadetler ile büyük ihtimal-
le umulur ki şahsı adına güzel de-
receler elde edecekti. Fakat bunlar 
şahsi nafile ibadetler olacaktı. Hal-
buki orada (Konya) kaldığı zaman 
içinde bilhassa 1945’ten sonra İsla-
mi faaliyetler nispeten  rahatlayınca 
öyle çalışmaya başlamıştı ki; elde 
edilen fütuhat  benzersiz oldu. Bu 
suretle amcam takdir-i ilâhi ile bü-
yük hizmetler yaptı. Hiç şüphesiz 
nafile ibadetlerin kendisine kazandı-
racağının İnşallah çok üzerinde mer-
tebelere nail oldu.”

Hacı Veyiszade  1949 ve 1950 
yıllarında üst üste iki defa Hicaz’a 
giderek hac vazifesini yerine getir-
di. Yaklaşık yirmi beş yıl Piri Meh-
met Paşa Camii’nde görev yapan 
Hacı Veyiszade, Yağcızade Mustafa 
Efendi’nin vefatından sonra cema-
atin talebi üzerine Aziziye Camii’n-
de  görev yapmaya başladı (1950). 
Bu arada çeşitli camilerde ve Konya 
Hapishanesi’nde vaiz olarak hizmet 
etmeyi sürdürdü.

  Hacı Veyiszade 1950 se-
çimlerinin getirdiği iktidar değişik-
liği ve özgürlük ortamı çerçevesin-
de din eğitimine duyulan ihtiyacın 
imam-hatip okulları vasıtasıyla gi-
derileceğini düşünerek,  Türkiye’de 
yedi ilde eğitim öğretime başlayan 
bu okulların açılmasına katkıda bu-
lundu ve bunların kalıcı olması ve 
daha iyi şartlarda eğitim vermele-

ri için kurulan Konya İmam-Hatip 
Okulu Yaptırma Derneği gibi ku-
ruluşların öncülüğünü üstlendi. 29 
Ekim 1951 tarihinde eğitim ve öğre-
tim hayatına başlayan Konya İmam 
Hatip Okulunun daha iyi bir binada 
eğitim vermesi için büyük çaba gös-
terdi ve kuruluşundan altı ay son-
ra okulun yeni binası tamamlandı. 
İmam Hatip Okulunun yapım aşa-
masında kapı kapı dolaşıp esnafları 
yardım etmeye teşvik etti. Ali Ulvi 
Kurucu hatıratında bu durumu şöyle 
nakleder:

“Amcam büyük bir ruha, bü-
yük bir hizmet ve dava aşkına sahip 
olmasaydı yardım toplama İşimiz 
daha birinci günde biterdi. Amcam 
bir mağazaya girdiğinde ;

“Babam, namazı niçin kılıyoruz? 
Allah’ın emri diye. Oruç hac zekat 
hepsi öyle değil mi? Babam, bu-
gün üzerimizde bir din borcu daha 
vardır. Bugüne kadar ilim talebesi 
yetiştirilmedi. Talebe demek din ka-
lesini müdafaa edecek asker demek, 
cehlin kalesini yıkacak mücahitler 
demek. Cihatların en büyüğü, en 
mukaddesi, en ulvisi bugün talebe 
yetiştirmektir. Ben bu kanaatteyim. 
Bu yola çıktım beni bu yoldan ne 
onun bunun reddetmesi ne de hat-
ta yüzüme tükürmesi döndüremez. 
Babam İmam Hatip mektepleri ya-
pacağız. Sizlerin bizlerin yardımıyla 
bu iş olacak, gönlünden kopanı ver 
babam, ne koparsa!”

Yine görev yaptığı Aziziye Cami-
si’nde İmam Hatip Okulu için destek 
isterken oluşan atmosferi şu şekilde 
ifade eder:

“Aziziye Cami’nin minberinde 
konuşurken, bu mekteplere yapı-
lacak yardım dinimizdir. Dinimizin 
ihtiyacı vardır dedi ve cübbesini çı-
kardı. Ben bu cübbemi veriyorum 
başka bir şeyim yok. Olsa veririm 
diye devam etti, arkasından işte cüz-
danım başka bir şeyim yoktur diye-
rek cüzdanını da fırlatıp attı. Bunun 
üzerine halk tufan haline geldi, coştu 
ve verdi verdi de verdi.”

Açılışından itibaren Konya 
İmam-Hatip Okulunda Arapça, tef-
sir, hadis, fıkıh dersleri okuttu, pek 
çok din âliminin o günlerde yadırga-
yarak baktığı bu okulların önemini 
önceden kavrayıp Konya’nın manevi 
dünyasına yön veren kişiler arasın-
da yerini aldı. İmam Hatip Okulu-
na devam edemeyenlere de Arap 
dili ve edebiyatı, tefsir, hadis, İslam 

hukuku ve akait dersleri okutmayı 
sürdürdü. 1958’de Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 
prostat ameliyatı olan Hacı Veyisza-
de’nin şeker hastalığı başta olmak 
üzere artan rahatsızlıkları cemiyet 
hayatındaki hizmetlerini engelleye-
medi. 1959’da eşi Meryem Hanım’ı 
kaybeden ve aynı yıl şirpençe ame-
liyatı olan Hacı Veyiszade Mustafa 
Sabri Efendi 5 Şubat 1960’ta Cuma 
salaları verilirken saat 11.40’ta vefat 
etti. 6 Şubat’ta Kapı Camii’nde öğle-
yin kılınan namazdan sonra 40-50 
bin civarında kişinin katılımıyla Kon-
ya’nın güneydoğusundaki Üçler Me-
zarlığı’na defnedildi. Cenazenin Kapı 
Camii’nden Üçler Mezarlığı’na ulaş-
ması yaklaşık üç saat sürdü. Ertesi 
gün  çıkan Konya gazeteleri Kon-
ya’nın Hz. Mevlâna’dan sonra ikinci 
en kalabalık cenaze töreni yaşadığı-
nı ve Konya’nın ikinci Mevlâna’sını 
kaybettiğini  yazıyorlardı. Kabir taşı-
na kardeşi İbrahim Efendi’nin oğul-
larından yeğenleri Ali Ulvi Kurucu 
Bey’in şiiri Ahmet Ziya Bey’in talik 
hattıyla hakedildi. Yüz civarında yaz-
ma eserin bulunduğu yaklaşık 950 
kitaplık kütüphanesi Konya Bölge 
Yazma Eserleri Kütüphanesi’ndedir. 
Basılmış herhangi bir eseri olmayan 
Hacı Veyiszade’nin en büyük eseri 
Konya’nın manevi dünyasında bı-
rakmış olduğu iz ve yetiştirdiği öğ-
rencileridir. Sosyal sorumluluk bilin-
ciyle hareket eden, duyarlı, kendisini 
memleketin hizmetine adamış bir 
şahsiyetti. Öyle ki şehrin her  tara-
fındaki insanları kucaklar roman va-
tandaşlarla bile çok güzel  dostluklar 
kurardı. Ali Ulvi Kurucu hatıratında 
bu durumu şöyle anlatmaktadır:

“Amcam kendisini memlekete 
memleketin ilmine, irfanına hizmete 
bahsetmişti. Haftada bir gün hapis-
hanelere, bir gün de çingenelerin 
mahallesine vaaz etmeye giderdi. 
Kitabı, kıbleyi bilmeyen cahil kalmış, 
ihmal edilmiş o vatandaşlarımızın 
ayağına gidiyordu. O çingenelerde 
cenazesinin arkasından “Hocam 
bizleri bıraktın da nereye gittin” diye 
ağlamışlar. Yollarda büyük küçük 
insanların dedemin selamını almak 
için yollara çıktığını ben de görmüş-
tüm. Daha sonra bu hal daha fazla-
sıyla amcama teveccüh etmiş, çarşı 
esnafı amcam geçerken selamını, 
duasını almak için müşteriyi de bıra-

kıp dışarı çıkar olmuşlardı.”
Hocalığı sırasında öğrencilerine 

maddi ve manevi yardımda bulu-
nan Hacı Veyiszade ayrıca okul, kurs 
binası, öğrenci yurdu, hastane, aş 
ocağı, yol yapımı gibi pek çok alanda 
hizmet veren derneklere, vakıflara 
faal üye olarak katılmış ve mahalle 
mahalle, köy köy dolaşarak burala-
rın yapılması için büyük çaba gös-
termiştir. Söze besmele ve hamdele 
ile başlar, Peygamber Efendimizi 
yalnızca adıyla anmaz, O’nu andı-
ğında mutlaka salat selam getirir, 
sohbetlerini ayetlerle, hadislerle, bü-
yüklerin sözleriyle örnek insanların 
menakıbı ile süslerdi. Sahabeye dair 
geniş bir nesep bilgisine sahip olan 
ve ehlibeyti çok seven Hacı Veyis-
zade, vaazlarında cemaate devamlı 
olarak Hz. Peygamber’in izinden 
gitmeyi tavsiye eder, her konuşma-
sında mutlaka Asr-ı Saadet’i anlatır 
ve sanki Resul-i Ekrem ile beraber-
miş gibi örnekler vererek meclisi 
İslâmiyet’in ilk dönemine götürerek 
canlı tutmaya çalışırdı. Bedir ashabı-
nı isimleriyle bilir, Hz. Peygamber’in 
akrabalık bağlarını en ince ayrıntısı-
na kadar zikreder ve onların adlarını 
büyük bir saygı ve sevgiyle anardı. 
“Ben kendimi üç şeyde kaybederim. 
Birincisi namazda, ikincisi misafir 
geldiğinde, üçüncüsü de Peygam-
ber Efendimizin ismi anıldığında” 
demekteydi. Teravih namazlarını 
hatimle kıldırırken, her sabah na-
mazdan sonra cemaatine aralıksız 
vaaz eder ve ardından talebelerine 
ders okuturdu. Öğle ve yatsı namaz-
larının son sünnetlerini dörder kılar, 
cemaatinin namaz başta olmak üze-
re nafile ibadetlere devamına çalışır, 
öğrencilerinden ise farz ibadetleri 
yerine getirmelerini ve sadece ilim-
le meşgul olmalarını isterdi. Hacı 
Veyiszade Mustafa Sabri Efendi’nin 
Mehmet ve İdris Veyis adında iki 
oğlu Halime, Sakine, Fatıma ve Sare 
adında üç kızı vardır.
KAYNAKLAR:
Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar-1 (haz. M. E. 
Düzdağ, İstahbul 2007;
Mehmet Ali Uz, Hacı Veyiszade Mustafa 
Efendi ve Ailesi, Konya 2009;
Mehmet Ali Uz, Konya Alimleri ve Velileri, 
Meram Belediyesi, 2013;
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ansiklo-
pedisi, C.IV, Konya, 2012;
Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi Ga-
zete Arşivi;
Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi Fo-
toğraf Arşivi (H.B.Hocalar,3);

HAZIRLAYAN: 
Ali Cahit SELVİ 

Hacı Veyiszade Efendi, ilim talebesi yetiştirmenin 
önemine vurgu yaparak İmam Hatip okullarını 

destekledi. (Konya İmam Hatip temel atma töreni)

Hacı Veyiszade Efendi’nin cenaze töreni.

Hacı Veyiszade Efendi’nin 
bulunduğu bir fotoğraf karesi.

Hacı Veyiszade Efendi’nin kabri.

Hacı Veyiszade Efendi 
Aziziye Camii ve Piri 
Mehmet Paşa Camii’nde 
vaazlar verdi.



Zaferlerle, mücadelelerle dolu Türk tarihi, dünyanın birçok bölgesindeki insanlarca merak konusu oluyor. Öyle 
ki, Türkiye’ye eğitim görmek için gelen misafir öğrenciler, Türk tarihinin görkeminden etkilendiklerini belirtiyor  

Türk tarihi cezbediyor

Orta Asya’dan Anadolu’ya gele-
rek, Malazgirt Savaşı’nın ardından 
Anadolu’yu yurt edinmeye başla-
yan Türk milleti, Anadolu için bir-
çok savaş verdi, bir çok canları feda 
etti. Büyük mücadeleler sonucunda 
İslam’ın sancaktarı olacak cihan 
devletini kuran Türk milleti, bu tari-
hi misyonundan aldığı güçle, bugün 
de yoluna devam ediyor. Bu misyon 
ve tarih, diğer devletlerin de dikka-
tini çeken bir unsur. Özellikle farklı 
Müslüman ülkeler, Türkiye’nin ta-
rihine bakarak, bugününden umut 
bekliyorlar. Konya’da eğitim ören 
Malezyalı Nur Nabilah Mohamed 
Konya ve Ramazan üzerine yaptığı 
açıklamada, neden Türkiye’ye gel-
diğiyle ilgili dikkat çeken noktalara 
değindi. Malezya’da Türkiye’nin 
araştırıldığını, takip edildiğini ve bu 
nedenle iyi bilindiğini belirten Mo-
hamed, “Türkiye’nin görkemli bir 
tarihi geçmişi var. Özellikle Osman-
lı Devleti, Malezya’da araştırılıyor 
sürekli. Bu nedenle Türkiye’yi bili-
yordum. Ve merak ediyordum. Bu 
yüzden ben eğitim almak için Tür-
kiye’yi tercih ettim” dedi. Eğitim 
görmek için Türkiye’nin hangi iline 
geleceğine dair herhangi bir fikrinin 
olmadığını, bu konuda araştırmalar 
yaptığını anlatan Mohamed, şunları 
söyledi, “Türkiye’de hangi ilde eği-
tim alacağıma dair bir fikrim yoktu. 
Bu konuda bir araştırma yaptım. 
Araştırmalarım sonucunda Kon-
ya’ya gelmem gerektiğini öğrendim 
ve Konya’ya geldim. İstanbul çok 
güzel bir şehir. Gezilebilecek bir 
şehir. Ama yaşanabilecek bir şehir 
değil. Konya sakin, sessiz, huzurlu 
bir şehir. O yüzden yaşanabilir, gü-
zel bir şehir.” Türkiye’nin Müslü-
man bir ülke olmasının kendisinde 
avantaj oluşturduğunun altını çizen 
Mohamed, “Avrupa’da Müslüman 
az, İslamofobia var. Orada çok faz-
la ezan sesi duyamazsın, kapalı gi-
yinip rahatça gezemezsin. Ancak 
Türkiye Müslüman bir ülke. Sürekli 
ezan seslerinin duyulduğu bir ülke. 
Müslüman birinin rahatça ibadet-
lerini yapabileceği, İslam’a uygun 
yaşayabileceği bir ülke” ifadelerini 

kullandı. 
TÜRKİYE TARİHİ 

AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Fakültesi Yeniçağ Tarihi 
öğrencisi Malezyalı Nuraa Ashikin 
Abd Ghani de, tarihi çok sevdiğini 
belirtti. Eğitim görmek için Türki-

ye’yi tercih etmede bu durumun 
büyük etkisinin olduğuna dikkat çe-
ken Ghani, “Ben tarihi çok seviyo-
rum. Bunun için Türkiye’ye geldim. 
Çünkü Türkiye tarih öğrenmek için 
çok uygun bir yer. Türkiye’nin çok 
önemli bir tarihi var. Osmanlı İm-
paratorluğu dünyanın en büyük 
imparatorluğu oldu. Bana göre en 
önemli tarihi bir bilgi bu durum. 
Bundan dolayı Türkiye tarihi açıdan 
çok önemli.  Ben Malezya’da Türki-
ye hakkında okuyordum. Türkiye’yi 
öğrendikçe Türkiye tarihine, kültü-
rüne olan ilgim arttı” dedi. 

‘TÜRKİYE GÜZEL BİR ÜLKE’ 
Türkiye ve Türk insanı hak-

kında da konuşan Ghani, “Türkiye 
çok güzel bir ülke. İnsanlar olduk-
ça yardımsever ve ahlaklı insanlar. 
Türk yemeklerini de beğeniyorum. 
Mesela en sevdiğim yemek yaprak 
sarması. Malezya’da çeşit çeşit pi-
lav vardır ama yaprak sarması gibi 
yemek yok. O yüzden yaprak sar-
masını seviyorum. Malezya ve Tür-

kiye’nin inanç olarak bir farkı yok. 
Çünkü iki ülke de Müslüman. Tek 
bir dine inanıyor ona göre hayatı-
mızı şekillendiriyoruz. Malezya’da 
da Türkiye’de de İslam’ı yaşamak 
açısından bir sorun yaşanmıyor. Bu 
durum hepimizi mutlu ediyor” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

MALEZYA HAKKINDA 
Malezya, Müslümanların genel 

nüfusun yaklaşık yüzde 55’ini oluş-
turduğu bir ülke olmasına rağmen 
İslami hareketin güçlü olduğu ülke-
lerden biridir. Ancak son zamanlar-
da bu ülkedeki İslami oluşumlardan 
ABIM’in lideri Enver İbrahim’in 
bazı iftiralarla hapse atılması ve 

ardından yaşanan bazı gelişmeler 
bu ülkeyle ilgili çeşitli tartışmaları 
da gündeme getirdi. Gerek bu tar-
tışmalar ve gerekse genel yapısı 
itibariyle Malezya’nın tanınmasına 
ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve bu 
sayımızın İslam Coğrafyası bölü-
münde bu ülkeyi tanıtıyoruz.

Diğer önemli sehirleri: Ipoh, 
Pinang (George Town), Johor Ba-
haru, Kelang, Kuala Terengganu, 
Port Kelang, Taiping, Kota Baharu, 
Seremban, Kuantan, Kuching, Kota 
Kinabalu,

Malezya’da en kalabalık etnik 
kitle nüfusun yüzde 49’unu oluştu-
ran Malaylardır. Malaylar Singapur, 

Endonezya, Tayland ve Madagas-
kar’a da yayılmışlardır. Konuştuk-
ları Malayca Endonezya diline çok 
yakındır. Malezya’daki Malayların 
tamamı Müslümandır. İkinci büyük 
etnik unsur yüzde 35 orana sahip 
olan Çinlilerdir. Çinlilerin içinde az 
sayıda Müslüman vardır. Çoğunlu-

ğu Budist, bir kısmı Hıristiyandır. 
Yüzde 10 oranında da Hindistanlı 
vardır. Hindistanlıların da az bir 
kısmı Müslüman, çoğunluğu Hin-
dudur. Çinliler ve Hindistanlılar 
Çin’den ve Hindistan’dan gelmiş 
olan göçmenlerdir, Malezya’nın 
yerlisi değildirler. Yüzde 3.1 oranın 
da Cavali vardır. Cavalıların tamamı 
Müslümandır. Geriye kalan nüfusu 
su etnik unsurlar oluşturur: Minan-
gkabu (yüzde 0.8), Sama (yüzde 
0.8), Melanau (yüzde 0.4), Güney 
Asyalı (yüzde 0.35), Bugi (yüzde 
0.2), Kalabit, Hui, Molbog. Bu etnik 
unsurların büyük çoğunluğu Müs-
lüman, bir kısmı da hıristiyan veya 
yerel dinlere mensuptur.

Resmi dil Malayca’dır. İngilizce 
ve Arapça da geçerli dillerdir. Ta-
milce ve Çince basta olmak üzere 
çeşitli etnik unsurların dilleri de ko-
nuşulmaktadır.

Resmi din İslâm’dir. Halkın yüz-
de 55’i Müslümandır. Müslümanlar 
genellikle sünni ve hanefidirler. 

Yüzde 17 oranında budist, yüzde 
11.6 konfüçyanist (Çin dini mensu-
bu), yüzde 7 oranında Hindu, yüzde 
6 oranında hıristiyan vardır. Kalan 
nüfus ise değişik yerel dinlere men-
suptur.

Güneydoğu Asya ülkelerinden 
olan Malezya, kuzeyden Tayland, 
Güney Çin Denizi ve Brunei, doğu-
dan Selebes Gölü, güneyden Endo-
nezya, Singapur ve Malakka Bogazi, 
batıdan Hint Okyanusu’yla bitişik 
olan Andaman Denizi’yle çevrilidir. 
Akarsu bakımından oldukça zen-
gindir. En önemli akarsuları Rejang, 
Ketantan, Sai Perak ve Sai Rompin 
ırmaklarıdır. Malezya toprakları 
iki büyük kara parçasıyla bunların 
arasındaki Güney Çin Denizi içinde 
yer alan adalardan meydana gelir. 
İki büyük kara parçası Bati Malez-
ya ve Doğu Malezya’dır. Bati Ma-
lezya bir yarımada seklindedir ve 
ince bir kara bağlantısıyla şimdiki 
adı Tayland olan Siyam’a bağlıdır. 
Doğu Malezya, büyük bir kısmı En-
donezya hâkimiyetinde olan Borneo 
adasının içindedir. Topraklarının 
yüzde 30’u tarım alanı, yüzde 61’i 
ormandır. Malezya’da bol yağmurlu 
ve tropikal bir iklim hâkimdir. Doğu 
Malezya, Bati Malezya’dan daha ya-
ğışlıdır.

Malezya krallıkla yönetilen 
ve çok partili demokratik siste-
me dayalı bir konfederasyondur. 
Konfederasyonu oluşturan federal 
eyaletler de krallıkla yönetilir. Bati 
Malezya’da bulunan eyaletlerin 
krallarından biri dört yıllığına genel 
kral yani “yüce başkan” seçilir. Ülke 
31 Ağustos 1957’de yürürlüğe ko-
nan anayasayla yönetilmektedir. İki 
meclisli bir parlamenter sistem uy-
gulanmaktadır. 

Birinci meclis 69, ikinci meclis 
180 üyeden oluşur. Bu meclislerin 
üyeleri serbest genel seçimlerle 
belirlenir. Malezya, BM, IKÖ (Islâm 
Konferansı Örgütü), Asya Pasifik 
Ekonomik İşbirliği, İngiliz Millet-
ler Topluluğu (Commonwealth), 
Uluslararasi Para Fonu (IMF), İslâm 
Kalkınma Bankası gibi uluslararası 
örgütlere üyedir.

Nuraa Ashikin Abd GhaniNur Nabilah Mohamed
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Eğitim sendikaları 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılını değerlendirdi. Performans sisteminin, sınavların kaldırılması 
gerektiği belirtildi ve planlı ve sürekliliği olan bir eğitim programının uygulanması gerektiğine dikkat çekildi 

‘Planlı ve sürekli eğitim’

Şehit Olçok’ta ödül heyecanı yaşandı

Okul öncesi, ilköğretim ve or-
taöğretim okullarındaki yaklaşık 18 
milyon öğrenci karne alarak 3 ay 
sürecek yaz tatiline girdi. 18 Eylül 
2017 Pazartesi başlayan 2017-2018 
eğitim öğretim yılı sona eriyor. Öğ-
renciler, yaklaşık 8 ay süren eği-
tim-öğretim yılının yorgunluğunu, 
3 ay sürecek yaz tatilinde atacak. 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Öz-
gür Genç, Eğitim Bir Sen Konya 
Şube Başkanı Nazif Karlıer, Türkiye 
Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi  Veli 
Doğrul 2017-2018 yılını gazetemize 
değerlendirdi.

ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK MESLEKİ 
EĞİTİME YÖNLENDİRİLMELİ

Eğitim Bir Sen Konya Şube 
Başkanı Nazif Karlıer 2017-2018 
eğitim öğretim yılı için şu değerlen-
dirmeleri bulundu. Karlıer, “2017-
2018 eğitim öğretim yılını öğret-
menlerimiz ve öğrencilerimiz bir 
sıkıntı olmadan tamamladı. Tabi ki 
çocuklarımız tatillerinde tatil yap-
malılar. Bizlerin anne ve babalardan 
istediğimiz çocukların tatillerini tatil 
gibi yapmaları. 2017-2018 eğitim 
öğretim yılında haklarımızda deği-
şiklikler yapıldı. Müfredatta yeterli 
olmasa da değişiklikler yapıldı. O 
adımların daha da ileriye gideceği 
kanaatindeyim. Mesleki eğitim ko-
nusu ile akademik eğitim konusu-
nun çözülmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Öğrenciler daha çok mesleki 
eğitime yönlendirilmeli. Bize göre 
sınavların tamamen kaldırılmalı. 
Yönlendirme şeklinde yerleştir-
meler yapılmalıdır. Bu da çocuk-
larımızın kabiliyetleri yetenekleri 
doğrultusunda yapılacağı için bü-
tün çocuklarımız başarılı olacaklar. 
İnşallah zamanla sınavla alımları 

yüzde 1 çekeriz ve yönlendirme ta-
mamen yukarı çekeriz. Bizleri arzu-
su 12 yıllık zorunlu eğitimin son 4 
yılın serbest olması. Zorunluluktan 
çıkarılması. İnsanları beli bir yaşa 
geldikten sonra mesleğe yönlendir-
me noktasında sıkıntılar yaşanıyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler 
ile ilgili bu yıl bazı düzenlemeler 
yaptı. Mesela Öğretmenlere perfor-
mans sistemi getirildi. Performansa 
karşı değiliz. Çalışanlar ve çalışma-
yanlar ayırt edilsin istiyoruz. Ama 
performans kriterleri ciddi sıkıntılı. 
Bunun bir an önce değiştirip, yap-
tığı iş üzerinden değerlendirilmeli” 
diye konuştu.

EĞİTİM BİR SÜREKLİLİK İŞİ
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 

Özgür Genç  de eğitimin bir sü-
reklilik işi olduğunu ifade ederek, 
“Eğitim bir süreklilik işi. Sürekliliği 
sağlarsanız başarıyı elde edersiniz.  
Gelişmiş ülkelerde teknolojik altya-
pısını geliştirmiş, eğitimini geliştir-
miş ülkelerde eğitimde gerçekleşen 
değişiklikler günü birlik değişiklikler 
değildir. Ülkelerin eğitim politika-
ları hükümetlerin yada bakanların 

değişmeleri ile değişmez. 25,30 ve 
50 yıllık planlar yapılır ve bu eğitim 
planları aynen uygulanır. TEOG sı-
navı hiçbir plan ve program yapıl-
madan değiştirildi. Yine aynı şekil-
de üniversite sınavı değiştirildi. Bu 
değişiklikler ile öğrencilerimiz bir 
yıl boyunca hiç karşılaşmadıkları so-
runlarla karşılaştılar. Aslında TEOG 
sistemi şimdiye kadar hazırlanmış 
en iyi sistemdi. Sınavsız bir geçişi 
elbette destekliyoruz. Ama şu şartla 
destekliyoruz. Diyoruz ki her eğitim 
bölgesinde her türlü liseden bir tane 
olması şartıyla sınavsız geçiş olabilir. 
Bizler kaybedilmiş nesiller istemiyo-
ruz. Bizler ilkokul, ortaokul ve lisede 
planlı ve sürekliliği olan bir eğitim 
programı, bir eğitim planlaması is-
tiyoruz. Her gelen Milli Eğitim Ba-
kanının sözde reform adı altında 
yapılan değişikler öğrencilerimizin 
kayıp nesiller olarak yetişmesine se-
bep oluyor. Ülkemizi ileriye taşımak 
istiyorsak eğitime önem vermeliyiz.  
Milli Eğitim alanında yapılacak en 
küçük değişimde bile eğitim cami-
asının fikirleri alınmalı ve ortak akıl 
hayata geçirilmeli. Yoksa ülkemizde 

eğitim ile ilgili sorunları daha çok ya-
şarız” dedi.

ÖĞRETMENLER OLARAK 
ZOR BİR YIL GEÇİRDİK

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul da, “2017-
2018 eğitim öğretim yılı öğretmen-
ler  çok zor bir dönem olmuştur. 
Nedeni öğretmeni itibarsızlaştırma 
ayyuka çıkmıştır. Şiddet olayları ay-
yuka çıkmıştır. Öğretmenlerin her 
yıl ekonomik olarak satın alma gücü 
düşüyor. Bizler ekonomik haklardan 
önce itibarımızın verilmesini istiyo-
ruz. Bizler mesleğimize gerekli say-
gının gösterilmesini istiyoruz. Per-
formans sistemi ile öğrencilerimiz 
ve velilerimizin arasına girmesini 
istemiyoruz. Maalesef arz ve talep 
fazla olduğu sürece sınav kaçınıl-
maz. Hangi sınavı getirirseniz ge-
tirin. Sınava girecek öğrenci sayısı 
fazla olmasından dolayı bu sınav ka-
çınılmaz. Nitelikli okul, okul içerisin-
deki öğrencinin akademik başarısı 
ile oluyor. Bizler öğrencilerin kendi 
seviyesi ile olan kişilerle eğitim al-
masını istiyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu Şehit Abdullah Tayyip 
Olçok Kız İmam Hatip Ortaoku-
lu’nda, 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı düzenlenen ödül töreni ile ta-
mamlandı. Selçuklu Şehit Abdullah 
Tayyip olçok kız İmam hatip ortao-
kulunda eğitim-öğretim yılı, başa-
rılı öğrencilere verilen ödüllerle son 
buldu.

2017-2018 eğitim-öğretim  yılı 
8 haziran 2018 tarihi itibariyle sona 
erdi. Okul bahçesinde düzenlenen  
başarılı öğrencileri ödüllendirme 
töreninde okul sınıf birincileri, okul 
birincisine, sürekli namaz kılma ve 
hadis ezberleme birincilerine  okul 
yönetimi tarafından bisiklet ve çe-
şitli hediyeler takdim edildi. Okul 
Müdürü Halil İbrahim Ekinci, “Okul 

olarak 2.eğitim- Ögretim yılını ta-
mamlarken, ikinci mezunlarımızı 
vermenin  mutluluğunu yaşıyoruz. 
Okulumuzun 2017-2018 eğitim-öğ-
retim yılını başarıyla tamamlamıştır. 
500 öğrencimiz Takdirname, 350 
öğrencimiz teşekkür almıştır. Başa-
rımız her geçen yıl artarak devam 
etmektedir. Bu başarı siz öğrenciler, 
veliler ve öğretmenlerimizle birlikte 
olmaktadır” dedi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı, 
Selçuklu Şehit Abdullah Tayyip Ol-
çok Kız İmam Hatip Ortaokulu’n-
da öğrenciler karneleriyle birlikte 
çektirdikleri toplu fotoğraf ve hep 
birlikte okudukları İstiklal Marşıyla 
tamamlandı” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Göze kaçan yabancı 
cisimlere karşı dikkat!

Sekine Hatun’da Kadir 
Gecesi ihya edilecek

Gözleri korumanın 
yolları nedir? Gözle-
rim için riskli bir işte 
çalışıyorum, koruna-
bilir miyim? Acaba 
gözlerimi yeteri kadar 
iyi koruyabiliyor mu-
yum? Buna benzer 
bin bir soru akla gelir. 
En kıymetli hazinemiz 
şartlar ne olursa olsun 
sağlığımızdır. Gözleri-
miz de vücudumuzun sigortasıdır. 
Eğer bir göz bozukluğunuz varsa 
tavsiyemiz tabii ki gözlüğünüzü 
takmanız. Ama gözlük takmak is-
temiyorsanız lazer yaptırabiliriz. 
Peki ya gözümüze aniden kaçan 
yabancı cisimler için yaparız? Dün-
yagöz Hastanesi Konya şubesi Baş-
hekim yardımcısı Opr.Dr. Aykut 
Selçuk göze yabancı cisim kaçması 
durumunda yapılması gerekenleri 
açıkladı.

“Birçok nedenden dolayı gözle-
rimize zarar gelebilir, hatta bu za-
rarlar kimi zaman göz kayıplarına 
bile sebep olabilir. Göze başta toz 
olmak üzere sinek, böcek, kirpik 
gibi yabancı cisim girebilir yada 
kaçabilir. Gözümüz ise ister iste-
mez yabancı cisim girmesine bağlı 
tepkiler verir. Göz kapağının yardı-
mı ile bu cisimleri dışarıya atmaya 
çalışır. Bu nedenle ağrı, gözde su-
lanma, göz kapaklarının kapanma 
sıklığının artması, gözlerde ovuş-
turma isteği ve kaşıntı şeklinde 
belirtiler oluşturmaya başlar. Bu 
tip durumlar basite indirgenebilir. 

Bazen aman toz kaç-
masından ne olacak 
ellerini yıkayıp gözünü 
temizlesen geçer gibi 
bir algı da oluşabilir. 
Ama durum göze ka-
çan yabancı cisim ne 
boyutta olursa olsun 
göz hemen kapatılıp 
en yakın göz doktoru-
na gidilmeli. Çünkü su 
ile temizleyerek kişi 

kendisi çıkaramaz. Göze kaçan ya-
bancı cisim olduğu anda hiç riske 
girmeden göz doktorumuza baş-
vurmalıyız.’’

Özellikle gözleri için riskli bir 
işte çalışan kişilerin koruyucu 
gözlük takması gerektiğinin altı-
nı çizen Opr.Dr. Aykut Selçuk ‘’  
İş yerlerinde koruyucu önlemler 
mutlaka alınmalıdır. Eğer alınma-
dan çalışılırsa büyük yaralanmalar 
olabilir. Özellikle gözleri için riskli 
bir işte çalışan kişilerin kesinlikle 
koruyucu gözlük kullanmaları ge-
rekmektedir. Flex, testere, kaynak 
gibi işlerde çalışan kişiler eğer ko-
ruyucu gözlük kullanmıyorsa göze 
kaçan yabancı cisimlerde hasta-
larda büyük rahatsızlıklar oluştur-
makta. Koruyucu tedbirleri alarak 
çalışmamız çeşitli yaralanmalar-
dan koruduğu gibi gözümüzü kay-
betmemizi de önler. Bu tür kazalar 
yüzünden gözü delinen hastalarla 
bile karşılaştık. Gözümüzün ne ka-
dar önemli olduğunu lütfen unut-
mayalım dedi.’’
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru, İslam Alemi’nin Kadir 
Gecesi’ni tebrik ederken Pazar 
günü Sekine Hatun Camii’nde 
düzenlenecek olan “Kadir Gecesi 
İhya” programına herkesi davet 
etti.  Bin aydan daha hayırlı olan 
Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için 
Sekine Hatun Camiinde düzenle-
yecekleri programa tüm Konyalı-
ları davet eden Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, “On bir ayın 
sultanı ramazanın son günlerine 
yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu 
yıl da yüce Rabbimizin büyük bir 
lütfu olan ve bin aydan daha hayırlı 
olan Kadir Gecesi’ni Sekine Hatun 
Camii’nde idrak edeceğiz. Konya 
Müftümüz Ahmet Poçanoğlu Ho-
camız sohbetiyle, Meram Müftü-
müz Sabri Kütükçü Hocamız da 
yapacağı duayla programa katıla-
caklar. Programda Enderun usulü 
teravih namazı, tespih ve teheccüt 
namazları kılınacakken Kur’an-ı 

Kerim tilaveti, Mevlid ve ilahi zi-
yafeti gerçekleştirilecek. Belediye-
mizce sahur ikramının yapılmasın-
dan sonra program Sabah Namazı 
ile sona erecek. Tüm hemşehrileri-
mizi Pazar günü Sekine Hatun Ca-
mii’nde buluşmaya davet ederken 
bu vesileyle tüm İslâm aleminin 
Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ 

Konya’da öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı. 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sonu karne dağıtım töreni 
Karatay Celal Akın İlkokulunda yapıldı. Karne töreninde öğrencilere bol bol gezmeleri, dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiye edildi 

Ders bitti, yaz tatili başladı
2017-2018 Eğitim Öğretim Yı-

lının sona ermesi dolayısıyla Celal 
Akın İlkokulunda karne dağıtım 
töreni düzenlendi. Programa, Vali 
Yakup Canbolat ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy ve proto-
kol mensupları katıldı. Vali Canbolat 
ve beraberindekiler karne dağıtımı 
için geçtikleri sınıflarda öğrencilerle 
sohbet ederek, heyecanlarına ortak 
oldu.

Öğrencilerin, Karagöz ile Ha-
civat gösterisini izleyen protokol 
mensupları öğrencilere hediyelerini 
verdi. Karnelerin dağıtılmasının ar-
dından öğrencilerle birlikte fotoğraf 
çektirildi. Protokol mensupları karne 

dağıtımının ardından öğretmenlerle 
bir araya geldi. Konya’da 440 bin-
den fazla öğrenci karne alarak tatile 
girdi.  Öğrencilere yaz tatili için tav-
siyelerde bulunan sınıf öğretmeni 
Ayla Şenel, bol bol gezmelerini, din-
lenmelerini ve kitap okumayı ihmal 
etmemeleri gerektiğini belirtti. Şe-
nel, “Yaz tatilinde çocukların en çok 
eğlenmelerini, dinlenmelerini bir 
sonraki yıla hazır gelmelerini isteriz. 
Kitap okumalarını ihmal etmemele-
rini istiyoruz. Günde 10 dakika olsun 
15 dakika olsun kitap okumalılar. 
Yeni yerler gezmelerini, görmelerini 
müzeleri ziyaret etmelerini, kültür 
turizme önem vermelerini istiyoruz. 

Velilerimizden de karnelerinde kırık 
notları olan çocuklarımıza daha an-
layışlı davranmalarını, bunun haya-
tın sonu olmadığını bilmelerini rica 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Karne töreninin ardından öğret-
menler odasını ziyaret eden protokol 
heyeti, öğretmenlerle kısa bir top-
lantı yaptı. Okul müdüründen, okul 
ve bünyesindeki geçici eğitim mer-
kezi çalışmaları hakkında kısa bir bil-
gi alan Vali Yakup Canbolat, İl Millî 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy’a 
ve öğretmenlere, eğitim öğretim 
yılında göstermiş olduğu gayret ve 
emeklerden dolayı teşekkür etti. 
n HABER MERKEZİ

Nazif Karlıer Özgür Genç   Veli Doğrul
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Jandarma Kıdemli Üstçavuş İbrahim Betin, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehit olaca-
ğını önceden hissetmiş olacak ki annesine, “Anne ben asker olacağım” demiş. Biraz durduktan sonra da “Ben şehit olacağım” demiş

‘Ben şehit olacağım’

Adı yok,şehit!
Kefenin; Vatan,
Tabutun; Cihan,
Düşünüp övün,
Yaşıyor ünün...Damarında kan,
Bir alev midir?
Yaşaman; roman,
Ölümün; şiir.
Sana yok ne taş,
Nede bir mezar,
Bu hayat; savaş,
Ebedi uzar...Eşit olduğun,
Şu güneş; Tuğun,
Tabutum; Vatan,
Mezarın; Cihan
Adı yok yiğit,
Ebedi şehit...

Geriye bıraktığı bir dua kitabının 
içindeki “Seyyüdül İstiğfar” duasının 
bulunduğu yere “Önemli Ezberlenecek” 
notunu düşmüş bu günkü Kahraman 
şehidimiz İbrahim Betin. Duanın anlamı 
verildikten sonra faziletlerinden bahse-
dilirken dua ilgili şu ifadeler yazılmış:

“Sizden her kim bu Seyyidül İstiğ-
far duasını akşamleyin söyler sabaha 
varmadan da ölürse, cennet kendisine 
vacip olur. Sabah söyler de akşama var-
madan ölürse, yine o kimseye cennet 
vacip olur.” 

Allah’ın izniyle Peygamberlikten 
sonra en güzel mertebelerden biri olan 
şehitlik mertebesiyle Rabbinin huzuru-
na çıkan Şehidimiz İbrahim Betin, 12 
Ocak 1988 tarihinde Afyonkarahisar’ın 
Sandıklı İlçesinde dünyaya gelmiş. İki 
erkek bir kız, üç kardeşin en büyüğüy-
müş. 

Aslen Afyonkarahisarlı olan aile, in-
şaatçı baba Mehmet Betin’in işlerinden 
dolayı Konya’ya taşınmış. Şehidimiz bir 
yaşındayken aile Konya’ya gelmiş, diğer 
kardeşleri burada doğmuş. 

İlkokulu Hakim Ömer Onsun İlköğ-
retim Okulunda okuduktan sonra liseyi 
Fatih Endüstri Meslek Lisesi’nde bitir-
miş. Bilgisayar Yazılımı bölümünden 
mezun olmuş. Ardından Selçuk Üniver-
sitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Program-
lama (2 yıllık) bölümünü 2010 yılında 
tamamlamış. Aynı zamanda Anadolu 
Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık) de 
okuyan Şehidimiz 2013 yılında da bura-
dan mezun olmuş. 

Çok güzel bir çocukluk geçirmiş. İyi 
niyetli ve merhametli olan Şehidimizin 
ağzından küfür çıkmamış hayatı boyun-
ca. Çocuk yaşta koşarak gittiği sabah na-
mazı için caminin imamı anneyi tebrik 
edermiş, böyle bir evlat yetiştirdiği için. 
Abdestinde, namazındaymış. Hayırse-
ver bir yapıya sahipmiş. Kime ne yap-
tıysa anne ve kardeşlerinin bile haberi 
olmamış şehadetinden sonra yardım 
ettiği kişiler söyleyene kadar. Kız karde-
şine çok düşkün olan Şehidimiz, kız ço-
cuklarının okumasını desteklemiş hep. 
Çevresindekiler, akrabaları ve hatta öğ-
retmenlerinin bile gösterdiği saygısıyla 
dikkatini çeken bir çocuk olmuş. 

Okulundan mezun olduktan sonra 
astsubay olmak istemiş. Belki Kurtuluş 
Savaşında, Gazi Mustafa Kemal ile bir-
likte beş altı yıl savaşan dedelerinden, 
belki asker olan dayısından, belki de her 
Türk gibi asker doğduğundan asker ol-
mak istemiş. Daha beş yaşlarındayken 
kardeşi Mustafa Kamil ile birlikte kane-
pelerin arkasında oyuncak tabancalarla 
askercilik oynuyorlarmış. Attığı taban-
casını annesi almış ve bir yerlerine bir 
zarar gelebileceğini söylemiş. Annesine, 
“Anne ben asker olacağım” demiş. Biraz 
durduktan sonra da “Ben şehit olacağım 
” demiş.

Sıkı bir çalışmanın ardından aske-
ri okul sınavlarını kazanmış ve Ankara 
Beytepe’de, Jandarma Okullar Komu-

tanlığı’nda eğitim almış. Yaklaşık sekiz 
ay aldığı eğitimden sonra Astsubay Ça-
vuş İbrahim Betin olarak eğitimini ta-
mamlamış. İlk olarak 2013-2015 yılları 
arasında Çorum’da Kıdemli Astsubay 
olarak görev yapmış.

Çorum’daki görevinden sonra Hak-
kâri’ye tayini çıkmış. Yüksekova ve 
Çukurca’da görev yapmış.Bekâr olan 
Betin’in, 2 yıldan bu yana Hakkâri’de 
görev yapmış.  2016 yılının haziranında 
Ramazan Ayında ilesinin yanına gelen 
Şehidimiz son Ramazanını ve ailesiyle 
son günlerini geçirmiş. Eş, dost, arkadaş 
ve akrabalarının hepsini ziyaret etmiş. 
Komutanlarına paket paket hediyeler 
göndermiş kargoyla. Kendine bir takım 
elbise alıp gömleğinin manşetine adını 
soyadını yazdırmış. Ankara’da gazileri 
ziyaret etmiş. On beş günü güle oynaya 
geçirmişler. Kendisini evlendirmek iste-
yen annesi için arkadaşlarına “Annemi 
oyalıyorum ben hurilerle evlenicem” 
demiş. 

İnşaat işinde yorulan babasını dü-
şünmüş ve babasını emekle etmiş. 
Anne ve babasının iyiliğini düşünmüş 
her zaman. Hem bu günün hem yarınını 
düşünmüş. Üniversite sınavlarına hazır-
lanan kız kardeşinin her zaman yanında 
olmuş, tercih döneminde de Gıda Mü-
hendisliğini yazmasını söyledikten sonra 

o gün akşama doğru şehadet haberi gel-
miş. Son nefesini verene kadar maddi 
ve manevi her türlü ailesinin yanında ve 
destekçisi olmuş. Kız kardeşinin yanla-
rında okuması, Arapçasını geliştirmesini 
söylerken sanki vasiyetini vermiş. Cuma 
namazı vakti olmadan ailesiyle son kez 
telefonda görüştükten sonra şehit ol-
muş.

29 Temmuz 2016 tarihinde Cuma 
GünüHakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 
PKK’lı teröristlerin yol kontrolü yapan 
güvenlik güçlerine düzenlediği saldırı-
da şehit düşen 8 askerden 29 yaşında-
ki Jandarma Kıdemli Üstçavuş İbrahim 
Betin’in acı haberi ailesine verilmiş.
Operasyona gitmeden önce tıraşını ol-
muş, duşunu almış ve namazını kılmış. 
Komutanım siz düğüne gider gibi ha-
zırlanıyorsunuz diyen askerine, “Evet, 
düğüne gidiyorum” demiş. İnşaat ustası 
babası Mehmet ve annesi Yüksel Be-
tin’e askeri yetkililer tarafından verilmiş 
şehit haberi.

Haberin nasıl verildiğini anne Yük-
sel Betin şöyle anlatıyor.

“O gün üzerimde bir daralma, sı-
kılma vardı. Abdest alıyorum, teşbih 
çekiyorum. Evde duramıyoruz kızımla. 
Komşumuz bir teyze vardı, onun da ai-
lesinden beş kişi suda boğularak vefat 
etmiş. Yukardaki komşum ve kızımla 

beraber onun yanına gittik. Sağ olsun 
teyze bize dua okudu. Sonra, kızım senin 
oğlanla görüştün mü, bir sıkıntı var mı 
diye sordu. Ben de görüşemedim teyze, 
yoksa başında bir iş mi var, dedim. Yok 
kızım içini ferah tut dedi. Bizim için dua 
okuyor ama esnemekten bayılacak. Bu 
gün siz de bir şey var, hayırlısı dedi. 
Sonra eve geldik akşam vakitleriydi. 
Hiç aramayan insanlar aramaya, mesaj 
atmayan insanlar mesaj atmaya başla-
dı. Allah Allah bunda bir iş var diyoruz 
ama aklımıza oğlumuzun şehit olabile-
ceği hiç gelmiyor. O arada eşim televiz-
yonda haberleri izlerken Hakkari’de beş 
şehit olduğu haberini gördük ama isim 
yazmıyordu. Artık iyice endişelenmeye 
başladık acaba şehit mi diye. Komşuları-
mız, akrabalarımız bizim eve toplanma-
ya başladı. Ama bir haber gelmedi. Bir 
asker eşi olan tanıdığımız, şehit olsa as-
keri yetkililer gelir, yaralanmıştır, dedi. 
Ben teşbih çekiyorum, dua ediyorum 
Allah’ım yaralı gelsin ben bakarım ku-
zuma diyorum. Erkek kardeşime oğlu-
mun şehit olduğunu söylemişler ama o 
bize sadece sakin olun, sabırlı olun diyor 
şehit olduğunu söylemiyor. Gece 02.00 
gibi ambulans gelince artık fark ettik. 
Uçaksavar kullanırdı İbrahim. Bomba 
atıldığında yavrularımın hepsi gibi İb-
rahim de yaralanmış. Attıkları bomba 
kasıklarına denk gelmiş, çok kan kay-
betmiş. Komutanlarından biri kemerle 
sıkmaya çalışmış. Bana su verin demiş 
uzman çavuşa. Suyunu içmiş. Kelimeyi 
şehadet getirerek ruhunu teslim etmiş. 

Şehadetinden sonra bir gün kıbleye 
döndüm Allah’ım çok özledim, rüyamda 
göreyim diye yalvardım. Rüyamda gör-
düm. Önünde bayrak, arkasında bayrak, 
elinde bayrak vardı. Anne, diyor. Mezar-
lığın içindeyiz. Arkadaşlarımız geliyor, 
hazırlanın anne diyor. Ertesi gün haber-
leri açtım kaç tane şehit geldi.”

 Anneler gününde çiçekler gönder-
miş “Cennet annelerin ayağı altındadır” 
notu yazılı üstünde. Gelirken sürpriz ya-
par gelirmiş. Annesinin gönderdiği ye-
mekleri, ziyafet var diye önce askerlere 
yedirir sonra kendisi yermiş. 

Rabbim bütün şehit ailelerine sabır 
versin. Bu vatan için toprağa düşen tüm 
askerlerimiz ile birlikte Şehidimizin de 
ruhu şad olsun. Vatan sağ olsun.

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Kı-
demli Üstçavuş İbrahim Betin son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazında şehidin 
babası Mehmet Betin şehit oğlunu uğurlarken “Yiğitler yiğidine hakkım helal olsun” dedi.
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Borç 25 Milyon TL
Atiker Konyaspor’un yapılan olağanüstü genel kurulunda mali tablolar da okundu. Burada 
yapılan açıklamada yeşil beyazlı takımın 25 Milyon TL civarında borcu olduğu ifade edildi. 
Burada konuşan eski başkan Fatih Yılmaz, “Başarılı sezonlar geçirdik” ifadelerini kullandı

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da yapılan olağanüstü ge-
nel kurulda eski kulüp başkanı Fatih 
Yılmaz ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay açıklama-
larda bulundu. 

Fatih Yılmaz, konuşmasında eko-
nomik anlamda başarılı olduklarını 
söyledi.

Mali tablonun açıklanmasının 
ardından Konyaspor’un 25 Milyon TL 
civarında borcu olduğu belirtildi.

ALTAY: HERKES BU 
TAKIMA DUA EDİYOR

Atiker Konyaspor’da 3 adayın 
yarıştığı Olağanüstü Genel Kurulu 
Ramada Otel’de gerçekleşti. Atiker 
Konyaspor’un Olağanüstü Genel 
Kurulu’nda konuşan Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
yaptığı konuşmada yapılan kongrenin 
Konyaspor camiasına hayırlı olmasını 
dileyerek, “Kongremiz hayırlı olsun 
inşallah. Gündem yoğun ama kong-

reye katılmayı arzu ettik. Konyaspor 
adına önemli bir gün. Konyaspor ta-
rihinde uzun süredir yaşamadığımız 
bir yarışa şahitlik ediyoruz. Hayırlı 
olsun. İnşallah Konyaspor’un menfa-
atine olacaktır.  Konyaspor şehrimizin 
markası. Biz ziyaret ettiğimiz vatan-
daşlarımızdan ilk olarak Konyaspor’u 
duyuyoruz. Konyaspor’la ilgili sorular 
alıyoruz. 7’den 70’e kadar herkes bu 
takıma dua ediyor. Seçimler ayrılığa 
değil birlikteliğe vesile olsun inşallah. 

Bu takımı yönetirken büyük fedakar-
lıklar içinde olan taraftarın unutulma-
malıdır. Konyaspor yönetimi sadece 
sportif yönden değil mali yönden de 
başarılı olması için çalışması gerekir. 
Bu kongrede Konyaspor’un geleceği-
nin güzel olacağı bir seçim yaşanır. 
Zeki beye, Mustafa beye ve Hilmi 
beye hayırlı olmasını diliyorum. Fatih 
Yılmaz ve Ahmet Şan’a da emeklerin-
den dolayı teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

 FATİH YILMAZ: BAŞARILI 
SEZONLAR GEÇİRDİK 

Atiker Konyaspor’un eski Başkanı 
Fatih Yılmaz ise yaptığı konuşmada, 
“2011 yılında sayın Ahmet Şanla bera-
ber görev aldık 2011 yılında Konyaspor 
sıkıntılı bir dönem yaşıyordu bizde 
elimizi değil gövdemizi taşın altına 
sokarak özverili bir çalışma yaptık.  O 
zamanlarda 20 milyon borcumuz var-
dı Ancak o günden bugüne  ekonomik 
anlamda iyileştik şuanda borcumuz 5 
milyon Euro civarında.  Başarılı sezon-

lar geçirdik. Önce Türkiye Kupası sonra 
süper kupayı aldık. Ekonomik anlamda 
olduğu gibi sosyal projelerde de başarılı 
olduk. Alt yapıda başarılı olduk. Şampi-
yonluklarımız var Atiker Konyaspor’un 
bir kaç yıl sonra sırtı yere gelmeyecek 
bir yapı var 3 yıl sonra inanıyorum A 
takım bu sporculardan oluşacak.  Bu 
sezonda çok talihsizler yaşadık ama 
bunların altından kalkmasını bildik. Biz 
yeni gelecek yönetimin de yanındayız. 
Kongremiz camiamıza hayırlı olsun” 
ifadelerine yer verdi. n SPOR SERVİSİ
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Yeni başkan Kulluk!

Atiker Konyaspor’da Ola-
ğanüstü Genel Kurul dün ger-
çekleştirildi. 

Ramada Otel’de yapılan 
genel kurulda 3 liste mücade-
le etti. Delege üzerinde etkisi 
yüksek olan eski başkan Ah-
met Şan ve ASKF’nin desteği 
ile seçime giren Hilmi Kulluk 
178 oyun 95’ini alarak Atiker 
Konyaspor’un yeni başkanı 
oldu.

ZEKİ ÇİMEN 58 OY ALDI
Beyaz, yeşil ve sarı liste-

lerin mücadelesinde kazanan 
beyaz liste ile Hilmi Kulluk 
oldu. Seçim öncesi çalışmala-
rı ile toplumun desteğini alan 
Zeki Çimen ve Mustafa Oral 
listeleri delegeden beklediği 
ilgiyi bulamadı. Zeki Çimen 
Listesi 58 oy alırken, Mustafa 
Oral listesi 22 oyda kaldı.

KULLUK: HAYIRLI OLSUN
Atiker Konyaspor’un yeni 

başkanı Hilmi Kulluk genel 
kurula kısa konuşmaları ile 
damga vurdu. Seçimden önce 
de kürsüde 1 dakikadan az ka-
lan Hilmi Kulluk, seçimin ar-
dından da delegelere teşekkür 
etti. Kulluk “Göstermiş oldu-
ğunuz destekten dolayı teşek-
kür ederiz. Konyaspor camia-
sına hayırlı olsun” ifadelerini 

kullandı.
İŞTE O LİSTE

Atiker Konyaspor yeni baş-
kanı Hilmi Kulluk’un listesin-
de önemli isimler bulunuyor. 
Hilmi Kulluk’un listesi; Selçuk 
Aksoy, Zahir Renklibay, Ab-
bas Kılınç, Celalattin Yılmaz, 
Okay Tınkır, Mehmet Günbaş, 

Recep Çınar, Osman Koçak, 
B. Yakup Sarıtaş, Kani Uğur 
Öncan, Mustafa Aydınal, Ah-
met Büyükateşli, Mustafa 
Genç, Enes Ünlüer, Mehmet 
Tosunoğlu, Gültekin Zeren, 
M. Muzaffer Eğerci, Mehmet 
Güney, Mustafa Işıklı, Dursun 
Kabakcıoğlu.

LİSTE SON ANDA DEĞİŞTİ
Konyaspor’un yeni başka-

nı Hilmi Kulluk’un listesi son 
anda değişti. Taraftarın tep-
kisi çeken Kudret Fikirli son 
anda listeden çıkarılırken, Di-
ğer bırakan isimler Ali Yücel 
ve Güven Öten oldu.
n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da Olağanüstü Genel Kurul heyecanı yaşandı. 3 liste ile girilen genel kurul seçiminde 178 oy kullanıldı. 
Oyların 95’ini alan Hilmi Kulluk Atiker Konyaspor’un yeni başkanı oldu. Zeki Çimen 58 oy alırken, Mutafa Oral 22 oy aldı
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