
GİBA ŞEKERLEME 
İLE İFTARLAR
AKCAN İnşaat, Konya Parçacılar 
Derneği ve Harita Kadastro 
Mühendisleri Odası (HKMO) 
Konya Şubesi iftarda buluşturdu. 
İftar programları yoğun ilgi 
gördü. n SAYFA 2’DE

ŞEHİT VE GAZİLER
Şehit Polis Süleyman Çelik. 
Cihanbeyli’de ters yönden gelen 
minibüsün çarpması sonucu 
şehit oldu. Şehit olacağını, 
“Havada çok güzel bir koku var, 
almıyor musunuz” sözleri ile 
hissetmiş.  
n SAYFA 3’TE

MANEVİ ÖNDERLER
Merhum Memiş Efendi, hayatı 
boyunca İslam’ın yaşanması için 
çalıştı. Nakşibendi Tarikatı’na 
bağlı olarak medreseler açtı, 
ilim ve tasavvufun yayılmasına 
öncülük etti. 
n SAYFA 4’TE

MİSAFİR 
ÖĞRENCİLER
Moro-Filipinli Mohamad Homdan 
Macabangin, “Filipinler’de 
Türkiye en güçlü Müslüman ülke 
olarak görülüyor. Türkiye’ye 
gelince buna bizzat kendim de 
şahit oldum” dedi. 
n SAYFA 17’DE

RAMAZAN’DA YENİGÜN 

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’da inşaat sektörünün önde 
gelen isimlerinden AKCAN İnşaat Gayri-
menkul iftar programı düzenledi. AKCAN 
İnşaat sahipleri Turgut Reis Mahallesi Dr. 
Ahmat Özcan Caddesindeki işyerlerinin 
önünde tüm dostlarına iftar yemeği ikra-
mında bulundu.

Programa katılan misafirleri karşıla-
mak için AKCAN İnşaat sahipleri hazırda 
bulundu. Geleneksel Konya Pilavı ikram 
edilen programa çok sayıda katılım ger-
çekleşti. Davetlilerin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen programa aynı sektörden 

birçok firma yöneticisi de katıldı.  Düzen-
lenen iftar yemeği programı daha sonra 
dualarla tamamlandı. AKCAN İnşaat 
sahipleri program sonrasında teşekkür-
leri kabul etti. Ramazan ayının huzur ve 
bereketini yaşadıklarını belirten AKCAN 
İnşaat sahipleri bu gibi programların in-
sana manevi huzur verdiğini ifade etti. 
Programa katılan tüm dost ve misafirlere 
teşekkürlerini ileten AKCAN İnşaat yöne-
timi, katılımdan dolayı mutluluk duyduk-
larını aktardı. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Konya Parçacılar Derneği düzen-
lemiş olduğu iftar programı ile birlikte 
ustaları ve çırakları biraraya getirdi. Kon-
ya’da geçmişten geleceğe tüm ustaların 
buluştuğu iftar organizasyonuna Konya 
Parçacılar Derneği Başkanı Ömer Faruk 
Meydan, Parçacılar Derneği Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 

Konuşmalarını gerçekleştiren Konya 
Parçacılar Derneği Başkanı Ömer Faruk 
Meydan, “11 ayın sultanı, mübarek 3 
ayların sonuncusu Ramazan ayının bu 
güzel iftar yemeğinde buluşmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Ramazan aç kalma ayı 

değildir. Huy ve alışkanlıklarımızı değiş-
tirme ayıdır. 

Ramazan, birliktelik, paylaşmak 
ve kaynaşmak için önemli bir fırsattır. 
Bu ayın bereketi ve rahmeti her alanda 
kendisini göstermektedir. Bu rahmet ve 
bereket ikliminde bizler de meslektaşla-
rımızla, dostlarımızla bir araya gelmek, 
oturup sohbet etmek, birlikte bir tas çorba 
içmek istedik. Düzenlediğimiz iftar prog-
ramına davetimizi geri çevirmeyip, birlik-
te iftar açmamızı sağlayan misafirlerimi-
ze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Konya  Şubesi, iftar yemeği dü-
zenledi. Öncü Sosyal Tesislerinde düzen-
lenen iftar yemeğine Meram Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Erhan Civcik , Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Fur-
kan Kuşdemir, Selçuk Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fer-
ruh Yıldız, Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Konya 
Şehir Plancılar Odası Başkanı Münir Gü-
nay, Makina Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Gıda Mü-
hendisleri Odası Konya Şube Başkanı M. 
Hulusi Ada, Konya Şehit Aileleri Dernek 
Başkanı Recep Pekdemir ile çok sayıda 
oda mensubu katıldı. İftar yemeğinde 
üyelerle birlikte olmaktan duyduğu mem-

nuniyeti dile getiren Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. 
Fatih İşcan, Kudüs’te yaşanan vahşete 
dikkat çekti. İşcan, “14 Mayıs’ta Amerika 
Birleşik Devletleri’nin İsrail Büyükelçiliği-
ni Küdüs’e taşımasıyla başlayan olaylar 
sonrasında silahsız Filistin halkı üzerine 

İsrail askerleri tarafından ateş açılarak 
onlarca Filistinli kardeşimiz öldürülmüş, 
binlercesi de yaralanmıştır. Şehitlerimi-
ze Allah’tan rahmet, yararlılara da acil 
şifalar diliyoruz. Mazlum Filistin halkının 
acıları derinden paylaştığımızı ve her ne 
olursa olsun her zaman yanlarında oldu-

ğumuzu bilinmesini istiyoruz. ABD’nin 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve 
İsrail Filistin halkına yönelik insanlık dışı 
tutumunu da şiddetle kınıyoruz” dedi. Ko-
nuşmanın ardından meslekte 25  ve 40. 
yılını doldurmuş oda üyelerine hediyeleri 
takdim edildi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...
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AKCAN İnşaat,
iftarda buluşturdu

Usta ve çıraklar iftarda buluştu

‘Filistin halkının daima yanındayız’

Doç. Dr. Fatih İşcan

Anadolu’nun manevi önderlerinden biri de Memiş Efendi’dir. Hayatı boyunca İslam’ın yaşanması için çalıştı. Nakşibendi Tarikatı’na bağlı olarak medreseler 
açtı, ilim ve tasavvufun yayılmasına öncülük etti. Öğretileriyle topluma yol göstermeye devam eden Memiş Efendi,  büyük bir alim ve ünlü bir velidir

Hayatını İslam’a adadı
Konya’nın yetiştirdiği önemli 

manevi önderlerden biri de Memiş 
Efendi’dir. Nakşibendi Tarikatı’na 
bağlı olarak medreseler açan Me-
miş Efendi, İslam’ın emir ve yasak-
larından ayrılmayarak, ilim ve ta-
savvufun yayılmasına öncülük etti. 
Yetiştirdiği öğrenciler ve çocukları 
tarafından Anadolu’nun farklı yer-
lerinde kurulan medreseler ile ilmi 
ışığı günümüze kadar devam etmiş-
tir. Gerçek ismi Muhammed Kudsî 
olan ancak halk tarafından Memiş 
Efendi ismiyle anılan ilim insanı, ta-
savvuf aşığı, Nakşibendî tarikatının 
hilafet görevini de üstlenmiştir. Bu-
gün dahi kabri ziyaret edilen Memiş 
Efendi, yalnız Konya’nın değil bütün 
Anadolu’nun ilminden ve feyzinden 
istifade ettiği büyük bir alim ve ünlü 
bir velidir. 

MEMİŞ EFENDİ’NİN HAYATI 
Halidi Bağdadi’nin halifelerin-

den Muhammed Kudsî el-Bozkırî 
(D.1198/1784-Ö.1269/1852), bili-
nen diğer adıyla Memiş Efendi’dir. 
Bozkır ilçesinin Aliçerçi Köyü’nde 

dünyaya gelen Muhammed Kudsî 
el-Bozkırî’nin ismi Muhammed b. 
Mustafa b. İsa’dır. Toplum tarafın-
dan “Muhammed” anlamına gelen 
“Memiş Efendi” ismiyle bilinir. An-
nesi’nin adı Halime’dir. Muhammed 
Kudsî’nin soyu 13. Yüzyılda Horo-
san’dan Anadolu’ya göç eden Molla 
Said Horasanî vasıtasıyla müselsilen 
Hz. Peygamber (s.a.v)’e ulaşmakta-
dır. 

DÖNEMİN ÖNEMLİ 
ALİMLERİNDEN DERSLER ALDI 
Ailesi tarafından ilim tahsil et-

mek amacıyla küçük yaşta Karacahi-
sar’a gönderilen Muhammed Kudsî, 
ilk eğitim ve öğretimini dönemin 
önde gelen alimlerinden Ebu Said 
Muhammed el-Hadimî (rh.a)’nin 
öğrencilerinden Seyyid Ahmed Ha-
dimî ve İbrahim Karacahisarî’den 
alır. İlmini arttırmak için önce Alan-
ya’ya sonra Kayseri’ye daha sonra 
da İstanbul ve Rumeli’ye gider, akli 
ve nakli ilimleri, Muhammed Şükrü 
Burhanzade elAlaî, İsmail bin Halil 
Tarhalavi gibi dönemin önde gelen 

alimlerinden alır. İlim yolculuğunu 
tamamladıktan sonra Karacahisar’a 
döner. Karacahisar’da evlenerek 
oraya yerleşir. 

NAKŞİBENDÎ TARİKATININ 
HİLAFET GÖREVİNİ ALIR 

Karacahisar’da kurduğu med-
resede eğitim ve öğretim faaliyetle-
rini sürdürürken halidi Bağdadi’nin 
halifelerinden Ödemişli Şeyh Hasan 
Kudsî ziyaretine gelir. Seydişehir’de 
10 gün ve Konya’da 5 ay tekrarla-
nan görüşmeler sonunda Ödemişli 
Hasan Kudsî Efendi, Muhammed 
Kudsî’ye Nakşibendî tarikatının hila-
fet görevini verir. 

Muhammed Kudsî, Bozkır 
bölgesinde irşat faaliyetlerini sür-
dürürken Ödemişli Hasan Kudsî 
Efendi’nin yönlendirmesiyle Şam’a 
Halidi Bağdadî’yi ziyarete yaya ola-
rak gider. Halidî Bağdadî tarafından, 
‘Bu Anadolu’nun aslanıdır’ taltifine 
mazhar olan Muhammed Kudsî, 
Şam’da erbain çıkararak tasavvuf 
eğitimi alır. Mevlâna Halidi Bağda-
di’nin tavsiyesi üzerine Kudüs’te 
erbain çıkarıp ‘Kudsî’ lakabını alan 
Muhammed Kudsî, Mekke’ye de 
giderek hac vazifesini ifa eder. Hacı 
olduğu için kendisine ‘Hacı Memiş 
Efendi’ de denilmiştir. Hatta Cami 
ve türbesinin bahçe kapısı üzerine, 
‘Çavuş Büyük Camii Hacı Memiş 
Efendi Türbesi’ yazısı bunu ispat et-
mektedir. 

Muhammed Kudsî, Halidî Bağ-
dadî’den Nakşî tarikatı icazeti alarak 
halifesi olmuştur. Halidî Bağdadî, 
Muhammed Kudsî hakkında, “Bir 
Türkoğlu geldi, karyemizi derin fe-
yiz doldurdu gidiyor” buyurarak onu 
Anadolu’nun irşadı için görevlendi-
rir. 

İSLAM’IN EMİR VE 
YASAKLARINDAN TAVİZ VERMEDİ

Muhammed Kudsî, Hadimî ge-
leneğine dayanan eğitim ve öğretim 
anlayışını benimseyen bir müd-
deris ve mürşittir. Hadimî gelene-
ğinde medrese merkezli bir ilim ve 
tasavvuf anlayışı bulunmaktadır. 
Muhammed Kudsî de medrese ve 
tekke öğretim ve eğitimini birlik-
te yürütmüştür. İslam’ın emir ve 
yasaklarından taviz vermeyen Mu-
hammed Kudsî, bu hassasiyetinden 
rahatsız olanlar tarafından suikast 
girişimine uğramıştır. Manevi bir el 
yardımıyla suikasttan kurtulan Mu-
hammed Kudsî, Karacahisar’dan 
Hocaköy (Üçpınar)’a hicret etmek 
zorunda kalmıştır. Hocaköy’de kur-
duğu medresesinde 17 yıl hizmet 
ettikten sonra maruz kaldığı benzer 
sıkıntılar sebebiyle Seydişehir’e hic-
ret etmiştir. 

Seydişehir’de halifesi Abdullah 
Efendi’nin yanında 5 ay kaldıktan 
sonra akrabalarının bulunduğu Sey-
dişehir’in çavuş kasabasına hicret 
etmiştir. Ömrünün kalan kısmını 
geçirdiği Çavuş Kasabası’nda 28 
Ekim 1852/14 Muharrem 1269 Per-
şembe günü vefat etmiştir. Türbesi 
Çavuş’ta olup 1866 yılında yapılmış-
tır. Sultan II. Abdülhamit’in annesi 
Valide Sultanın Kethüdası Hacı Said 
Bey tarafından 1869 yılında türbe-
nin önüne bir şadırvan yaptırılmıştır. 

İLİM VE TASAVVUFUN 
YAYILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ
Muhammed Kudsî, oğulları ve 

50 civarındaki halifeleriyle Konya, 

karaman, Bozkır ve Seydişehir baş-
ta olmak üzere Anadolu’nun değişik 
yerlerinde medreseler açmış, ilim ve 
tasavvufun yayılmasına öncülük et-
miştir. En önemli halifeleri arasında 
oğlu Muhammed Bahaeddin Efen-
di (Konya), Kadınhanlı Toppaşzade 
Ahmed Kudsî Efendi (Konya), Hacı 
Abdullah Efendi (Seydişehir), Feyzul-
lah Efendi (İstanbul) yer almaktadır. 
Muhammed Kudsî Efendi’nin farklı 
zamanlarda evli kaldığı 4 hanımın-
dan Muhammed Bahauddin, Mus-
tafa Asım, Ubeydullah, Halid, Zeynel 
Abidin, Hasan Kudsi ve Abdullah 
Sıddık adında 7 erkek, Havva, Fat-
ma, Ayşa, Hatice Kübra adında 4 kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocukları 
ve torunları içinden aynı ilmi gelene-
ği devam ettiren çok değerli alimler 
yetişmiş, Konya, Karaman, Bozkır ve 
İstanbul’da ilmi ve siyasi çalışmalar-
da bulunmuşlardır. 
ANADOLU’NUN DEĞİŞİK YERLERİNDE 

MEDRESELER AÇILDI 
Memiş Efendi’nin Nakşibendî 

tarikatı Halidiye kolu silsilesi, Hz. 
Peygamber (s.a.s)’e kadar teselsülen 
ulaşmaktadır. Memiş Efendi’nin yer 
aldığı tasavvuf silsile, tarikatının ders 
tarifi, günlük ezkar ve duaları, kitap-
lar vasıtasıyla günümüze kadar ulaş-

mıştır. Bu kaynaklardan biri Memiş 
Efendi’nin oğlu ve halifesi Bahaeddin 
Efendi’nin İkazu’n-Naimîn adlı kita-
bıdır. Memiş Efendi’nin bir diğer sil-
silesi de yazarı belli olmayan Silsile-i 
Şerîfe ve Hatm-ı Hacegân ve Du’a ve 
Tertib-i Şuğul adlı risalede kayıtlıdır. 
Memiş Efendi’nin tasavvufi silsilesi 
yani Hz. Peygamber (s.a.s)’e kadar 
hoca zinciri bu iki kaynakta mev-
cuttur. İlmi silsilesi ise icazetname-
lerde yer almaktadır. Memiş Efendi,  
oğulları ve 50 civarındaki halifesiyle 
İstanbul, Konya, Karaman, Bozkır, 
Seydişehir, Manisa, Kayseri, Tarsus, 
Alanya, Trabzon başta olmak üzere 
Anadolu’nun değişik yerlerinde med-
reseler açılmasına neden oldu. Bu 
medreselerde akli ve nakli ilimlerle 
tasavvufun yayılmasına öncülük etti. 
Memiş Efendi’nin tarikatı Konya’da 
oğlu Bahattin Efendi’den sonra Zey-
nel Abidin, Ali Rıza Kudsi ve Muham-
med Cığıl tarafından devam ettirildi. 
Ayrıca Konya’da Bahaeddin Efendi 
ile birlikte Memiş Efendi silsilesi Ka-
dınhanlı Ahmet Kudsi, Saraçzade 
Ahmet Efendi, Alibeyhöyü’nde vefat 
eden Şeyh Ahmet Efendi vasıtasıyla 
da devam ettirildi. Konya’da Memiş 
Efendi silsilesinden geldiğini belirten 
bazı çalışmalar ise bu saydığımız 4 

kanalın herhangi bir vasıtasıyla değil, 
Isparta-Burdur kolu üzerinden gelen 
Nakşî-Kadirî usulü üzere devam et-
mektedir. 

TARİKATI İSTANBUL’DA DA 
DEVAM ETMİŞTİR

Memiş Efendi’nin tarikatı İstan-
bul’da Feyzullah Efendi vasıtasıyla 
devam ettirildi. Feyzullah Efendi’nin 
yetiştirdiği 10 kadar halifelerinden 
Hasan Visâlî (Ö.1902), tarikat çalış-
malarını devam ettirdi. Kendisinden 
sonra da sırayla Edirneli Nurettin 
Efendi, Ankaralı Küçük Hüseyin 
Efendi (ö.1930), Beyazıt Cami Va-
izlerinden Doğlu Mahmud Efendi, 
Mahmud Efendi’nin damadı Camcı 
Hulusi (Göktan) Efendi ve 2000’li 
yıllarda vefat eden Camcı Cahit 
Gözkan efendi, Memiş Efendi’nin 
İstanbul kolu çalışmalarını sürdür-
dü. Kayıtlarda Feyzullah efendi’nin 
tarikatının Küçük Hüseyin Efendi ile 
tamamlandığı belirtilse de elde etti-
ğimiz şifahi bilgilerde tarikatın Kü-
çük Hüseyin Efendi’nin üç halifesi 
vasıtasıyla devam ettiği şeklindedir. 
Küçük Hüseyin Efendi’nin Mahmud 
Efendi dışında diğer 2 halifesi de 
İstanbul Valide Sultan Cami hatibi 
Kudsî Efendi ile Tevfik Efendi’dir. 
Tevfik Efendi de hilafeti, hafız uncu 
Kemal Efendi’ye devretmiş, İstan-
bul Sultan Hamam’daki Hacı Küçük 
Cami, Nakşî Tekkesi konumunda 
çalışmalarını sürdürmüştür. Memiş 
Efendi tarikatının Manisa uzantısı 
halen devam etmektedir. Ziyaret 
esnasında tevafuken Çavuş’ta gör-
düğümüz merhum Ahmet Müş-
tak Efendi’nin tarikat çalışmalarını 
Manisa’da sürdüren kişi olduğunu 
beraberindeki müritlerinden öğren-
miştik.  Memiş Efendi’nin tasavvufi 
silsilesi Azerbaycan’da iki icazetli 
şahıs tarafından halen devam etti-
rilmektedir. Bu silsile şu şekildedir: 
Memiş Efendi, Hasan Feyzi, Ahmed 
Kudsî, İstanbul’da metfun Abdul-
lah Ma’ruf, Azerî Muhammed Said 
Sadullah, İstanbul’da metfun oğlu 
Ahmet Hamdi Rükelî, Dağıstan’da 
metfun Hacı Yusuf Kurihî, 1987 yı-
lında Derbent’te vefat eden Abdul-
lah bin Abdurrahim Kurihî, 2012 
yılında vefat eden Şeyh Siracuddin 
Kurihî ve bu zatın icazet verdiği iki 
kişi. Bu iki kişi Azerbaycan’da Kuba 
şehrinde bulunan Efendiyev Elnur 
Elmaroğlu ile Dağıstan’da bulunan 
İsamuddin Derbendî’dir. 

Hicri 13 Muharrem 1852/Miladi 
28 Ekim 1852 yılında Seydişehir Ça-
vuş Mahallesi’nde vefat eden Memiş 
Efendi’nin kabrine Türkiye’nin her 
tarafından ziyaretçiler gelmektedir.

Memiş Efendi’nin Seydişehir İlçesi Çavuş Mahallesi’nde bulunan Türbesinin dıştan görüntüsü.

Nüfus kayıt örneği

Memiş Efendi’nin mezar taşı kitabesi

Memiş Efendi’nin Türbesi içinden

Memiş Efendi’nin Türbesi’ne Sultan Abdülhamid Han’ın 
annesi Valide Sultan tarafından yaptırılan şadırvan

Memiş Efendi Türbesi’nin şadırvanına ait kitabe. (Sultan kelimesi, 1940’lı yıllarda 
baskı ve zulüm döneminde, dönemin nahiyye müdürünce çekiçle kırıldı.)

HAZIRLAYAN: 
Ziya Kuz

Üçpınar Eski 
Belediye Başkanı
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Şehit Polis Süleyman Çelik. Cihanbeyli’de uygulama yaparken ters yönden gelen minibüsün çarpması sonucu şehit 
oldu. Şehit olacağını, “Havada çok güzel bir koku var, almıyor musunuz kokuyu” sözleri ile hissetmiş, 15-20 dakika 

sonra malum kaza gerçekleşmiş. Ailesi  ‘Vatan sağolsun’ diyerek şehidin hatıralarıyla yaşıyor

O demir çenberi göğsünde kırıp par-
çaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı 
adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın… 
Heyhât!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu 
cihât…
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden 
makber,
Sana âguşunu açmış duruyor Peygam-
ber.

17 yıl, her gün, düğüne gider gibi 
aşkla gittiği görevinden bir gece yarısı şe-
hit cenazesi gelen Şehit Polis Süleyman 
Çelik’i anlatmaya çalışacağız bugün. 

1964 yılında Yozgat’ın Yerköy İl-
çesinde doğmuş Süleyman Çelik. Üç 
kardeşin ortancası olan Şehidimiz, kü-
çüklüğünden şehadetine kadar anne 
ve babasını hiç üzmemiş. Babası onun 
efendi, çalışkan, saygılı, dürüst halini 
gördükçe, onun bana bir gün şehadet 
haberi gelir diye hep tedirgin olur-
muş. Hatta şehadetinden önce annesi 
rüyasında şehit olduğunu gördüğünü 
söylediğinde baba, daha cümlesini ta-
mamlamadan susturmuş anneyi. Ha-
yatı boyunca içinde taşıdığı korkunun 
gerçekleşme ihtimalini, rüya bile olsa 
duymak istememiş.

1991 yılında İstanbul’da polis me-
muru olarak göreve başlamış Şehit Sü-
leyman Çelik. 1994’te Mardin Nusay-
bin’e tayin olmuş burada üç yıl görev 
yaptıktan sonra 1997 yılında Konya’da 
devam etmiş görevine. 

1982 yılında Ümmügül Hanım ile 
evlenmiş, Erman ve Elmas isminde iki 
evlat sahibi. 

17 yıllık meslek hayatından geriye 
onuruyla, gururuyla taşıdığı kıyafetleri 
ve şerefli bir isim bırakmış eşi ve evlat-
larına. 25 Eylül 2003 tarihinde, görevli 
olduğu Cihanbeyli Bölge Trafik İstas-
yon Amirliği önünde arkadaşlarıyla uy-
gulama yapan Şehidimiz, ters yönden 
gelen bir minibüsün çarpması sonucu 
şehadet şerbetini içmiş.

Berat Kandili’nden bir gün önce 
kızı ve eşi Ümmügül Hanımı, üniversi-
te kaydı yaptırmak için Yozgat’a uğur-
lamak için Cihanbeyli’ye kadar onlara 
eşlik etmiş. Yolda onlardan ayrılırken 
geriye dönüp kızı ve eşine el sallayarak 
veda etmiş, bunun bir veda, bir ayrılık 
olduğunu bilmeden. Sonrasını gözyaş-
ları ile Şehidimizin eşi Ümmügül Ha-
nım şöyle anlatıyor:

“Kayıt yaptırmak için gittiğimiz gün 
Berat Kandiliydi. Akşam eşim beni ara-
dı, işlerimizi halledip halletmediğimizi 
sordu. Bugün kandil olduğu için ibadet 
edip edemeyeceğimden endişelen-
miş, ibadetlerimi yapmamı söyledi. O 
gün gündüz çalışmış, akşam evdeydi 
oğlumla birlikte. Eve gelince namazı-
nı kılmış, Kur’an’ını okumuş. Oğlum 

televizyon izlerken koltuğa biraz uza-
nacağını, onu birazdan kaldırmasını 
söylemiş. Oğlum babası yattıktan biraz 
sonra yanına gitmiş, koltuğa yaklaşıp 
yüzüne bakmış. Bana, anne babam 
öyle güzelleşmiş ki yüzü bembeyaz ol-
muş, zaten yakışıklı şimdi iyice yakışıklı 
olmuş, dedi. Oğlum başucuna gelince 
uyanmış. Neden uyandırmadığını bu-
günün boş geçmeyecek bir gün oldu-
ğunu söylemiş.”

O gün namaz kılarken taktığı bere-
sini, okuduğu Kur’an’ın üzerine nasıl 
koyduysa öyle kalmış. Mübarek günde 
yüzüne vuran nur, ertesi günkü şeha-
det nuru olmuş.   

Şehit olduğu gün eşinin rüyasında 

şehadetini gören Ümmügül Hanım, eşi 
genç olduğu için yakıştıramamış ona 
ölümü. Rüyasından uyandıktan sonra 

eşiyle konuştuğunda yarın Konya’ya 
dönüşünde onu Ankara’da karşılayaca-
ğını, onu orada bekleyeceğini söyleyen 
Şehidimiz, inşallah şehadetinden na-
siplendireceği eşini cennette karşılaya-
cak, orada bekleyecek şimdi…

Cuma gün gece, saat 24.00 gibi ça-
lan telefon, Ümmügül Hanımın bütün 
gün yüreğine dolan sızının sebebi ol-
muş. Arayan oğlu, kendisine, kardeşini 
de alıp Konya’ya dönmelerini söylemiş. 
Sessizdeki telefona gelen aramaları 
duymayınca eşinin şehadetini oğlun-
dan öğrenmek nasip olmuş Ümmügül 
Hanıma. O gece hemen kızıyla Kon-
ya’ya geri dönen şehit eşi, anlatırken 
gözyaşları sel oluyor ama bir yandan 

da, “Eşsiz, evlatsız yaşanır ama vatan-
sız yaşanmaz” diyor.

Şehadetinden 15-20 dakika önce 
yaşanan şu olay ise onların kendi şe-
hadetlerinin ilk şahitleri olduğu fikrimi 
biraz daha kuvvetlendirdi. Mesai arka-
daşları ile birlikte görev yaptığı bir an, 
arkadaşının yanına gelerek havada çok 
güzel bir koku olduğunu, onların da 
hissedip hissetmediklerini sormuş Şe-
hidimiz. Ardından derin bir nefes alıp 
havayı içine çekmiş ve “Havada çok 
güzel bir koku var, almıyor musunuz 
kokuyu” dedikten 15-20 dakika sonra 
malum kaza gerçekleşmiş… Sözün bit-
tiği yer dedikleri bu olsa gerek.

Cuma günü şehadetinin ardından 
cumartesi Konya’da yapılan törenin 
ardından memleketi Yozgat’ta düzen-
lenen törenle, sevdikleri ve mesai ar-
kadaşlarının gözyaşları içerisinde son 
yolculuğuna uğurlanmış.

Ümmügül Hanım, teselliyi Kur’an’ı 
Kerim’de bulmuş. Her gün fırsat bul-
dukça okumuş, okumuş. Sadece sabır 
dilemiş Allah’tan kendisine ve bütün 
şehit ailelerine. Oğlunun kızı olan ilk 
torunu Rabbinin ona verdiği diğer te-
selli olmuş, üzülen bir çocuğun eline 
verilen bir oyuncak gibi…

Şehadetin sonra, Şehidimizin üze-
rinden çıkan eşyaları getirilmiş eve. 
Kimliği, rozeti, kalemi, tırnak makası, 
silahı, şarjörü, içerisinde bir tek sigara-
sı kalan paketi, çakmağı ve tarağı. Son 
kez taradığında tarakta kalan iki beyaz 
saç telinin birini oğlu saklamış, birini 
kızı. Ondan geriye kalan son hatıra…

Şimdi aşağıda okuyacağınız satır-
lar, bir kız çocuğunun babasının arka-
sından yazdığı mektuba ait. Gözyaşları 
içinde yazarken yarım kalmış satırlarda 
Elmas şöyle sesleniyor babasına:

“SÖZ VERDİĞİM GİBİ
Benim babam 39’lu yaşlarda, çevik 

iradeli, uzun boylu bir adamdı. Saçları-
nın yüzüne kattığı ifade, onu biraz daha 
olgun gösteriyordu. Siyah gözlü ve bi-
raz da zayıf bir vücuda sahipti. Kendi-
sine güveni öylesine artmıştı ki nereye 
gitse, kiminle olsa yılmaz iradesi, alnı 
açık yüzü hep dikti. O öğretmişti bana 
güçlü olmayı, sabretmeyi. Hele o kar-
neyi aldığım gün öylesine sabırlıydı ki 
sınıfta kalmamın bile hiç önemi yoktu. 
Onun sayesinde yendim dünyadaki 
tüm kötülükleri. Onunla doğdum ama 
o bensiz ayrıldı dünyadan! Fakat ne 
olursa olsun görevden geldiğinde koş-
tuğum gibi koşacağım. Bu defa ben 
ondan çikolata almak için değil, söz 
verdiğim gibi diplomamı göstermek 
için koşacağım. Ne kadar da yakışıyor-
du o deli dolu ve mert insana üniforma. 
Oysa iradeli ve güçlü babama kefen hiç 
yakışmamıştı!!!

RUHU ŞAD OLSUN…”
Vatan Sağolsun.

‘Eşsiz, evlatsız yaşanır 
ama vatansız yaşanmaz’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya

Türkiye’nin ülkesinde büyük bir devlet olarak görüldüğünü belirten Moro-Filipinli 
Mohamad Homdan Macabangin, “Filipinler’de Türkiye en güçlü Müslüman ülke olarak 

görülüyor. Türkiye’ye gelince buna bizzat kendim de şahit oldum” dedi

‘İslam dünyasının 
kalesi; Türkiye!’

Misafir Öğrencilerle Ramazan 
Söyleşileri sayfamızın bugünkü ko-
nuğu Moro-Filipinler’den Mohamad 
Homdan Macabangin. Yaklaşık 3 
yıldır Konya’da eğitim gören Ma-
cabangin, Selçuk Üniversitesi’nde 
Bilgisayar Mühendisliği okuyor. 
Moro-Filipinler’in yüzyıllar boyun-
ca çeşitli ülkelerce baskı gördüğünü 
anlatan Macabangin, ülkesindeki 
Müslümanların bu nedenle daha 
önceleri zorluklar yaşadığını söyledi. 
Ancak şuan daha rahat olduklarını 
ve İslam’ı güzel bir şekilde yaşamaya 
başladıklarını dile getiren Macaban-
gin, Türkiye hayranlıklarına da de-
ğindi. Filipinler’de Türkiye’nin İslam 
dünyasının en güçlü ülkesi olarak 
görüldüğünü bu nedenle de eğitim 
görmek için Türkiye’yi tercih ettiğini 
belirten Macabangin, Konya’da ol-
maktan çok mutlu olduğunu söyledi. 

FİLİPİNLER’İN 
YÜZDE 15’İ MÜSLÜMAN 

Filipinler hakkında bilgi veren 
Mohamad Homdan Macabangin, 
ülkesinin Asya’nın Güneybatısında 
yer aldığını söyledi. Malezya, Endo-
nezya, Çin ve Vietnam gibi ülkele-
rin Filipinler’in komşusu olduğunu, 
Filipinler’in adalardan oluştuğunu 
belirten Macabangin, “Filipinler’i bu 
ülkelerden ayıran bir özellik var o da 
Hıristiyan bir ülke olması. Komşu 
ülkelerden Malezya ve Endonezya 
Müslüman bir ülke. Çin ve Vietnam 
ise Budist bir ülke. Ama Filipinler 
Hıristiyan bir ülke. Filipinler adalar-
dan oluşan bir ülke. 7 bin 107 ada 
bulunuyor Filipinler’de. Filipinler’de 
Müslümanların oranı yüzde 15. Fi-
lipinler’in nüfusu 105 milyon” diye 
konuştu. 

‘ÇOK BASKILAR YAŞADIK’ 
Filipinler’in bazı sorunlar yaşadı-

ğına dikkat çeken Macabangin, bun-
lardan birinin uyuşturucu olduğunu 
söyledi. “Filipinler’de çok fazla uyuş-
turucu var” diyen Macabangin, bir 
diğer sorunun da baskılar olduğu-
nu söyledi. Filipinler’in çok baskılar 
gören bir ülke olduğunun bilgisini 
veren Macabangin, şu bilgilere yer 
verdi, “Filipinler baskılar yaşayan bir 
ülke. Bu baskılar 1521’de başladı. 
Bu tarihle İspanyollar geldi. Daha 
sonra Amerika geldi. Daha sonra 
Japonya geldi. Bu nedenle çok bas-
kılar yaşadık. Özellikle Müslüman-
lar çok büyük baskılar gördü. Ama 
son yıllarda bu baskılar azaldı. Artık 
Müslümanlar daha rahatlar. Ezan 
okunabiliyor, Müslümanlar rahatça 
ibadetlerini yerine getirebiliyor.”
TÜRKİYE’DE OLMAKTAN MUTLUYUM 

Türkiye sevgisini anlatan Ma-
cabangin, Filipinler’de Türkiye’nin 
çok güçlü ve güzel bir ülke olarak 
bilindiğini dile getirdi. Türkiye’nin 
Filipinler’de birçok yardımlarda bu-
lunduğunu söyleyen Macabangin, 
sözlerine şöyle devam etti, “Filipin-
ler’de İftar sofraları kurulur. Prog-
ramlar gerçekleştirilir. En yaygın 

da Türkiye’nin programları. Türki-
ye orada birçok program yapıyor. 
Bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. 
Orada Türkiye sayesinde iftar sof-
ralarında buluşabiliyoruz. Biz Tür-
kiye’yi çok severiz. Aslında Malezya, 
Japonya gibi ülkelere de gidebiliriz 

eğitim görmek için. Ama biz Türki-
ye’yi tercih ediyoruz. Çünkü Filipin-
ler’de Türkiye en güçlü Müslüman 
ülke olarak görülüyor. Türkiye’ye 
gelince buna bizzat kendim de şahit 
oldum. Bu yüzden Türkiye’ye gel-
mekten oldukça mutluyum. Türk in-
sanını çok seviyorum. Özellikle Kon-
yalıları çok seviyorum. Konya diğer 
şehirlere göre farklı bir şehir. Türki-
ye’nin farklı şehirlerine gittim. Ama 
gerçekten Konya bir başka. Burada 
farklı bir manevi hava bulunuyor. 
İslam burada daha güzel yaşanıyor. 
Her yerde camiler var, dolup taşıyor 
camiler. Burada yardımlaşma, da-
yanışma daha fazla. Birçok dernek-
ler, vakıflar var. İnsanlara yardımda 
bulunuyorlar. Aç olan biri her yerde 
yemek yiyebiliyor. Cömert insanlar 
burada çok fazla. Bu yüzden Kon-
ya’yı çok seviyorum. Türklerden çok 
şey öğrendik, öğrenmeye de devam 
ediyoruz.”

TÜRKİYE İSLAM DÜNYASINA 
KATKI SAĞLIYOR 

Konya’da geldiğinden beri bir-
kaç Ramazan yaşadığını, Konya’nın 
Ramazanlarda farklı bir havaya bü-

ründüğünü anlatan Macabangin, 
“Burada Ramazan’lar daha güzel. 
Filipinler’den daha fazla program 
yapılıyor burada. İftarlar yapılıyor. 
Konya’nın Ramazan’da manevi ha-
vası da bir başka oluyor. Şehir çok 
güzel bir havaya bürünüyor” dedi. 
Türkiye’deki birlik ve beraberliğe 
de dikkat çeken Macabangin, şöyle 
devam etti, “Burada birlik beraberlik 
çok fazla. Türkiye bu anlamda birinci 
sırada diyebiliriz. Çünkü FETÖ’nün 
darbe girişimi yaptığından bura-
daydım. Orada gördüm Türklerin 
ne kadar bir ve beraber olduğunu. 
Ben çok şaşırdım. Bu ülke bu kadar 
mı birleşiyor? Ülkesi için insanlar 
birlikte oldu ve bu çok güzel. Biz 
Filipinler’de Müslümanlar olarak bu 
kadar birleşemiyoruz. Türkiye’nin 
İslam dünyasına olan katkısı da bu 
anlamda çok fazla. İslam dünyasını 
bir ve beraber olmak üzere biraraya 
getirmeye çalışıyor. Hemen hemen 
her Müslüman ülkeye yardımlar 
götürüyor. Bu nedenle Türkiye’nin 
İslam dünyasına olan katkılarını çok 
seviyorum ve takdir ediyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Filipinler’den gelerek Konya’da eğitim 
gören Mohamad Homdan Macabangin, 

Türkiye, Konya ve Filipinler üzerine 
önemli noktalara değindi.

Birikimleriyle 
2 kitap yazdı

Uzun yıllar radyoculuk yapan 
Şener İşleyen, birikimlerini 

kitaba dönüştürdü, Pirahen ve 
Rammah isminde iki kitap yazdı. 

n SAYFA 12’DE

06 3 terörist etkisiz 
hale getirildi 11 Tok tutuyor, 

susatmıyor 13 13 16Konya’ya hizmet
etmek şereftir!

‘Değerlerimizi 
unutmamalıyız’

Elektroşokla ava 
10 bin lira ceza 
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Cezaevi iptal!
Konya Ereğli Yolu üzerinde yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alana yapılması planlanan yeni cezaevi 

kampüsünün ihalesi “yüksek bedel” gerekçesiyle iptal edildi. Projenin akıbeti ise bilinmiyor
KONYA’YA CEZAEVİ ŞART!

Yeni cezaevinin Konya’da bir ihtiyaç 
olduğunu belirten Konya Baro Baş-
kanı Av. Mustafa Aladağ, “Kapalı 
Cezaevimizde şuanda kapasitesinin 
3 katında bir mahkum bulunuyor.  
Kapasitesi 600-650 iken, bugün bin 
750 civarında hükümlü bulunuyor. 
Takdir edersiniz ki fiziki olarak bir 
zorunluluk var” dedi.  n SAYFA 16’DA

GEREKÇESİ YÜKSEK BEDEL 
Konya’da uzun süredir konuşulan 
yeni cezaevinin projelendirilmesi 
gerçekleştirilmişti İhale aşamasına 
gelen projenin Adalet Bakanlığı’nca 
ihalesinin “yüksek bedel” gerek-
çesiyle iptal edildiği belirtildi. Yeni 
cezaevinin akıbetinin ne olacağı bi-
linmezken, Konya’ya yeni cezaevi ya-
pılmasının ise şart olduğu belirtiliyor. 

Müzede Ramazan bereketi
Her yıl Mevlana’nın “Ne 

olursan ol yine gel” çağrısına 
uyarak dünyanın dört bir ya-

nından gelen turistlerin ziyaret 
ettiği Mevlana Müzesi’nde, 
ramazan ayının gelmesiyle 
ziyaretçi yoğunluğu yaşanı-
yor. n HABERİ SAYFA 16’DA

Riskli günler!
Konya genelinde etkili olan rüzgarlı ve yağışlı havanın Pazartesi 
ve Salı günleri de etkili olacağı bildirildi. Hububat alanları için 
riskin fazla olduğunu dile getiren ZMO Konya Şube Başkanı 

Prof. Dr. Süleyman Soylu, “Kuvvetli yağışlar ve dolu verimi ve 
kaliteyi düşürür” dedi. n HABERİ SAYFA 6’DA

Mustafa Aladağ

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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Konya’da inşaat sektörünün önde 
gelen isimlerinden AKCAN İnşaat Gayri-
menkul iftar programı düzenledi. AKCAN 
İnşaat sahipleri Turgut Reis Mahallesi Dr. 
Ahmat Özcan Caddesindeki işyerlerinin 
önünde tüm dostlarına iftar yemeği ikra-
mında bulundu.

Programa katılan misafirleri karşıla-
mak için AKCAN İnşaat sahipleri hazırda 
bulundu. Geleneksel Konya Pilavı ikram 
edilen programa çok sayıda katılım ger-
çekleşti. Davetlilerin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen programa aynı sektörden 

birçok firma yöneticisi de katıldı.  Düzen-
lenen iftar yemeği programı daha sonra 
dualarla tamamlandı. AKCAN İnşaat 
sahipleri program sonrasında teşekkür-
leri kabul etti. Ramazan ayının huzur ve 
bereketini yaşadıklarını belirten AKCAN 
İnşaat sahipleri bu gibi programların in-
sana manevi huzur verdiğini ifade etti. 
Programa katılan tüm dost ve misafirlere 
teşekkürlerini ileten AKCAN İnşaat yöne-
timi, katılımdan dolayı mutluluk duyduk-
larını aktardı. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Konya Parçacılar Derneği düzen-
lemiş olduğu iftar programı ile birlikte 
ustaları ve çırakları biraraya getirdi. Kon-
ya’da geçmişten geleceğe tüm ustaların 
buluştuğu iftar organizasyonuna Konya 
Parçacılar Derneği Başkanı Ömer Faruk 
Meydan, Parçacılar Derneği Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. 

Konuşmalarını gerçekleştiren Konya 
Parçacılar Derneği Başkanı Ömer Faruk 
Meydan, “11 ayın sultanı, mübarek 3 
ayların sonuncusu Ramazan ayının bu 
güzel iftar yemeğinde buluşmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Ramazan aç kalma ayı 

değildir. Huy ve alışkanlıklarımızı değiş-
tirme ayıdır. 

Ramazan, birliktelik, paylaşmak 
ve kaynaşmak için önemli bir fırsattır. 
Bu ayın bereketi ve rahmeti her alanda 
kendisini göstermektedir. Bu rahmet ve 
bereket ikliminde bizler de meslektaşla-
rımızla, dostlarımızla bir araya gelmek, 
oturup sohbet etmek, birlikte bir tas çorba 
içmek istedik. Düzenlediğimiz iftar prog-
ramına davetimizi geri çevirmeyip, birlik-
te iftar açmamızı sağlayan misafirlerimi-
ze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 
n HÜSEYİN MENEKŞE

Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Konya  Şubesi, iftar yemeği dü-
zenledi. Öncü Sosyal Tesislerinde düzen-
lenen iftar yemeğine Meram Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Erhan Civcik , Selçuklu 
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Fur-
kan Kuşdemir, Selçuk Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fer-
ruh Yıldız, Mimarlar Odası Konya Şube 
Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Konya 
Şehir Plancılar Odası Başkanı Münir Gü-
nay, Makina Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Gıda Mü-
hendisleri Odası Konya Şube Başkanı M. 
Hulusi Ada, Konya Şehit Aileleri Dernek 
Başkanı Recep Pekdemir ile çok sayıda 
oda mensubu katıldı. İftar yemeğinde 
üyelerle birlikte olmaktan duyduğu mem-

nuniyeti dile getiren Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. 
Fatih İşcan, Kudüs’te yaşanan vahşete 
dikkat çekti. İşcan, “14 Mayıs’ta Amerika 
Birleşik Devletleri’nin İsrail Büyükelçiliği-
ni Küdüs’e taşımasıyla başlayan olaylar 
sonrasında silahsız Filistin halkı üzerine 

İsrail askerleri tarafından ateş açılarak 
onlarca Filistinli kardeşimiz öldürülmüş, 
binlercesi de yaralanmıştır. Şehitlerimi-
ze Allah’tan rahmet, yararlılara da acil 
şifalar diliyoruz. Mazlum Filistin halkının 
acıları derinden paylaştığımızı ve her ne 
olursa olsun her zaman yanlarında oldu-

ğumuzu bilinmesini istiyoruz. ABD’nin 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve 
İsrail Filistin halkına yönelik insanlık dışı 
tutumunu da şiddetle kınıyoruz” dedi. Ko-
nuşmanın ardından meslekte 25  ve 40. 
yılını doldurmuş oda üyelerine hediyeleri 
takdim edildi.  n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Rengarenk
Tatlar...
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AKCAN İnşaat,
iftarda buluşturdu

Usta ve çıraklar iftarda buluştu

‘Filistin halkının daima yanındayız’

Doç. Dr. Fatih İşcan
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Şehit Polis Süleyman Çelik. Cihanbeyli’de uygulama yaparken ters yönden gelen minibüsün çarpması sonucu şehit 
oldu. Şehit olacağını, “Havada çok güzel bir koku var, almıyor musunuz kokuyu” sözleri ile hissetmiş, 15-20 dakika 

sonra malum kaza gerçekleşmiş. Ailesi  ‘Vatan sağolsun’ diyerek şehidin hatıralarıyla yaşıyor

O demir çenberi göğsünde kırıp par-
çaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı 
adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın… 
Heyhât!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu 
cihât…
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden 
makber,
Sana âguşunu açmış duruyor Peygam-
ber.

17 yıl, her gün, düğüne gider gibi 
aşkla gittiği görevinden bir gece yarısı şe-
hit cenazesi gelen Şehit Polis Süleyman 
Çelik’i anlatmaya çalışacağız bugün. 

1964 yılında Yozgat’ın Yerköy İl-
çesinde doğmuş Süleyman Çelik. Üç 
kardeşin ortancası olan Şehidimiz, kü-
çüklüğünden şehadetine kadar anne 
ve babasını hiç üzmemiş. Babası onun 
efendi, çalışkan, saygılı, dürüst halini 
gördükçe, onun bana bir gün şehadet 
haberi gelir diye hep tedirgin olur-
muş. Hatta şehadetinden önce annesi 
rüyasında şehit olduğunu gördüğünü 
söylediğinde baba, daha cümlesini ta-
mamlamadan susturmuş anneyi. Ha-
yatı boyunca içinde taşıdığı korkunun 
gerçekleşme ihtimalini, rüya bile olsa 
duymak istememiş.

1991 yılında İstanbul’da polis me-
muru olarak göreve başlamış Şehit Sü-
leyman Çelik. 1994’te Mardin Nusay-
bin’e tayin olmuş burada üç yıl görev 
yaptıktan sonra 1997 yılında Konya’da 
devam etmiş görevine. 

1982 yılında Ümmügül Hanım ile 
evlenmiş, Erman ve Elmas isminde iki 
evlat sahibi. 

17 yıllık meslek hayatından geriye 
onuruyla, gururuyla taşıdığı kıyafetleri 
ve şerefli bir isim bırakmış eşi ve evlat-
larına. 25 Eylül 2003 tarihinde, görevli 
olduğu Cihanbeyli Bölge Trafik İstas-
yon Amirliği önünde arkadaşlarıyla uy-
gulama yapan Şehidimiz, ters yönden 
gelen bir minibüsün çarpması sonucu 
şehadet şerbetini içmiş.

Berat Kandili’nden bir gün önce 
kızı ve eşi Ümmügül Hanımı, üniversi-
te kaydı yaptırmak için Yozgat’a uğur-
lamak için Cihanbeyli’ye kadar onlara 
eşlik etmiş. Yolda onlardan ayrılırken 
geriye dönüp kızı ve eşine el sallayarak 
veda etmiş, bunun bir veda, bir ayrılık 
olduğunu bilmeden. Sonrasını gözyaş-
ları ile Şehidimizin eşi Ümmügül Ha-
nım şöyle anlatıyor:

“Kayıt yaptırmak için gittiğimiz gün 
Berat Kandiliydi. Akşam eşim beni ara-
dı, işlerimizi halledip halletmediğimizi 
sordu. Bugün kandil olduğu için ibadet 
edip edemeyeceğimden endişelen-
miş, ibadetlerimi yapmamı söyledi. O 
gün gündüz çalışmış, akşam evdeydi 
oğlumla birlikte. Eve gelince namazı-
nı kılmış, Kur’an’ını okumuş. Oğlum 

televizyon izlerken koltuğa biraz uza-
nacağını, onu birazdan kaldırmasını 
söylemiş. Oğlum babası yattıktan biraz 
sonra yanına gitmiş, koltuğa yaklaşıp 
yüzüne bakmış. Bana, anne babam 
öyle güzelleşmiş ki yüzü bembeyaz ol-
muş, zaten yakışıklı şimdi iyice yakışıklı 
olmuş, dedi. Oğlum başucuna gelince 
uyanmış. Neden uyandırmadığını bu-
günün boş geçmeyecek bir gün oldu-
ğunu söylemiş.”

O gün namaz kılarken taktığı bere-
sini, okuduğu Kur’an’ın üzerine nasıl 
koyduysa öyle kalmış. Mübarek günde 
yüzüne vuran nur, ertesi günkü şeha-
det nuru olmuş.   

Şehit olduğu gün eşinin rüyasında 

şehadetini gören Ümmügül Hanım, eşi 
genç olduğu için yakıştıramamış ona 
ölümü. Rüyasından uyandıktan sonra 

eşiyle konuştuğunda yarın Konya’ya 
dönüşünde onu Ankara’da karşılayaca-
ğını, onu orada bekleyeceğini söyleyen 
Şehidimiz, inşallah şehadetinden na-
siplendireceği eşini cennette karşılaya-
cak, orada bekleyecek şimdi…

Cuma gün gece, saat 24.00 gibi ça-
lan telefon, Ümmügül Hanımın bütün 
gün yüreğine dolan sızının sebebi ol-
muş. Arayan oğlu, kendisine, kardeşini 
de alıp Konya’ya dönmelerini söylemiş. 
Sessizdeki telefona gelen aramaları 
duymayınca eşinin şehadetini oğlun-
dan öğrenmek nasip olmuş Ümmügül 
Hanıma. O gece hemen kızıyla Kon-
ya’ya geri dönen şehit eşi, anlatırken 
gözyaşları sel oluyor ama bir yandan 

da, “Eşsiz, evlatsız yaşanır ama vatan-
sız yaşanmaz” diyor.

Şehadetinden 15-20 dakika önce 
yaşanan şu olay ise onların kendi şe-
hadetlerinin ilk şahitleri olduğu fikrimi 
biraz daha kuvvetlendirdi. Mesai arka-
daşları ile birlikte görev yaptığı bir an, 
arkadaşının yanına gelerek havada çok 
güzel bir koku olduğunu, onların da 
hissedip hissetmediklerini sormuş Şe-
hidimiz. Ardından derin bir nefes alıp 
havayı içine çekmiş ve “Havada çok 
güzel bir koku var, almıyor musunuz 
kokuyu” dedikten 15-20 dakika sonra 
malum kaza gerçekleşmiş… Sözün bit-
tiği yer dedikleri bu olsa gerek.

Cuma günü şehadetinin ardından 
cumartesi Konya’da yapılan törenin 
ardından memleketi Yozgat’ta düzen-
lenen törenle, sevdikleri ve mesai ar-
kadaşlarının gözyaşları içerisinde son 
yolculuğuna uğurlanmış.

Ümmügül Hanım, teselliyi Kur’an’ı 
Kerim’de bulmuş. Her gün fırsat bul-
dukça okumuş, okumuş. Sadece sabır 
dilemiş Allah’tan kendisine ve bütün 
şehit ailelerine. Oğlunun kızı olan ilk 
torunu Rabbinin ona verdiği diğer te-
selli olmuş, üzülen bir çocuğun eline 
verilen bir oyuncak gibi…

Şehadetin sonra, Şehidimizin üze-
rinden çıkan eşyaları getirilmiş eve. 
Kimliği, rozeti, kalemi, tırnak makası, 
silahı, şarjörü, içerisinde bir tek sigara-
sı kalan paketi, çakmağı ve tarağı. Son 
kez taradığında tarakta kalan iki beyaz 
saç telinin birini oğlu saklamış, birini 
kızı. Ondan geriye kalan son hatıra…

Şimdi aşağıda okuyacağınız satır-
lar, bir kız çocuğunun babasının arka-
sından yazdığı mektuba ait. Gözyaşları 
içinde yazarken yarım kalmış satırlarda 
Elmas şöyle sesleniyor babasına:

“SÖZ VERDİĞİM GİBİ
Benim babam 39’lu yaşlarda, çevik 

iradeli, uzun boylu bir adamdı. Saçları-
nın yüzüne kattığı ifade, onu biraz daha 
olgun gösteriyordu. Siyah gözlü ve bi-
raz da zayıf bir vücuda sahipti. Kendi-
sine güveni öylesine artmıştı ki nereye 
gitse, kiminle olsa yılmaz iradesi, alnı 
açık yüzü hep dikti. O öğretmişti bana 
güçlü olmayı, sabretmeyi. Hele o kar-
neyi aldığım gün öylesine sabırlıydı ki 
sınıfta kalmamın bile hiç önemi yoktu. 
Onun sayesinde yendim dünyadaki 
tüm kötülükleri. Onunla doğdum ama 
o bensiz ayrıldı dünyadan! Fakat ne 
olursa olsun görevden geldiğinde koş-
tuğum gibi koşacağım. Bu defa ben 
ondan çikolata almak için değil, söz 
verdiğim gibi diplomamı göstermek 
için koşacağım. Ne kadar da yakışıyor-
du o deli dolu ve mert insana üniforma. 
Oysa iradeli ve güçlü babama kefen hiç 
yakışmamıştı!!!

RUHU ŞAD OLSUN…”
Vatan Sağolsun.

‘Eşsiz, evlatsız yaşanır 
ama vatansız yaşanmaz’

Yarım Asırlık Hizmet Aşkı

katkılarıyla

Hazırlayan:
Derya Karakaya



Anadolu’nun manevi önderlerinden biri de Memiş Efendi’dir. Hayatı boyunca İslam’ın yaşanması için çalıştı. Nakşibendi Tarikatı’na bağlı olarak medreseler 
açtı, ilim ve tasavvufun yayılmasına öncülük etti. Öğretileriyle topluma yol göstermeye devam eden Memiş Efendi,  büyük bir alim ve ünlü bir velidir

Hayatını İslam’a adadı
Konya’nın yetiştirdiği önemli 

manevi önderlerden biri de Memiş 
Efendi’dir. Nakşibendi Tarikatı’na 
bağlı olarak medreseler açan Me-
miş Efendi, İslam’ın emir ve yasak-
larından ayrılmayarak, ilim ve ta-
savvufun yayılmasına öncülük etti. 
Yetiştirdiği öğrenciler ve çocukları 
tarafından Anadolu’nun farklı yer-
lerinde kurulan medreseler ile ilmi 
ışığı günümüze kadar devam etmiş-
tir. Gerçek ismi Muhammed Kudsî 
olan ancak halk tarafından Memiş 
Efendi ismiyle anılan ilim insanı, ta-
savvuf aşığı, Nakşibendî tarikatının 
hilafet görevini de üstlenmiştir. Bu-
gün dahi kabri ziyaret edilen Memiş 
Efendi, yalnız Konya’nın değil bütün 
Anadolu’nun ilminden ve feyzinden 
istifade ettiği büyük bir alim ve ünlü 
bir velidir. 

MEMİŞ EFENDİ’NİN HAYATI 
Halidi Bağdadi’nin halifelerin-

den Muhammed Kudsî el-Bozkırî 
(D.1198/1784-Ö.1269/1852), bili-
nen diğer adıyla Memiş Efendi’dir. 
Bozkır ilçesinin Aliçerçi Köyü’nde 

dünyaya gelen Muhammed Kudsî 
el-Bozkırî’nin ismi Muhammed b. 
Mustafa b. İsa’dır. Toplum tarafın-
dan “Muhammed” anlamına gelen 
“Memiş Efendi” ismiyle bilinir. An-
nesi’nin adı Halime’dir. Muhammed 
Kudsî’nin soyu 13. Yüzyılda Horo-
san’dan Anadolu’ya göç eden Molla 
Said Horasanî vasıtasıyla müselsilen 
Hz. Peygamber (s.a.v)’e ulaşmakta-
dır. 

DÖNEMİN ÖNEMLİ 
ALİMLERİNDEN DERSLER ALDI 
Ailesi tarafından ilim tahsil et-

mek amacıyla küçük yaşta Karacahi-
sar’a gönderilen Muhammed Kudsî, 
ilk eğitim ve öğretimini dönemin 
önde gelen alimlerinden Ebu Said 
Muhammed el-Hadimî (rh.a)’nin 
öğrencilerinden Seyyid Ahmed Ha-
dimî ve İbrahim Karacahisarî’den 
alır. İlmini arttırmak için önce Alan-
ya’ya sonra Kayseri’ye daha sonra 
da İstanbul ve Rumeli’ye gider, akli 
ve nakli ilimleri, Muhammed Şükrü 
Burhanzade elAlaî, İsmail bin Halil 
Tarhalavi gibi dönemin önde gelen 

alimlerinden alır. İlim yolculuğunu 
tamamladıktan sonra Karacahisar’a 
döner. Karacahisar’da evlenerek 
oraya yerleşir. 

NAKŞİBENDÎ TARİKATININ 
HİLAFET GÖREVİNİ ALIR 

Karacahisar’da kurduğu med-
resede eğitim ve öğretim faaliyetle-
rini sürdürürken halidi Bağdadi’nin 
halifelerinden Ödemişli Şeyh Hasan 
Kudsî ziyaretine gelir. Seydişehir’de 
10 gün ve Konya’da 5 ay tekrarla-
nan görüşmeler sonunda Ödemişli 
Hasan Kudsî Efendi, Muhammed 
Kudsî’ye Nakşibendî tarikatının hila-
fet görevini verir. 

Muhammed Kudsî, Bozkır 
bölgesinde irşat faaliyetlerini sür-
dürürken Ödemişli Hasan Kudsî 
Efendi’nin yönlendirmesiyle Şam’a 
Halidi Bağdadî’yi ziyarete yaya ola-
rak gider. Halidî Bağdadî tarafından, 
‘Bu Anadolu’nun aslanıdır’ taltifine 
mazhar olan Muhammed Kudsî, 
Şam’da erbain çıkararak tasavvuf 
eğitimi alır. Mevlâna Halidi Bağda-
di’nin tavsiyesi üzerine Kudüs’te 
erbain çıkarıp ‘Kudsî’ lakabını alan 
Muhammed Kudsî, Mekke’ye de 
giderek hac vazifesini ifa eder. Hacı 
olduğu için kendisine ‘Hacı Memiş 
Efendi’ de denilmiştir. Hatta Cami 
ve türbesinin bahçe kapısı üzerine, 
‘Çavuş Büyük Camii Hacı Memiş 
Efendi Türbesi’ yazısı bunu ispat et-
mektedir. 

Muhammed Kudsî, Halidî Bağ-
dadî’den Nakşî tarikatı icazeti alarak 
halifesi olmuştur. Halidî Bağdadî, 
Muhammed Kudsî hakkında, “Bir 
Türkoğlu geldi, karyemizi derin fe-
yiz doldurdu gidiyor” buyurarak onu 
Anadolu’nun irşadı için görevlendi-
rir. 

İSLAM’IN EMİR VE 
YASAKLARINDAN TAVİZ VERMEDİ

Muhammed Kudsî, Hadimî ge-
leneğine dayanan eğitim ve öğretim 
anlayışını benimseyen bir müd-
deris ve mürşittir. Hadimî gelene-
ğinde medrese merkezli bir ilim ve 
tasavvuf anlayışı bulunmaktadır. 
Muhammed Kudsî de medrese ve 
tekke öğretim ve eğitimini birlik-
te yürütmüştür. İslam’ın emir ve 
yasaklarından taviz vermeyen Mu-
hammed Kudsî, bu hassasiyetinden 
rahatsız olanlar tarafından suikast 
girişimine uğramıştır. Manevi bir el 
yardımıyla suikasttan kurtulan Mu-
hammed Kudsî, Karacahisar’dan 
Hocaköy (Üçpınar)’a hicret etmek 
zorunda kalmıştır. Hocaköy’de kur-
duğu medresesinde 17 yıl hizmet 
ettikten sonra maruz kaldığı benzer 
sıkıntılar sebebiyle Seydişehir’e hic-
ret etmiştir. 

Seydişehir’de halifesi Abdullah 
Efendi’nin yanında 5 ay kaldıktan 
sonra akrabalarının bulunduğu Sey-
dişehir’in çavuş kasabasına hicret 
etmiştir. Ömrünün kalan kısmını 
geçirdiği Çavuş Kasabası’nda 28 
Ekim 1852/14 Muharrem 1269 Per-
şembe günü vefat etmiştir. Türbesi 
Çavuş’ta olup 1866 yılında yapılmış-
tır. Sultan II. Abdülhamit’in annesi 
Valide Sultanın Kethüdası Hacı Said 
Bey tarafından 1869 yılında türbe-
nin önüne bir şadırvan yaptırılmıştır. 

İLİM VE TASAVVUFUN 
YAYILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ
Muhammed Kudsî, oğulları ve 

50 civarındaki halifeleriyle Konya, 

karaman, Bozkır ve Seydişehir baş-
ta olmak üzere Anadolu’nun değişik 
yerlerinde medreseler açmış, ilim ve 
tasavvufun yayılmasına öncülük et-
miştir. En önemli halifeleri arasında 
oğlu Muhammed Bahaeddin Efen-
di (Konya), Kadınhanlı Toppaşzade 
Ahmed Kudsî Efendi (Konya), Hacı 
Abdullah Efendi (Seydişehir), Feyzul-
lah Efendi (İstanbul) yer almaktadır. 
Muhammed Kudsî Efendi’nin farklı 
zamanlarda evli kaldığı 4 hanımın-
dan Muhammed Bahauddin, Mus-
tafa Asım, Ubeydullah, Halid, Zeynel 
Abidin, Hasan Kudsi ve Abdullah 
Sıddık adında 7 erkek, Havva, Fat-
ma, Ayşa, Hatice Kübra adında 4 kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocukları 
ve torunları içinden aynı ilmi gelene-
ği devam ettiren çok değerli alimler 
yetişmiş, Konya, Karaman, Bozkır ve 
İstanbul’da ilmi ve siyasi çalışmalar-
da bulunmuşlardır. 
ANADOLU’NUN DEĞİŞİK YERLERİNDE 

MEDRESELER AÇILDI 
Memiş Efendi’nin Nakşibendî 

tarikatı Halidiye kolu silsilesi, Hz. 
Peygamber (s.a.s)’e kadar teselsülen 
ulaşmaktadır. Memiş Efendi’nin yer 
aldığı tasavvuf silsile, tarikatının ders 
tarifi, günlük ezkar ve duaları, kitap-
lar vasıtasıyla günümüze kadar ulaş-

mıştır. Bu kaynaklardan biri Memiş 
Efendi’nin oğlu ve halifesi Bahaeddin 
Efendi’nin İkazu’n-Naimîn adlı kita-
bıdır. Memiş Efendi’nin bir diğer sil-
silesi de yazarı belli olmayan Silsile-i 
Şerîfe ve Hatm-ı Hacegân ve Du’a ve 
Tertib-i Şuğul adlı risalede kayıtlıdır. 
Memiş Efendi’nin tasavvufi silsilesi 
yani Hz. Peygamber (s.a.s)’e kadar 
hoca zinciri bu iki kaynakta mev-
cuttur. İlmi silsilesi ise icazetname-
lerde yer almaktadır. Memiş Efendi,  
oğulları ve 50 civarındaki halifesiyle 
İstanbul, Konya, Karaman, Bozkır, 
Seydişehir, Manisa, Kayseri, Tarsus, 
Alanya, Trabzon başta olmak üzere 
Anadolu’nun değişik yerlerinde med-
reseler açılmasına neden oldu. Bu 
medreselerde akli ve nakli ilimlerle 
tasavvufun yayılmasına öncülük etti. 
Memiş Efendi’nin tarikatı Konya’da 
oğlu Bahattin Efendi’den sonra Zey-
nel Abidin, Ali Rıza Kudsi ve Muham-
med Cığıl tarafından devam ettirildi. 
Ayrıca Konya’da Bahaeddin Efendi 
ile birlikte Memiş Efendi silsilesi Ka-
dınhanlı Ahmet Kudsi, Saraçzade 
Ahmet Efendi, Alibeyhöyü’nde vefat 
eden Şeyh Ahmet Efendi vasıtasıyla 
da devam ettirildi. Konya’da Memiş 
Efendi silsilesinden geldiğini belirten 
bazı çalışmalar ise bu saydığımız 4 

kanalın herhangi bir vasıtasıyla değil, 
Isparta-Burdur kolu üzerinden gelen 
Nakşî-Kadirî usulü üzere devam et-
mektedir. 

TARİKATI İSTANBUL’DA DA 
DEVAM ETMİŞTİR

Memiş Efendi’nin tarikatı İstan-
bul’da Feyzullah Efendi vasıtasıyla 
devam ettirildi. Feyzullah Efendi’nin 
yetiştirdiği 10 kadar halifelerinden 
Hasan Visâlî (Ö.1902), tarikat çalış-
malarını devam ettirdi. Kendisinden 
sonra da sırayla Edirneli Nurettin 
Efendi, Ankaralı Küçük Hüseyin 
Efendi (ö.1930), Beyazıt Cami Va-
izlerinden Doğlu Mahmud Efendi, 
Mahmud Efendi’nin damadı Camcı 
Hulusi (Göktan) Efendi ve 2000’li 
yıllarda vefat eden Camcı Cahit 
Gözkan efendi, Memiş Efendi’nin 
İstanbul kolu çalışmalarını sürdür-
dü. Kayıtlarda Feyzullah efendi’nin 
tarikatının Küçük Hüseyin Efendi ile 
tamamlandığı belirtilse de elde etti-
ğimiz şifahi bilgilerde tarikatın Kü-
çük Hüseyin Efendi’nin üç halifesi 
vasıtasıyla devam ettiği şeklindedir. 
Küçük Hüseyin Efendi’nin Mahmud 
Efendi dışında diğer 2 halifesi de 
İstanbul Valide Sultan Cami hatibi 
Kudsî Efendi ile Tevfik Efendi’dir. 
Tevfik Efendi de hilafeti, hafız uncu 
Kemal Efendi’ye devretmiş, İstan-
bul Sultan Hamam’daki Hacı Küçük 
Cami, Nakşî Tekkesi konumunda 
çalışmalarını sürdürmüştür. Memiş 
Efendi tarikatının Manisa uzantısı 
halen devam etmektedir. Ziyaret 
esnasında tevafuken Çavuş’ta gör-
düğümüz merhum Ahmet Müş-
tak Efendi’nin tarikat çalışmalarını 
Manisa’da sürdüren kişi olduğunu 
beraberindeki müritlerinden öğren-
miştik.  Memiş Efendi’nin tasavvufi 
silsilesi Azerbaycan’da iki icazetli 
şahıs tarafından halen devam etti-
rilmektedir. Bu silsile şu şekildedir: 
Memiş Efendi, Hasan Feyzi, Ahmed 
Kudsî, İstanbul’da metfun Abdul-
lah Ma’ruf, Azerî Muhammed Said 
Sadullah, İstanbul’da metfun oğlu 
Ahmet Hamdi Rükelî, Dağıstan’da 
metfun Hacı Yusuf Kurihî, 1987 yı-
lında Derbent’te vefat eden Abdul-
lah bin Abdurrahim Kurihî, 2012 
yılında vefat eden Şeyh Siracuddin 
Kurihî ve bu zatın icazet verdiği iki 
kişi. Bu iki kişi Azerbaycan’da Kuba 
şehrinde bulunan Efendiyev Elnur 
Elmaroğlu ile Dağıstan’da bulunan 
İsamuddin Derbendî’dir. 

Hicri 13 Muharrem 1852/Miladi 
28 Ekim 1852 yılında Seydişehir Ça-
vuş Mahallesi’nde vefat eden Memiş 
Efendi’nin kabrine Türkiye’nin her 
tarafından ziyaretçiler gelmektedir.

Memiş Efendi’nin Seydişehir İlçesi Çavuş Mahallesi’nde bulunan Türbesinin dıştan görüntüsü.

Nüfus kayıt örneği

Memiş Efendi’nin mezar taşı kitabesi

Memiş Efendi’nin Türbesi içinden

Memiş Efendi’nin Türbesi’ne Sultan Abdülhamid Han’ın 
annesi Valide Sultan tarafından yaptırılan şadırvan

Memiş Efendi Türbesi’nin şadırvanına ait kitabe. (Sultan kelimesi, 1940’lı yıllarda 
baskı ve zulüm döneminde, dönemin nahiyye müdürünce çekiçle kırıldı.)

HAZIRLAYAN: 
Ziya Kuz

Üçpınar Eski 
Belediye Başkanı
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Cem Demir sevenlerini 
iftarda biraraya getirdi

Konya’nın tanınmış diş hekimlerinden Cem 
Demir, sevdiklerini iftarda biraraya getirdi. Yıldız 
Köşkü’nde bir davet vererek, akrabalarını, seven-
lerini ve dostlarını iftarda ağırlayan Diş Hekimi 
Cem Demir ve eşi Hülya Demir, davetlilerle tek 
tek ilgilendi. Geleneksel Konya düğün pilavının 
ikram edildiği iftar daveti nedeniyle davetliler 
Demir ailesine güzel organizasyon nedeniyle te-
şekkür etti. Kendilerini yalnız bırakmayan seven-
lerine teşekkür eden Diş Hekimi Cem Demir de, 
“Herkesin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyo-
rum. Davetimize icabet ederek bizleri şereflen-
dirdiniz. Burada sizlerle birlikte olmaktan oldukça 
mutluyuz. Hepinize afiyet olsun” diyerek davet-
lilere teşekkür etti. İftarın ardından çay sohbeti 
eşliğinde devam eden programla Demir ailesi ak-
rabaları ile hasret giderdi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Abdullah-Zehra Büyüksoylu çiftinin oğlu Hüseyin Büyüksoylu erkekliğe ilk adı-
mını attı. Gerçekleştirilen düğün ve iftar merasimine çok sayıda davetli katıldı

Hüseyin, erkekliğe 
     ilk adımını attı

Abdullah-Zehra Büyüksoylu çiftinin 
oğlu Hüseyin Büyüksoylu erkekliğe ilk 
adımını attı. Hüseyin-Emine Büyüksoylu 
çiftinin ve Sadrettin-Aliye Sakin çiftinin 
torunları Hüseyin Büyüksoylu, gerçek-
leştirilen sünnet düğünü ile birlikte mut-
luluğunu yakınları ile paylaştı. Hüseyin, 
“Hz. Muhammed (SAV)’in emridir sün-
net bana da nasipmiş bu mürüvvet, du-
yan duymayana duyursun düğünüme 
tüm dostlarım buyursun”  davetiyesi ile 
sevenlerini bu mutlu gününe çağırdı. 
Bizim Ora Düğün Bahçesinde gerçek-

leştirilen düğün ve iftar merasimine çok 
sayıda davetli katılırken, Büyüksoylu ve 
Sakin aileleri davetlilerle tek tek ilgilene-
rek kendilerinin ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
kabul etti. Aileler iftarlarını sevenleri, ya-
kınları ve dostları ile birlikte açarken aynı 
zamanda sünnet düğünü mutluluğu da 
yaşadı. İftarın ardından çocuklar için eğ-
lence programı düzenlendi. Yenigün Ga-
zetesi olarak Büyüksoylu ve Sakin aile-
lerini tebrik eder, Hüseyin atmış olduğu 
bu büyük adım için kutlar, hayırlı müba-
rek olmasını dileriz.  n HÜSEYİN MENEKŞE

‘24 Haziran’da ülkemiz hak 
eteği bir yönetime kavuşacak’

Saadet Partisi(SP) Konya İl 
Başkanvekili Hüseyin Saydam’ı, 
İl Başkan Yardımcısı Abdullah Al-
tuntaş’ı, GİK Üyesi Yavuz Aydın’ı, 
Konya Milletvekili Aday Adayı Si-
nan Toprak’ı, İl Karargâh başkanı 
Ramazan Mücevher’i ziyaret eden 
Adalet Partisi(AP) Konya İl Başkanı 
Ali Kaya, başarılar dileyerek, se-
çimlerde SP’yi destekleyeceklerini 
söyledi.

Ziyaretten memnun oldukları-
nı belirten SP Konya İl Başkanve-
kili Hüseyin Saydam, “Parti olarak 
cumhurbaşkanı ve milletvekili se-
çim çalışmalarımız sürüyor. Hal-
kımızın partimize olan ilgisinden 
memnunuz. Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde adayımız Genel Başka-
nımız Temel Karamollaoğlu’nun 
kazanacağına inanıyoruz. Ülkemiz 
hiç hak etmediği bir şekilde yöne-
tiliyor. 24 Haziran seçimi sonrası 
ülkemiz hak eteği bir yönetime 

kavuşacaktır. Birliğimize ve bera-
berliğimize zarar vermeyecek bir 
seçim sürecine geçirmeyi diliyo-
ruz. SP olarak milletimizin tarihe 
ve misyonuna uygun olarak ha-
reket etmekteyiz. Ziyaretinize ve 
desteğinizden dolayı size teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

AP Konya İl Başkanı Ali Ka-
ya’da seçimlerde SP’ ye başarı 
dileyerek, “24 Haziran’da gerçek-
leşecek olan seçimler ülkemiz için 
önemlidir. Hayırlı bir sonuç alırız. 
Biz parti olarak her zaman birlik ve 
beraberlikten yana olduk. Seçim 
sürecinde ayrışmalar biter, kardeş-
çe mücadele edilir. Temennimiz 
budur. SP Cumhurbaşkanı Adayı 
Temel Karamollaoğlu’na ve Kon-
ya milletvekili adaylarına seçimde 
başarılar diliyoruz. Elimizden gelen 
desteği de vereceğiz” diye konuş-
tu.  
n HABER MERKEZİ
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Beyşehir’e kazandırılan yeni 
devlet hastanesinin yatak kapasi-
tesinin 150’den 215’e yükseltildiği 
bildirildi. Beyşehir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Uz.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu 
yaptığı açıklamada, hastane yatak 
kapasitesinin Sağlık Bakanlığı tara-
fından 150’den 215’e yükseltildiğini 
belirtti. Küçükbuzcu, “Yakın zaman-
da acil servis seviyemiz de 2.seviye 
düzeyine çıkarılacak ve 7 yataklı 
2.basamak yoğun bakım ünitemiz 
de hizmete girecektir. Bu artışlarla 
mevcut kadromuz daha da güçle-
nerek daha iyi ve kaliteli hizmeti 
halkımızla buluşturacağız. Emeği 
geçenlerden Allah razı olsun. Beyşe-
hir’imize ve bölgemiz halkına hayırlı 
olsun” dedi.
n İHA

İtfaiye filosuna kattığı 
yeni araçlarla güçleniyor

Konya’nın tamamında 110 
merkezde hizmet veren Konya 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, fi-
losuna kattığı yeni araçlarla gücü-
ne güç kattı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, mev-
cut itfaiye altyapısını geliştirmek 
adına önemli bir yatırım gerçekleş-
tirdiklerini belirterek, Konya itfai-
yesinin her alanda kendini yenile-
meye devam ettiğini vurguladı.

İtfaiye faaliyetlerinde vatan-
daşlara en iyi hizmeti sunmayı 
hedefleyen Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, bünyesine kattığı 13 dar 
alan itfaiye aracıyla filosunu güç-
lendirdi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, mev-
cut itfaiye altyapısını geliştirmek 
adına önemli bir yatırımı gerçek-
leştirdiklerini ifade etti. Özellikle 
tarihi alanlarda, dar sokaklarda ve 
hizmet imkanı kısıtlı alanlarda yeni 
bir kapı açmak, ayrıca eskimiş ve 
ekonomik ömrünü tamamlamış it-

faiye araçlarını değiştirmek için 13 
yeni dar alan itfaiye aracının hiz-
mete girdiğini kaydederek, “Belki 
düşündüğümüzde aklımıza gel-
meyen ama ihtiyaç duyulunca da 
zamanın çok kısıtlı olduğu ve bir an 
önce müdahale edilmesi gereken 
bir yapıdır itfaiye. Biz de 269 araç-
la tüm Konya’ya hizmet veriyoruz. 
Bir taraftan da eksiklerimizi gide-
riyoruz. İnşallah hiç ihtiyaç olmaz 
ama ihtiyaç olduğunda da Konya 
itfaiyesi en kısa sürede yangınlara 
müdahale etmek için her alanda 
kendini yenilemeye devam ediyor. 
13 yeni aracımızın hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerine yer verdi. 

Ömrünü tamamlamış araçların 
yerini dolduracak olan yeni araçlar, 
itfaiyenin giremediği alanlar için 
yangına daha çabuk müdahalede 
bulunmak üzere tasarlandı. İtfaiye 
arazözlerin özelliklerine haiz çalış-
ma kapasitesine sahip araçlar top-
lamda 5 ton su kapasitesine sahip.
n HABER MERKEZİ

Konya genelinde etkili olan rüzgarlı ve yağışlı havanın Pazartesi ve Salı günleri de etkili olacağı 
bildirildi. Hububat alanları için riskin fazla olduğunu dile getiren ZMO Konya Şube Başkanı Prof. 

Dr. Süleyman Soylu, “Kuvvetli yağışlar ve dolu verimi ve kaliteyi düşürür” dedi

‘Dolu yağışı verimi 
ve kaliteyi düşürür’

Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü, Konya’ya kuvvetli yağış uyarı-
sı yaptı. Yetkililer vatandaşları ve 
çiftçileri ani sel, su baskını ve dolu 
riskine karşın uyardı. Meteoroloji 8. 
Bölge Müdürlüğü’nden alınan bil-
gilere göre yağışların Pazartesi ve 
Salı günü de gök gürültülü sağanak 
yağışlı olacağı bildirildi. Bu günlerde 
dolu riskine karşın vatandaşlar ve 
çiftçiler uyarılırken ziraat uzmanları, 
çiftçilerin bu tür doğal afetlere karşı 
tarım sigortası yaptırması gerektiği-
ni vurguladı. Konuyla ilgili açıklama-
larda bulunan Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Soylu, hububat alanları 
için riskin fazla olduğunu dile geti-
rerek, bu tür yağışların verimi ve ka-
liteyi düşüreceğini vurguladı. Soylu, 
“Dolu şeklinde gerçekleşecek olan 
yağışların çiftçilere zarar verme ihti-
mali var. Hububatta, başaklarda çık-
tığı için bu saatten sonra yatan bit-
kilerin de doğrulması çok zor” dedi. 
“HAFİF YAĞIŞLARDA BİLE BİTKİLERİN 

YATMA RİSKİ ÇOK FAZLA”
Dolu şeklinde gerçekleşecek 

olan yağışların bitkilere zarar vere-
ceğini belirten Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, çiftçilerin bu 
kapsamda tarım sigortalarını yap-
tırmaları gerektiğini vurgulayarak,  
“Bu dönemde gelecek olan yağışlar 
aşırı sıcak bir periyottan sonra ge-
nellikle dolu şeklinde oluyor. Hubu-
bat alanları için bu seneki risk biraz 
daha fazla. Ekim alanları da çok sık 
olduğu için bırakın doluyu, hafif ya-
ğışlarda bile ekinlerin yatma riski 
çok fazla. Hububatta, başaklarda 
çıktığı için bu saatten sonra yatan 
bitkilerinde doğrulması çok zor. Do-
layısıyla bu tür yağışlar verimliliği 
ve kaliteyi düşürecektir. Normal 
şekilde olan yağışların kıraç alanlara 
faydası olur. Bu dönemki Nisan ayı, 
son 38 yılın en kurak ayı olarak geç-
ti. Buradaki açığı kapatma açısından 
olumlu. Ama dolu şeklinde gerçek-
leşecek olan yağışların çiftçilere za-
rar verme ihtimali var. Burada da 
tarım sigortaları ön plana çıkıyor. 
Çiftçilerimizin önemli bir kısmı bu 
tür afetlere karşı, ekim alanlarını 

sigortalandırmaya başladı. Yaptır-
mayan çiftçilerimizde muhakkak 
tarım sigortalarını yaptırsınlar” diye 
konuştu. 

“DOLU YAĞIŞLARININ 
TARIM AÇISINDAN FAYDADAN 

ÇOK ZARARI VAR”
Ayçiçeği gibi bazı bitkilerde 

dolu yağışlarının tahribat oluştur-
duğunu dile getiren Başkan Soylu, 

bugüne kadar çiftçilerin yağışlardan 
dolayı zarar görmediğini belirtti. 
Bundan sonraki yağışlarda da zarar 
görülmemesi temennisinde bulu-
nan Başkan Soylu şunları kaydetti: 
“Yağışlar genelde bölgesel olarak 
gerçekleşiyor. Hububat alanları için 
şuan işin sonuna gelmek üzereyiz. 
Çiftçilerimiz inşallah sağ salim ha-
sat ve harmanı görürler. Bu şiddetli 
yağışların baharlık ürünler içinde 
sıkıntısı oluyor. Şeker pancarı, mı-
sır gibi bitkiler, dolu zararına karşı 
daha dayanıklı bitkilerdir. Ama ay-
çiçeği gibi bitkilerde tahribat biraz 
daha fazla oluyor. İnşallah kazasız 
ve belasız bir tarım sezonunu ta-
mamlamayı temenni ediyoruz. Bu 
tür yağışların olumlu yönü toprak 
nemlerine katkısıdır. Ancak şiddet-
li dolu yağışlarının tarım açısından 
faydadan çok zararı var. Geçtiğimiz 
1 ay içerisinde zaman zaman dolu 
yağışları da oldu, ama bugüne ka-
dar çok şiddetli bir zarar görmedik. 
İnşallah bu yağışların ardından da 
ciddi zararlar görmeyiz.”
n HÜSEYİN MENEKŞE

Beyşehir Devlet’te yatak kapasitesi yükseltildi

Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK’ya 
yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale 
getirildi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 
PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.Gü-
venlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 
ilçenin Çatalca köyü kırsalında terör örgütü 
PKK’ya yönelik hava destekli operasyon 
başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçleriyle 
PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 
bir terörist sağ, 2 terörist ölü ele geçirildi.
n AA

Ereğli’de emekli öğretmen Ayşe Şahan (72), 
yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, 
saat 11.30 sıralarında Çömlekçi Mahallesi 
Kazım Karabekir Caddesi Çömlekçi Apart-
manı’nda meydana geldi. Emekli öğretmen 
Ayşe Şahan’ın oturduğu 3’üncü kattaki 
daireden kötü kokular gelmesi üzerine, 
apartman sakinleri polise haber verdi. Gelen 
ekipler, kendisinden 5 gündür haber alına-
madığı belirtilen Şahan’ın dairesinin kapısını 
itfaiyenin yardımıyla kırarak içeri girdi. Ekip-
ler, Ayşe Şahan’ı yatağında ölü buldu. Ayşe 
Şahan’ın cesedi, otopsi için Ereğli Devlet 
Hastanesi’ne götürüldü. n İHA

3 terörist etkisiz 
hale getirildi

Yalnız yaşadığı 
evde ölü bulundu

Yalıhüyük ilçesinde hububat alanlarına önemli düzeyde 
zarar veren “süne” zararlılarını önlemek amacıyla biyolojik 
mücadele başlatıldı. Hububat bitkisinin öz suyunu emerek 
verimin ve kalitenin büyük oranda düşmesine sebep olan 
süne ile biyolojik mücadele kapsamında buğday ekili alan-
lara, içerisinde süne yumurta paraziti bulunan salım çan-

tacıkları bırakıldı. Biyolojik mücadelenin zirai ilaçlama gibi 
insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmadığını 
dile getiren Yalıhüyük İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü yetkilileri, hububat alanlarında süne zararlısından 
kaynaklanan zararları en aza indirmek istediklerini belirtti.
n AA

Süne ile biyolojik mücadele

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermişlerin 
amellerini, tövbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku eh-
linin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim 
erbabının irfanını isterim ki, Sen’den gereği gibi korkayım. Allah’ım, 
Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel 
edeyim, onunla rızana layık olayım, Sen’den korkarak içtenlikle Sana 
döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte 
Sana güvenip, Sana sığmayım.

EHL-İ SÜNNET VE 12 İMÂM 
Peygamber efendimizin nesebinden olup, ilim, takva, 

ahlâk, şecaat, soy bakımından zamanındaki insanların en 
üstünlerinden olan, yüksek şahsiyet sahibi on iki mübarek 
zât. Her biri büyük âlim ve evliya olan bu on iki kişinin bi-
rincisi hazret-i Ali’dir. Diğerleri de hazret-i Ali ile hazret-i 
Fâtıma’nın neslinden gelmiş olup; hazret-i Hasen, hazret-i 
Hüseyn, Zeynel’âbidîn, Muhammed Bakır, Câferi Sâdık, 
Mûsâ Kâzım, Ali Rızâ, Muhammed Cevâd Takî, Ali Nakî, 
Hasen Askerî Zekî ve Muhammed Mehdrdir (rahmetullahi 
aleyhim). Bunların hepsine birden on iki imâm mânâsına 
gelen Arabça, Eimme-i isnâ Aşere de denir, İmâm, lügatte 
önder, lider demektir, ilimde önde olana imâm dendiği 
gibi, namaz kıldıranlara da cemâatin önünde bulunmasın-
dan dolayı imâm denmiştir.

Resûlullah efendimizin üç türlü vazîfesi vardı: 
Birincisi; ahkâm-ı fıkhiyye’yi, yâni yapılması emir 
veya yasak edilen işleri bütün insanlara tebliğ 
etmek, bildirmek idi. İkinci vazîfesi; Kur’ân-ı azî-
müşşânın ahkâm-ı mâneviyyesini, yâni Allahü 
teâlânın zâtına ve sıfatlarına ait marifetleri (yük-
sek bilgileri), yalnız ümmetinin yüksek olanlarının 
kalblerine akıtmaktır. Üçüncü vazifesi; ahkâm-ı 
fıkhiyye’yi, vâz ile, nasihat ile yapmayan müslü-
manlara, kuvvet kullanarak, zor ile yaptırmaktır.

Resûlullah efendimizden sonra dört halî-
feden her biri bu üç vazîfeyi tam olarak yerine 
getirdi. Hazret-i Hasen’in imameti zamanında, 
fitneler, bid’atler çoğaldı. İslâmiyet üç kıt’aya ya-
yıldı. Resûlullah efendimizin nuru ver yüzünden 
uzaklaştı. Sahâbe-i kiram (radıyallahü anhüm) 
azaldı. Bu üç vazîfeyi, bir kişi yapamaz oldu. Bu üç 
vazife, başka başka üç sınıfa ayrıldı. Usûl ve fürû 
ahkâmını, tebliğ vazîfesi, yâni îmân ve ahkâm-ı fıkhiyye’yi 
bildirmek vazîfesi, din imamlarına, yâni müctehidlere ve-
rildi. Bu müctehidlerden îmânı bildirenlere mütekellimîn, 
fıkhı bildirenlere fukahâ denildi. İkinci vazîfe, yâni dile-
yen müslümanları Kur’ân-ı kerîm’in manevî hükümleri-
ne kavuşturmak, Ehl-i beytin on iki imamına ve tasavvuf 
büyüklerine verildi. Cüneyd-i Bağdadî ve Sırrî-yi Sekatî 
hazretleri bunlardandır. Ehl-i Sünnet âlimleri, Resûlullah 
efendimizin bu ikinci vazîfesini on iki imâmdan öğrenerek, 
tasavvuf ilmini meydana getirdiler. Ehl-i beyti seven ve 
on iki imâmın yolunda olanlar Ehl-i sünnettir. İslâm âlimi 
olabilmek için, Resûlullah’ın bu iki vazifesinde, kendisinin 
vârisi olmak lâzımdır. Yâni, bu ilimlerin ikisinde de müte-
hassıs, uzman olmak gereklidir. Üçüncü vazife, yâni ah-
kâm-ı dîniyyeyi kuvvet, satvet ve saltanat ile yaptırmak işi, 
meliklere ve sultanlara, yâni hükümetlere verildi. Birinci 
sınıfın kısımlarına mezheb, ikincisinin kısımlarına tarikat, 
üçüncüsüne de kânun denildi, îmânı bildiren mezheblere 
îtikâdda mezheb denir, îtikâd mezheplerinin yetmiş üçe 
ayrılacağını, bunlardan yalnız birinin doğru, ötekilerinin 
bozuk olacağını, Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sel-
lem haber vermişti, öyle de oldu. Doğru yolda olduğu müj-
delenen fırkaya Fırka-i nâciye veya Ehl-i sünnet vel-cemâat 

mezhebi denir. Yanlış oldukları bildirilen yetmiş iki fırkaya 
Bid’at fırkaları denir. Bunların hiç biri kâfir değildir.

Tasavvufta ikinci yol olan vilâyet yolu, on iki imâm 
vâsıtası ile insanlara ulaşmıştır. Kutuplar, evtâd, büdelâ, 
nücebâ ve bütün evliya hep bu yoldan kavuşmuşlardır. 
Peygamberimizden gelen feyzler, marifetler ve zikr-i cehrî, 
bu on iki imâm vasıtasıyla gelmiştir.

Ehl-i sünnet olanlar, on iki imâmı sevme konusunda 
çok hassas davranmışlar ve gereken hürmeti göstermiş-
lerdir. Çocuklarına on iki imâmın isimlerini koymayı da, 
kendileri ve çocukları için bir şeref bilmişlerdir.

Doğru yoldan ayrılanlar, on iki imâmı sevme adı altın-
da, on iki imâma iftira edip, haklarında kötü sözler sarfet-
mektedirler. Doğru yoldaki islâm âlimleri hiç bir devirde, 

hiç bir zaman on iki imâm hakkında iftirada bulunmamış-
lar, bilakis on iki imâmın sevgisini son nefeste îmân ile 
gitmek için şart görmüşlerdir. On iki imâmda, Resûlullah 
efendimizin zerreleri vardır. Bunlara kıymet vermek, saygı 
göstermek her müslümanın vazîfesidir.

On iki imâm sevgisi, edebiyat alanında da etkisini 
göstermiş ve onların sevgisini terennüm eden binlerce şiir 
ve medhiye yazılmıştır. Bu arada, on iki imâm sevgisini 
istismar ederek müslümanları birbirine düşürmek isteyen 
bazı bölücü kimseler, on iki imâm hakkında gerçek dışı 
yazılarla müslümanlar arasına fitne sokmak istediler. Bâzı 
câhil kimseler de bu şiir ve uydurma hikâyeleri okuyup 
dinliyerek ağlamayı ve din büyüklerini kötülemeyi ibâdet 
sandılar. Hakîkî din âlimleri; yazıları, vâz ve nasîhatları 
ile bu konuda da insanlara doğru yolu gösterdiler. On iki 
imâm diye anılan mübarek insanlar, sırasıyla şu zâtlardır:

1-Ali bin Ebî Tâlib: Resûlullah’ın amcası Ebû Tâlib’in 
oğlu ve sevgili Peygamberimizin damadıdır. İslâm halîfe-
lerinin ve Cennet ile müjdelenen on kişinin dördüncüsü-
dür. Hicretten 23 sene evvel Mekke’de doğdu 661 (H. 40) 
senesinde İbn-i Mülcem tarafından şehîd edildi. 

2-Hasen bin Ali: Resûlullah’ın kızı hazret-i Fâtıma’nın 
oğludur. Hicretin açüncü yılı Medine’de doğdu. 669 (H. 

49)’da Medîne’de vefat etti. Yüzü, Resûlullah’ın yüzüne 
çok benzerdi. Babası hazret-i Ali’nin vefatı üzerine halîfe 
oldu ise de, yedi ay sonra hilâfeti hazret-i Muâviye’ye bı-
raktı. Soyundan gelenlere Şerîf denir.

3-Hüseyn bin Ali: Resûlullah’ın torunu ve hazret-i 
Ali’nin, hazret-i Fâtıma’dan olan ikinci oğludur. Bunun 
soyundan gelenlere Seyyid denir. Hicretin altıncı senesi 
doğdu. 660 (H. 61) senesinde Kerbelâ’da şehîd oldu.

4-Zeynel’âbidîn bin Hüseyn: Hazret-i Hüseyn’in oğlu 
Muhammed Bâkır’ın babasıdır. Hicrî 46 senesinde doğdu. 
713 (H. 94)’de Medîne valisi Osman bin Hayyân tarafından 
zehirletilerek şehîd edildi.

5-Muhammed Bakır: Zeynel’âbidîn’in oğlu, Ca’fer-i 
Sâdık’ın babasıdır. 676 (H. 57) senesinde Medîne’de doğ-

du. 732 (H. 113) senesinde vefat etti. Medîne’de 
Bakî’de, babasının yanındadır.

6-Ca’fer-i Sâdık: Muhammed Bakır’ın oğlu 
ve Mûsâ Kâzım’ın babasıdır. 702 (H. 83)’de Me-
dîne’de doğdu. 765 (H. 148)’de Medîne’de vefat 
etti. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe ve kimyager Câbir, 
bunun talebesi idiler.

7-Mûsâ Kâzım: Ca’fer-i Sâdık’ın oğlu, İmâm-ı 
Ali Rızâ’nın babasıdır. 745 (H. 129)’da Medîne’de 
doğdu ve 796 (H. 180)’de Bağdâd’da vefat etti. Kâ-
zımiyye’dedir.

8-Ali Rızâ: Mûsâ Kâzım’ın oğlu ve Muham-
med Cevâd Takî’nin babasıdır. 770 (H. 153)’de 
Medîne’de doğdu ve 818 (H. 203)’de Tûs yâni 
Meşhed’de vefat etti: Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri, 
İmâm Ali Rızâ’nın sohbeti ile şereflenip kemâle 
geldi.

9-Muhammed Cevâd Takî: Ali Rızâ’nın oğlu, 
Ali Nakî’nin babasıdır. Lakabı Hâdî’dir: 810 (H. 195) yılın-
da Medîne’de doğdu ve 835 (H. 220) senesinde Bağdâd’da 
vefat etti.

10-Ali Nakî: İmâm-ı Muhammed Cevât Takî’nin oğlu 
ve Hasen bin Askerî Zekî’nin babasıdır. Lakabı Hâdî’dir. 
819 (H. 204)’de Medîne’de doğdu. 868 (H. 254) yılı Bağ-
dâd”ın Samarra nahiyesinde vefat etti.

11-Hasen bin Ali Askerî Zekî: Ali Nakî’nin oğlu, Mu-
hammed Mehdî’nin babasıdır. 846 (H. 232)’de Medîne’de 
doğdu, 875 (H. 261) senesinde vefat etti (Bkz. Hasen bin 
Ali Askerî).

12-Muhammed Mehdî: Hasen bin Askerî Zekî’nin oğlu 
olup, Samarra’da vefat etti.

İnsanı, Allahü teâlânın sevgisine kavuşturan yol ikidir: 
Birisi Nübüvvet yolu olup, aslın aslına kavuşturur. Eshâb-ı 
kiramın hepsi, bu yoldan vâsıl oldular. Sonra gelenlerden 
pek az zevat da, bu yoldan ermiştir. Bu yolda sebebe, vâ-
sıtaya lüzum yoktur. Bir kâmil ve mükemmilin sohbetinde 
kemâle geldikten sonra, feyzi asıldan alıp, ilerlerler. İkinci 
yol. Vilâyet yolu’dur. Kutublar, evtâd, nücebâ, büdelâ ve 
bütün evliya bu yoldan vâsıl olmuştur. Bu yola, Sülük yolu 
da denir. Bu yolda, vâsıta, aracı lâzımdır. Her iki yolun reisi 
ve rehberi Resûlullah efendimizdir.

Kur’an’dan Mesaj
Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 

arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki 
size merhamet edilsin. (Hucurât, 49/10)

Allahım! Bana kendi sevgini ve 
Senin yanında sevgisi bana fayda 
verecek kimsenin sevgisini ver. 

(Hadis-i Şerif)

Gölgeyi güneşe tercih edip 
de, Cenneti Cehenneme tercih 
etmeyene, akıllı denebilir mi? 

(Ahmed Bin Harb)

Hadis Günün Sözü

Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât 
demektir. İniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre 
yüz yedinci sûredir. Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden 
önce Mekke’de inmiştir. 4-7. âyetlerin Medine’de münafıklar 
hakkında indiğine dair rivayet de vardır. Sûrede, biri Allah’ın ni-
metlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini 
gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edil-
mektedir.

Okunuşu: 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Eraeytellezî yukezzi-

bu bi’d-dîn. 2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve lâ yehuddu 
alâ ta’âmi’l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum 
an salâtihim sâhûn. 6- Ellezînehum yurâûn. 7- Ve yemne’û-
ne’l-mâ’ûn. 

Anlamı: 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “Din gününü (İs-

lam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte 
o, yetimi itip kakar. 3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak 
olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay haline! 5- Onlar namazların-
dan gafildirler (önem vermezler). 6- Onlar gösteriş (için ibadet) 
yaparlar. 7- Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

“Gördün mü?” sorusu, burada şaşılacak bir tutumdan söz 
edileceğine, dolayısıyla konunun önemine dikkat çekmeyi amaç-
lamaktadır. Âyetteki din kelimesi, bilinen anlamı yanında “Al-
lah’ın hükmü” veya “uhrevî yargı” mânasında da anlaşılabilir. 
Ancak bunların birini inkâr eden diğerlerini de inkâr etmiş olacağı 
için sonuç değişmemektedir. Yüce Allah bu sûrede asıl dini ya-
lan sayıp inkâr edenleri tarif ederek bunların kimler olduklarını 
ortaya koymuştur. Bunlar kimsesiz ve yardıma muhtaç durumda 
bulunan yetimi küçümseyerek onu itip kakan, yoksullara kendisi 
yardım etmediği gibi başkalarını da buna teşvik etmeyen kim-
selerdir. Ayetin genel amacı, insan sevgisinden mahrumiyetin 
en belirgin tezahürleri olan bu tür davranışları sergileyenleri kı-
namak ve bu yaptıklarının Allah katında en büyük kötülüklerden 
olduğuna, bunların temelinde dini, Allah’ın hükümlerini yahut 
âhireti inkâr etmenin bulunduğuna insanların dikkatini çekmektir.

Maûn Suresi

Menkıbe AMR BİN SÂBİT UHAYRİM (R.A.)

Dua

Amr bin Sabit, “Uhayrim” lakabıyla tanınıyor-
du. Amr (r.a.) Medineliydi. Bütün kav¬¬mi Müs-
lüman olduğu hâlde, o tek başına Müslümanlara 
muhalefete devam ediyordu.

Uhud Savaşı devam ederken Medine’de kalan 
Uhayrim’i bir düşünce kapla¬mıştı. Müslümanla-
rın inandıkları dava uğrunda canla başla çalışma-
larının ve hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerinin 
sebebi neydi? Uhayrim bunu düşünüyor, düşün-
dükçe iman nuru kalbini ve yüzünü aydınlatıyordu. 
Nihayet Müslüman olmaya karar verdi. Kelime-i 
Şehadet getirdi. Uhayrim artık bir İslam mücahi-
diydi. Din kardeşleri cephede azgın müşrik¬lerle 
sava-şır, kanlarını sebil ederken, Medine’de ra-
hat edemezdi. Kılıcını ku¬şandı, doğru Uhud’un 
yolunu tuttu. Savaşın en şiddetli anına yetişmişti. 
Kahra¬manca savaştı. Sonun¬da ağır bir şekilde 
yaralanarak halsiz düştü.

Savaş bitmişti. Müslümanlar birçok şehit 
vermişlerdi. Yürüyebilecek gücü kendinde bula-
bilenler şehitler arasında dolaşıyor, yaralılara yar-
dımcı olmaya çalışıyorlardı. Bu arada son nefesini 
vermek üzere olan Uhayrim’i (r.a.) gördüler. Çok 

şaşırdılar. Çünkü onu müşrik olarak biliyorlardı. 
Hatta onun müşriklere yardıma geldiğini dahi 
düşünenler oldu. Meraklarını gidermek için yanı-
na yak¬laşıp sordular: “Ey Amr, sen buraya niye 
geldin? Kavmini kayırmak için mi, yoksa İslam’a 
yardım düşüncesiyle mi?…”

Uhayrim (r.a.), bu suale, onları sevindiren şu 
müjdeyi verdi:Ben İslam’a olan arzumdan dolayı 
geldim. Müslüman oldum. Allah’a ve Resulüne 
iman ettim. Sonra da kılıcımı alıp Allah ve Resu-
lü uğrunda müşriklerle çarpışmak üzere bu¬raya 
geldim.

Uhayrim (r.a.) biraz sonra vefat ederek şehitlik 
mertebesini ka¬zandı.Sahabiler, onun durumunu 
Re¬su¬lul¬lah’a haber verdiler. Peygamberimiz, 
“O, cennetliktir. Az şey yaptı, fakat çok sevap ka-
zandı.” buyurdu.

Bu hadiseden yıllar sonraydı… Hz. EbûHürey-
re, etrafındakilere, “Ömründe hiç na¬maz kılmadı-
ğı halde cennetlik olan insan kimdir?” diye sordu. 
Onlar sus¬tular, cevap veremediler. EbuHüreyre 
(r.a.), “O, Amr bin Sabit’tir.” dedi. Sonra da onun 
bu kıssasını anlattı.

SURELER

 Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp , farz olduğu andan 
itibaren  verilmesi gerekir .Bunun için belli bir  ayı veya Ramazan’ı 
beklemeye gerek yoktur.Zekat  vermekle  yükümlü olanların, yü-
kümlü oldukları andan itibaren  en kısa zamanda zekatlarını verme-
leri uygun olur.

  Oruç ve hac  ibadetlerinde olduğu  gibi zekat  konusunda da 
kameri  ay hesabı uygulanır.Zekatın  farz olması için  nisap miktarı 
malın  üzerinden  bir yılın  geçmesi gerekir .Buna rağmen  mal sa-
hibi dilerse  vakti gelmeden önce de nisap miktarına ulaşan malının 
zekatını verebilir. Zekat tek seferde verileceği gibi tamamıödenmesi 
şartı ile parça parçada verilebilir.

Her zenginin zekât verme ayı ve günü farklı olur. Ramazan ayını 
beklemez. Eğer Şevvalın yirmi üçünde zengin olmuşsa, gelecek yı-
lın Şevvalin yirmi üçünde zekât verir. Şevval ayı gelmeden Ramazan 
ayında verse de olur. Fakat Şevval ayının yirmi üçünde tekrar malını 
hesap eder. Az vermişse, üstünü tamamlar; çok vermişse, fazla ver-
diği nafile olur. Yani zekâtı günü gelmeden önce de vermek caizdir. 
Fakat gününde tekrar hesap etmek gerekir.

Zekat vermenin bir 
zamanı var mı?

Açlık ve oruçtaki 
10 güzel haslet

1-) Açlıkta kalb safası, hafıza kuvveti; toklukta ise ahmaklık , unut-
kanlık olur.

2-) Açlıkta kalb rikkatli olur ; dua  ve ibadetlerden  haz ve feyz alınır. 
Toklukta ise  kalb katı olur  ve ibadetten hasıl olunmaz.

3-) Açlıkta gönül yumuşaklığı , inkisar ve tevazu ; toklukta ise taşkın-
lık , gurur , kibir ve övünme olur.

4-) Açlıkta fakir ve açlar düşünülür .Toklukta ise unutulur, hatırlan-
maz olur

5-)Açlıkta şehvani ve nefsani  istek ve arzular kırılır.Toklukta ise 
nefs-i emmare  kuvvet bulur.

6-) Açlıkta  vucud zinde  ve uyanık haldedir .Toklukta ise uyku ve 
gaflet olur.

7-)Açlıkta ibadet  ve kulluğa  devam etmek kolaydır.Toklukta ise  
tembellik ve gevşeklik olur.

8-)Açlıkta beden sıhhatiolur. Hastalık  kalkar .Toklukta ise vucut yıp-
ranır ve  ve hasta olur.

9-) Açlıkta bedende hafiflik ve ferahlık ; toklukta  ise ağırlık ve atelet 
olur.

10-)Açlıkta sadaka vermeğe , ısar ve infaka şevk gelir. Buda , kulu 
kıyamet gününün dehşetli sıcağından  serin bir gölgeliğe nail kılar .Tok-
lukta  ise , ya cimrilik veya müsriflik ortaya çıkar ve buda kulu helak 
eder.

 Ezcümle orucun  bütün bu  faydalarına  binaen hadis-i şerifte  ne 
güzel buyurmuştur:

“Oruç  tutunuz ki ( manen ve madden) sıhhat bulasınız!”
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Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Organize Sanayi Bölgesi
İmsan Sanayi Sitesi Yakamoz Caddesi No: 1/M Karatay/KONYA

Tel: 444 7 804

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;

CAM VE ALÜMİNYUM İŞİNDEN
ANLAYAN TECRÜBELİ

TAKIM
ARKADAŞLARI

---------
TECRÜBELİ

KAYNAKÇILAR
ALINACAKTIR

Servis Güzergahı: Otogar civarı, Sancak, Türmak, Yazır, 
Cumhuriyet, Binkonut ve Aydınlık

Nitelik durumuna göre Dolgun Maaş
 SSK + Yemek + Mesai + Servis

Çalışma saatlerimiz: 08.30 - 18.30 arası

Gıda ( Süt-Zeytin ) ürünleri paketleme
bölümünde 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

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ
İÇİN BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

ELEMAN ARANIYOR

Adres: Fevzi
 Çakmak Mah. 

10547 Sk. No: 11 
Karatay/ KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE,

4 18-30 YAŞ ARASI
4 MEVLANA VE AKİDE
ŞEKERİNDEN ANLAYAN

BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ŞAHSEN 
AŞAĞIDAKİ ADRESE

YAPILACAKTIR.

www.konyayenigun .com 
HABERİN DOĞRU ADRESİ
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SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek  
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve  3+1 daireler
0531 710 

88 76

ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN BİR TELEFON  KADAR YAKINIZ

444 5 158

TAVUK ÇİFTLİĞİMİZDE
ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE TECRÜBELİ

ELEMANLAR
ALINACAKTIR.

Servis Güzergahı: 1. Organize Adana Çevre 
Yolu  Caddesi, Karaman Göbeği, 

Yaylapınar Kaş Caddesi, Boyalı Mahallesi

HACI  YUSUF MESCİT MAHALLESİ  
ADANA ÇEVRE YOLU CAD.  NO: 80 

TEL: 355 40 00

Firmamız bünyesinde

PAKETLEME BÖLÜMÜNDE 
ÇALIŞACAK

40 YAŞINI AŞMAMIŞ

VASIFSIZ
BAY ELEMANLAR

VE 

25-40 YAŞINI AŞMAMIŞ

BAYAN ELEMANLAR 
ALINACAKTIR.

Büyük Kayacık Mah. 3. O.S.B. 19. Sokak No:12
Tel: 0332 239 23 99 (pbx) Selçuklu/ Konya

Şirketimizde görevlendirilmek üzere;

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No: 31 42300 Selçuklu / Konya 

e-mail: info@safatarim.com
Tel: Tel: 0 332 239 14 60 (Pbx)

v Başkent Hast. Dedeman Oteli ci-
varlarında ikamet eden Psikoteknik, 
SRC2-4, E sınıfı Sürücü Belgeli 

Şoför
v Zirai İlaç Paketleme Bölümünde 
çalıştırılmak üzere

Vasıfsız BAY – BAYAN
elamanlar

Alınacaktır.

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.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere,

GAZALTI
KAYNAKÇILARI

alınacaktır.
SSk + Servis + Yemek

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

1. Organize Sanayi Bölgesi Cibi Sokak No: 8
Tel: 248 13 50         Selçuklu/ Konya

ENTEMA 
TAŞIMA ELEME SİSTEMLERİ

MAKİNA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

TATLICAK MAH. ÜNEN SOK. NO:6
TEL: 0332 355 60 70      GSM: 0 549 249 02 43

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

TECRÜBELİ 
DEMİR 

DOĞRAMA 
USTALARI 

ALINACAKTIR

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 BÖLÜMÜNDE; 
Yetiştirilmek üzere,
3 VARDİYALI SİSTEME 
çalışabilecek BAY-BAYAN personel 
alınacaktır.
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•	 CNC	PLAZMA	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	LAZER	KESİM	OPERATÖRÜ
•	 CNC	ABKANT	PRES	OPERATÖRÜ
•	 TEKNİK	RESSAM
•	 VASIFSIZ	BEDEN	İŞÇİSİ
•	 ŞOFÖR ( Binkonutlar, Otogar, Yazır, Bosna Hersek civarında ikamet eden)

•	 KAYNAKÇI
•	 KAYNAK	TEKNİKERİ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

TELEFONCULAR	METAL	SAN.	TİC.	LTD.	ŞTİ.
Ankara Yolu F.Çakmak Mah. 10730 No:4/1 Karatay/KONYA

TEL: 0332	346	39	39	( Konya Çimento Karşısı)

Firmamız bünyesinde görevlendirilmek üzere;

	 Teknik Ressam
           l   Autocad ve Pro engineer Programları kullanabilen

	 Kalite Kontrol Teknikeri
           l   Temel ölçü aletleri hakkında bilgi sahibi

	 CNC Operatörü
           l   Torna ve işleme merkezlerinde çalışabilecek

	 İmalat Operatörü
           l   Universal Torna ve Freze kullanabilen

	 Montaj Operatörü
           l   Otomotiv sektöründe deneyimli 
           l   Tercihen havalı fren sistemleri konusunda bilgi sahibi

	 Lojistik Operatörü
           l   Paketleme ve sevkiyat proseslerinde çalışabilecek

21 – 35 YAŞ ARASI BAY VE BAYAN TAKIM 
ARKADAŞLARI ARAMAKTAYIZ.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

 

Filkar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi, Kocadere Sok. No:7 Selçuklu / KONYA 

0 332 239 07 61 / www.filkar.com.tr / info@filkar.com.tr 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
TALAŞLI İMALAT:
• Silindirik Taşlama Tezgahı Operatörleri,
• CNC Torna Operatörleri,
• Polisaj Personeli,
• Manuel Torna Elemanları;

DÖKÜMHANE BÖLÜMÜ:
• Döküm kalıp konusunda deneyimli;
• Döküm Ustası,
• Kalıpçı ve Kalıp Yardımcıları

ISIL İŞLEM TESİSİNDE:
• Isıl İşlem (Tuz Banyoları) Ustaları ve Yardımcıları;
MEKANİK BAKIM VE ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEMANI:
• Makine elektrik projelerini okumasını bilen;
• Cnc Torna ve Cnc Taşlama makine arızalarına hakim;
• Periyodik bakım planına düzenli uyan ve zamanında müdahale eden,

KALİTE KONTROL ELEMANI:
• Ölçü aletlarini iyi kullanabilen ara kontrol, proses kontrol ve son kontrol elemanları;

TEKNİK DESTEK ELEMANI:
•Meslek liselerin veya üniversitelerin Otomovit, Makine veya Motor bölümü mezunu 
olmak,
• Müsteri şikayetleri ve iade ürünlerini kayıt altına alınması ve raporlanması,
• Ölçü aletleri kullanabilen

SERVİS ŞOFÖRÜ:
• 25-45 yaş aralığında E sınıfı ehliyetli, SRC 2-4 Belgelerine sahip tercihen V8 
Personel Servisi kullanmış deneyimli şoför alınacaktır.
* Eski Garaj, Ahmet Özcan, Fetih Cd. ve Meram İtfaiye yakını ikamet edenler tercih 
sebebidir

Not: Adaylarda; askerliğini yapma şartı aranmaktadır.
ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu Sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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Fevzi Çakmak Mah. 10566 Sok. 
No : 1 Karatay / KONYA

0332 342 10 79

3 MONTAJ     
    ELEMANLARI
3 PAZARLAMA   
    ELEMANLARI
3 ÖN MUHASEBECİ

ARANIYOR
Küre Yangın ve Güvenlik Sistemleri

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE:

EKERLER KAĞIT TORBA VE 
POŞET AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrikamızın alüminyum  
bölümüne dolgun 

ücretle  yetiştirilmek 
üzere, 40 yaşını 

geçmemiş (tercihen 
teknik lise ve endüstri 

meslek lisesi mezunları ) 
personel alınacaktır   

Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları 
birimine şahsen yapılacaktır.

3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:19 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

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.

Tok tutuyor, susatmıyor
Ramazan ayına özel üretilen ta-

hinli pide, sofraların vazgeçilmez lez-
zetleri arasında yer alıyor. 

Ramazan ayının gelmesiyle 
birlikte Konya’daki fırınlarda hare-
ketlilik artarken, Kadınhanı ilçesine 
has tahinli pide yoğun ilgi görüyor. 
Tahinli pidenin tokluk hissi ve su-
satmayan bir yapıya sahip olduğunu 
anlatan usta Fatih Yemenici, “Tahin-
li pide Ramazan’a has bir lezzet. Ra-
mazan’da iftarlık ve sahurluk olarak 
tüketiliyor. İftarda tatlı sahurda ise 
tuzlu olarak tüketilen bir gıda. İçinde 
tahin olması sebebiyle tok tutucu ve 
susatmayan bir besin maddesidir” 
dedi. Tahinli pidenin Ramazan ayı 
dışında da üretildiğini ancak bu ay 
kadar ilgi görmediğini anlatan Ye-
menici, “Biz bunu Ramazan ayı ha-
ricinde de haftada bir gün yapıyoruz. 
Müşterilerimize bu lezzeti buluştu-
ruyoruz ama genelde Ramazanda 
daha çok tüketilen bir ürün. Tahin 
ana maddesi, isteğe göre ceviz, kay-
mak, tereyağı, antep fıstığı, badem 
bunların çeşitleri çok mevcut. Konya 
dışında 80 vilayete kargoyla gönderi 
sağlayabiliyoruz. İnternet veya te-
lefon yoluyla bize ulaşan müşterile-
rimize kargoyla gönderi yapıyoruz. 
Yurt dışından da isteyenler var onlar 
genellikle buradan giderken yanla-
rında götürüyorlar ya da yanlarına 
giden misafirler götürüyor. Türkiye 
genelindeki diğer şehirlere sürekli 
kargolarımız var” dedi.  

Tahinli pide yapımının sahurdan 
itibaren başlandığını belirten Yeme-
nici, “Ramazan ayı deyince bizim ta-
hinli pide mesaimiz çok meşakkatli. 
Çünkü sahurla beraber işe başlıyo-
ruz iftar saatine kadar hummalı bir 
çalışmayla devam ediyor. Tahinli 
pideyi niyetimiz 12 aya yayabilmek, 
onun için bu haftada bir gün olayını 
başlattık. Tahinli pide sahurdan ziya-
de tatlı olarak daha güzel yenebilen 
bir gıda maddesidir. Tatlısını daha 
çok ön plana çıkarmaya çalışıyoruz 
müşterilerimizden de bunu dene-
mesini istiyoruz” diye konuştu. 

Tahinli pideyi tüketenler de Ra-
mazan ayında Konya’nın olmazsa ol-
maz lezzetini herkese tavsiye ediyor.
n İHA 
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Hz. Âdemle başlayan varoluş ve 
çılgınca beynimizde raks eden ya-
şam kavgası. Beşerin mayası, özü, 
soluğu ve kader tohumu. İnsanlı-
ğın omuzlarına olanca haşmetiyle 
çökmüş, buram buram terleten 
ve terletmeye devam edecek olan 
kalp ağrısı, gönül burkuntusu, göz 
kıpırtısı “ALIN YAZISI” gök sofrası 
şeklinde şafakta saklanan geçmiş 
ve geleceğin sevgilisi, peygamber 
muştusu ile filizlenen kader fide-
si…

 Çatlak ve nasırlı ellerde gül; gö-
rünüşte parlak ve süngerimsi; ezel-
de zift lapımı halinde kokuşmuş 
avuçlarda kar, kış ve yaz, karanlık 
ve aydınlık, diken ve çiçek. Mem-
leket ve milletin, fert ve toplumun 
alın yazısı, semanın ve arzın alın ya-
zısına bağlıdır. Temiz, berrak nâzik 
ve latif havayı teneffüs edemeyen 

ciğerlerimiz alnımızdaki yazının 
yaldızlı ve görünüşlü olmasına ma-
nidar gözükmektedir.

Yazımızın temiz olasının kıvancı 
olan ter,  mutluluğumuzun sevinç 
yaşlarıyla bir nisan yağmuru gibi 
sağnak sağnak dökülmelidir, gönül 
keselerine. Gaddar ve câni gözüken 
hayat cellâtları, şarap şişelerini, bu 
ebru-nisan alın yazısının bereketli 
sularından doldurmaları, kör göz-
lerine fer, topal hayatlarına sağlık 
bahsedecektir elbette…

Beşerin alın yazısı “ eşrefi mah-
lûkat” olarak yaratılan insanın atası 
Hz Âdem’in alnında ilelebet mü-
kemmelleşecek bir şekilde vurgu-
landı. Ona hayat damgası vuruldu. 
O damga ki,  insâni gözlerimizle 
göremeyeceğimiz kutsal makam’a, 
melekten öteye; ya da zelil ve peri-
şan yaparak mahlûkattan aşağılara 

transfer ediyordu. Bel-
ki Nuh’un gemisi bir 
alın yazısıydı. Babasına 
oğlu Kenan’ın elinden 
ilişme fırsatını verilme-
diği kara alın yazısına 
zıt ak alın yazısı.

Beşer, mevsimi 
geçmiş, günü ve saati 
yetmiş, bir tohum gibi 
“kün” emrine istina-
den üzerindeki perdeyi 
yırtarak dünyaya gözlerini açmayı 
başarmıştı. Evet, ikinci ata, başak 
veriyordu. O, Âdemle tohum tut-
muştu arzda. Sonra Nuh’un gemisi 
ile bir kısmı kurtulmuş, bir kısmı 
tufanla hazan’a uğramış, tarumar 
olmuştu. Zamana ve zemine da-

yanıklı yanını sıfırdan 
başlayan yeryüzünün 
halifesi aklıktan yerin-
den parıl parıl parlı-
yordu. Artık köklerini 
derinliklere uzatmış, 
dalarlını yaymış, Çi-
çeklerini uçurmuş, 
meyvesini veriyordu 
af-dem ağacı.

Çünkü o, yok ol-
mayı değil var olmayı 

vaat ediyordu özüyle. Fakat teklik, 
vahdaniyet yalnız hâlik’e mahsus-
tu. Nitekim bu ilâhi kanun değiş-
meyecekti. Tek ve tekil değildi alın 
yazası. Gece ve gündüz, nur ve kor, 
bıçak ve kuran gibi. Görünüşte kur-
ban bıçaktan güçlü ve kuvvetliydi, 

gerçek ise tam tersine. Bıçağın 
keskinliği kuvvetliliği kurbana her 
zaman galebe gelecekti.

Beyinlerin işlevliğine yitirdiği, 
maddenin soluğunun kesildiği yer-
de, sema da haykıran Leyla ve me-
cnun, kerem ve aslı, Ferhat ve şirin 
nameleri şeklinde yankılanıyordu 
alın yazısı.

O, ne mâşukunu aşka, nede 
aşkı mâşuka arattığı kadar rumuz-
dan arattığı kadar ruhumuzdan 
uzaktaydı. Belki doğanın bütün 
çiçeklerinden işlemeli bir gelin ör-
tüsü ya da aydınlığı saklayan İblis 
patiskası gibi yüzümüzdeydi. Nur 
ve kandı alın yazısı…

Nefis ve ruh, Nemrut ve İbra-
him. İbrahim gibi olmalıdır alın ya-
zısı. Ateşe meydan okuyan, ateşin 
kendisinde yakacak bir şey bula-
madığı altın külçesi. Adalet ve altın. 

Adalet saf altuni yakamaz ancak 
onun pasını, küfünü ve kirini yakar 
ki; buda gerekli ve elzemdir. Kutlu 
alın yazımızı koruyacak bir siper 
olmuştur kara gecelerin karanlığını 
gölgelemekle…  

İnsanın rotasını ayarlayan eze-
li ve ebedi görevli iyilik ve kötülük 
melekleridir belki. Kim bilir belki bir 
gün gönül sevdalısı gibi atacağı ka-
ranlıktan aklığa, Aydınlığa ve düzlü-
ğe itiverir… 1982

ALIN YAZISI

Uzun yıllar radyoculuk yapan Şener İşleyen, birikimlerini kitaba dönüştürdü, Pirahen ve Rammah isminde iki kitap yazdı

Birikimleri romana dönüştü
“Pirahen” ve “Rammah” roman-

larının yazarı Şener İşleyen, Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette Yazar Şener İşle-
yen tarafından Arslan’a, “Pirahen” ve 
“Rammah” romanları hakkında bilgi 
verdi ve piyasaya yeni çıkacak kitabı 
hakkında istişarede bulundu. 

Ziyarette konuşan Yazar Şener 
İşleyen, “Çocukluktan beri yazarlı-
ğa, yazmaya ve okumaya ilgim var.  
Uzun yıllar radyoculuk yaptım. Rad-
yoda şiirlerimi ve öykülerimi seslen-
dirdim. Birçok ulusal dergide köşe 
yazarlığı yaptım. Yapmaya da devam 
ediyorum. Çevremdeki arkadaşlarım 
romanlarımı, denemelerimi ve şiirle-
rimi artık kitaplaşmasın dediler. Ben 
de öncellikle Roman yazdım. Şu anda 
Pirahen ve Rammah adında iki roma-
nı bulunmakta. Pirahen romanımda 
Hz. Yusuf ve Züleyha’nın hayatı an-
lattığım bir roman. 20 senelik kurgu-
nun ürünü bu kitap. Radyoculuk yılla-
rımda radyoda dinleyicilerime Yusuf 
suresini okurken en güzel kıssa olma-
sı beni çok etkiledi. Radyoculuk yılla-

rımdan sonra Yusuf süresi ile ilgili meal, 
tefsir ve Hz. Yusuf Aleyhisselam ilgili 
kitap var ise, peygamberimizin hadisleri 
var ise bunları aramaya koyuldum. Ve 
yine radyoculuk yaparken Züleyha isim-
li bir şiirim vardı. Onu romanlaştırmış 
oldum. 2016 yılının Kasım ayında ilk 
baskısını yaptı. 2017 yılının Nisan ayın-
da ikinci baskını yaptı” dedi. 

İkinci romanı Rammah hakkında da 

bilgi veren İşleyen, “Rammah; arapça 
bir kelime. Türkçe iki karşılığı var bu 
kelimenin. Birisi Allah’a râm olmak yani 
O’na şüphesiz kul, köle olmak anlamın-
da, bir diğer anlamı da attığını vuran. 
Ram, Arapçada ok, mızrak gibi atılan, 
fırlatılan şeylerin de genel adı. Ramah 
bunları fırlatan, Rammah da attığını vu-
ran anlamında. Ayrıca aynı kökten, mız-
rak ve ok yapan anlamına da geliyor. 

Hz. Vahşi’nin yaşamına baktığımızda 
mızrak ustası bir demirci, attığını vuran 
bir adam ve tövbesinden sonra Allah’a 
şartsız, koşulsuz kul, köle olan biri oldu-
ğunu görüyoruz. Rammah Kitabımda 
efendimiz ve Hz. Vahşi anlatıyor. Hz. 
Vahşi yazılmamış bir sahabe. Hz. Vah-
şi’de kendimizi görüyorum. Sevdiğim 
bir hocam bir sohbette asr-ı saadet ya-
şasaydınız hangi peygamber olmak is-
tersiniz dedi. O günden sonra uzun yıllar 
araştırdım ben ve kendime Hz. Vahşi’yi 
yakın buldum kendime. Romanlarımız 
Rampalı Çarşı’da bulunan kitapçılarda, 
Hacıveyiszade Cami altında bulunan 
kitap evlerinde ve internette bulunabi-
lir. Okurlarımız kitaplarımızı okudukla-
rında gerek Hz. Yusuf ile ilgili gerekse 
Kur’an’da ve hadiste geçen gerçekleri 
gerekse Hz. Vahşi ile ilgili bilgilere de-
taylı bir şekilde ulaşabilirler. Rammah 
2017 Kasım ayında çıktı.  2017 Aralık 
ayında da ikinci baskısını yaptı. Şuanda 
hızlı bir şekilde 3 romanımıza konsantre 
olduk. İnşallah 3 romanımız ile okuyu-
cularım ile kısa zamanda buluşacağım” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAŞener İşleyen

haber@konyayenigun.com
ABDURRAHİM KÜÇÜK
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Meram Belediyesi tarafından 
Ramazan Ayı boyunca ilçe gene-
lindeki mahallelerde iftar programı 
düzenlenirken, ilk programa Osman 
Gazi, Selver, Gülbahçe, Lalebah-
çe, Durunday ve Yorgancı mahalle 
sakinleri katıldı. Yaklaşık 4 bin kişi 
aynı sofrada yer alırken programa 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular ile yönetim kurulu 
üyeleri, AK Parti İl Yönetim Kurulu 
üyeleri, AK Parti Meram İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Ayşe Uçar, AK Parti 
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Musta-
fa Selman Avcı, meclis üyeleri ve 
muhtarlar katıldı.

Meram Belediyesi tarafından 
düzenlenen iftar programlarından 
bir diğeri ise Çomaklı Sosyal Tesisi 
önünde Çomaklı, Ali Ulvi Kurucu, 
Yenibahçe ve Boyalı mahalle sa-
kinlerinin katılımıyla gerçekleşti. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
iftar programında Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, masaları geze-
rek mahalle sakinleriyle sohbet etti. 

“RAMAZAN AYINA ULAŞMA 
ÖDÜLÜNÜN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ”

Ramazan’ın kardeşlik ve pay-
laşmak olduğunu belirten Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “Ra-
mazan birliktir, yardımlaşmanın ha-
tırlanması ve hatırlamakla kalmayıp 
yılın her günü unutulmaması için 
bir fırsat ayıdır. Ramazan ayı, Al-
lah’a olan kulluk vazifelerimizi, iba-
detlerimizi hatırlayıp, sürekli devam 

etmek için bir başlangıç, bir fırsat 
ayıdır. Ramazan insanlığın rehberi 
Kur’an Kerim’in, susuz toprakları 
yeşerten bereketlendiren yağmur 
damlaları gibi, çorak ve kurak gö-
nüllerimize şifa olarak indirilmeye 
başlandığı aydır.  Her yıl Ramazan 
ayına erişmek de, buluşmak da; bir 
nefesine hakim olamadığımız dün-
yada büyük bir ödüldür. Kıymetini 
bilmeli ve en anlamlı şekilde idrak 
etmeliyiz.  Ramazan-ı Şerif Alem-i 
İslama hayırlı uğurlu ve bereketli 

olsun” dedi. Başkan Toru, konuş-
masında Filistin’deki katliama da 
dikkat çekerken “Bereket, rahmet, 
iyilik ve cümle güzelliklerin vakti 
Ramazan ayında,  bir kez daha  za-
lim ve katil İsrail devletinin mazlum 
Filistinlileri, kadın, erkek, çocuk, 
genç, yaşlı demeden katledişine, in-
sanlık onurunu ayaklar altına alışına  
yüreklerimiz  kan ağlayarak tanıklık 
ediyoruz. Ama unutmasınlar Filis-
tin Halkı asla yalnız değildir. Kudüs, 
bizim için sadece bir şehir değildir. 

Dindir, imandır, davadır, simgedir, 
izzetimizdir. İslam aleminin garip-
liğinin, esaretinin, kuşatılmışlığının 
tecelligâhıdır. Dünya barışının kili-
didir” dedi. 

AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular ise vatandaşların 
Ramazan Ayı’nı tebrik ederken, “Bir 
Ramazan Ayı’nda daha sizlerle aynı 
sofrada buluşmanın sevincini yaşı-
yoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim 
olsun. Bizleri aynı sofrada buluştu-
ran Meram Belediye Başkanımıza 
teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

İSTEK VE TALEP MASASI 
OLUŞTURULDU

Meram Belediyesi tarafından 
farklı mahallelerde gerçekleştirilen 
iftar organizasyonlarında istek ve 
talep masası da kuruluyor. Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü ekipleri, mahalle sakinlerine 
yardımcı olarak istek ve taleplerini 
kayıt altına alırken uygulama vatan-
daşlar tarafından beğeniyle karşıla-
nıyor. n HABER MERKEZİ

Çumra’da mahalle iftar 
programları devam ediyor

Çumra Belediyesi tarafından 
organize edilen Ramazan ayı iftar 
yemeği programları 4.yılında da 
hergün ayrı bir mahallede devam 
ediyor.  Çumra Belediyesi tarafın-
dan ilk kez 2014 yılında başlayan 
mahallede yerinde iftar programı 
halk tarafından yoğun ilgi görmeye 
devam ediyor.Çumra Belediyesi ta-
rafından koordine edilen iftar prog-
ramlarına Çumra Belediye Başkanı 
Dr.Mehmet Oğuz, Ak Parti Çumra 
İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, Beledi-
ye meclis üyeleri ve mahalle halkı 
katılıyor.  Çumra Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Oğuz konuşmasında 
şu ifadelere yer verdi: “Elbette bu 
uygulama tek değil bir çok ilçede 
iftar programları organize ediliyor 

ama İlçemizde ilk kez kendi ma-
hallesindeki insanlarla yerinde iftar 
yapmak Çumra’da bizlere nasip 
oldu ve bizleri en az sizler kadar 
memnun etti. Katılımın bu denli 
yoğun olması da bu uygulamanın 
yerinde bir karar olduğunu göste-
riyor ve bizleri oldukça sevindirdi.” 
Çumra Belediyesi her gün ayrı bir 
mahallede Ramazan sevincini ma-
halle ile paylaşıyor bu kapsamda 
bu hafta Afşar, Cicek, Türkmenka-
rahüyük mahallerinde iftar prog-
ramlarını sürdürdü programlara 
katılan belediye başkanı Dr.Meh-
met Oğuz mahallelere yapılan ya-
tırımları anlattı ve programa katı-
lanların ramazan ayını tebrik etti.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de birlikte iftar açıldı,
Ramazan coşkusu yaşandı

Ereğli Belediyesi’nin gelenek-
sel Mahalle iftarları devam edi-
yor. Ereğli’de Ramazan coşkusu 
Yunuslu, Talatpaşa ve Camikebir 
Mahallelerinin kesiştiği nokta olan 
Devlet Su İşleri önünde düzenle-
nen iftar programıyla devam etti. 
Tam bin 725 kişilik iftar yemeği 
mahallelilere dağıtıldı. İftar prog-
ramında Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, AK Parti İlçe Yönetim 
Kurulu Üyeleri, AK Parti Kadın ve 
Gençlik Kolları Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, 
STK Temsilcileri, muhtarlar ve çok 
sayıda mahalleli yer aldı. 

Mahalle iftarlarında ilahi ve ta-
savvuf musiki ekibi, Hacivat Kara-
göz, Meddah, Osmanlı Orta Oyunu 
gösterilerinin yanı sıra Osmanlı 
Şerbet ikramı gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca Teravih Namazı sonrası ik-
ramları da vatandaşların takdirini 
topluyor. Başkan Özgüven, “Hem-
şehrilerimizle birlik ve beraberlik 
içerisinde bir Mahalle iftar sofra-
sında daha dört kuşak birarada 
iftarımızı açtık. Bu iftar programı-
mızda katkıları için İş Adamı Cem 
Akküç’e teşekkür ederiz. Rabbim 
birliğimizi ve beraberliğimizi daim 
eylesin” dedi. n HABER MERKEZİ 

Seydişehir’de Aslan Müzikali 
minik izleyicileri ile buluştu

Seydişehir Belediyesi’nin Ra-
mazan etkinlikleri kapsamında 
çocuklara yönelik hazırladığı TRT 
Çocuk ekranlarının sevilen yapımı 
Aslan Müzikali minik izleyicileri ile 
buluştu. Cumartesi akşamları ço-
cuklara yönelik birbirinden renk-
li müzikallerle, çocuklar coşkulu 
ve heyecanlı ramazan geceleri 
yaşıyor.  Farklı sorunlar için yeni 
araçlar hayal etmeden duramayan 
dedesi ve arkadaşları ile birlikte 
yaptığı icatlarının mutluluğunu ya-
şayan Aslan müzikali sahne göste-
risiyle çocuklarla buluştu.  Seydişe-
hir Belediyesi olarak Seydişehir’in 
çehresini değiştirecek çalışmalara 
imza attıklarını kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “Çocukla-

rımızın Ramazan ayındaki gülen 
yüzlerini, gözlerini görmek gerçek-
ten çok güzel. Bizim geleceğimi-
zin teminatı olan bu çocuklarımız, 
gençlerimiz kendi değerleri ile ye-
tiştikleri zaman inşallah gelecekte 
bu vatan yeşerecek. Ramazanı sa-
dece ilahilerle değil, belli bir yaşın 
üzerindekilerle kutlama değil, ço-
cuklarımızla da Ramazanın güzel-
liğini yaşamak, onlara da tattırmak 
ve kendi değerlerimizi çocuklara 
da öğretebilmek amacıyla çocuk 
müzikalleri getirdik” dedi. Müzikal 
boyunca eğlenen çocuklar, dans 
gösterilerine eşlik etti. Çocuklara 
Seydişehir Belediyesi tarafından 
çeşitli hediyeler dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek ve Kosova 
Mahallelerinde düzenlenen iftar programlarında binlerce mahalle sakini ile buluştu

‘Konya’ya hizmet etmek 
büyük bir şeref ve onur’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Kosova 
ve Bosna Hersek mahallelerinde 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen mahalle iftarlarına ka-
tılarak vatandaşla bir araya geldi.  
İlk olarak Kosova Mahallesi’ndeki 
iftarda mahalle sakinleriyle tek tek 
ilgilenen ve sohbet eden Altay, Ra-
mazan’ın birlik, dostluk ve kardeş-
lik olduğunu, aynı sofrada bir araya 
gelerek de bunun yaşatıldığını dile 
getirdi. Altay, “Komşular birbirle-
riyle kaynaşıyor, mahalle olarak bir 
araya geliyoruz. Çoluk çocuk yaşlı 
genç demeden hep bir arada olmak 
Ramazan’ın göstergesi. Uzun süre 
Selçuklu Belediye Başkanı olarak 
birlikte olduk ve hizmet etmek nasip 
oldu. Bugün desteğinizle buradan 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak hitap etmek nasip oldu. İnşal-
lah hep birlikte daha güzel işleri ya-
parız. Konya’ya hizmet etmek büyük 
bir şeref ve onur” dedi. 

Programa katılan önceki dönem 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, mahalle sakinleri-
nin Ramazan ayını tebrik ederek, 
“Konyamızda bir Ramazan-ı Şerif’i 
huzurla geçiriyoruz. İftarlarımız, 
teravihlerimiz, sahurlarımız huzur 
içinde geçiyor. İstanbul Yenikapı 
Mitinginde de yüzbinler milyonlar 
vardı. Bizler de Yenikapı ruhuna bu-
radan katıldığımızı ifade ediyor hem 

de bu mübarek ayın ve akşamların 
dünya mazlumlarının kurtuluşuna 
vesile olmasını diliyorum” diye ko-
nuştu. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı Bosna Hersek 
Mahallesi’nde özellikle gençlerle 
iftar yapmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirirken, AK Parti Kon-
ya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Murat Koru ise bu zamana kadar 
ülkemize hizmet eden kadroların 24 
Haziran’da istikrar ile yoluna devam 
diyeceğine şahit olacaklarını söyledi. 

BAŞKAN ALTAY TERAVİH SONRASI 
VATANDAŞLARLA BULUŞTU 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar 
programının ardından Selçuklu 
İbrahim Hakkı Konyalı Camii’nde 
teravih namazı sonrası cami cema-
ati ve mahalle sakinleriyle buluştu. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer ve AK 
Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ah-

met Murat Koru’nun da hazır bu-
lunduğu programda Başkan Altay, 
mahalle sakinlerinin Ramazanlarını 
tebrik etti.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerde gerçekleştirilecek olan iftar 
programlarının ilki Osman Gazi Pazar Alanı’nda gerçekleşti. 4 bin kişi iftar sevincini beraber paylaştı

Meram’da iftar sevinci 
aynı sofrada paylaşılıyor

U. İbrahim Altay Tahir Akyürek
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Konya Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği (TURİDER) üyeleri düzenlenen iftar programı ile biraraya geldi

TURİDER’den iftar
Konya Turizm ve İş Dünyası-

nı Geliştirme Derneği (TURİDER) 
üyeleri Kahvehan Premium’da dü-
zenlenen iftar programı ile biraraya 
geldi. Düzenlenen iftar programına 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, İl Kültür ve Turizm 
Müdür Yardımcısı Mehmet Yün-
tem, Konya Turizm ve İş Dünyasını 
Geliştirme Derneği Başkanı Seda 
Kuşvuran, Türk Hava Yolları Bölge 
Müdürü Ahmet Postallı , TÜRSAB 
Başkanı Kazım Yanar, SKAL Baş-
kanı Recep İşleyici, otel müdürleri 
ile çok sayıda dernek üyesi ve tu-
rizmci katıldı. Dernek başkanı Seda 
Kuşvuran, “Bu aylar birlik ve bera-
berliklerin, paylaşmaların, manevi 
ve milli duyguların en üst düzeye 
çıktığı aylar. Bu ayları fertler olarak 
olsun kurum ve kuruluşlar olarak 

olsun en iyi şekilde değerlendirmek 
lazım işte biz de buna bir şekilde 
katkıda bulunmak amacıyla, Konya 
Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme 
Derneği olarak  böyle bir iftar ye-
meği düzenledik. İftar yemeğine 
katılan herkese teşekkür ediyoruz. 
Bu tür organizasyonlar bireylerin 
kaynaşmasına vesile oluyor. Böy-
lece kardeşlik ve dayanışma ruhu 
artıyor. Bu mübarek Ramazan’ın 
önce Konya’ya sonra ülkemize ve 
bütün dünyaya hayırlı olmasını ba-
rış ve huzur getirmesini diliyoruz. 
Dernek olarak Konya’nın tanıtımına 
ve  turizmine katkı sağlamaya de-
vam edeceğiz. Konya turizmininde 
faaliyet gösteren işletmeler ve yö-
neticiler ile Konya turizmini el ele 
büyüteceğiz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Giymediğin elbiseyi getir, 
ihtiyacın varsa bedava götür’

Meram ilçesinde Uluırmak Ali 
Hoca Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Çıbuk, ‘Giymediğin elbise var-
sa getir, ihtiyacın varsa bedava 
götür’  adı altında düzenlediği 
kampanyayla, kendisine getirilen 
giyecekleri muhtarlık binası önü-
ne sererek, ihtiyaç sahiplerinin 
almasını sağlıyor. Yaklaşık 7 yıldır 
bu projeyi sürdürdüğünü belirten 
Çıbuk, “Herkes memnun kalıyor. 
İnsanlar ihtiyaç fazlasını bize ge-
tiriyor, biz de ihtiyaç sahiplerine 
veriyoruz” dedi.

9 yıldır muhtarlık yapan Mus-
tafa Çıbuk,  yıl önce ‘Giymediğin 
elbise varsa getir, ihtiyacın varsa 
bedava götür’ adı altında kam-
panya başlattı. Bu kampanyanın 
ardından mahalleliler, kullanma-
dığı yeni veya eski kıyafetlerini 
getirip muhtarlık binasına bıraktı.  
Muhtar Çıbuk da, muhtarlık bi-
nası önünde kıyafetleri serip,  ih-
tiyaç sahiplerinin istediği kıyafeti 
almasını sağladı. Kampanyanın 
ilgi görmesi üzerine aralıksız de-
vam ettirdiğini ifade eden Çıbuk,  

“İhtiyaç fazlası olan kişiler giyme-
dikleri elbiseleri bana getiriyor-
lar. Renk solması olsun, daralma 
olsun, küçük gelme olsun bu el-
biseleri bize getiriyorlar. Bizde 
buraya bırakıyoruz. İhtiyaç sahip-
leri bakıp, seçip kendilerine göre 
olanları alıp gidiyorlar. Getirirken 
para vermiyoruz, teslim ederken 
de para almıyoruz. Sadece burada 
bekliyoruz. Bizim içinde güzel bir 
çalışma” dedi.

Projeden herkesin memnun 
olduğunu belirten Mustafa Çıbuk, 
“Yaklaşık 7 yıldır bu projeyi ya-
pıyoruz. Gelen herkes memnun 
oluyor. Her taraftan gelenler var. 
Türk olsun, Suriyeli olsun gelip ih-
tiyaçlarını karşılıyor. Neye ihtiyaç-
ları varsa alıp gidiyorlar. İstedik-
lerini alabilirler. Biz karışmıyoruz. 
İnşallah vatandaşlarımız mem-
nun olmuştur. Burada ayakkabı, 
gömlek, pantolon olsun her şey 
var. Ayrıca kap kacaklarda var. 
İhtiyaç olması halinde onları da 
vatandaşlarımıza veriyoruz” diye 
konuştu. n DHA 
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‘İsrail’in katliamlarına sessiz kalınamaz’
Karatay Belediye Başkanı 

Mehmet Hançerli, Şefkat Evle-
ri’nde kalan ailelerle iftar prog-
ramında biraraya geldi. Karatay 
Şefkat Evlerinde düzenlenen iftar 
programına, Başkan Hançerli, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç, AK Parti Karatay İlçe 
Teşkilat Üyeleri, Karatay Beledi-
yesi Meclis Üyeleri, Karatay Kent 
Konseyi Kadın ve Gençlik Meclis 
Üyeleri katıldı. İftar öncesi ko-
nuşma yapan Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Ra-
mazan ayının birlik beraberlik ayı 
olduğunu ifade ederek birliktelik 
duygusunu pekiştirmek amacıyla 
aynı iftar sofrasında bir araya gel-
diklerini söyledi. Şefkat evleriyle 
ilgili ellerinden geleni yapmanın 
gayreti içerisinde olduklarını dile 
getiren Hançerli, 4 blok ve 96 

daireden Şefkat Evlerinde ikamet 
eden ailelerin her zaman yanla-
rında olduklarını belirtti. Başkan 
Hançerli, Ramazan ayının bereket 
ayı olduğunu belirterek “Bugünkü 
iftar soframızda kardeşlerimizle 
birlikte iftar etmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz” dedi. Ramazan ayı içe-
risinde dar gelirli ailelerin elinden 
daha fazla tuttuklarını vurgulayan 
Başkan Mehmet Hançerli, özel-
likle çocuklara bayramlık sevinci-
ni yaşatmanın önemine değindi. 
Başkan Hançerli, Belediye Meclis 

Üyeleri ve Kent Konseyi Üyeleri-
nin iftar saatlerinde ihtiyaç sahibi 
ailelerle bir araya geldiğini belirtti. 

Başkan Hançerli ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan et-
mesinin ve ABD Büyükelçiliğini 
Tel-Aviv’den Kudüs’e taşımasının 

büyük bir provokasyon ve had bil-
memezlik olduğunu dile getirdi. 
Başkan Hançerli mübarek Rama-
zan ayı arifesinde gerçekleştirilen 
bu kirli oyunu protesto eden sivil 
halkın üzerine ateş açarak dünya 
kamuoyunun gözleri önünde in-

sanlık suçu işleyen İsrail’in katli-
amlarına sessiz kalınamayacağını 
söyledi. Başkan Hançerli “Lideri-
miz ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan yerli ve 
milli duruşuyla Türkiye düşman-
larına ve Müslüman kanı akıtan 
Siyonistlere meydan okuyor” dedi.

 AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise, Ramazan ayına 
ulaşmanın mutluluğunu yaşadık-
larını ifade ederek, Ramazan ayı-
nın manevi ikliminde birlik ve be-
raberlik sofralarında buluştuklarını 
söyledi.  İftar yemeğinin ardından 
ailelerle sohbet eden Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
çocuklara çeşitli hediyeler verir-
ken Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclis Üyeleri de Şefkat 
Evlerinde kalan ailelere gıda pake-
ti dağıttı. n HABER MERKEZİ

19 Mayıs törenlerinde konuşan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer Ersöz, “Bizi biz 
yapan tarihimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi de asla unutmamalıyız” diye konuştu 

‘Değerlerimizi 
unutmamalıyız’

Konya’da 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
coşkuyla kutlandı.

Atatürk Anıtı’na çelenk su-
numuyla başlayan tören, Gençlik 
Yürüyüşü’nün ardından Kültür 
Park’ta devam etti. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasından 
sonra çeşitli gösteriler sunuldu. 
Günün anlam ve önemini belirten 
şiirlerin okunmasının ardından, 
öğrenciler spor gösterileri sundu. 
Program uluslararası spor yarış-

malarında dereceye giren öğren-
cilere ödüllerinin verilmesi ile son 
buldu. Konya, Karaman, Aksaray 
ve Afyonkarahisar’da, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı düzenlenen törenlerle 
kutlandı.

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Müdürü Ömer Ersöz’ün, Anıt 
Meydanı’na çelenk sunmasıyla 
başlayan etkinliklerde, çok sayıda 
öğrenci ve vatandaş, Büyükşehir 
Belediyesi Bando Takımı eşliğinde 

Kültür Park’a yürüdü.  Ersöz, bura-
da yaptığı konuşmada, Türk mille-
tine giydirilmek istenen esaret zin-
cirinin kırılması için bir mücadele 
başlatıldığını söyledi. Hedefleri olan 
Türkiye’de, dünyanın lider ülkeleri 
arasındaki yerini alması için üreten, 
araştıran ve teknolojiyi takip eden 
bireylere ihtiyaç duyulduğunu an-
latan Ersöz, “Bizi biz yapan tarihi-
mizi, kültürümüzü ve değerlerimizi 
de asla unutmamalıyız. Birlik, be-
raberlik ve kardeşlik duygularımızı 

da unutmamak gerekir. Bu millet, 
15 Temmuz hain darbe girişimine 
karşı 98 yıl önce olduğu gibi karşı 
durmuştur” diye konuştu.

Şiirler ve günün önemini anla-
tan kompozisyonların okunmasının 
ardından öğrenciler gösteri sundu. 
Etkinliğe Vali Yakup Canbolat, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Cumhuriyet Başsav-
cısı Bestami Tezcan ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
n AA

CHP’den 19 Mayıs’ta Bayraklı Yürüyüş
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı kutlama-
ları çerçevesinde Anıtta biraraya 
gelen CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, İyi Parti Konya İl Başkanı 
Mustafa İnci, sivil toplum kuru-
luşları başkanları ve üyeleri çelenk 
sunumu yaptı. Çelenk sunumunun 
ardından birlikte Kültür parktan 
başlayan ve Gedavet Parkında sona 
eren Bayraklı Yürüyüş gerçekleştir-
diler. Kültürpark’ta başlayan Bay-
raklı Yürüyüş öncesi cumhuriyeti-
mizin kurucusu M. Kemal Atatürk, 
silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz 
için Saygı Duruşu yapılarak, İstiklal 
Marşı okundu. CHP Konya İl Baş-
kanı Barış Bektaş, Bayraklı Yürüyü-
şün OHAL’e takıldığını belirterek, 
“Bayraklı Yürüyüşümüzü buradan 
başlattık. Anıt alanında tamamlaya-
caktık. Fakat OHAL’e takıldığı için 
Gedavet Parkında bitireceğiz. Bu-

gün 19 Mayıs’tır. Bugünün anlamı 
büyüktür. Antiemperyalist müca-
delenin başlatılıp, özgürlüğümüze 
ve bağımsızlığımıza kavuşmamızı 
sağlayan 19 Mayıs Bayramı ve Ata-
türk’ü anma günüdür. Gücünüz 
yetiyorsa bayram kutlamalarını kal-
dırın ya da Atatürk’ü ağızlarınızdan 
düşürmeyin. Önderimiz ve lideri-
miz Mareşal Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir diyor. Bizlere akıl ve bi-
limi yol gösterdi.  Bu milleti alan-
larda böldüler. Siyaseten ayrı diye 
kimse vatan haini değildir. 24 Ha-
ziran’dan sonra 19 Mayısları şenlik 
haline getireceğiz. Halkımızın, Türk 
gençliğinin bayramını kutluyorum” 
dedi. Konuşmanın ardından Kültür 
Parktan başlayan Bayraklı Yürüyüş 
Gedavet parkında söyleyen marşlar-
la sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Bir zamanlar 19 
Mayıs sadece bayram-
dı. 

Gençler yıl boyu 
bayrama hazırlanır, 
sportif aktiviteler yapı-
lır ve sonraki bayrama 
kadar gençlik pek gün-
demde olmazdı.

Ben de 19 Mayıs 
Bayramlarında bütün 
sporlara aktif olarak 
katılan gençlerden biriydim. Zevkle 
ve isteyerek katılırdım. Gençliğimin 
dinamiğini becerilerimi sergileyebile-
ceğim, çok nadir aktif yerlerden birisi 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramları 
idi.

O zaman bugün 19 Mayıs kalk-
masın diyen birçok arkadaşım, bu 
aktivitelere katılmamak için çeşitli 
sebeplerle bahaneleri vardı.

Gerçi şimdi de Bayrama ne oldu 
diyen pek kalmadı.

Artık çoluk çocuk kendiliğinden,  
19 Mayıs’ta Bayramlara büründü. 
Artık halkımız kendiliğinden bayram 
için etkinlikler yapıyor.

Anıtkabir ziyaretleri,  konserler,  
sempozyumlar, panellerle üstelik 
gençlerin kendi katılımları ile 19 Ma-
yıs Bayramı yaşamın içinde bizzat 
kutlanıyor.

Anayasa hocamız Mümtaz Soy-
sal Milliyetteki köşesinde 19 Mayıs 
bayramları ile ilgili bir yazısında;

Bu bayramın sadece zorunlu 
sebeplerle okul gösterilerinden iba-
ret olmaktan çıkarılmalı. Gençlerle 
beraber sempozyumlar, paneller 
olimpiyatlar gençlerin başarılarının 
kutlandığı törenler, gençlerin her 
türlü beceri ve yeteneklerini göste-
rebilecekleri bilimsel, sanatsal etkin-
liklerle gençleri hayata hazırlamalıyız 
diyordu. 

O yazıyı okuduğumda işte bu de-
miştim, hayıflanarak.  Hep de bunu 
savundum.

Üniversiteye girince Özdemir 
Akmut hocama sormuştum;  hocam 
bizler niye  değişik aktiviteler yapmı-
yoruz diye;

  Hocam; Tevfik bu tip organi-
zasyon yapan hocaları içeri atıyorlar, 
ben yalnızım demişti.

Koca üniversite bir Lise ayarında 
içi boşaltılmış sadece öğretim yapı-
lan bir hale sokulmuştu.

Gençler hayatın içinde korkulan 
kontrol edilmesi gereken bir varlık 
gibi toplumda yer alıyordu.

Lise yıllarım çok aktif geçmiş biri 
olarak hayal kırıklığı ile üniversiteyi 
okudum.

İşletme okuyordum ama kendi 
tecrübem ve girişimciliğim dışında 
üniversite ile ekonomik hayat arasın-
da neredeyse hiçbir bağ yoktu.

Tamer Hocamın davet ettiği yö-
neticiler de olmasa iş hayatının ger-
çeklerine hepten yabancı olacaktık.

Derslerimi dinlerken ve çalışır-
ken aklımda sadece esnaf olan ba-
bamın yanında gördüklerimi hayal 
ederek teorileri bir nebze somutlaş-
tırıyordum.

Şimdi gençler çok azınlıkta da 
olsa şirketlerle, iş hayatı ile daha bir 
iç içe.

Şimdi gençler arkadaşları ile  
windovs’u kuran Bill Gates’i tanıdı-
lar, Apple’ın kurucusu  StevJobs’u 
tanıdılar.

Artık gençlerin önü açılırsa, ya da 
önünü açabilecekleri imkânlar olursa 
dünyayı değiştirebilecekleri projelere 
imza atabileceklerini her genç somut 

olarak biliyor.
Uluslar arası Bilim 

olimpiyatlarında  genç-
ler  yarışıyor, ödüller 
alıyor.

Gençlerin ulusal 
münazara kulüpleri var. 
Münazara ligleri var.

Derneklerle hayatın 
tam merkezinde yaşa-
mı etkileyecek çok gü-
zelprojeler yapıyorlar.

Devlet ve şirketler de artık genç-
lere karşı daha sıcak. Onlara yatırım 
yapmanın gelecek olduğu bilinci 
kurumsal olarak zihinlerde yeşeriyor.

İlk açıklanan Milletvekili aday lis-
tesi MHP’nin,   adayları arasında lise 
ve üniversite öğrencileri var. Eminim 
diğer partilerin de listesinde adaylar 
olacak.

Neden olmasın 600 milletvekili 
içinde 15 tane vekil neler yapamaz.

Münazara grupları, derneklerde 
çalışan gençlerin içinde bugün mec-
liste olan en az 150 milletvekilinden 
çok daha iyi projeler üretebilecek 
gençler var.

Ne genç girişimciler erken yaşta 
fabrikaların yönetiminde görev alı-
yor.

Artık devlet başkanları yaşlılar 
değil.

Dünya devi Fransa’yı yöneten 
Macron 40 yaşında. Bizim çok daha 
genç 32 yaşında bakanımız Ali Baba-
can Parti kurucu üyesi idi.

Şimdi bizlerin yapması gereken 
gençlerin elinden tutmak, onların 
önünü açıcı kararlar almak, onların 
kendilerini bulabilecekleri, yetenek-
lerini paylaşabilecekleri ortamlar ha-
zırlamak.

Bunu üniversitelerde hocalar 
yapabilir mesela.  Daha üniversite-
de iş hayatı, bilimsel dünya ile ortak 
projelerde öğrencilerin yer alması 
sağlanabilir.

Hükümetler gençlerle işbirliği 
yapan birlikte proje üreten firmalara 
teşvik verebilir.

Sanayi odaları, Ticaret odaları 
OSB’ler gençlerin proje yapabilecek-
lerikapıları açarlar. Mesela Fuarlarda 
ilgili bölümün genç projeleri ödüllen-
dirilebilir.

Bununla ilgili üniversiteler ile be-
raber yarışmalar düzenleyebilir.

Şirketler üniversite öğrencilerini, 
sorun yaşadıkları alanlarda çözüm 
proje üretmeleri konusunda öğren-
cilerden faydalanabilir.

Meslek liselerindeki öğrencilere 
sürekli aynı projelerin yanında sıra 
dışı projelerle de iş hayatına hazırla-
yabilirler

Hem belki bilgisayarlarda oyun 
müptelası olmuş gençlere projeler 
yaptırarak  hayat içinde levelatlama-
ları, yaşam için bonus kazanmaları 
sağlanabilir.

Sanal ortamda yapmış oldukları 
sayıların çok daha gerçeğini hayatta 
yapmaları sağlanabilir.

Yani yaşamı bir strateji oyunu 
olarak algılamaları sağlanabilir.

19 Mayıs  Gençlik ve Spor Bay-
ramı   gençliğe hediye edilirken onlar 
kuru kuru eğlensin diye hediye edil-
medi. Muasır medeniyetin  yollarının 
taşları döşensin diye hediye edildi.

19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a 
çıkarken sadece bir millet kurtulmadı 
insanlığı kurtaracak bir  gençliğe bir 
millet de hediye edildi.

Gençlik ancak böyle küresel  ya-
şamın merkezinde, muasır medeni-
yetin yolunda yürüyebilir.

19 MAYIS, GENÇLİK  VE KÜRESEL YAŞAM

haber@konyayenigun.com
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Beyşehir’de, arıcılık eğitimini başarıyla 
tamamlayan çiftçilere yürütülen proje 
kapsamında bal kovanı ve ekipmanı desteği 
sağlandığı bildirildi. Akçabelen Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünü-
var, yaptığı yazılı açıklamada, Kooperatif ve 
Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından yürütülen “Beyşe-
hir’de Çiçeklerin Aşığı Çoğalıyor” Projesi 
kapsamında yerleşim merkezinde arıcılık 
eğitimini başarı ile tamamlayan 24 çiftçiye, 
5’er adet bal kovanı ve ekipmanı desteği 
sağlandığını belirtti. n AA

Çeltik’te meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi öldü, 1 kişi yaralandı.  Kaza, Çeltik ilçesi 
Küçükhasan Mahallesi ana yol kavşağın-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
motosikletle seyir halinde olan Uğur U. ve 
eşi Çiğdem U. Küçükhasan Mahallesi kav-
şağında bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın 
etkisiyle motosikletten fırlayan çiftlerden 
Uğur U. yaralanırken, eşi Çiğdem U. olay 
yerinde hayatını kaybetti.
n İHA

Arıcılara kovan 
ve ekipman desteği

Çeltik’te trafik
kazası: 1 ölü

Hüyük’te Beyşehir Gölü’nde avlanma yasağına rağmen 
yasa dışı bir yöntem olan suya elektrik akımı vererek balık 
avı yaptığı öne sürülen 2 kişiye toplam 10 bin 644 liralık 
idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
Gölü’ne sahili olan Hüyük ilçesine bağlı Tolca Mahallesi kı-
yısındaki avlak sahada kaçak olarak su ürünleri avı yapıldığı 
ihbarı üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri koruma kontrol 
görevlileri, durumu Hüyük ilçesi Kıreli Jandarma Karakol 
Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Kapalı kasa kamyonet-
te yapılan kontrolde çuval içerisinde 7 adet sazan, 6 adet 

levrek (sudak) balığının yanı sıra, bir çanta ve poşet içeri-
sinde elektroşokla balık avında kullanılan invertör cihazı, 
tepe lambası, akü bağlantı kabloları ele geçiren ekipler, ar-
dından kıyıya yanaşan balıkçı teknesini inceledi. Teknede 2 
adet akü, balık toplama kepçesi ve 600 metrelik misine ağı 
tespit eden ekipler, suçüstü yakaladıkları O.A. ve H.A.’ya 
Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten kişi başı 5 bin 322 
lira olmak üzere toplam 10 bin 644 lira idari para cezası 
kesti. Ekipler, balık avında kullanılan malzemeler ile yasak 
zamanda yasa dışı yöntemlerle avlandığı belirlenen tatlı su 
balıklarına ise el koydu. n İHA

Elektroşokla ava 10 bin 644 lira ceza

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade’ye, Yön-
tem Koleji İdarecileri iadeyi ziyarette 
bulundu.Geçtiğimiz haftalarda Yön-
tem Kolejiyle KTO Karatay Üniversi-
tesi arasında yürütülen KodlaKonya 
Projesi Siber Güvenlik Eğitimleri 
Sertifika Programı için Yöntem Ko-
lejine gelen KTO Karatay Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade’ye iadeyi ziyarette bulunan 
Yöntem Koleji Okul Müdürü Meh-
met Tekin, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Özgür Pazarcı ve Serdar Akar, ilgi ve 
yakınlıklarından dolayı Rektör Bay-
ram Sade’ye teşekkürlerini iletti. 

Ziyarette KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade genç ve profesyonel bir yapı-

ya sahip Yöntem Koleji idarecileri-
ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederek, “Yöntem Kolejini Konya’ya 
farklı bir eğitim konsepti kazandı-
ran okullarımızdan birisi olduğu için 
destekledik. Üniversitemizin Siber 
Güvenlik topluluğuyla KodlaKonya 
Projesi’nde Yöntem Kolejiyle işbirliği 
yapmaktan mutluluk olduk. Bu tür 
projelerde Konya’daki okullarımızla 
işbirliğimiz sürdüğü gibi, Yöntem 
Kolejiyle de işbirliğimiz sürecektir” 
dedi. Yöntem Koleji Yönetim Ku-
rulu Üyesi Serdar Akar’ın KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade’ye ahirobot projesi 
çalışmasının protokolüne ilişkin bir 
dosya vermesiyle ziyaret sona erdi.
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Mevlana Müzesi’nde 
Ramazan yoğunluğu

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
türbesinin bulunduğu Mevlana 
Müzesi’nde, ramazan ayının gel-
mesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşa-
nıyor.

Her yıl Mevlana’nın “Ne olur-
san ol yine gel” çağrısına uyarak 
dünyanın dört bir yanından gelen 
turistlerin ziyaret ettiği Mevlana 
Müzesi, tarih, kültür ve inanç turiz-
mi açısından önemli bir potansiyeli 
barındırıyor.

Geçen yıl İstanbul’daki Topka-
pı ve Ayasofya müzelerini de geçe-
rek 2 milyon 480 bin 433 kişiyle en 
çok ziyaretçiyi ağırlayan, bu yılın ilk 
dört ayında da 717 bin 158 kişinin 
ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, ra-
mazan ayında da ilgi odağı olmaya 
devam ediyor.

“RAMAZAN AYINDAKİ ZİYARETÇİ 
SAYIMIZ GÜN GEÇTİKÇE 

ARTMAKTADIR”
İl Kültür ve Turizm Müdürü 

Abdüssettar Yarar, Mevlana Mü-
zesi’nin her yıl yerli ve yabancı 
milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını 
söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle zi-
yaretçi yoğunluğunun arttığını be-
lirten Yarar, şöyle konuştu:

“Ramazan iklimini yaşadığımız 
bugünlerde gerek yerli gerekse 
yabancı binlerce ziyaretçi manevi 
duygularını en iyi yaşayabilecek-
leri yer olarak Mevlana Müzesi’ne 
geliyor. En çok ziyaretçiyi de başta 
Çin, Kore ve Japonya olmak üzere 
Uzakdoğu ülkelerinden alıyoruz. 
Yılın ilk dört ayındaki ziyaretçi akı-
nı ramazanda da hız kesmeden de-
vam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da ramazan ayındaki ziyaretçi 
sayımız gün geçtikçe artmaktadır. 
Ramazanın son günlerine, yani 
Kadir Gecesi’ne doğru ziyaretçi sa-
yımız çok ciddi oranda artacaktır.”

Mevlana Müzesi’ne ilk kez ge-
len Çinli turistlerden Yıjeı Feng, 
müzenin beklediğinden çok daha 
güzel bir atmosfere sahip olduğu-

nu anlattı.
Feng, “Buraya ilk defa geliyo-

ruz. Çok güzel bir atmosfer var. 
Buranın özellikle yaşamını, kültü-
rünü ve İslamiyet hakkındaki gö-
rüşlerini merak ediyorduk. Bizim 
ülkemizde de Müslümanlar yaşı-
yor. Onları görünce kendimi çok 
farklı hissettim. Çok güzel bir kül-
türe sahip olduklarını öğrendim. 
Açıkçası bu kadar güzel bir yere 
geleceğimi tahmin etmiyordum.” 
diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Ankara’dan 
gelen Burak Aydın da ramazanda 
Mevlana’nın manevi gölgesi altın-
da olmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, “Buraya ilk 
defa geliyorum. Bu ilki de ramazan 
ayında yaşamış olduk. Ramazana, 
Hazreti Mevlana’nın manevi huzu-
runda başlamak güzel bir duygu.” 
ifadelerini kullandı.

Konya’nın merkez Karatay il-
çesinde yer alan Mevlana Müze-
si’nin bulunduğu alan, Selçuklu 
Sultanı Alaeddin Keykubad tara-
fından Mevlana’nın babası Baha-
eddin Veled’e verildi.

Mevlana, “Düğün gecesi” 
olarak adlandırdığı Şeb-i Arus’ta 
hayata gözlerini yumunca, baba-
sı Bahaeddin Veled’in de metfun 
bulunduğu yere defnedildi. Oğlu 
Sultan Veled, çevresindekilerin 
Hazreti Pir’in mezarının türbe ya-
pılması isteğini kıramadı. Mevla-
na’nın mezarının üstünde yer alan 
“Kübbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)” 
yaptırıldı.1926’da “Konya Asar-ı 
Atika Müzesi” adı verilen Mevlana 
Dergahı ve Türbesi, 1954’te yapı-
lan düzenlemeyle “Mevlana Müze-
si” olarak ziyarete açıldı.

Ramazan ayı boyunca ziyaretçi 
yoğunluğunun yaşandığı Mevla-
na Müzesi ve yanındaki Mevlana 
Meydanı, bu yıl da binlerce kişiyi 
Kubbe-i Hadra’nın manevi atmos-
feri altında buluşturuyor.
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Konya Ereğli Yolu üzerinde yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alana yapılması planlanan yeni cezaevi kam-
püsünün ihalesi “yüksek bedel” gerekçesiyle iptal edildi. Projenin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor 

Cezaevi projesi iptal!
Konya’da uzun süredir konuşu-

lan yeni cezaevinin projelendirilmesi 
gerçekleştirilmişti. Ancak bazı ne-
denlerden dolayı Adalet Bakanlığı 
yeni cezaevinin projesinin ihalesini 
iptal etti. Cezaevi projesinin akıbeti-
nin ne olacağı ise henüz bilinmiyor. 

Konya merkezde şuanda yarı 
açık ve Kapalı Cezaevi (E Tipi) olmak 
üzere 2 cezaevi bulunuyor. Ancak 
her iki cezaevi de şuanda kapasite-
lerinin çok üstünde mahkum bu-
lundurduğu için yeni bir cezaevinin 
de yapılması gündeme gelmişti. 
Konuyla ilgili Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’nın 
yaptığı çalışmalar sonucu Konya 
Ereğli Yolu üzerinde yaklaşık 2 mil-
yon metrekarelik bir alanın hazine-
den tahsisi sağlanarak, kompleks bir 
cezaevinin projesi yapılmıştı. İhale 
aşamasına gelen projenin Adalet 
Bakanlığı’nca ihalesinin “yüksek 
bedel” gerekçesiyle iptal edildiği be-
lirtildi. Yeni cezaevinin akıbetinin ne 
olacağı bilinmezken, Konya’ya yeni 
cezaevi yapılmasının ise şart olduğu 
belirtiliyor. 
KAPASİTENİN 3 KATI MAHKUM VAR!

Konya Baro Başkanı Mustafa 
Aladağ, Konya Ereğli yolu üzerine 
yapılması düşünülen yeni cezaeviyle 
ilgili önemli bilgiler verdi. Konya’nın 
her geçen gün büyüyen bir şehir ol-
duğunu belirten Aladağ, büyümeyle 
birlikte nüfusun da arttığını dile ge-
tirdi. Buna bağlı olarak ihtiyaçların 
da arttığını vurgulayan Aladağ, “ 
Nüfus arttıkça üzülerek söylemek 
gerekir ki suç oranlarında da artış-
lar yaşanıyor. Suçun olduğu, yargı-
lamanın olduğu yerde, bu cezaların 
infaz edileceği kurumlar zaruret 
arz ediyor. Bunun için baktığımızda 
hali hazırda Kapalı Cezaevimizde 
şuanda kapasitesinin 3 katında bir 
mahkum bulunuyor.  Yarı açık ceza-
evimizde aynı şekilde. E Tipi Kapalı 
cezaevinin kapasitesi 600-650 iken, 
bugün bin 750 civarında hükümlü 
bulunuyor. Takdir edersiniz ki fiziki 
olarak bir zorunluluk var. Onun için 
yeni cezaevine bir ihtiyaç var, zaru-
riyet var” dedi. 

İHALE İPTAL, YENİ İHALE 
SÜRECİ ŞİMDİLİK YOK

Konya’daki bu ihtiyaçların göz 
önünde bulundurularak çalışmalar 
yürütüldüğünü söyleyen Başkan 
Aladağ, bu konuda ciddi bir aşa-

manın da kaydedildiğini dile getir-
di. Ereğli Yolu üzerinde büyük bir 
alan yeni bir cezaevi kampüsü için 
hazineden tahsisinin sağlandığı-
nı hatırlatan Başkan Aladağ, şöyle 
devam etti, “Projesi şekillenmişti. 
Düşünülen çok büyük bir kampüs-

tü. Lojmanlar, sosyal donatıların, 
ibadethanenin olduğu, yarı açık ve 
kapalı olmak üzere cezaevlerinin 
olduğu büyük bir kampüsten söz 
ediyoruz. Hatta açık cezaevinde 
kalan insanların topluma yeniden 
kazandırılması, meslek edindirilme-
si amacıyla tarım ve hayvancılıkla 
ilgili çok ciddi imkanların olduğu bir 
projeydi. İhaleye çıkarıldı fakat yük-
sek bedel nedeniyle ihale iptal edil-
di. Edindiğimiz bilgiye göre yeni bir 
ihale süreci şuanda gündemde yok.
Zannedersem projenin bütçesinde 
bir küçülmeye gidilecek. Ancak şu-
anda masada ihaleye çıkarılmasıyla 
ilgili bir durum şimdilik söz konusu 
değil. Malum seçim sürecine de gi-
rildi. Bu anlamda, yeniden bu çalış-
ma ne zaman gündeme gelir henüz 
bir bilgi söz konusu değil.”
GERÇEĞİ GÖRMEZDEN GELMEYELİM

Cezaevi gibi konularda vatan-
daşların hassasiyetinin olduğu-
nu dile getiren Aladağ, önemli bir 

konuya da dikkat çekti. Toplu bir 
şekilde yaşamanın bazı sonuçları 
doğurduğunu bu sonuçların da ge-
reğini yapmanın gerekli olduğunu 
belirten Aladağ, “Büyük bir cezaevi 
var ise Konya’da çok fazla suç işle-
niyor sonucu çıkmasın. Bugün için 
cezaevimizin yeterli olmamasından 
dolayı hüküm giyen her sanık başka 
bir cezaevine nakledilmek zorunda. 
Başka bir cezaevi demek o mahku-
mun ailesinin, yakınlarının oralara 
taşınması demek. Bu durum aileye 
maddi ve manevi anlamda bir yük. 
Bunu da düşünmek gerekiyor. Yani 
büyük bir cezaevinin yapılması, bu-
rada çok fazla suç işleniyor sonucu 
çıkarmasın. Böyle bir durum söz ko-
nusu olamaz. Biz suçu nasıl önleye-
bilir, nasıl önüne geçebiliriz bunun 
planlamasını yapmamız gerekiyor. 
Bu anlamda Konya’da cezaevi yapıl-
ması elzemdir” değerlendirmesinde 
bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

KTO Karatay’a Yöntem’den ziyaret

Mustafa Aladağ



Türkiye’nin ülkesinde büyük bir devlet olarak görüldüğünü belirten Moro-Filipinli 
Mohamad Homdan Macabangin, “Filipinler’de Türkiye en güçlü Müslüman ülke olarak 

görülüyor. Türkiye’ye gelince buna bizzat kendim de şahit oldum” dedi

‘İslam dünyasının 
kalesi; Türkiye!’

Misafir Öğrencilerle Ramazan 
Söyleşileri sayfamızın bugünkü ko-
nuğu Moro-Filipinler’den Mohamad 
Homdan Macabangin. Yaklaşık 3 
yıldır Konya’da eğitim gören Ma-
cabangin, Selçuk Üniversitesi’nde 
Bilgisayar Mühendisliği okuyor. 
Moro-Filipinler’in yüzyıllar boyun-
ca çeşitli ülkelerce baskı gördüğünü 
anlatan Macabangin, ülkesindeki 
Müslümanların bu nedenle daha 
önceleri zorluklar yaşadığını söyledi. 
Ancak şuan daha rahat olduklarını 
ve İslam’ı güzel bir şekilde yaşamaya 
başladıklarını dile getiren Macaban-
gin, Türkiye hayranlıklarına da de-
ğindi. Filipinler’de Türkiye’nin İslam 
dünyasının en güçlü ülkesi olarak 
görüldüğünü bu nedenle de eğitim 
görmek için Türkiye’yi tercih ettiğini 
belirten Macabangin, Konya’da ol-
maktan çok mutlu olduğunu söyledi. 

FİLİPİNLER’İN 
YÜZDE 15’İ MÜSLÜMAN 

Filipinler hakkında bilgi veren 
Mohamad Homdan Macabangin, 
ülkesinin Asya’nın Güneybatısında 
yer aldığını söyledi. Malezya, Endo-
nezya, Çin ve Vietnam gibi ülkele-
rin Filipinler’in komşusu olduğunu, 
Filipinler’in adalardan oluştuğunu 
belirten Macabangin, “Filipinler’i bu 
ülkelerden ayıran bir özellik var o da 
Hıristiyan bir ülke olması. Komşu 
ülkelerden Malezya ve Endonezya 
Müslüman bir ülke. Çin ve Vietnam 
ise Budist bir ülke. Ama Filipinler 
Hıristiyan bir ülke. Filipinler adalar-
dan oluşan bir ülke. 7 bin 107 ada 
bulunuyor Filipinler’de. Filipinler’de 
Müslümanların oranı yüzde 15. Fi-
lipinler’in nüfusu 105 milyon” diye 
konuştu. 

‘ÇOK BASKILAR YAŞADIK’ 
Filipinler’in bazı sorunlar yaşadı-

ğına dikkat çeken Macabangin, bun-
lardan birinin uyuşturucu olduğunu 
söyledi. “Filipinler’de çok fazla uyuş-
turucu var” diyen Macabangin, bir 
diğer sorunun da baskılar olduğu-
nu söyledi. Filipinler’in çok baskılar 
gören bir ülke olduğunun bilgisini 
veren Macabangin, şu bilgilere yer 
verdi, “Filipinler baskılar yaşayan bir 
ülke. Bu baskılar 1521’de başladı. 
Bu tarihle İspanyollar geldi. Daha 
sonra Amerika geldi. Daha sonra 
Japonya geldi. Bu nedenle çok bas-
kılar yaşadık. Özellikle Müslüman-
lar çok büyük baskılar gördü. Ama 
son yıllarda bu baskılar azaldı. Artık 
Müslümanlar daha rahatlar. Ezan 
okunabiliyor, Müslümanlar rahatça 
ibadetlerini yerine getirebiliyor.”
TÜRKİYE’DE OLMAKTAN MUTLUYUM 

Türkiye sevgisini anlatan Ma-
cabangin, Filipinler’de Türkiye’nin 
çok güçlü ve güzel bir ülke olarak 
bilindiğini dile getirdi. Türkiye’nin 
Filipinler’de birçok yardımlarda bu-
lunduğunu söyleyen Macabangin, 
sözlerine şöyle devam etti, “Filipin-
ler’de İftar sofraları kurulur. Prog-
ramlar gerçekleştirilir. En yaygın 

da Türkiye’nin programları. Türki-
ye orada birçok program yapıyor. 
Bundan dolayı çok mutlu oluyoruz. 
Orada Türkiye sayesinde iftar sof-
ralarında buluşabiliyoruz. Biz Tür-
kiye’yi çok severiz. Aslında Malezya, 
Japonya gibi ülkelere de gidebiliriz 

eğitim görmek için. Ama biz Türki-
ye’yi tercih ediyoruz. Çünkü Filipin-
ler’de Türkiye en güçlü Müslüman 
ülke olarak görülüyor. Türkiye’ye 
gelince buna bizzat kendim de şahit 
oldum. Bu yüzden Türkiye’ye gel-
mekten oldukça mutluyum. Türk in-
sanını çok seviyorum. Özellikle Kon-
yalıları çok seviyorum. Konya diğer 
şehirlere göre farklı bir şehir. Türki-
ye’nin farklı şehirlerine gittim. Ama 
gerçekten Konya bir başka. Burada 
farklı bir manevi hava bulunuyor. 
İslam burada daha güzel yaşanıyor. 
Her yerde camiler var, dolup taşıyor 
camiler. Burada yardımlaşma, da-
yanışma daha fazla. Birçok dernek-
ler, vakıflar var. İnsanlara yardımda 
bulunuyorlar. Aç olan biri her yerde 
yemek yiyebiliyor. Cömert insanlar 
burada çok fazla. Bu yüzden Kon-
ya’yı çok seviyorum. Türklerden çok 
şey öğrendik, öğrenmeye de devam 
ediyoruz.”

TÜRKİYE İSLAM DÜNYASINA 
KATKI SAĞLIYOR 

Konya’da geldiğinden beri bir-
kaç Ramazan yaşadığını, Konya’nın 
Ramazanlarda farklı bir havaya bü-

ründüğünü anlatan Macabangin, 
“Burada Ramazan’lar daha güzel. 
Filipinler’den daha fazla program 
yapılıyor burada. İftarlar yapılıyor. 
Konya’nın Ramazan’da manevi ha-
vası da bir başka oluyor. Şehir çok 
güzel bir havaya bürünüyor” dedi. 
Türkiye’deki birlik ve beraberliğe 
de dikkat çeken Macabangin, şöyle 
devam etti, “Burada birlik beraberlik 
çok fazla. Türkiye bu anlamda birinci 
sırada diyebiliriz. Çünkü FETÖ’nün 
darbe girişimi yaptığından bura-
daydım. Orada gördüm Türklerin 
ne kadar bir ve beraber olduğunu. 
Ben çok şaşırdım. Bu ülke bu kadar 
mı birleşiyor? Ülkesi için insanlar 
birlikte oldu ve bu çok güzel. Biz 
Filipinler’de Müslümanlar olarak bu 
kadar birleşemiyoruz. Türkiye’nin 
İslam dünyasına olan katkısı da bu 
anlamda çok fazla. İslam dünyasını 
bir ve beraber olmak üzere biraraya 
getirmeye çalışıyor. Hemen hemen 
her Müslüman ülkeye yardımlar 
götürüyor. Bu nedenle Türkiye’nin 
İslam dünyasına olan katkılarını çok 
seviyorum ve takdir ediyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Filipinler’den gelerek Konya’da eğitim 
gören Mohamad Homdan Macabangin, 

Türkiye, Konya ve Filipinler üzerine 
önemli noktalara değindi.
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Pavelka 3 yıl daha 
Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, David Pavelka ile 3 yıllık yeni sözleşme 
imzaladı. 

Kasımpaşa, tecrübeli oyuncusu David Pavelka ile 3 
yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kasımpaşa kulübünden 
yapılan sözleşme ile ilgili şu ifadelere yer verildi; 

“Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyun-
cumuz David Pavelka, Kemerburgaz Tesislerimizde 
Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin’in de hazır bu-
lunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa-
mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.” 
n İHA

Erzurumspor 17 yıl sonra 
yeniden Süper Lig’de

Süper Lig’e 2000-2001 yılında veda eden Erzu-
rumspor, 17 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkmanın se-
vincini yaşıyor. 

Erzurumspor, Süper Lig’den düştükten sonra çok bü-
yük sıkıntılar yaşadı. 2001-2002 sezonunda Süper Lig’e 
çıkma şansını son haftalarda kaybeden Erzurumspor, gir-
diği ekonomik krizden kurtulamayarak ertesi sezon 2. Lig 
B Kategorisi’ne düştü. 2010 yılında da liglerden çekildi. 
Ekonomik sorunları nedeniyle Erzurumspor’un liglerden 
çekilmesinin ardından amatör liglerde mücadele eden 
Erzurum Büyükşehir Belediyespor’un 3. Lig’e çıkarılması 
için çalışmalar başlatıldı ve 2012 yılında Erzurum Büyük-
şehir Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi’nden (BAL) 
şampiyon olarak 3. Lig’e çıktı. 2016 yılına kadar 3 Lig’de 
şampiyonluk sevinci yaşayamayan Mavi Beyazlılar, kulü-
bünün adının Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor olarak 
değiştirildiği 2015-2016 sezonunda 3. Lig’de şampiyon 
oldu. 

2016-2017 sezonunda da Play Off’lara kalan ve final-
de Gümüşhanespor’u tek golle mağlup eden Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor, böylelikle üst üste ikinci kez şam-
piyonluk sevinci yaşadı ve TFF 1. Lig’e yükseldi. 

Mavi Beyazlıların şampiyonluk serüveni bununla da 
sınırlı kalmadı. Dadaşlar, 2017-2018 sezonuna da şam-
piyonluk parolasıyla girdi ama ilk haftalarda alınan kötü 
sonuçlarla bu hedefin çok uzağında kaldı. Mehmet Altı-
parmak’ın göreve gelmesiyle birlikte inanılmaz bir çıkış 
yakalayarak, sezonun son haftasında adını Play Off’lara 
yazdırdı. 

Mavi Beyazlılar, Play Off yarı finalinde Ümrani-
yespor’u 4-3 ve 2-1’lik skorlarla iki maçta da yenerek, 
finali çıktı.  Finalde Gazişehir Gaziantep’i penaltı atışları 
sonucu 5-4 mağlup eden Dadaşlar, böylelikle 17 yıl ara-
dan sonra Süper Lig’e geri dönme başarısını elde etmiş 
oldu.  n İHA

Cengiz: Galatasaray’I Avrupa’nın zirvesine çıkaracağız
Galatasaray Başkanı Mustafa 

Cengiz, Galatasaray’ı Avrupa’nın da 
zirvesine çıkartacaklarını söyledi. 

Galatasaray Başkanı Mustafa 
Cengiz, 26 Mayıs Cumartesi günü 
yapılacak Olağan Genel Kurul önce-
si Galatasaray Kalamış Tesisleri’n-
de düzenlediği adaylık tanıtım top-
lantısında açıklamalarda bulundu. 
Başkan Cengiz yönetimde oldukları 
4 ayda çok çalıştıklarını söyleyerek, 
“Atamızın Samsun’a çıkış tarihi 
olan 19 Mayıs’a denk gelen bu şam-
piyonluğa ulaşmak bize nasip oldu. 

Bu işleri asla övünmek için, se-
çim kazanmak için, oy almak için 
yapmadık. Bize tevdi edilen kutsal 
görevi yerine getirmek için çalıştık. 
Bu ayağa kalkış, sizlerden aldığımız 
güçle oldu. 

Destekleriniz olmasaydı, bugün 
huzurunuza, şampiyon bir takımın, 
şampiyon bir camianın temsilcisi 
olarak gelemezdim” açıklamasını 
yaptı. 
“GALATASARAY’I AVRUPA’NIN DA 

ZİRVESİNE ÇIKARACAĞIZ” 
Galatasaray’a verdiği hizmetin 

kendisini memnun ettiğini aktaran 
Başkan Cengiz, şunları aktardı: 

“Ben bu camianın bir mensubu, 
sizler gibi değerli insanların temsil-
cisi olmaktan onur duyuyorum. Sa-
dece manevi bir hayalin, tutkunun, 
mecnun gibi bir aşkın peşindeyiz. O 
aşk ise Galatasaray. Kurucumuz Ali 
Sami Yen’in gösterdiği yolda ilerli-
yoruz. Galatasaray’ı sadece Türki-
ye’nin değil, inşallah Avrupa’nın da 
zirvesine çıkaracağız inşallah. Bize 

emanet edilen değerleri, inan edin 
kendi mal varlığımızdan çok daha 
önemli görüp, ona göre mücadele 
ediyoruz. Bundan emin olun.” 

“AVRUPA’DA YOLUMUZA 
DEVAM EDECEĞİZ” 

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı 
takımın gelecek sezon UEFA Şampi-
yonlar Ligi’nde mücadele edeceğini 
ve Avrupa kupalarında yer almasına 
engel bir durumun olmadığını belir-
terek, “UEFA ile inşallah 4 yıllık yeni 
bir anlaşma yaparak, Avrupa’da yo-
lumuza devam edeceğiz” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Cengiz, konuşmasının ardından, 
yönetim, denetleme, sicil ve disip-
lin kurulu aday listesinde yer alan 
isimleri tanıttı. 
n İHA

Emre Akbaba için henüz teklif yok
Bu sezon gösterdiği performansla 

adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alan-
yaspor’un yıldızı Emre Akbaba, 3 büyükler 
başta olmak üzere birçok süper lig ekibi 
ve Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin radarına 
girdi. 2 sezonda 20 gol 16 asist başarısı 
gösteren Akbaba için henüz resmi bir tek-
lifin yapılmadığı belirtildi. 

Süper Lig’de sezonun sona ermesinin 
ardından transfer gündemi de ısınmaya 
başladı. Son 2 sezondur Aytemiz Alan-
yaspor’da gösterdiği performansla tüm 
dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba’yla 
3 büyükler başta olmak üzere, birçok sü-
per lig ve Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Söz-
leşmesi gelecek sezon sonunda bitecek 
olan Akbaba’nın Transfermarket değeri 
4,5 milyon Euro fakat genç yıldız için kulü-
bünün daha yüksek bonservis bedeli talep 
etmesi bekleniyor. 

İKİ SEZONDA 20 GOL 16 ASİST 
Aytemiz Alanyaspor’un Süper Lig’e 

yükseldiği 2016-2017 sezonunda 33 lig 
maçında 6 gol atıp 6 da asist yapan Akba-
ba, bu sezon adeta gol makinesine dönüş-

tü. Oynadığı 32 lig maçında 14 gol atıp 10 
da asist yapan yıldız futbolcu takımına çok 
büyük katkı sağladı. 

İSTİKRAR ABİDESİ 
İki sezonda turuncu-yeşilli formayı 

ligde 65 kere terleten genç on numara, 
hiç sakatlık yaşamadı ve sadece 3 maçta 
kart cezalısı olduğu için forma giyemedi. 
2016-2017 sezonunda ligde oynadığı 33 
maçın 25’inde 90 dakika sahada kalan yıl-
dız futbolcunun sezon boyunca en az aldığı 
süre ise 73 dakika oldu, 1 maçta da sarı 
kart cezalısı olduğu için oynayamadı. Bu 
sezon ligde 32 müsabakada yer alan Emre 
Akbaba, 29 maçta 90 dakika oynadı, en az 
aldığı süre ise 79 dakika oldu. Akbaba, 2 
maçta kart cezalısı olduğu için forma gi-
yemedi. 

HASAN ÇAVUŞOĞLU: 
“RESMİ TEKLİF YOK” 

Öte yandan Alanyapsor Başkanı Ha-
san Çavuşoğlu, başarılı oyunun transferiy-
le ilgili “Henüz kulübümüze Emre Akbaba 
ile ilgili resmi bir teklif gelmedi” dedi. 
n İHA

Atiker Konyaspor 
aleyhine 9 penaltı

Bu sezon aleyhine 9 penaltı verilen Atiker Konyaspor bu alanda ligin en 
kötü karnesine sahip takımlardan biri oldu. Ligde attığı 19 golün 7 tanesini 

penaltıdan atan Adis Jahovic ise ligin penaltıcısı olarak dikkat çekti
Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 se-

zonunda hakemler, 108 kez beyaz noktaya 
yöneldi. Ligde 34 haftalık periyotta oyna-
nan 306 maçta penaltı düdüğü 108 kez 
çalarken, kullanılan vuruşların 87’sinde 
top ağlarla buluştu. Galatasaray’ın şampi-
yonluğuyla tamamlanan sezonda tüm ta-
kımlar, penaltı atışı kazandı. Lehine en çok 
penaltı verilen takımlar ise Trabzonspor, 
Teleset Mobilya Akhisarspor, Göztepe ve 
lige veda eden Osmanlıspor oldu. Dört ta-
kım lehine 8’er penaltı kararı çıktı. Teknik 
direktör Tamer Tuna yönetiminde Süper 
Lig’i 6. sırada bitiren Göztepe, kazandığı 
8 penaltının 6’sını Adis Jahovic, 2’sini 
de Nabil Ghilas ile gole dönüştürmeyi 
başardı. Osmanlısporlu futbolcular be-
yaz noktada bir kez hata yaparken, Trab-
zonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor 
ikişer penaltı vuruşundan faydalanamadı. 
Ligin ilk 14 haftasında penaltı kullanma-
yan tek takım konumundaki Osmanlıspor, 
bir maçta 3 penaltı birden kazandı. Os-
manlıspor, penaltı şanssızlığını 15. haf-
tada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 
oynadığı maçta kırarken, sahalarda ender 
görülen bir durum yaşandı. Karşılaşmanın 
hakemi Mete Kalkavan, ev sahibi Osman-
lıspor lehine ilk 28 dakikada 3 kez penaltı 
düdüğü çaldı. Başkent temsilcisi, Sokol Ci-
kalleshi, Musa Çağıran ve Serdar Gürler’in 
penaltılardan kaydettiği gollerle sahadan 
3-0 galip ayrıldı.

GOMİS ÜÇ PENALTI 
VURUŞUNDAN FAYDALANAMADI
Hakemler, Galatasaray ve Fener-

bahçe lehine 7’şer, Beşiktaş lehine ise 
6 penaltı verdi. Fenerbahçe 7’de 7 ya-
parken, penaltıdan Giuliano 4, Mathieu 
Valbuena, Vincent Janssen ve Roberto 
Soldado da birer kez gol sevinci yaşadı. 
Galatasaray’da beyaz noktaya sadece Ba-
fetimbi Gomis gelirken, Fransız futbolcu 
penaltı atışlarında zorlandı. Ağları 29 kez 
havalandırarak gol krallığına ulaşan 

Gomis, kullandığı 7 penaltının 3’ünü 
kaçırdı. Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve 
Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan 
karşılaşmalarda penaltı vuruşlarından 
yararlanamayan Gomis, Galatasaray’a 
şampiyonluk için beraberliğin yettiği son 
haftadaki Göztepe maçında kritik penal-
tıyı gole çevirerek galibiyeti getiren golü 
kaydetti. Ligi 4. sırada bitiren Şenol Gü-
neş yönetimindeki Beşiktaş, 6 penaltının 
tamamını ilk devre kazandı. Siyah-be-
yazlılarda Oğuzhan Özyakup ve Ricardo 
Quaresma penaltıları kaçıran isimler 
oldu. Devre arasında İngiltere’nin Ever-
ton takımına transfer olan Cenk Tosun, 
penaltıdan 3 gol attı. İspanyol forvet Al-
varo Negredo da Beşiktaş’ın ilk devrenin 
son haftasında deplasmanda Demir Grup 
Sivasspor’a 2-1 yenildiği karşılaşmada 
takımının tek golünü penaltıdan kaydetti.

34 HAFTADA 2 PENALTI KULLANDI
Süper Lig’de lehine en az penaltı 

düdüğü ise Gençlerbirliği’ne çalındı. İl-
han Cavcav Sezonu’nda trajik bir şekilde 
küme düşen Gençlerbirliği, 34 haftada 
2 penaltıda kaldı. 3. haftadaki Fenerbah-
çe maçında verilen penaltıyı Ahmet Oğuz 
ile gole dönüştüren Gençlerbirliği, daha 
sonra 26 hafta penaltıya hasret kaldı. 
Uzun bir aranın ardından ikinci penaltısı-
nı Kayserispor deplasmanında kazanan 

başkent temsilcisinde Stephane Sesseg-
non, topu filelere gönderdi.

Gençlerbirliği’nin ardından lehine en 
az penaltı kararı, şampiyonluk şansını 
son haftaya taşısa da ligi 3. bitiren Medi-
pol Başakşehir’e çıktı.  Emre Belözoğlu iki 
penaltının birini gole dönüştürürken, Em-
manuel Adebayor da bir kez geldiği beyaz 
noktada hata yapmadı.

FENERBAHÇE ALEYHİNE BİR PENALTI 
Spor Toto Süper Lig’de takımların ta-

mamı 2017-2018 sezonunda penaltıdan 
kalesinde gol gördü. Aleyhine en fazla 
penaltı verilen takımlar 10 kezle Osman-
lıspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu. Ligde 
kalmayı başaran Aytemiz Alanyaspor, 
penaltılarda kalesini gole kapatamadı.Ge-
lecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele 
edecek Osmanlıspor’da ise Litvanyalı ka-
leci Zydrunas Karcemarskas, 3 penaltıda 
gole izin vermedi. Göztepe’nin Portekizli 
milli kalecisi Beto da 7 penaltının 4’ünde 
kalesini gole kapattı.  Aytemiz Alanyaspor 
ve Osmanlıspor’un ardından aleyhine en 
çok penaltı düdüğü 9 kezle Atiker Kon-
yaspor’a çalındı.  Aleyhine en az penaltı 
kararı verilen takım ise Fenerbahçe oldu. 
Sarı-lacivertli takım aleyhine sadece bir 
penaltı kararı çıktı. 

PENALTI KAÇIRMADILAR
Göztepe, Fenerbahçe, Demir Grup 

Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirli-
ği, penaltı atışlarını kaçırmadı. İzmir tem-
silcisi Göztepe’nin 8’de 8 yaptığı sezonda, 
Fenerbahçe 7, Kasımpaşa 6, Demir Grup 
Sivasspor 5 ve Gençlerbirliği de 2 penaltı 
atışını golle sonuçlandırdı.

LİGİN PENALTICISI JAHOVİC
Penaltıdan en fazla gol sevincini se-

zonu iki ayrı takımda geçiren Adis Jahovic 
yaşadı.  Sezonun ilk yarısında Göztepe’de 
forma giyen, devre arasında Atiker Kon-
yaspor’a transfer olan Makedon forvet, 
sezonu 19 golle tamamladı. Gol krallığı 
yarışında Gomis ve Burak Yılmaz’ın ar-
kasında yer alan Jahovic, 19 golün 7’sini 
penaltıdan attı. Beyaz noktada hata yap-
mayan Jahovic, penaltıdan Ege temsilci-
sinde 6, ikinci yarı formasını giydiği Ati-
ker Konyaspor’da da bir gol kaydetti.

BİR HAFTADA 10 PENALTI 
Ligde en fazla penaltı kararı 6. hafta-

da verildi. Hakemler, söz konusu hafta-
da 10 kez beyaz noktayı gösterirken, lig 
tarihinde en fazla penaltının kullanıldığı 
haftalardan biri yaşandı. Futbolcular, 6. 
haftanın ardından penaltı noktasına en 
çok 15. haftada geldi. 15’inci haftada gö-
rev yapan hakemler, 8 kez beyaz noktayı 
gösterdi. Ligde 10, 13 ve 27. haftalarda 
ise penaltı kararı çıkmadı.
n AA
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Ya tamam
ya devam!

Türkiye Basketbol 1. Lig’de Selçuklu Belediyespor 
sezonun en kritik maçına çıkıyor. Play – Off Yarı Final 
serisinde 2-1 geride olan Selçuklu, bu maçı kaybet-
mesi halinde Süper Lig’e çıkma şansı kalmayacak.

KRİTİK VİRAJ
Temsilcimiz Selçuklu Belediyespor, bugün saat 

14.00’de Afyon Belediyespor ile Selçuklu Belediyesi 
Uluslararası Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. 
Play – Off serisinin ilk turunda Bandırma Kırmızı’yı 
2-1 ile geçen Selçuklu Belediyespor, Yarı Final’de 
Afyon Belediyespor ile eşleşti. Serinin ilk iki maçı 
Afyon’da oynandı. 

İlk maçı kazanan Selçuklu Kartalları ikinci maçta 
mağlup olunca seride durum 1-1 oldu ve seri Kon-
ya’ya taşındı. Konya’da yapılan ilk maçta Selçuklu 
Belediyespor, rakibine karşı bir ara sayı farkını 15’e 
çıkarmasına rağmen sahadan mağlup ayrıldı ve se-
ride 2-1 geriye düştü. 3 galibiyet alanın adını finale 
yazdıracağı seride Afyon’a 1 Selçuklu’ya 2 galibiyet 

lazım. Selçuklu Belediyespor, kendi sahasında kaza-
narak seride durumu 2-2’ye getirmekten başka çaresi 
yok. Afyon Belediyespor, olası bir galibiyetle adını 
finale yazdıran taraf olacak.

TARAFTARIN ÖNEMİ
Selçuklu Belediyespor bu sezon normal sezonda 

iç sahada oynadığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlu-
biyet aldı. Play – Off’ın ilk serisinde Bandırma Kırmızı 
ile eşleşen mavi beyazlılar rakibini iç sahada kazan-
dığı maçlarla saf dışı etmişti. Selçuklu Kartalları bu 
maçı kazanarak seriyi son maça Afyon’a taşımak is-
terken burada yine en büyük pay taraftara düşüyor. 
Normal sezon maçında kendi sahasında Selçuklu, 
Afyon Belediyespor’a 18 sayı fark atarak maçı kazan-
mıştı. Zorlu karşılaşmada Selçuklu Belediyespor Baş 
Antrenörü Serkan Erdoğan’ın şu 5 ile sahaya çıkması 
bekleniyor: Fırat Töz – Fran Pilepic – Yunus Çankaya 
– Will Daniels – İzzet Türkyılmaz. 
n VEYSEL KOÇ

Okçuluk heyecanı 
Antalya’da başladı
Okçulukta Dünya Kupası 2. ayak müsabakaları Antal-

ya’da başladı.  Türkiye Okçuluk Federasyonunun 100. Yıl 
Okçuluk Tesisleri’nde malzeme kontrolü ve resmi antren-
manla başlayan organizasyona, 50 ülkeden 364 sporcu 
katılıyor.  Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ 
Ergin, yaptığı açıklamada, Dünya Kupası 2. ayak müsa-
bakalarının 6 gün süreceğini söyledi. Organizasyonda 
milli takım olarak 14 sporcuyla yer aldıklarını belirten 
Ergin, şöyle konuştu: 

“Birinci ayak yarışmaları Şanghay’da gerçekleşti. 
Orada bir gümüş madalya almayı başarmıştık. Buradaki 
amacımız, hem makaralı yay hem de klasik yayda takım 
ve ferdi olarak podyumda yer almak. Önümüzdeki yıl Av-
rupa Oyunlarında kota mücadelesi vereceğiz ancak bu 
yıl Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Oyunlarına katılma 
hakkı elde etmeliyiz. Bunun için de çalışmalarımızda bi-
raz vites artırmak zorundayız.”

Dünya Kupası 2. ayak müsabakalarına katılan milli 
takımda şu sporcular yer alıyor:  Erkekler klasik yay: Fatih 
Bozlar, Erdal Meriç Dal, Mete Gazoz, İbrahim Ethem Gü-
laçar  Kadınlar klasik yay: Aybüke Aktuna, Yasemin Ecem 
Anagöz, Fatma Buket Aycan, Gülnaz Büşranur Coşkun. 
Erkekler makaralı yay: Evren Çağıran, Demir Elmaağaçlı, 
Samet Can Yakalı. Kadınlar makaralı yay: Yeşim Bostan, 
Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer
n AA

Ali Doğan dünya 
şampiyonu oldu

Milli Sporcu Ali Doğan, Meksika’nın Cancun kentinde 
yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonu karşılaşmasında 
81 kiloda rakibini yenerek Dünya Şampiyonluğunu elde 
etti. 

Meksika’nın Cancun kentinde 10-21 Mayıs tarihleri 
arasında yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda 
Kayserili Milli sporcu Ali Doğan 81 kiloda dün gece dünya 
şampiyonluğu için ringe çıktı. Karşılaşmada rakibine bü-
yük üstünlük sağlayan Ali Doğan, karşılaşmanın sonunda 
Muay Thai’de Dünya Şampiyonluğunu elde etti. 

Dünya Şampiyonu olan Ali Doğan, madalya törenin-
de İstiklal Marşını okuttu. 
n İHA

Sergen Yalçın: Henüz bir teklif gelmedi
Spor Toto Süper Lig’in son haftasın-

da Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u 3-2 
mağlup etti. Atiker Konyaspor Teknik 
Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma 
sonrası, kontratının sona erdiğini ve 
henüz kendisine bir teklif gelmediğini 
söyledi. 

Atiker Konyaspor Teknik Direktö-
rü Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin 3-2 
kazandığı karşılaşma sonrası basın 
toplantısında konuştu. İki takım için de 
iyi bir oyun olduğunu belirten Yalçın, 
“Oyunu çirkinleştirmedik. Fenerbahçe 
de aynı şekilde. Seyir zevki veren bir 
maçtı bana göre. Çok basit hatalar yap-
tık. Bir golü penaltıdan yedik. Attığımız 
goller gerçekten güzeldi. Bana göre 
oyuncular için başarılı bir oyundu. Bü-
yük takımlarla oynarken bu kadar pozis-
yon bulmak kolay değil. İyi pozisyonlar 
bulduk ve değerlendiremedik. Genel 
anlamda memnunum. Taraftara, yöne-
time, oyuncularıma teşekkür ediyorum. 

Ciddi bir sorumluluk aldık ve başarılı 
olduk. Destek olan herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

Galatasaray’ın şampiyonluğunu 
normal olarak nitelendiren Sergen Yal-
çın, “Son kazandığı Beşiktaş ve Başak-
şehir maçları göstergesiydi. Başlarında 
tecrübeli bir teknik adam var. İçeride 
ciddi bir galibiyet oranları var. Zaten bu 
kadar maç kazanan bir takım hak etmiş 
demektir” ifadelerini kullandı. 

Konyaspor ile kontratının sona er-
diğini hatırlatan Sergen Yalçın, “Henüz 
bir görüşme yapmadık. Daha bir teklif 
gelmedi. Bekliyoruz. Önümüze nasıl bir 
fırsat çıkar bilmiyorum. Konyaspor’u 
zor bir pozisyonda aldık. Başarı ile ligi 
tamamladık. Mutluyuz. Konya büyük 
bir şehir, küme düşürseydik çok üzü-
lürdük. Şu an için bir planımız yok. 
Önümüzdeki döneme bakacağız” açık-
lamasını yaptı. 
n İHA

Jahovic gol krallığında
3. sırada yer aldı

Spor Toto Süper Lig sona ererken ligi 29 golle Gomis gol kralı olarak tamamladı. 
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un devre arasında kadrosuna kattığı Adis Jahovic ise 19 

gol ile krallık yarışında Burak Yılmaz’ın ardından üçüncü sırada yer aldı
Spor Toto Süper Lig cumartesi günü 

oynanan karşılaşmalarla sona ererken 
gol kralı 29 gol ile Galatasaraylı golcü 
oyuncu Gomis oldu. Temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’a devre arasında transfer olan 
Jahovic ise toplamda 19 gol atarak gol 
krallığında 3. sırada yer aldı. Anadolu 
Kartalı’nın bir diğer yıldızı Eto’o ise Antal-
yaspor ve Konyaspor’da toplam 12 gollük 
katkı verdi. 

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray’ın 
şampiyonluğuyla tamamlanan 2017-2018 
sezonunda, maç başına 2,96 gol ortalama-
sına ulaşıldı. Ligde 2017-2018 sezonunda 
yapılan 306 karşılaşmada 906 gol atılırken, 
maç başına gol ortalaması 2,96 olarak 
gerçekleşti.  Böylece, 908 golün kaydedil-
diği 2003-2004’ten sonraki en gollü sezon 
yaşandı. Futbolseverler, son 14 sezondaki 
en gollü 34 haftaya tanıklık etti. Bu sezon ilk 
8 haftada yapılan 72 karşılaşmanın tama-
mında gol atıldı. En gollü başlangıçlardan 
biri gerçekleşirken, golsüz biten ilk karşı-
laşmalar 9. haftada oynandı. Söz konusu 
haftada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi-
nin yanı sıra Demir Grup Sivasspor-Bur-
saspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. 
Ligde gol istatistiğine en fazla katkıyı ise 
Fenerbahçe sağladı. Sezonu ikinci sırada 
tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç ba-
şına en yüksek gol ortalamasına ulaşan ta-
kım oldu. Aykut Kocaman’ın hücum futbolu 
oynatmadığı eleştirilerine rağmen rakip 
fileleri 78 kez havalandıran Fenerbahçe, 
maç başına 2,29 gol ortalaması tutturdu.

Sarı-lacivertli takımın gol yükünü ise 
yabancı futbolcular çekti. Fenerbahçe’nin 
kaydettiği gollerin 61’inde yabancı oyuncu-
ların imzası bulunuyor. Yabancı futbolcular 
arasında ise Brezilyalı Giuliano, 14 golle 

başı çekiyor.  Maç başına gol ortalamasın-
da Fenerbahçe’yi şampiyon Galatasaray 
takip etti. 2017-2018 sezonunda 75 gol 
atan Galatasaray, maç başına 2,20 gol or-
talaması yakaladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardın-
dan maç başına gol ortalamasında Beşik-
taş (2,02), Trabzonspor (1,85) ve Medipol 
Başakşehir (1,82) sıralandı. Sezonu Beşik-
taş 69, Trabzonspor 63, Medipol Başakşe-
hir ise 62 golle tamamladı. Süper Lig’de 
son sırada yer alan Kardemir Karabükspor, 
0,58 ile gol ortalaması en düşük takım 
oldu.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM BEŞİKTAŞ
Ligi 4. sırada bitiren Beşiktaş, 30 golle 

ligin en az gol yiyen takımı oldu. Siyah-be-
yazlı ekip, 2017-2018’de gol sayısın-
da şampiyonluğa ulaştığı son iki sezonun 
gerisinde kalmasına rağmen savunmada 
başarılı bir performans sergiledi. İspanyol 
file bekçi Fabricio’nun kalesini koruduğu ve 

sezon başında savunmasını dünyaca ünlü 
Portekizli stoper Pepe ile güçlendiren Be-
şiktaş, 12 maçta kalesini gole kapattı.

SÜPER LİG’İN KRALI GOMİS
Spor Toto Süper Lig’in gol kralı ise 

Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi 
Gomis oldu.  Rakip fileleri 29 kez sarsan 
Gomis, Burak Yılmaz ve Adis Jahovic’in 
önünde gol krallığına ulaştı. Gomis ayrıca 
Süper Lig’de bir sezonda en fazla gol atan 
yabancı oyuncu unvanını ele geçirdi. Eski 
Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza, 28 
golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Gomis’in gol kralı olduğu sezonda 
Trabzonsporlu Burak Yılmaz 23 gol atar-
ken, ilk yarı Göztepe, ikinci devre Ati-
ker Konyaspor forması giyen Makedon fut-
bolcu Jahovic 19 gol kaydetti. Geçen sezon 
23 golle gol krallığı yarışında zirvede yer 
alan Vagner Love, bu sezon performansı-
nın uzağında kaldı. Devre arasında Aytemiz 
Alanyaspor’dan Beşiktaş’a gelen Brezilyalı 

futbolcu, sezonu 13 golle tamamladı. 
TABELA EN ÇOK 2-1’İ GÖSTERDİ

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunda 
en fazla 2-1’lik skor görüldü. Yapılan 306 
maçın 50’si 2-1 bitti. Karşılaşmaların 42’si 
1-0, 37’si 2-0, 33’ü de 1-1 sona erdi. Lig-
deki en farklı galibiyeti ise Galatasaray ve 
Fenerbahçe elde etti. Hem Galatasaray 
hem de Fenerbahçe, küme düşen ilk takım 
olan Kardemir Karabükspor’u deplasman-
da 7-0’la geçti.

DİĞER ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Spor Toto Süper Lig’in 2017-2018 se-

zonunda öne çıkan diğer istatistikler ise 
şöyle:

En fazla gol yiyen takım: Kardemir Ka-
rabükspor (86)

Sahasında en çok gol atan takım: Ga-
latasaray (46)

Deplasmanda en başarılı takım: Fener-
bahçe (35 puan)

Deplasmanda maç kazanamayan ta-
kım: Kardemir Karbükspor

En fazla maç kazanan takım: Galatasa-
ray (24)

En az galip gelen takım: Kardemir Ka-
rabükspor (3)

En fazla berabere kalan takımlar: Trab-
zonspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor 
(10)

Sahasında en başarılı takım: Galatasa-
ray (16 galibiyet, 1 beraberlik)

Sahasında en başarısız takım: Karde-
mir Karabükspor (3 galibiyet, 1 beraberlik, 
13 mağlubiyet)

Ev sahibi takımların en çok maç kazan-
dığı hafta: 34. hafta (8)

Konuk ekiplerin galibiyet sayısında üs-
tünlük kurduğu haftalar: 4, 18, 24, 32 ve 33. 
Hafta. n AA



RPS
Beklenen istifa geldi!

Atiker Konyaspor’da ilk istifa geldi. Konyaspor’un ligde kalmasının ardından Fenerbahçe maçı sonrası istifa 
edeceğini açıklayan Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Celalettin Çakıcı istifa etti. Gözler 
yönetim kurulunun bugünkü toplantısında. Yönetimin genel kurul kararı alarak kulübün önünü açması bekleniyor
Sezonu Fenerbahçe maçı ile tamamlayan Atiker Kon-

yaspor’da, taraftarın istifasını istediği Konyaspor yönetimin-
den ilk istifa geldi. Daha önce Fenerbahçe maçı sonrası istifa 
edeceğini açıklayan Celalettin Çakıcı sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada, “Doğrularımızda oldu yanlışlarımız da 
ama asla art niyetimiz olmadı. Yaklaşık 2 yıldır yaptığım onurlu 
görevimden işlerimin yoğunluğu ve sevdiklerime zaman ayır-
ma isteğimden dolayı istifa ediyorum...

Rabbim bize 2 kupa 2 kez Avrupa ligine gitmeyi nasip etti 
bizden sonra geleceklere Şampiyonluk ve Şampiyonlar ligine 
gitmeyi nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.

GÖZLER DİĞER YÖNETİCİLERDE
Atiker Konyaspor’da Celalettin Çakıcı’nın istifasının ardın-

dan gözler diğer yöneticilere çevrildi. Konyaspor yönetiminin 
ligde kalma mücadelesinin mutlu sona ermesinin ardından ya-
pılan ilk toplantıda genel kurul kararı çıkması beklenmiş ancak 
mevcut yönetim kurulu bu kararı almamıştı. Kararın bugün ya-
pılacak olan yönetim kurulu toplantısına bırakıldığı, toplantının 
ardından genel kurul kararının açıklanacağı tahmin ediliyor.

ZAMAN DARALIYOR
Sezonu sıkıntılı bir şekilde tamamlayan Atiker Kon-

yaspor’da yönetimin alacağı genel kurul kararı ile kulübün önü-
nü açması bekleniyor. Sezon başı ve devre arası transferleri 
ile kadro yapısı dağılan, pek çok yolların ayrılacağı oyuncunun 
yanı sıra yeni takviyeler yapacak olan yeşil beyazlı ekipte, he-
men çözülmesi gereken teknik ekip sorunu da bulunuyor. Yeni 
yapılanma sözü verilen Konyaspor camiası bir an önce genel 
kurul kararı alınmasını ve yeni gelecek ekibin mevcut sorunları 
çözmek için çalışmaya başlamasını bekliyor.

YENİ LİSTE İDDİALARI
Atiker Konyaspor’da yönetimin genel kurul kararı alması 

durumunda birkaç listenin seçimde aday olacağı iddia edildi. 
Konyaspor camiasının yakından tanıdığı bazı isimlerin liste 
hazırlığı aşamasında olduğu ve yönetimin genel kurul kara-
rının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağı gelen bilgiler 
arasında.
n SPOR SERVİSİ


