
Değerlerimiz Bizim Çocuk’ta
Meram Belediyesi’nin 
1. ve 2. sınıf öğrencileri 
için hazırladığı ‘Bizim 
Çocuk’ Dergisi’nin da-
ğıtımı Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş 
ve İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Koca’nın 
eliyle başladı. Dergile-
rini alan çocuklar büyük 
mutluluk yaşadı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Ramazan bereketi
Ramazan ayı Konya’yı bereketiyle kuşattı. Konya’nın tarihi ve geleneksel alışveriş merkezleri olan Bedes-
ten Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı gibi yerlerde yoğunluk yaşanıyor. En çok kahve ve hurma satılıyor

HURMA, MEYVE
KAHVALTILIĞA İLGİ

Yoğunluk nedeniyle esnafın 
yüzü gülerken, tezgahlarda 
özellikle kahvaltılıklar, hurma, 
kahve, kuru yemiş ve meyve 
çeşitleri ilgi görüyor. Ramazan 
ayında ilgi gösterilen hurma-
nın kilosu 45 ile 80 lira arasında 
değişiyor. Kasaplarda da kıy-
manın kilosu 40 liradan baş-
lamak üzere pastırma 150 ila 
220, sucuk ise 70 ila 90 liradan 
satılıyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

ÇARŞI-PAZAR
HAREKETLENDİ

Ramazan ayının bereketi 
şehri sarmış durumda. Kon-
ya'da, tarihi çarşılar ve pazar 
yerleri, Ramazan ayı alışveriş-
leri nedeniyle hareketlendi. 
Bedesten Çarşısı ve Melike 
Hatun Çarşısı gibi tarihi alış-
veriş yerlerinde, Ramazan ayı 
yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve 
sahur sofraları için hazırlıklarını 
sürdüren vatandaşlar, özellikle 
pazar yerlerini kalabalıklaştırdı.

Pandemiyi çocuk
gözüyle anlattılar

Çumra Belediyesi, koronavirüs 
sürecinin resimlerle anlatıldığı 
"Çocuk Gözüyle Pandemide 
Resim Yarışmasında" dereceye 
girenleri ödüllendirdi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Akıncı Park’ta  
kura heyecanı

Karatay Belediyesi öncülüğünde 
kurulan Akıncı Park Toplu Konut 
Yapı Kooperatifi’nde kura heye-
canı yaşandı. Kuralar, pandemi 
dolayısıyla belediyenin sosyal 
medya hesaplarından canlı ya-
yınlandı. n HABERİ SAYFA 3'TE

Etliekmeğin lezzeti 
taş fırından geliyor

Asırlık Çınar Saadet 
Nine’nin 43 torunu var

Sille Mahallesi'nden çıkarılan, tamamen el işçiliği 
gerektiren ve adını bu yerleşim yerinden alan andezit 

taşı, fırınların tabanına yerleştiriliyor. Lezzetiyle 
meşhur olan Konya’nın etliekmeğine lezzetini veren 

unsurlardan biri de bu taşla yapılan fırınlar.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya'da iki evliliğinden 6 çocuğu ve 43 torunu olan 
101 yaşındaki Saadet Akkaş, torununun torununu 

görmenin mutluluğunu yaşıyor. Konya'nın Karapınar 
ilçesinde çocuklarının yanında yaşamını sürdüren 

Saadet Akkaş, bir süre önce 101 yaşına girdi.
n HABERİ SAYFA 6’DA
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KONYA, ANADOLU’NUN
YAŞANABİLİR ŞEHRİ

YÜKÜMLÜLÜKLER 
YERİNE GETİRİLMELİ

HAYIR VE İYİLİK İÇİN 
ARALIKSIZ ÇALIŞIYORLAR

EDEBİYATIN KALBİ 
KONYA’DA ATAR

ÖMRÜNÜ MEVLANA’YA
VE ESERLERİNE ADADI

GÜLERYÜZLÜ, SEVİLEN
VE SAYILAN BİRİYDİ 

İSYANLARDA AVRUPA
BÜYÜK ETKEN OLDU

Konya’da bulunan 
Elazığlılar, Konya 
Elazığlılar Derneği 

çatısı altında biraraya 
gelerek dayanışma ve 
yardımlaşmanın en gü-
zel örneğini sergiliyor. 
Konya’yı sevdiklerini 

belirten Dernek Başkanı 
Ömer Özler, Konya’nın 

yalanabilir bir şehir 
olduğuna değindi.

n KONYA İLE 
YOĞRULANLAR  15’TE

Koronavirüs nedeniyle 
geçtiğimiz Ağustos ayın-

da hayatını kaybeden 
merhum Musa Kazım 
Acar, çevresinde sevi-
len, sayılan, güleryüzlü 
bir isim olarak bilini-
yordu. Merhum Acar, 

ömrü boyunca Kur’an ve 
sünnet üzerine bir hayat 

yaşamaya çalıştı.
n PANDEMİDE 
KAYBETTİĞİMİZ 

DEĞERLERİMİZ 2’DE 

Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi İnsan ve 
Toplum Bilimleri Fa-
kültesi Tarih Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hacı Mustafa 
Eravcı ile devlet 
yıkan isyanlar ve 

günümüz sorunlarına 
dair söyleştik. Eravcı, 
isyanlara Avrupa’nın 
etkisine dikkat çekti.
n GURBETTEN KON-

YA’YA BAKANLAR 7’DE

İslam aleminin önemli ibadetlerinden olan orucun 
yükümlülük şartları bulunuyor. Bir kimsenin oruç tutabil-
mesi için gerek olan şartları sağlayabilmesi gerekiyor. 

Ayrıca sabah vakti girmeden veya gece oruca niyet etmek 
daha faziletlidir. n İLMİHAL SAYFASI 5'TE

1975’den bu yana Konya’da faaliyet gösteren Hayra Hizmet 
Vakfı kurulduğu günden bu yana hayır yapmak, yapılacak 

hayır işlerine aracı olmak kapsamında çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. n KONYA STK’LARI 10’DA

Anadolu’nun ve Konya’nın bereketli ve mümbit ol-
duğunu belirten Şair-Yazar Mehmet Ali Köseoğlu, 
“İstanbul ve Ankara’dan sonra edebiyatın kalbinin 
attığı şehirlerden birisidir Konya” dedi. n KONYA-

LI ŞAİR, SÖZ SANATÇILARI, BESTEKARLAR 8’DE

Şefik Can, Hz. Mevlânâ ve Mevleviliğe karşı çok büyük 
bir hayranlık duyarak Allah’ın lütfettiği bereketli ömrünü 
Hz. Mevlânâ ve onun eserlerine adayarak geçirdi. Can, 
Mesnevi derslerine son nefesine kadar devam etti ve 

eserler ortaya koydu. n MEVLANA AŞIKLARI 9’DA

RAMAZAN'DA YENİGÜN



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 
koronavirüs nedeniyle hayatını kay-
beden merhum Musa Kazım Acar, 
Konya’nın yetiştirdiği önemli bir 
değer olarak biliniyor. Güleryüzüyle, 
kibarlığıyla, güzel ahlakıyla, yumu-
şak başlılığıyla insanların gönlüne 
girmeyi başaran Musa Kazım Acar, 
çevresinde çok sevilen ve sayılan bir 
isimdi.  Sakin tabiatı, sabrı ve saygı-
sıyla gönüllere taht kuran Merhum 
Acar, ticari hayatında da oldukça ti-
tizdi. Ticarette İslami ölçülere dikkat 
eden merhum Acar, borcu sevme-
yen biri olarak tanınırdı. 

SEVGİNİN FORMÜLÜ
Merhum Acar’ın oğlu Adnan 

Acar, babasıyla ilgili önemli bilgiler 
aktarıyor. Acar, “Misafir gelir, güler 
yüzle karşılar, hoş geldiniz der, hal 
hatır, iş güç sorar, sen sorarsan ce-
vap verir, sormazsan oturur, sürekli 
bir şeyler okurdu. İnsanlar babamın 
halini çok severdi. Allah sevdiği 
kulunu sevdirirmiş ya. Sanırım bu 
sevginin de formülü buydu” diye-
rek babası merhum Musa Kazım 
Acar’ın çevresinde ne kadar sevildi-
ğine dikkat çekiyor.  

MERHUM ERBAKAN’I ÇOK 
SEVERDİ

Adnan Acar, babası merhum 
Acar’ın Milli Görüş Kurucu Lideri 
Merhum Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan’a olan sevgisine de dikkat 
çekiyor. Acar, “Ailede İmam Hatip’e 
giden ilk çocuk bendim. Ailede Er-
bakan’cı olan da ilk ikimizdik. Rah-
metli babam Erbakan Hoca’mı çok 
severdi. Ben İmam Hatip’te okurken 
spora düşkündüm. Lisans çıkacağı 
zaman nüfus cüzdanı lâzım olurdu. 
Rahmetli annemle o nüfus cüzda-
nını ne zorluklarla alırdık. Ama konu 
Erbakan Hoca’m ve parti oldu mu 
sınırsız izin verirdi” diyor.                                                      

DEĞERLİ BİR İNSANDI
Merhum Musa Kazım Acar’ı 

kaleme alan Araştırmacı-Yazar Sa-
lih Sedat Ersöz, merhum Acar’la 
ilgili önemli notlar paylaştı. İşte Er-
söz’ün kaleminden merhum Acar; 
Acarlar’ın evine ne zaman varsak 
bizi güler yüzü ile karşılayan bir 
Musa amcam vardı. Siması nur 
gibi parlayan, çekici ve bir o kadar 
da sevimli bir yüze sahip olan Musa 
amcam…1977 yılından beri o eve 
kaç defa gittim, Musa amcamı kaç 
defa gördüm sayısını bilmiyorum 
ama bir defasında bile yüzünün 
ekşidiğine, o tatlı tebessümünün 
kaybolduğuna şahit olmadım.  Çok 
konuşmayan ama o az ve öz ko-
nuşmasını yaparken bile sürekli te-
bessüm eden, o gülüşü ile insanın 
gönlüne işleyen Musa amcam… 

Bakışı, yaşantısı, güzel ahlakı, 
yumuşaklığı, kibarlığı, nazikliği ve 
insana değer veren güzel haliyle 
kalplerimize nüfuz eden Musa am-
cam… Bir de onun hayat arkadaşı 
Müşerref teyzem. O da tıpkı Musa 

amcam gibi güler yüzlü, kibar, na-
zik ama bir o kadar da asil Anadolu 
kadını… 

Musa amcam ve Müşerref tey-
zem benim neredeyse ikinci babam 
ve annem oldular. Hayatımda mer-
hum babam ve annemden sonra 
büyük sevgi ve saygı duyduğum 
çok nadir iki değerli büyüğüm ol-
dular Musa amcam ve Müşerref 
teyzem… Onlar da beni oğulları 
olarak gördüler. Yaklaşık 45 yıllık 
çok yakın bir baba-oğul ve ana-o-
ğul münasebetinden sonra 14 gün 
arayla kaybettik bu muhterem in-
sanları… Önce 13 Ağustos’ta Musa 
amcam, ondan 14 gün sonra da 27 
Ağustos’ta Müşerref teyzem çok 
canlar yakan koronavirüs illeti sebe-
biyle arka arkaya ebedi âleme irtihal 
ettiler. 

Babam ve annemin vefatları 
arasında 53 gün vardı. Çok sevdi-
ğim ve hürmet ettiğim bu değerli 
insanlar ise 14 gün arayla Hakk’a 
uğurlandılar. Vefatlarında babamı ve 
annemi kaybettiğim hüznün aynısını 
yaşadım. Allah rahmetiyle muamele 
etsin, mekânları cennet olsun. Şehit-
ler sınıfına dâhi olsunlar İnşaallah… 
Şimdi Musa amcayı daha yakından 
tanımak için sözü oğlu değerli kar-
deşim Adnan Acar’a bırakalım:

KUNDURACIYDI 
“1936 yılında Konya’da dünya-

ya geldi. İlkokulu 
bitirdikten sonra, Konyalı tabiriyle, 
türbe önünde, ayakkabı üretimi ya-
pan bir dükkânda kunduracılık mes-
leğine başladı. Ta ki askere gidene 
dek aynı işyerinde usta oluncaya ka-
dar… Çıraklık yıllarında bize anlattığı 
bir hatırasını hiç unutmam. Çalıştığı 
yerde bakkallık yapan bir Mahmut 
Amcası vardı. Yıllar sonra bizleri de 
tanıştırdı, elini öpme saadetini yaşa-
dık. Çok muhterem, inançlı, muttaki 
ve çok ihlaslı bir amcamızdı. Allah 
gani gani rahmet eylesin. Babamın 
çıraklık yıllarında, babam namaz 
kılmakta biraz tembellik yaparmış. 
Mahmut Amca’da bu durumu gör-
müş ve babama sormuş. Oğlum 
Musa niye namazını kılmıyorsun? 
Babam da, “Babam bana bisiklet 
almıyor da onun için” demiş. Rah-
metli Mahmut amca da “Peki ben 
sana şu dışarıda benim bindiğim 
bisikleti versem kılar mısın?” demiş. 
Babam da, “Olur kılarım.” demiş 
ve o bisiklete bir yıl binmiş. Dini ve 
inandığı değerler uğruna fedakârlık 
örneği olarak gösterilebilecek bir 
anı. Babam, sakin tabiatlı, sabırlı, 
konuşmaktan çok dinlemeyi seven, 
insanlara karşı, özellikle büyüklerine 
karşı çok saygılı bir insandı. 
TİCARETTE İSLAMİ KONULARA 

ÖNEM VERİRDİ
Ticari hayatı çok düzgündü. 

Zekât için dükkanda sayım yapılır, 
verilecek ayakkabılar Ramazandan 
önce ayrılır ve hepsi ihtiyacı olan-
lara dağıtılırdı. Borcu hiç sevmezdi. 
Ticaretinde İslami konularda çok 
titiz davranırdı. Bir gün akşam eve 
geldim. Yemeğe oturduk babam 
gelmiyor. Baba hadi gel niye gelmi-
yorsun? dedim. Bana sen kredi kartı 
kullanıyormuşsun, bu yediklerimizi 
de onunla alıyormuşsun, ben ban-
kadan alınan kartla aldığın yemeği 
yemem dedi. Saatlerce dil döktüm. 
Kaldı ki bana inanan birisi olmasına 
rağmen…    

ALLAH SEVDİĞİ KULUNU 
SEVDİRİRMİŞ 

Babam inanın yılda bir veya iki 
sefer sesini yükselterek konuşur. Ya 
anneme ya da bize kızardı. Onda da 
son derece haklıydı. Misafir gelir, 
güler yüzle karşılar, hoş geldiniz der, 
hal hatır, iş güç sorar, sen sorarsan 
cevap verir, sormazsan oturur, sü-
rekli bir şeyler okurdu. İnsanlar ba-
bamın halini çok severdi. Allah sev-
diği kulunu sevdirirmiş ya. Sanırım 
bu sevginin de formülü buydu.                                 

Beni ilkokuldan sonra İmam 
Hatip’e verdi. Ailede İmam Hatip’e 
giden ilk çocuk bendim. Aile de “Er-
bakancı” olan da ilk ikimizdik. Rah-
metli babam Erbakan Hoca’mı çok 
severdi. Ben İmam Hatip’te okurken 
spora düşkündüm. Lisans çıkacağı 

zaman nüfus cüzdanı lâzım olurdu. 
Rahmetli annemle o nüfus cüzda-
nını ne zorluklarla alırdık. Ama konu 
Erbakan Hoca’m ve parti oldu mu 
sınırsız izin verirdi.                 

SEVGİSİNİ 
FEDAKARLIKLA GÖSTERDİ                           
Aileye ve bizlere çok düşkündü. 

Bir günden bir güne bana veya kar-
deşlerime sizleri seviyorum demedi 
ama, o gözleri bize bakarken bütün 
sevgisini bize çağlayanlar gibi akı-
tırdı. Yaptığı fedakârlıklar sevgisinin 
en büyük ispatıydı. Ailede elinden 
geldiği kadar herkese yardım eder, 
ihtiyacı olanlara verir, işi olanlara 
koşardı. Biz Konyalıyız, Konyalılar, 
bizim çocukluk yıllarında Pazar gün-
leri sabah börek yaptırırlardı. Börek 
yaptırmaya da çocuklar giderdi. 
Saatlerce fırında beklerdik. Nihayet 
yapılır sıcak sıcak eve götürürdük. 
Yine bir pazar sabah böreğinin içini 
annem hazırlayıp elime tutuşturdu. 
Fırına gittim yaptırdım dönüyorum. 
Yolda, hiçte dilenciye benzemeyen 
orta yaşlarda bir adamla yanında 
küçük bir kız çocuğu ile karşı karşıya 
geldik. Adam ezile büzüle benden 
börek istedi. Bende kaç kişisiniz de-
dim geçmiş gün 4 veya 5 kişi dedi. 
Açtım böreğin örtüsünü yaptırdı-
ğımın yarısını verdim. Geldim eve 
annem bir baktı. Bu kadar mı çıktı 
dedi. Yok ben yolda bir fakire ver-
dim dedim. Biliyordum bize kalan 
börek yetmeyecekti. Annem rah-
metli, olsun yanına bir şeyler daha 
hazırlarız doyarız dedi. Sofraya ge-
len böreğin azlığını herkes fark etti. 
Babam sordu. “Niye az bu börek?” 
“yolda gördüğüm bir fakire verdim” 
dedim. Babam, “peki, helva para-
sını da verdin mi? demez mi? Yok 
vermedim dedim. Biraz da kızarak 
“Siz burada yedikten sonra helva da 
yiyeceksiniz, onlar fakir diye yeme 
hakkı yok mu?” deyince, cömertlik-
te bu olsa gerek dedim ve hayatım 
boyunca bu düsturla hareket ettim. 
Fakat reklamı hiç sevmezdi. Rah-
metli dedem gibi…      

KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAYI 
İHMAL ETMEZDİ                                     

Sohbet ve zikirleri çok severdi. 

Hep cemaat faaliyetlerine katılır 
ve hep Allah’ı sevenlerle birlikte 
olurdu.  Dünyaya hiç meyli yoktu. 
Dünya malı fazlalıktı onun için… 
Dedelerimden kalanların bile hiç 
önemi yoktu. Bir otomobil bile al-
dıramadık. Gerçi televizyonda aldı-
ramamıştık rahmetliye…      

Benim siyasi hayatımla, ticari 
hayatımın zirvesinde olduğum bir 
zaman bana, “Oğlum, ben bu yaşa 
geldim, 65 yıldır yaşıyorum. Nasıl 
geçti bilmiyorum. İşte geldik işte 
gidiyorum. Benim için şu anda Ba-
kır’la Altın’ın hiçbir farkı yok. Kon-
ya senin olsa ne olacak? Bu kadar 
çaba niye? 

Ahiretini mamur et.” dedi. 
Dedi de o gün bugünkü kadar 
anlayamamıştım. Çünkü benim 
yaşım da yeni 60’ı geçti.                                                        

Okumayı severdi ve okuduk-
larını da bizlerle paylaşmayı hiç 
ihmal etmezdi. Ama Kur’an’ı Kerim 
okumaya çok daha fazla düşkün-
dü. Çok sık hatim inerdi.  

SÜNNETE BAĞLIYDI                                    
İstikamet üzereydi. Günahlar-

dan çok kaçardı. Sünnete bağlıydı. 
Tevekkül üzereydi. Dili dualıydı. 
Kendine yapılan her iyiliğe teşek-
kür ederdi. Onun içinde herkes çok 
severdi. Canım babam.                                   

Nihayet ömür tamam olunca, 
dünyada ki nasip tükenince ve her 
şey bir sebebe bağlı olunca, aile-
de hepimize koronavirüs bulaştı. 
Benim hastanedeki tedavimin bi-
tip eve geldikten sonra, babamın 
rahatsızlığı, iştahsızlık ve sürekli 
uyku halindeydi. 4 gün sonra ba-
yıldı kendinden geçti. Kalp masajı 
yaptım. 

Kendine geldi ama yüzü hafif 
limoni beyazdı. Bizler başında, 
herkese hakkını helal edip, kelime-i 
şehadet ve kelime-i tevhitler geti-
rerek ambulansa bindirdik. Hasta-
neye gittiğinde 4 saat sonra bizleri 
yalnız bırakarak Hakk’a şehadete 
yürüdü. Allah gani gani rahmet ey-
lesin. Kabri Cennet olsun. Bu dün-
yadan da bir Musa Kazım gelmiş 
geçmiş oldu. Rabbimin Cennetin-
de buluşmak duasıyla...”

Kur’an ve sünnetle yaşadı
Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden merhum Musa Kazım Acar, çevresinde sevilen, sayılan, güleryüzlü bir isim olarak 

biliniyordu. Ticarette ve sosyal hayatında İslami hassasiyetlere göre yaşayan Merhum Acar, Kur’an ve sünnet üzerine bir hayat yaşamaya çalıştı 

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Cemaati çok sevdiği bilinen merhum Acar, Kur’an-ı Kerim’i de sık sık hatim eder ve İslami hassasiyetlere özen gösterirdi.
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  2 °C 16°C

Karaman            1 °C 13°C 

Aksaray              2 °C      12°C

Ankara               2 °C        13°C Hicrî: 2 Ramazan 1442 -  Rûmî: 1 Nisan 1437

Yeryüzüne üç cemre düştü ve 
semada belirdi muhteşem ışıltısı ile 
güneş… Ruz-u bahar nüfus etmeye 
başladı hayatlara. Serin bir mutluluk 
doluyor yaşam hücrelerimize… Mah-
mur gözlerle; yeniden doğuşa, gönül 
pencerelerimizi aralıyoruz.

Beti benzi atmış hasta bir çocuğun 
rengârenk, çilekli, portakallı şurupları 
zevkle içip iyileştiği gibi yağmur su-
larını içine çekiyor toprak… Cıvıl cıvıl 
renkli çiçeklerini filizlendirip doğayı 
uyandırmak için hazırlanıyor.

Böyle günlerin evvelinde, kapıyı 
aralamış gelmeyi bekleyen nevbaha-
rın tüm güzelliğini, naifliğini gözler-
ken, düşünce seyrine dalmıştı katre-i 
baran…  Gök dünyasının efendisi, 

yaşam kaynağı, suyun bireyselleşmiş 
hali…

Su yaratılıştan itibaren her şe-
yin ham maddesi… Her mevsimde 
insanlar gibi üşüyüp, ısınan, kıyafet 
değiştiren doğanın en yakın dostu. 
İlkbahar da canlandıran, yaz mevsimin 
de çoğaltan, sonbahar da solduran, 
kış mevsimin de üşüten… 

Sadece bir maddenin hem canlan-
dırıp, hem de öldürmesinde ki hikmet 
nedir acaba? 

Katre-i baran; en eski ve saygın 
arkadaşı ile kucaklaşmak, hasret gi-
dermek için hazırlanmış, bekliyordu. 
Bahara adım atılmış, nisan yağmurları 
özlem kokuyordu.  Yaşamın iki temel 
taşı; toprak ve su… Yeryüzüne damla 

damla misafir olacağı za-
man çok yaklaşmıştı.

Uzakların getirdiği, 
nerede olursa olsun göz-
ler önüne bir perde inip 
canlanan anıların sergi-
lendiği sinema yine onu 
eski günlerin sokak ara-
larındaki cıvıltılı zamanlara 
götürmüştü. 

Çocukların sokakta o 
ılık damlaların altında ko-
şup ıslandığı,  mutluluk kahkahalarının 
kümeleşmiş arkadaşlarına kadar du-
yulduğu ve buna ortak olmak için bir-

biri ardına kendini gök 
kubbeden, yer yüzeyine 
düşünmeden bırakan 
katrelerin heyecanını 
seyrediyordu.

Gökyüzüne mut-
lulukla baştanbaşa 
renklerle bezenmiş bir 
kuşak bağlanıyordu.  
Şimdilerde gökkuşağı 
bile çok nadir çıkar oldu. 
Çıksa da gökdelenlerden 

dolayı görünmüyor. Tüm güzellikler 
efsanelere meze olmuş, hayat sahne-
sinden bir bir silinip, hafıza kitaplığına 

kaldırılıyor. Üstleri tozlanıyor. Güzel-
likleri yitiriyoruz.

Yine bir iç çekiş ile istemsizce 
yeryüzüne ulaşamayıp göğe kadar 

uzanan binaların çatılarına düşüp ora-
da kaldıkları aklına geldi. Sokaklarda 
da çocuklar yoktu zaten… 

Kimi zaman camlara çarpıp yavaş-
ça pervaza doğru süzülürken içeride 
olanları görüyordu. Minik insanlar ek-
ranların sihirli, renkli dünyasına dalmış 
katrelerin onlara misafir olduklarını 
dahi fark etmiyordu. Oysa gerçek dün-
ya dışardaydı.

Eskilerin eskitemediği o kadar 
güzel günler var ki… Sesle çıkan keli-
meler de, harflere dökülen cümlelerde 
dönüp dolaşıp o sokakların arasına 

gizlenen maziyi yâd etmenin daha 
rahatlatıcı olduğuna inanıyor gibi “ah 
eskiler” diye zikrediyorlardı.

Dünya bir kere daha güneş etrafın-
da döndü ve yeniden başlama zamanı 
geldi. Takvim yaprakları Ruz-u baharı 
göstermeye başlıyor. Isı kaynağı birbi-
rini takip eden bahar günlerini ısıtıyor.  

İlkbaharın yağmurları dünyanın 
gözyaşı… Sıkıntılı ve üşüten bir kış 
mevsiminin sonunda damla damla 
toprağa yaşam veren, umudu filizlen-
diren, iç rahatlatan bir ağıtın ardında 
sakinleşme, ısınma ve içindeki tohum-
ların hayata “merhaba” demeleri için 
demlenme zamanı… 

Ruz-u baharın dünyaya da umut 
çiçekleri sunması dileğiyle… 

RUZ-U BAHAR

Karatay Belediyesi öncülüğünde 
kurulan Akıncı Park Toplu Konut 
Yapı Kooperatifi’nde kura heyecanı 
vardı. Pandemi dolayısıyla belediye-
nin sosyal medya hesaplarında canlı 
yayınla gerçekleştirilen kura ile 135 
metrekarelik 3+1 100 daire ve 100 
ile 85 metrekarelik 54 daire için top-
lamda 154 asil ve 154 yedek üyesi 
belirlendi.

Karakulak Mahallesi, Büyük-
kumköprü Caddesi ve Sarıcami So-
kak kesişimi ile Balçelebi Caddesi 

ve Tinat Sokak kesişimindeki iki 
farklı ada ve parselden oluşan top-
lam 27 bin 53 metrekarelik kentsel 
dönüşüm alanında yer alan projeye 
başvuru yapan vatandaşlar, https://
akincipark.karatay.bel.tr/ adresin-
den kimlik numaralarıyla kura so-
nuçlarını öğrenebilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Akıncı Park Toplu Konut Yapı 
Kooperatifi projesinin sorunsuz bir 
şekilde ilerlediğini belirterek ger-
çekleştirilen kuranın hayırlı olma-

sını diledi. Salgın süreci dolayısıyla 
kuranın dijital ortamlardan noter 
huzurunda yapıldığını söyleyen Baş-
kan Hasan Kılca, “Karakulak Ma-
hallemizde hayata geçirdiğimiz 252 
konutluk Akıncı Park Toplu Konut 
Yapı Kooperatifiyle düzenli ve gü-
venli yapılaşmanın hızlandırılması, 
özel girişimlerin özendirilmesi ve 
vatandaşlarımızın çok daha ferah ve 
konforlu yaşam alanlarına kavuşma-
sına imkan sunuyoruz. Geçtiğimiz 
haftalarda kamuoyuna tanıttığımız 

ve başvurularını aldığımız koopera-
tifimizin 154 asil ve 154 üyesi için 
kuralarını da böylece gerçekleştir-
miş olduk. Toplamda 20 bin met-
rekarelik yeşil alanla çevrelediğimiz 
konutlarımız, park ve dinlenme 
alanları, yeraltı otoparkıyla hemşeh-
rilerimize modern bir yaşam alanı 
sunmuş olacağız. Bu projemiz, inşal-
lah yeni daha birçok özel girişimleri 
de özendirecek ve bölge, çok daha 
geniş kapsamlı bir dönüşümün mer-
kezi olacaktır” dedi.n HABER MERKEZİ

Büro Memur-Sen Konya’da 
Murat Koçyiğit dönemi

Beşir Derneği’nden AFAD İl 
Müdürü Yıldız Tosun’a ziyaret

Büro Memur-Sen Konya Şube 
Başkanlığının 6. Olağan Genel Ku-
rul toplantısı sendika üyesi delege-
lerin katılımıyla gerçekleştirildi. İki 
listenin mücadele ettiği seçimde 
162 delegeden 161 oy kullanırken 
1 kişi oylamaya gelmedi. Murat 
Koçyiğit (96 oy) delegenin çoğun-
luğunun oyunu alarak Büro Me-
mur-Sen Konya Şubesi başkanlığa 
seçildi. Diğer aday Sezgin Saraçoğ-
lu ise (65) oy aldı.

Memur-Sen Konfederasyonu 
çatısı altında sendikal faaliyetini 
sürdüren Büro Memur-Sen Konya 
Şube Başkanlığının 6. Olağan ge-
nel kurulu önceki gün Konya Ser-
best Muhasebeciler ve Mali Mü-
şavirler Odası toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

Genel Kurula Büro Memur-sen 
Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ge-
nel Başkan Yardımcıları Abdul-
lah Koyuncu, Hüseyin Yüksel ve 
Eyüp Beyhan, Memur-Sen Konya 
İl Temsilcisi Nafiz Karlıer, Me-
mur-Sen konfederasyonuna bağlı 
sendikaların Konya Şube Başkan-
ları STK Temsilcileri ve sendika 
delegesi ve üyesi katıldı.

Gerçekleştirilen genel kurul-
da Murat Koçyiğit ile Sezgin Sa-
raçoğlu’nun listeleri seçimi kazan-
mak adına mücadele etti. Seçim 

sonucunda katılımcı delegelerin 
çoğunluğunun oyunu alan Murat 
Koçyiğit, Büro Memur-Sen Konya 
Şubesi Başkanlığına seçildi. Mev-
cut Başkan Mahmut Çimen aday 
olmayacağı için yaptığı konuşma-
sında sendika üyelerinden helallik 
isteyerek veda etti.

Başkanlığa seçilen Murat Koç-
yiğit, “Memur-Sen Konfederas-
yonumuz çatısı altında sendikal 
faaliyetlerini sürdüren sendika-
mızın 6. Olağan genel kurulunu 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu seçim kazanan Büro 
Memur-Sen Konya şubesi olmuş-
tur. Katılımcı tüm delegelere ve 
misafirlerimize teşekkür ediyo-
rum. Bundan sonra ki hedefimiz 
ise üyelerimiz hak ve hukuklarını 
her zaman ve her sahada almak 
için gece-gündüz çalışacağız. 15 
yıldır Büro Memur-Sen Konya Şu-
besinin başkanlık görevi yürüten 
ve bugün veda eden Başkanımız 
Mahmut Çimen’e bugüne kadar 
verdiği hizmetlerden dolayı kendi-
sine teşekkür ediyoruz” dedi.

Büro-Memur-Sen Konya Şu-
besi 6. Olağan genel Kurulu so-
nunda Başkanlığa seçilen Murat 
Koçyiğit ve yönetim kurulu üye-
lerinin çektirdiği toplu fotoğraf ile 
son buldu. n HABER MERKEZİ

Ramazan ayı Konya’yı bereketiyle kuşattı. Konya’nın tarihi ve geleneksel alışveriş merkezleri olan Bedes-
ten Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı gibi yerlerde yoğunluk yaşanıyor. En çok kahve ve hurma satılıyor

Çarşıda ve pazarda 
Ramazan hareketliliği 

Konya'da, tarihi çarşılar ve pa-
zar yerleri, Ramazan ayı alışverişleri 
nedeniyle hareketlendi. Bedesten 
Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı gibi 
tarihi alışveriş yerlerinde, Ramazan 
ayı yoğunluğu yaşanıyor.

 İftar ve sahur sofraları için ha-
zırlıklarını sürdüren vatandaşlar, 
özellikle pazar yerlerini kalabalık-
laştırdı. Yaşanan yoğunluk esnafın 
yüzünü güldürürken, tezgahlarda 
özellikle kahvaltılıklar, hurma, kah-
ve, kuru yemiş ve meyve çeşitleri 
ilgi görüyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla be-
raber sebze meyve fiyatlarında dü-
şüş yaşanıyor. Ramazan ayında ilgi 
gösterilen hurmanın kilosu 45 ile 80 
lira arasında değişiyor. Kasaplarda 
da kıymanın kilosu 40 liradan baş-
lamak üzere pastırma 150 ila 220, 
sucuk ise 70 ila 90 liradan satılıyor.

‘RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ’
Melike Hatun Çarşısı esnafla-

rından Selim Çelik, ramazan ayının 
gelmesiyle sebze ve meyveye tale-
bin arttığını söyledi. Yaz aylarının 
yaklaşmasıyla düşmeye başlayan 
fiyatların vatandaşları memnun 

ettiğini aktaran Çelik, "Bugün çok 
yoğun bir talep var. Havanın soğuk 
olmasına rağmen, hafta başı ve ra-
mazan arifesi olması nedeniyle aşırı 
bir yoğunluk yaşıyoruz. Ramazan, 
bereketiyle geldi. Bazı ürünlerimiz 
bitti." diye konuştu.

‘EN ÇOK SATILAN KAHVE VE HURMA’
Kahve ve hurma satan esnaf 

Emre Baş da ramazan öncesinde 
işlerin yoğunlaştığını dile getirdi. 
Müşterilere yetişmekte güçlük çek-
tiklerini vurgulayan Baş, şunları 
kaydetti: "En çok hurma ve kahve 
satılıyor. Özellikle hurma satışımız 
çok yoğun. İnsanlar iftar ve sonra-
sı için hazırlık yapıyor. Ramazan, 
bereketiyle geldi. Yoğunluktan çok 
memnunuz. Kahveyi taze taze öğü-
terek sattığımız için talep çok daha 
fazla oluyor. Değişmez bir kahve 
kültürü var. İnsanlar iftardan sonra 
kahve içerek günün yorgunluğunu 
atıyor."

Süt ve süt ürünleri satışı yapan 
Ramazan Bildirici ise sahur için 
kahvaltılık çeşitlere ilginin arttığını, 
daha çok yoğurt, peynir ve yağ satışı 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. n AA

Beşir Derneği Akdeniz Bölge 
Müdürü Bayram Taşdelen ve Kon-
ya Beşir Derneği yöneticilerinden 
oluşan bir heyet, Konya Valiliği İl 
Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız 
Tosun’a nezaket ziyaretinde bu-
lundu

Beşir Derneği Akdeniz Bölge 
Müdürü Bayram Taşdelen, Beşir 
derneği Selçuklu Temsilcisi Ad-
nan Kıcık, Beşir derneği Karatay 
Temsilcisi Nuri Kaya ve yanındaki 
heyet, Konya Valiliği İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü Yıldız Tosun’u 
makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret hakkında bilgiler ak-
taran Beşir derneği Selçuklu İlçe 
Temsilcisi Adanan Kıcık “ Ziyaret-
te İl risk azaltma planı, Kentsel ve 
Bölgesel Arama Kurtarma faaliyet-
leri ve Gündemde olan diğer konu-
lar ile istişareler gerçekleştirilirken, 
birlikte yapılacak işler masaya ya-
tırıldı..

Ayrıca Beşir Derneği olarak 
yeni kurmakta ve oluşturulmakta 

olan Beşir Arama Kurtarma Eki-
binin çalışmaları hakkında AFAD 
İl Müdürü Yıldız Tosun’a bilgiler 
aktarılırken, Müdür Tosun’un öne-
rileri alındı.

Misafirliğinden ve göstermiş 
olduğu yakın ilgi ve samimiyetin-
den dolayı Konya AFAD İl müdü-
rümüz Yıldız Tosun’a Beşir Derne-
ği olarak teşekkür ediyoruz. Beşir 
Derneği olarak Bir nefese vesile 
olmak için Arama Kurtarma Ekibi-
nin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdü-
rüyoruz” dedi.

Ziyaret sonunda Konya Beşir 
Derneği yöneticilerine Afet sonrası 
acil yardım ekipleri uaşana kadar 
acil ihtiyaçların ve değerli evrakla-
rın saklanabileceği bir AFAD Çan-
tası AFAF İl Müdürü Yıldız Tosun 
tarafından hediye edildi. Beşir Der-
neği yöneticileri ise Müdür Yıldız 
Tosun’a Beşir Derneği çantası tak-
dim ettiler. Ziyaret günün anısına 
çektirilen fotoğraflar ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Karatay Akıncı Park’ta kura heyecanı

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Ramazan güzellik ve bereketin ayı-
dır. Dinimizde önemli aylardan olup on 
bir ayın sultanı kabul edilir. Ayların en 
mübareklerinden olarak tüm İslam dün-
yasının coşku ile karşılandığı zamanlar-
dandır. 

İnsanların birbirleri ile kaynaşmasını 
sağladığı gibi yardımlaşma ve dayanış-
manın en yoğun şekilde yaşandığı dö-
nem olmaktadır. 

Müslümanlar için oruç tutmanın ayı 
olup, sahur vaktinden iftara kadar geçen 
sürede sabrederler. Nefisler terbiye edil-
diği gibi Allah rızası kazanmak istenir. 

Gün boyunca aç kalanlar akşam ezan 
ile birlikte orucunu açarak yemek yerler. 
İnsanların gün boyunca kötülüklerden 
uzak durarak nefislerini terbiye etmek-
tedir. Şeytanların bağlandığı ve dünya 
kötülükten korunduğu zamandır. Bere-
ketin bol olduğu, insanların birbirleri ile 
yardımlaşabildiği alanlardandır. 

İnsanlar birbirlerine iyilik yaptığı, ih-
tiyacı olanları gerektiğinde kendi evlerin-
de misafir ederek ağırlarlar. Hayırlar ve 
bereketin bol olduğu ayda insanların bir-
birlerini tanımaları sağlar. Kaynaşmaları 
sayesinde birbirlerine yakınlık gösterip 

insanlar arasındaki bağ-
lar kuvvetlenir. Ramazan 
bereket, hayır, arkadaşlık, 
dostluk, merhamet, insan-
ları tanıma gibi değerleri 
bizlere sunar. Tüm Müs-
lüman alemi en içtenliklerle 
Ramazan ayını geçirir, di-
nimizin güzelliklerini gös-
terdikleri gibi hoşgörü ile 
karşılarlar.

Arınmış gönüller 
durdu secdeye,

İndi kuşlar gökyü-
zünden müjdeye ,

Bu sabah hüzzam-
dan okundu ezan,

Aksetti ilahi sesler 
derinde.

Bir bitmez bereket 
beraberinde

Yurda burcu burcu 

geldi ramazan.
Gözler kilit vurur uykusuzluğa,
Çeşmeler yetişmez bu susuzluğa,
Bu o gündür derman bulunur 

derde,
Bugün artık bütün şüpheler yalan,
Bu o gündür şavkır can evimde can,
Bugün mahya benim minarelerde.
Tertemiz dolaşsam hangi mâbedi,
Melekler kıskanır bu ibâdeti,
Düşler kubbelerde kucak kucaktır,
Bana madde kadar mana da lâzım.
Gürül  gürül Kuran oku hâfızım,
Bu aşk içerimde salkım saçaktır.

İnancın eriştim saltanatına ,
Dilekçem var bugün Tanrı katına ,
Huzurdan bahseder görürsem kimi,
Yalın duygularım çoğalır daha ,
Bugün kalbim daha yakın Allah’a
Bugün tekmil aşk donatır içimi.
 Sular gümüş gümüş akar sebilden,
Ay-aydın ayetler süzülür dilden,
Hak’kın avuçlara sığmaz nasibi,
Cümle saadetler gelir yakına.
Peygamberler peygamberi aşkına
Doğruluk ver, kullarına Ya Rabbi.
*

Feyzi Halıcı

RAMAZAN

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
ilkini geçtiğimiz yıl Ahilik Haftası 
kapsamında gerçekleştiği “Ustalar-
dan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş 
Meslekler” temalı fotoğraf yarışma-
sının büyük ilgi görmesi üzerine bu 
yıl ikincisini düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
“Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz 
Tutmuş Meslekler” temalı fotoğraf 
yarışması başlattı. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, sanayileşen dünya, gelişen 
teknoloji ve hızla artan insan nüfu-
suna bağlı olarak bazı meslek grup-
larının zamana yenik düştüğünü 
belirterek, bu mesleklerin kaybol-
masının önüne geçmek ve yarınlara 
aktarmak amacıyla “Ustalardan Mi-
ras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mes-
lekler” temasıyla ikinci kez fotoğraf 
yarışması düzenlediklerini söyledi. 

Geçtiğimiz yıl ilk kez “Ahilik Haftası” 
etkinlikleri kapsamında düzenledik-
leri yarışmanın büyük ilgi görmesi 
üzerine bu yıl ikincisini gerçekleşti-
receklerini kaydeden Başkan Altay, 

“Yarışmaya amatör veya profesyo-
nel tüm fotoğrafçılar katılabilecek. 
Yarışma; ahşap, cam, deri, hayvan 
ve bitki atıkları, ipek-tekstil, maden, 
toprak-taş, hammaddesi karışık olan 

el sanatları gibi günümüzde yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya ka-
lan meslek gruplarını kapsayacak. 
Fotoğraf sanatına gönül veren her-
kesi bu yarışmaya katılmaya davet 
ediyorum.” dedi. Geleneksel, kül-
türel veya sanatsal değeri olan tüm 
mesleklerin günümüzde yaşayan 
durumunu fotoğrafla tespit etmek, 
görsel bir bellek oluşturmak ve bun-
ları fotoğraflarla geleceğe miras bı-
rakmak amacıyla yapılan yarışmaya 
20 Ağustos Cuma günü saat 17.00’a 
kadar başvuru yapılabilecek. Her fo-
toğrafçının en fazla 4 eserle katılabi-
leceği yarışmada; birinciye 10 bin, 
ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin 
TL para ödülü verilecek. Katılımcı-
lar ayrıntılı bilgiye ve genel katılım 
koşullarına “ustalardanmiras.konya.
bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Ustaların bıraktığı miras fotoğraflarla yaşayacak

Cansuyu Benin’de yardım
organizasyonu düzenledi

CHP Konya’dan, 
Polis Haftası ziyareti

Cansuyu, 2021 Ramazan Or-
ganizasyonlarında Beninli muhtaç-
lara ulaştı. Cansuyu Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 2021 Ra-
mazan Organizasyonu kapsamın-
da Yurt içinde ve dünyanın dört 
bir köşesinde yardım faaliyetleri 
gerçekleştiriyor. Her yıl ramazan 
ayında “Kazancımız Allah için 
verdiğimizdir” sloganı ile muhtaç 
ülkelere hayırsever vatandaşların 
emanetlerini ulaştıran Cansuyu, 
Batı Afrika Ülkesi Benin’de yardım 
organizasyonu düzenledi.

Hayırseverler ile muhtaçlar 
arasında köprü vazifesi gören Can-
suyu, Ramazan ayının bereketini 
Benin’deki kardeşleri ile paylaş-
mak için Save bölgesinde binlerce 
muhtaca Ramazan kumanyaları 
dağıttı. İçerisinde temel yiyecek 
malzemeleriyle bir ailenin Rama-
zan boyu gıda ihtiyacını karşıla-
yacak olan kumanyalar, Beninliler 
tarafından sevinçle karşılandı.

Kumanya dağıtımları sonrası, 
bölge halkının temiz su ihtiyacının 
karşılanması ve salgın hastalıkların 
önüne geçilmesi için şehrin Por-
to-Novo, Abomey-Calavi, Parakou 
ve Nikki bölgelerinin kurak köy-
lerinde 23 tane temiz su kuyusu 
açıldı. Açılan su kuyularından on 
binlerce kişi yararlanmış olacak. 
Ayrıca Save ve Abomey bölgele-
rinde Türkiye’den hayırsever va-

tandaşların bağışladığı adak, akika 
ve şükür kurbanları kesilerek etleri 
10 bin muhtaca dağıtıldı.

Gerçekleştirilen organizasyon 
hakkında açıklamalarda bulanan 
Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Ko-
ordinatörü Muhammed Furkan 
Özkan yapılan yardımların bölge 
insanı tarafından büyük bir sevinç-
le karşılandığını dile getirdi. Öz-
kan: “Ramazan’ın bereketini ve se-
vincini kardeşlerimizle paylaşmak 
için Batı Afrika Ülkesi Benin’deyiz. 
Türkiye’den hayırsever vatandaş-
larımızın emanetlerini titizlikle 
muhtaçlara ulaştırıyoruz. Yardım-
larımızı Porto-Novo, Abomey-Ca-
lavi, Parakou ve Nikki bölgelerinde 
gerçekleştirdik. Bölge halkı Türki-
ye’den gelen bu yardımlara karşı 
büyük bir memnuniyet gösterdi-
ler.” dedi.

Yapılan yardımların içeriğiyle 
ilgili de konuşan Özkan: “Burada-
ki muhtaç ailelerimize 1 aylık gıda 
ihtiyaçlarını karşılayacak gıda ku-
manyalarımızı dağıttık. Daha son-
ra bölgedeki temiz su ihtiyacının 
karşılanması için kurak köylerde 
10 binlerce kardeşimizin faydala-
nacağı 23 tane temiz su kuyuları 
açıp, bizlere emanet edilen adak, 
akika ve şükür kurbanlarını kese-
rek etlerini 10 bin muhtaca dağıt-
tık.” dedi. 
n HABER MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı Ba-
rış Bektaş, Selçuklu İlçe Başkanı 
Ali Naci Çobanoğlu, Karatay İlçe 
Başkanı Refik Serttaş, Meram İlçe 
Başkanı Ahmet Yiğit ve İl Kadın 
Kolları Başkanı Damla Yılmaz’la 
birlikte Polis Haftası nedeniyle 
Güvenlik Şube Müdürü Ahmet 
Yılmaz’ı ve şube personeli polis 
memurlarını ziyaret ederek, polis 
haftasını kutladı.

CHP’nin ziyaretinden mem-
nun olduklarını belirten Güven-
lik Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, 
"Ülkemizin huzur ve güvenliğinin 
sağlanması için görevlerini büyük 
bir sorumluluk bilinciyle yerine 
getiren Emniyet Teşkilatımızın 
176. yılına erişmesinin gururu ve 
onurunu yaşamaktayız. Milletimi-
zin desteği ve sevgisini yanımızda 
hissederek görev aşkıyla şehri-
mizde vatandaşlarımızın huzur 
ve güveni için elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Ziyaretinden 
dolayı sizlere teşekkür ediyorum” 
dedi.

‘POLİSLERİMİZİ 3600 EK 
GÖSTERGE VERİLMELİDİR’
CHP Konya İl Başkanı Barış 

Bektaş ziyarette Polis haftasını 
kutlayarak, “Bizlerin huzur ve gü-
veni için gece gündüz demeden 
mesai yapan bütün polislerimizin 
polis haftasını kutluyoruz. Her za-
man polislerimizin yanında olan 
partimiz, polislerimizin maaşları-
nın iyileşmesini sağlayacak olan 
3600 ek göstergenin verilmesin-
den yanayız. İktidarın söz verip te 
bir türlü gerçekleştirmediği 3600 
ek göstergenin polislerimize ve-
rilmesi için elimizden geleni ya-
pacağız. 

Emniyet teşkilatımız kurul-
duğu ilk günden beri ülkemizin 
birliği ve devletimizin bölünmez 
bütünlüğünün korumanın yanın-
da, bizlerin huzur ve güveni için-
de her türlü takdirin ötesinde bir 
başarı ortaya koyarak görevlerini 
yerine getiriyor. Her zaman biz-
lere verdiğiniz destekten ve bizi 
kabul etmenizden dolayı sizlere 
teşekkür ederek, Emniyet Teşki-
latımızın kuruluşunun 176. yıldö-
nümünü en içten duygularla kut-
larken, bütün polislerimize sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.”
n DURAN ÇÖLCÜ

Sille Mahallesi'nden çıkarılan, tamamen el işçiliği gerektiren ve adını bu yerleşim yerinden alan andezit taşı, fırınların tabanına 
yerleştiriliyor. Lezzetiyle meşhur olan Konya’nın etliekmeğine lezzetini veren unsurlardan biri de bu taşla yapılan fırınlar

Etliekmeğe lezzetini
taş fırınlar veriyor

Konya'nın, geçmişi antik çağ-
lara dayanan mahallesi Sille'de çı-
karılarak işlenen özel andezit taşı, 
kullanıldığı fırınlarda, ısı dengeleme 
özelliğinden dolayı kentin "en meş-
hur" damak tadı etli ekmeğinin de 
daha lezzetli olmasını sağlıyor. Adını 
çıkarıldığı mahalleden alan ve "Sille 
taşı" olarak da bilinen bu volkanik 
kaya türü, sıcağa ve suya dayanıklılı-
ğı nedeniyle ağırlıkla fırın tabanında 
pişirme taşı olarak kullanılıyor.

İçinde krem renkli kayaçlar ve 
fenokristaller bulunduran pembem-
si renkteki taş, mimaride de tercih 
ediliyor. Kentin gözde tarihi eser-
lerinden İnce Minare Medresesi ile 
Selimiye Camisi, Sille taşından inşa 
edilen yapılar olarak dikkat çekiyor. 
Sille taşı ustası 42 yaşındaki Meh-
met Fidan, dedesinden gelen mes-
leği, üçüncü kuşak olarak ağabeyi 
İbrahim Fidan'la devam ettirdikleri-
ni söyledi.

Taşın, testlere göre 1100 derece 
sıcaklığa kadar dayanıklılığı olduğu-
nu anlatan Fidan, "Genelde etli ek-
mek fırınlarının çok sevdiği bir taş. 
Üzerinde pişen etli ekmek de güzel 
oluyor. İşlediğimizin büyük bölümü 
etli ekmek sektöründe kullanılıyor." 
diye konuştu.

‘YALNIZCA ELDE İŞLENEBİLİYOR’
Fidan, görünümünden dola-

yı yapı malzemesi olarak da tercih 
edilen taşın, tarihi eserlerin resto-
rasyonunda, dekorasyonda ve lüks 
konutlarda kullanılabildiğini belirtti. 
Yapısından kaynaklı, makinelerde 
işlenemeyen taşın, tamamen el iş-
çiliği gerektirdiğini ifade eden Fidan, 
"Eskiden tarihi yapıların restorasyo-
nunda çok kullanılıyordu ama şimdi 
yeni çıkan fabrikasyon taşlar bunun 
önüne geçmeye başladı. Bu taş fab-
rikasyona pek gelmiyor. Kırıkları çok 
oluyor. Parça parça alıp özünü gör-

memiz lazım. Bu yüzden büyük ma-
kinelerde işlenemiyor." dedi.

‘PİZZA FIRINLARINDA DA 
KULLANILIYOR’

Doğal, dayanıklı yapısı ve ısı 
dengeleme özellikleriyle ünlenen, 
fırınlara "en uygun" taşın Sille taşı 
olduğuna dikkati çeken Fidan, şöyle 

devam etti: "Hamur pişirme işlerin-
de çok güzel bir taş. Eskiden sadece 
Konya bölgesinde kullanılırdı. Şimdi 
bunu öğrenenler, Türkiye'nin birçok 
bölgesine götürüyor. Mesela ateş 
tuğlası mermer gibi olduğundan 
hamuru yakıyormuş. Bu özellikleri 
sayesinde bir de doğal taş olduğu 

için yakmıyor. Pizza fırınlarına işledi-
ğimiz taşlar da oldu. Çok güzel pizza 
pişirdiğini söylediler."

‘ETLİ EKMEK LEZZETİNİN 
SIRRI TAŞTAN GELİR’

Karatay ilçesinde restoran işle-
ten, aynı zamanda etli ekmek ustası 
olan Mustafa Koçak da etli ekmeğin 
lezzetini Sille taşından aldığını an-
lattı. Koçak, taşın yalıtım özelliğiyle 
fırın sıcaklığını sürekli ideal seviye 
tuttuğuna dikkati çekerek şöyle ko-
nuştu: "Sille taşı 1100-1200 derece 
sıcaklığa kadar dayanıyor. Bilindiği 
gibi etli ekmeğimizin ince olması 
gerekiyor. Bu taş ince hamuru yak-
mıyor. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. 
Diğer taşlar patlama, çatlama yapa-
biliyor ama Sille taşında şimdiye ka-
dar hiçbir problem yaşamadık. Yani 
etli ekmek lezzetinin sırrı taştan ge-
lir. Taş kötüyse usta istediği kadar 
iyi olsun etli ekmek yanar. Yandığı 
zaman da müşteri memnuniyeti 
kalmaz." n AA
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Kur’an’dan Mesaj
Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın
ve Allah’ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam

edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah’ı
sıkça anın! (Cuma-10)

Hadis
Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı
olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber

(sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun
namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta

olurdu.” (Müslim Cuma 41)

Günün Duası
“Allah’ım! Cehennem azabından,

kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın
fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden
Sana sığınırım.” Amin (Kütüb-i Sitte)

Günün Manisi
Ramazan ayı ki üç Ayların incisi
Bu ayın sevabından nasiplenmeli
Kurtuluşumuz için ibadet yerleri
Şükür bulduk Konya da Konya da

ORUCUN YÜKÜMLÜLÜK 
(VÜCUB) ŞARTLARI

İslam aleminin önemli ibadetlerinden olan orucu tutmak için bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor RAMAZAN’DA 
NEFİS TERBİYESİ

İSLAM’DA AİLENİN 
MEVKİİ NEDİR?

Bir kimsenin oruç ibadetiyle 
yükümlü sayılabilmesi için şu şart-
ların bulunması gerekir:

a) Müslüman olmak: Bu şart, 
müslüman olmayanların dinin feri 
hükümlerine muhatap sayılıp sayıl-
mamasıyla ilgili usul ihtilâfı sebebiyle 
diğer üç mezhepte sıhhat şartları ar-
asında zikredilmekle birlikte bir gayri 
müslimin İslam’a girmeden önceki 
zamana ait oruçları kaza etmesi 
gerekmediği noktasında görüş ayrılığı 
yoktur. 

Genel sorumluluk ilkesinin bir 
uzantısı olarak yeni Müslüman olan 
kişi orucun farz olduğunu bilmem-
esini mâzur kılacak şartlarda geçen 
oruçlarını da kaza etmekle yükümlü 
sayılmaz.

b) Bulûğ: Ergenlik çağına ul-
aşmamış kimseye oruç farz değildir; 
ancak temyiz çağına ulaştıktan sonra 
çocukların yavaş yavaş oruca alıştırıl-
ması tavsiye edilmiştir.

c) Akıl: Oruçla yükümlü sayılmak 
için temyiz kudretine sahip olmak 
şarttır. Şuurun açık olması (ifâkat) 
Hanefî mezhebinde sıhhat şartı değil 
vücûb şartı olarak nitelenir; akıl hast-
alığı ve uzun süre baygınlık durumları 
daha çok orucun niyetle ilgisi dikkate 
alınarak incelenir.

ORUCUN GEÇERLİLİK 
ŞARTLARI

Yükümlü olunan orucu zamanın-
da yerine getirmenin gerekli olması 
için şu şartlar aranır:

a) Sağlıklı olmak
Hastalık orucun geçerliliğini 

engellememekle beraber zamanında 
tutmayı vâcip olmaktan çıkarır. Buna 
karşılık âdet görme veya loğusa olma 
hem edanın vücûbunu hem orucun 

geçerliliğini engeller.
b) Mukim olmak
Dinen yolcu hükmünde olan 

kişinin orucu zamanında yerine ge-
tirmesi gerekli değildir. Bu şartların 
açılımı mahiyetindeki durumlarda 
orucun ertelenmesi ve başlanmış 
orucun bozulması mubah hale gelir. 

c) Sıhhat Şartları
Orucun geçerli olması için aranan 

şartlar şunlardır:
1- Niyet etmek.
2- Hayız ve nifas halinde ol-

mamak. Orucu zamanında tutmakla 
yükümlü olmayan bu durumdaki 
kadınların oruç tutmaları geçerli sayıl-
mamıştır.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diğer ibadetlerde olduğu gibi 

oruç ibadetinde de niyet şarttır. Şafiil-
er ve bazı Malikiler niyeti rükün say-
mışlardır. Her ikisine göre de, niyet 
edilmediği takdirde sabahtan akşama 
kadar aç durmak oruç yerine geçmez. 

Bu bakımdan, ister farz veya 
vacip, isterse nafile olsun her tür 
oruçta niyet şarttır. Herhangi bir oru-
ca kalben niyet etmek, hangi orucu 
tutacağını kalbinden geçirmek yeter-
lidir. Bu niyetin dil ile ifade edilmesi, 
onun teyit edilmesi ve perçinlenme-
si anlamına geldiğinden mendup 
sayılmıştır.

Ramazan, belirli adak veya her-

hangi bir nafile oruç için mutlak niyet 
yeterlidir. Mesela; “yarın oruç tut-
maya” veya “yarınki günün orucunu 
tutmaya” niyet edilse, ertesi gün 
ramazan ise, bu niyet ramazan orucu-
na niyet yerine geçer; ertesi gün, daha 
önce oruç tutmak için vaktini tayin et-
miş olduğu gün ise bu defa adak oru-
cuna niyet etmiş olur. Hatta ramazan 
günleri ramazan orucu için ve oruç tu-
tulması adanan gün, adak orucu için 
belirli hale geldiği için, kişi bugün-
lerin öncesinde niyet ederken “Yarın 
nafile oruç tutmaya niyet ettim” dese 
bile, tutacağı oruç nafile oruç değil, 
vakti belirli olan oruç yerine geçer.

Çünkü orucun ifa edilmesi için be-
lirlenen vakit içinde yine aynı cinsten 
ikinci bir ibadet yapılamayacağından, 
yani oruç dar zamanlı bir vacip olup 
vakit de bunun miyarı olduğundan, 
niyet asıl yapılması gereken ibadete 
raci olur. Bununla birlikte bunlar için 
geceleyin niyet edilmesi ve ne orucu 
olduğunun belirlemesi (tayin) daha 
faziletlidir. Mesela “Yarınki ramazan 
orucunu tutmaya niyet ettim” deme-
kle belirleme yapılmış olunur.

Fakihlerin çoğunluğuna göre 
ramazanın her günü için ayrı ayrı niyet 
edilmesi şarttır. Çünkü her bir günün 
orucu kendi başına bir ibadet olup, 
öteki günlerde tutulan veya tutulacak 
olan oruçla ilişkisi yoktur; dolayısıyla bir 
günün orucu bozulduğu zaman sadece 
o günün orucu bozulmuş olur, öteki 
günlerin orucu bundan etkilenmez.

ORUCA HANGİ VAKİTTE 
NİYET EDİLİR?

Her türlü oruç için mümkün old-
ukça, sabah vakti girmeden önce 
veya geceden niyet etmek en faziletli 
olanıdır.

İlahi rahmetin adeta tuğyan 
ettiği bir rahmet mevsimi olan 
Ramazanı Şerif, ruhaniyeti nef-
saniyete galip getirmenin en 
feyizli zamanıdır. Ramazan ayı, 
nefsin tezkiye ve terbiye edildiği 
bir takva mektebidir. Zira bu 
ayda tutulması farz kılınan oruç 
ibadeti, bir bakıma, nefsaniyeti 
dizginleyerek ruhaniyete seviye 
kazandırma talimidir. İnsanda 
ruhaniyet ve nefsaniyet, bir ter-
azinin iki kefesine benzer. Biri 
hafiflediğinde diğeri ağırlık ka-
zanır. Gönüller fani hazlardan 
uzaklaşmadıkça bâkî lezzetlere 
kavuşamaz. Tıpkı çocukların süt-
ten kesilmedikçe yüksek gıdalara 
ve hayati lezzetlere eremedikleri 
gibi. Bunun içindir ki Mevla-
na Hazretleri: Ramazan geldi, 
artık maddi yiyeceklerden elini 
çek ki, gökten manevi rızıklar 
gelsin. Bu ay, gönül sofrasının 
kurulduğu aydır. Gönlün, be-
denin hatalarından kurtulduğu 
aydır. Gönüllerin aşk ve îmân ile 
dolduğu aydır buyurmuştur. Oruç, 
sabır talimidir. Nefsin istekler-
ini frenleyebilme iradesinin 
kazanılmasıdır. İnsanın nefsine 
hakim olabilmesi, ilahi imtihan-

lardan muvaffakıyetle geçebil-
menin en mühim sırrıdır. Öyle 
ki; öfkeyi yenebilmek, affede-
bilmek, fedakarlık ve feragat 
gibi yüksek faziletler, hep nefsin 
itirazlarını susturabildikten son-
ra gerçekleşebilir. Oruçluyken 
bilhassa öfkeyi yenmek zaru-
ridir. Zira açlık asabiliği içinde 
birtakım nefsani davranışlara 
sürüklenmek, orucun ruhaniyeti-
ni zedeler. Bunun için Efendimiz 
(s.a.): Hiçbiriniz (bilhassa) oruç-
lu olduğu gün, çirkin söz söyle-
mesin ve kimseyle çekişmesin. 
Eğer biri, kendisine söver veya 
çatarsa; ben oruçluyum desin 
buyurmuştur. (Buhari, Savm, 9) 
Sabır ayı olan Ramazanı Şerif’te 
tutulan oruç, adeta ruhun giydiği 
bir ihram gibidir. Nasıl ki ihram-
da refes, fısk ve cidal yasaksa, 
tıpkı bunun gibi, şehevi arzular, 
fısku fücur, münakaşa ve bir 
gönle diken batırmak da, orucun 
ecrini zayi etmektir. Yani oruç, 
sadece midenin belli bir müd-
det açlığından ibaret değildir. 
Günahlara karşı; ele, dile, göze, 
kulağa, velhasıl bütün uzuvlara 
oruç tutturulmadan, orucun ke-
maline erilemez.

 İslam, aileye çok büyük 
bir ehemmiyet atfeder. Aileler 
cemiyetin tohumları mesabe-
sindedir. Tarihî bir gerçektir ki; 
sağlam temeller üzerine inşa 
edilen aileler, cemiyet yapısını 
koruyup güzelleştirirken; bo-
zuk münasebetlerle veya yan-
lış şekilde kurulmuş yuvalar 
cemiyeti çökertir. Bu açıdan 
İslam, koyduğu muhabbet ve 
hak ölçüleri itibarıyla mes’ud ve 
dengeli bir aile yapısı tesis eder. 
Yani aile ile, huzur ve seadeti he-
defler. Öyle ki: “Kişinin cenneti 
evidir…” buyurulmuştur. Böyle 

bir yüksek anlayış ve yapı da, 
elbette yüksek ölçü ve muhabbet 
üzerine meşru temeller ile müm-
kün olacağından İslam, işe nikah 
gibi ulvi bir ahidleşme ile başlar. 
Yani her iki tarafın Allah huzurun-
da birbirlerine Allah adına belirli 
sözleri vermelerini şart koşar. 
Eskilerin ifadesiyle: “Nikahta 
keramet vardır.” denilmesi, 
mesud ve huzurlu bir ailenin te-
sisinde nikâhın ehemmiyeti için 
kafi bir ifadedir.  Çünkü nikah 
dışı beraberlikler hem insan ruhu 
hem de cemiyet açısından sa-
dece bir hüsran ve çöküştür.

HZ. ALİ (R.A.)
Hz. Ali kerremallahu veche İslam 

Devleti’nin 656-661 yılları arasında 
halifeliğini yaptı. İslam peygamberi 
Hz. Muhammed’in sallallahu aleyhi 
ve sellem hem damadı hem de am-
cası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali 
kerremallahu veche Peygamber sal-
lallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 
İslam’a davetini kabul eden ilk erkek-
tir.

Hz. Ali kerremallahu veche Hi-
cret’ten yaklaşık 22 sene önce miladi 
600 yılında Mekke-i Mükerreme’de 
doğmuştur. Kabe’nin içinde doğduğu 
nakledilir. Peygamber sallallahu aley-
hi ve sellem Efendimiz’in amcasının 
oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. 
Babası Ebu Talib, annesi Fatıma Binti 
Esed radıyallahu anh dedesi Abdul-
muttalip’tir. Künyeleri Ebü’l Hasan 
ve Ebu Türab, lakabı Haydar, ünvanı 
Emirul Müminin’dir. “el Murteza: 
Kendisinden razı olunan, Allah’ın rı-
zasını kazanmış” ve “Esedüllahil ğal-
ib: Allah’ın her zaman galip gelen ku-
vvetli arslanı” gibi lakapları da vardı. 
Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için 
daha sonraları  Kerremallahu vecheh: 
Allah yüzünü mükerrem kılsın, şere-
flendirsin!” duasıyla anılmıştır. Sa-
habe arasında bu şekilde yad edilen 
tek kişidir. Tasavvuf erbabı, Hz. Ali’ye 
kerremallahu veche “Şahı Velayet” 
ve “Sultanül Evliya” lakaplarını uy-
gun görmüşlerdir. Abdulmuttalip, 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-
lem Efendimiz, 8 yaşındayken vefat 
ettiğinde, Hz. Ali’nin kerremallahu 

veche annesi Fatıma Hatun radıyal-
lahu anh Efendimize mürebbilik ve 
annelik yapmıştır. Kendi çocukları aç 
dururken Peygamberimizin karnını 
doyurur, kendi çocuklarının üstü başı 
toz toprak içinde dururken, o önce 
Peygamberimizin saçını başını tarar, 
gülyağıyla yağlardı. Resulullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 
daha sonraki hayatında bu mübarek 
hanımı sık sık ziyaret ederdi. Fatıma 
Hatun radıyallahu anh fazilet sahibi, 
salih ameller işleyen saliha bir İslam 
hanımı idi. Hicri 4. senede Medine’de 
vefat etti.

Hz. Ali kerremallahu veche Ebu 
Talibin en küçük oğludur. Mekke’de 
baş gösteren kıtlık üzerine Resu-
lullah sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimiz, amcasının yükünü hafi-
fletmek için Hz. Ali’yi kerremallahu 
veche himayesine aldı ve yetiştirdi. 
Böylece Hz. Ali kerremallahu veche 
Beytullahta doğmuş, Beytü Resulull-
ahta yetişmiş oldu. 10 yaşlarındayken 
İslam ile şereflendi. Hz. Hatice’den 
radıyallahu anh sonra İslama girmiş, 
“ilk Müslüman olan erkek” vasfını ka-
zanmıştır. Hz. Ali kerremallahu veche 
Mekke ve Medine devirlerinde her an 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sell-
em Efendimiz’in yanında oldu. Hicret 
esnasında Peygamberimizin yatağın-
da uyuyarak müşrikleri oyaladı ve 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-
lem Efendimize zaman kazandırdı. 
Allah Rasulünün bıraktığı emanetleri 
sahiplerine teslim ettikten sonra 

Kubada Peygamber sallallahu aleyhi 
ve sellem Efendimiz’e yetişti.

Hicret’in 5. ayında gerçekleştir-
ilen Muahat/Kardeşlik akdinde Re-
sulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
Efendimiz, Hz. Ali’yi kerremallahu 
veche kendisine kardeş olarak seç-
ti. O bu iltifat ve lutuf karşısında son 
derece duygulandı ve: “Ben Allah’ın 
kulu, Resulullah’ın da kardeşiyim” 
diyerek sevinç gözyaşları döktü.

Hz. Ali kerremallahu veche hicrî 
2. senenin son ayında Hz. Fatıma 
radıyallahu anh ile evlendi. Ona son 
derece sevgi ve saygı duyardı. Hatta 
kendi annesi Hz. Fatıma’ya radıy-
allahu anh hanımı Hz. Fatıma’ya 
radıyallahu anh hürmet göstermesini 
ve ona kesinlikle ev dışı hizmetleri 
gördürmemesini tavsiye ederdi. (İbn-i 
Abdilber, el-İstîâb, IV, 374)

Hz. Ali kerremallahu veche 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-
lem Efendimiz’in devamlı yanında 
bulundu ve bütün cihat hareketlerine 
katıldı. Uhud’da ve Huneyn’de mu-
htelif yerlerinden yara aldı. Bedir’de 
sancaktardı. Aynı zamanda keşif kol-
unun başındaydı, hakim noktaları tes-
bit ederek Nebiyyi Ekrem Efendimiz’e 
bildirdi. Bu mevkileri işgal ederek 
Bedir’de mühim bir savaş harekatını 
başarıya ulaştırdı.Hz. Ali’nin kılıcı 
(Zülfikar Kılıcı) Bedir Gazası’nın 
başlamasından önce, Kureyşliler ile 
teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. 
Bu dövüşte, hasmı Velid bin Muğire’yi 
kılıcı ile öldürdüğü gibi zor durum-

da kalan Hz. Ubeyde’nin yardımına 
koştu ve onun hasmını da öldürdü. 
25 yaşlarında bir delikanlı olarak 
büyük kahramanlıklar gösterdi. Allah 
Resulünün arzusu üzerine, Bedir’de 
yapılan havuzdan bir kırba ile Ashabı 
Kirama su taşıdı. Burada kendisine 
“Allah’ın Arslanı” lakabı ile Bedir 
ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan, 
bir de deve verildi.

Hicri 3. sene Ramazan’ının or-
tasında oğlu Hz. Hasan radıyallahu 
anh doğdu. 4. sene Şaban ayının 
5’inde de Hz. Hüseyin radıyallahu anh 
doğdu. Daha sonra Muhassin radıyal-
lahu anh isminde bir oğlu ile Zeynep 
ve Ümmü Gülsüm radıyallahu anh 
isminde kızları oldu. Hz. Ali’nin kerre-
mallahu veche “Zülfikar” ismi verilen 
meşhur bir kılıcı vardı. Ucu iki çatallı 
olan bu kılıcı, Uhud’da gösterdiği 
üstün kahramanlık, cesaret ve feda-
karlık sebebiyle Resulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem Efendimiz, hediye et-
mişti. Münebbih bin Haccaca ait olan 
Zülfikar, Bedir’de ganimet olarak alın-
mıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi 
ve sellem Hz. Ali’yi kerremallahu 
veche bazen Medinede yerine vekil 
bırakmış, bazen de kumandanlık, 
sancaktarlık, kadılık gibi vazifelerle 
muhtelif yerlere göndermiştir.

Hz. Ali kerremallahu veche ilk üç 
halife döneminde ne bir idari vazife 
aldı, ne de yapılan savaşlara katıldı. 
Sadece Hz. Ömer’in radıyallahu anh 
Filistin ve Suriye seyahati esnasında 
Medine’de askeri vali olarak kaldı.

Menkıbe

İsmail Detseli

Sahur yemeğini mutlaka ye
Alırsın vücudunu garantiye
Yürü doru yola bakma atiye
Baksana oruç gelmiş iki ye
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Çumra'da çocuk gözüyle pandemide resim yarışması sonuçlandı
Çumra Belediyesi çocuklar 

için, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını sürecinde insan-
ların değişen yaşam tarzlarının 
görsel sanatlar yoluyla ifade edi-
leceği " Çocuk Gözüyle Pandemi-
de Resim Yarışmasında" dereceye 
girenlere ödülleri verildi. 

Pandemi döneminde farkın-
dalık oluşturmak adına Çumra 

Belediyesi ve Çumra İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
düzenlenen Çumra 'da "Çocuk 
Gözüyle Pandemide Resim Ya-
rışması" etkinliğinde dereceye gi-
renlere ödüllerini Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan verdi. 

Yarışmada değerlendirmeler 
sonucunda birinciliği Münevver 
Çakmak, ikinciliği Semanur Öz-

bay ve üçüncülüğü ise Rukiye 
Simge Yulafçı aldı. Yarışmada 
ödül olarak birinciye bisiklet, ikin-
ciye tablet ve üçüncüyede 250 
liralık hediye çeki verildi. Ayrıca 
dereceye girenlerin dışında beğe-
nilen fotoğrafların sahiplerinede 
akıllı bileklik hediye edildi. Ya-
rışmada resimlerin değerlendiril-
mesinde görev alan öğretmenler 

arasında; Serkan Dilek, İnci Sa-
rıçıçek, Zeynep Gürbüz ve Suna 
Türkan yer aldı. 

Sultan Abdülhamit Han Bil-
gehane binasında pandemi kural-
ları dikkate alınarak düzenlenen 
ödül törenine resim yarışmasına 
dereceye giren katılımcılar ve ai-
leleri katıldı. Resim yarışmasında 
dereceye girenler adına konuşma 

yapan Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan; "Minik elleri ve 
usta kalemleri ile pandemi döne-
mini hikayelerle resimlerine yan-
sıtarak yarışmamıza katkı sunan 
yavrularımızı tebrik ediyorum. 
Böylesine zor bir dönemde; hem 
belediyemizin, hem sağlık çalı-
şanlarının ve hem de diğer kamu 
çalışanlarının salgınla mücadele-

sini çocuk masumiyeti ve hayal 
gücü ile yoğurarak bizlere sundu-
lar. Salgın nedeni ile evde kalan 
çocuklarımıza da bu yarışma bir 
nebze moral oldu. Katkılarından 
ve heyecanlarından dolayı sevgili 
çocuklarımıza, ailelerine ve yarış-
mamızda görev alan hocalarımıza 
çok teşekkür ediyorum." diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uz-
manı Prof. Dr. Ali Sarıgül, koroner 
bypass ameliyatı sırasında bacaktan 
veya koldan daha az acıyla damar çı-
kartılmasını sağlayan ve iz bırakma-
yan endoskopik damar çıkarma yön-
teminin 2017 yılı itibarı ile dünyada 
2 milyondan fazla hastaya uygulan-
dığını ve mükemmel bir kozmetik 
sonuç verdiğini söyledi.
‘DAHA HIZLI İYİLEŞME, SAHA AZ ACI 

VE DAHA KÜÇÜK YARA İZİ’
Endoskopik damar çıkarmanın, 

koroner bypass ameliyatı sırasında 
bacaktan veya koldan damar çıkar-
tılmasını sağlayan daha az acı, çok 
daha küçük yara izi ve daha hızlı 
iyileşme sağlayan yeni bir kozmetik 
yöntem olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Sarıgül, “Bu yöntemde klasik 
açık cerrahide uygulanan 50-60 
santimetre kesi yerine sadece 2-3 
santimetre kadar küçük bir kesiy-

le endoskopik yöntemle bacaktan 
safen ven veya koldan radiyal arter 
alınabilmektedir. Endoskopik damar 
hazırlığı, kozmetik olarak mükem-
mel bir sonuç, çok küçük yara izi ve 

daha az acı sağlamasının yanında, 
aynı zamanda hastaların daha çabuk 
iyileşmelerini, yeniden normal hare-
ketliliklerine kavuşabilmelerine im-
kan tanıyor. Bu özellikleri sayesinde 

klasik yöntemlere göre avantaj sağ-
lıyor” ifadelerini kullandı.

‘MÜKEMMEL BİR KOZMETİK 
SONUÇ VERİR’

Endoskopik damar hazırlığı kul-
lanılmasının avantajlarının amaçları 
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sarı-
gül, “Mükemmel bir kozmetik sonuç 
verir, çok küçük yara izi olur, çok hız-
lı iyileşme süreci yaşanır, ameliyat 
sonrası çok daha az ağrı ile azalmış 
enfeksiyon riski ve komplikasyonlar 
yaşanır. Bu yöntem kozmetik olarak 
bacakta veya kolda yara izi olması-
nı istemeyen hastalarda, iyileşme 
ve hayata dönüş süresini kısaltmak 
isteyen hastalarda, şeker hastalığı, 
obezite, periferik damar hastalığı 
olan hastalarda, sigara kullanımı 
veya geçmişte sigara kullanımı olan 
hastalar ile anemi veya cilt rahat-
sızlıkları bulunan kadın hastalarda 
tercih edilebilir” diye konuştu.n İHA

Koroner Bypass operasyonuna kozmetik çözüm

101 yaşındaki Saadet nine 
torununun torununu gördü

Konya'da iki evliliğinden 6 ço-
cuğu ve 43 torunu olan 101 ya-
şındaki Saadet Akkaş, torununun 
torununu görmenin mutluluğunu 
yaşıyor. Konya'nın Karapınar ilçe-
sinde çocuklarının yanında yaşa-
mını sürdüren Saadet Akkaş, bir 
süre önce 101 yaşına girdi.

Bir asrı aşkın ömründe yaptığı 
iki evlilikten 6 çocuk ve 43 torun 
sahibi olan Akkaş, torununun ço-
cuklarından dünyaya gelen 4 to-
rununun torununu gördü. Akkaş, 
uzun yaşamın sırrını, az yemeye 
ve doğal ürünlerle beslenmeye 
borçlu.

"101 YAŞINDA YENİ DİŞ ÇIKARDI
Saadet Akkaş'ın ilk eşinden 

olan oğlu Ali Pektaşlı (68), annesi-
nin bugüne kadar önemli bir sağlık 
sorunu yaşamadığını anlattı. An-
nesinin 101 yaşında yeni dişinin 
çıktığını belirten Pektaşlı, "Bizleri 
güzelce büyüttü. Allah razı olsun, 
onu çok seviyoruz." dedi.

Çocukları ve torunlarıyla mutlu 
bir hayat süren Saadet Akkaş ise 
geçmiş yıllarda çok zorluklar ve 
sıkıntılar çektiklerini anlattı. Çek-

tikleri sıkıntılara rağmen verdikle-
ri nimetler nedeniyle Allah'a hep 
şükrettiklerini ifade eden Akkaş, 
şunları kaydetti: "Yiyeceğimiz, gi-
yeceğimiz şimdiki gibi bol değildi. 
Çok büyük zorluklar, sıkıntılar çek-
tik ancak hep şükrederdik. Şimdi 
her şey bol ama kimse şükretmi-
yor. Önceden bir, iki öğün yiyecek 
bir şey bulduk mu karnımız doyu-
yordu. Bugünkü insanlar geçmişte 
yaşanan sıkıntıları bilseler, ellerin-
deki imkanların kıymetini daha çok 
bilirler. 

Önceden az imkanlara, az pa-
raya rağmen tarifsiz mutluluk var-
dı. Şimdi insanlarda her şey var 
ama mutlu değiller. Önceki sevgi 
ve saygı şu anda kalmamış."

Torununun torununu gördü-
ğü için çok mutlu olduğunu dile 
getiren Akkaş, kendisine uzun 
yaşamanın sırrını soranlara "az ye-
melerini ve doğal beslenmelerini" 
tavsiye ettiğini anlattı. Eski yılları 
hasret ve özlemle anan Akkaş, yar-
dımlaşma ve dayanışmanın geç-
mişte daha çok ve anlamlı olduğu-
nu dile getirdi.n AA

Meram Belediyesi’nin 1. ve 2. sınıf öğrencileri için hazırladığı ‘Bizim Çocuk’ Dergisi’nin dağıtımı 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca’nın eliyle başladı

‘Bizim Çocuk, değerler
eğitimini tamamlayacak’

Meram Belediyesi’nin ilçede 
eğitim gören 1. ve 2. sınıf öğren-
cileri için hazırladığı ‘Bizim Çocuk’ 
dergisi yayın hayatına başladı. Ço-
cuklar, içeriğinde Konya’nın kültürel 
değerlerinden manevi değerlerine, 
ümmet coğrafyasından aile katılımlı 
interaktif etkileşim köşeleri gibi bö-
lümler bulunan dergilerini Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Koca’nın elinden aldılar. Dergilerini 
alan çocuklar büyük mutluluk yaşa-
dı.

‘İNTERAKTİF KÖŞELER 
SAYESİNDE ÇOCUKLARIMIZLA 

BİRARAYA GELECEĞİZ’
Meram Belediyesi Bilim Kurdu 

Projesi’nin yayını olan ‘Bilim Kurdu 
Dergisi’ ile başladıkları kültürel ya-
yınlara bir yenisini daha eklemekten 
duydukları mutluluğu dile getiren 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, ‘Bizim Çocuk’ dergisinin de 
değerler eğitimi noktasında çocuk-
lar için önemli kaynaklardan biri 
olacağına olan inancını dile getirdi. 
‘Enderun Meram’ çatısı altında her 
yaş ve sınıf grubuna yönelik çalış-
malarının olduğuna vurgu yapan 
Başkan Kavuş, bu çerçevede geçti-
ğimiz günlerde de 3 ve 4. sınıf öğ-
rencileri için yaptıkları ‘İftariyelik’ 
sürprizini hatırlattı. Hazırlanmasın-
da Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de 
katkı verdiği dergide hem çocukları 

hem de ailelerini düşündüklerini 
ifade eden Başkan Kavuş, “Yayın-
da, Konya’mızın kültürel ve mane-
vi değerlerinden ümmet coğrafyası 
anlatımlarına, tarih bilincinden aile 
katılımlı interaktif etkileşim köşe-
lerine kadar birçok faydalı bölüm 
bulunuyor. Salgından dolayı eskisi 
gibi sık sık bir araya gelemediğimiz 
öğrencilerimizle ise Dedemin Veles-
piti, Konya’nın Alim ve Velileri gibi 
interaktif köşeler sayesinde bir ara-
ya gelmiş olacağız. Bizim çocukların 
aile etkileşimli sosyal medya dönüş-
lerini şimdiden heyecanla bekliyo-
ruz” diye konuştu.
‘ENDERUN MERAM BİRÇOK EĞİTSEL 
ALANI BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR’

Derginin, ilçe genelinde 79 
okulda okuyan 13.531 öğrenciye 

dağıtılacağını duyuran Başkan Ka-
vuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“Osmanlı Enderun eğitim sistemin-
den modellediğimiz yeni nesil eği-
tim modülü olan ‘Enderun Meram 
Projesi’ multidisipliner birçok eğitsel 
alanı içerisinde barındırmaktadır. İl-
kokul birinci sınıfta değerler eğitimi 
ile başladığımız eğitim serüveni lise 
çağına kadar devam ederek tam bir 
şahsiyet eğitimine dönüşmektedir. 
Enderun mektebi aslen Osmanlı 
Devleti’nin Saray Okulu da denilen 
sistemidir. 

Enderun, altı yüz yıllık bir impa-
ratorluğun askeri, mülki, bürokratik, 
bilim ve sanat kadrolarını oluştur-
muştur. Projemiz öğrencilerin de-
ğerlerinden taviz vermeden modern 
çağa uyum sağlayabilecekleri, bilim, 

sanat ve sporla birlikte sorumluluk-
larını daha rahat bir şekilde taşıyabi-
lecekleri, beceri ve yeteneklerini ge-
liştirebilecekleri şekilde farklı eğitim 
kademelerinde birçok farklı eğitsel 
projeyi içinde barındırarak tasar-
lanmıştır. ‘Enderun Meram Projesi’ 
çerçevesinde;

1 ve 2. Sınıflar için Değerler Eği-
timi Bizim Çocuk Dergisi, 3. Sınıflar 
için KOP Doğa Okulu Projesi, 4. Sı-
nıflar için Trafik Eğitimi Projesi, 5, 6, 
ve 7. Sınıflar için Bilim Kurdu Der-
gisi, 5, 6, 7, ve 8. Sınıflar için Aka-
demik başarıyı artırma çalışmaları 
kapsamında; kazanım değerlendir-
me ve ortak sınavlarla ilgili test ve 
değerlendirme kitapçığı gibi kültürel 
ve bilimsel faaliyetlerle çocukların 
ve gençlerin eğitimine önemli katkı 
sunacağız.” Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Koca ise Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un 
kendilerini hiçbir zaman yalnız bı-
rakmadığını her zaman desteklerini 
gördüklerini ifade ederek eğitime, 
okullara ve eğitimcilere verdiği des-
tekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Mustafa Kavuş, İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile 
birlikte dergi dağıtımının yapıldığı 
İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu öğ-
retmenler odasında okulda görevli 
öğretmenler ile de bir süre sohbet 
ederek öğretmenleri dinledi.
n HABER MERKEZİ



Yaptığı araştırmalar ve yazdığı 
kitaplarla tarihe ışık tutan Prof. Dr. 
Mustafa Eravcı ile Dorla’dan İngil-
tere’ye uzanan eğitim serüvenini 
ve çalışmalarını konuştuk. Selçuklu 
dönemindeki isyan hareketlerinde 
gayri sunni unsurların yanı sıra gayri 
Müslim toplulukların siyasi ve dini 
liderlerinin, Osmanlı dönemindeki 
yeniçeri, sipahi, ulema ve esnaf 
ayaklanmalarında da Avrupalı devlet 
temsilcilerinin ön ayak olduklarını 
anlatan Eravcı, Birinci Dünya Savaşı 
sonrası Ortadoğu’da ortaya çıkan 
Batı merkezli şehir devletlerinin böl-
genin enerji kaynaklarını kullanma 
ve Batının çıkarlarını koruma işlev-
lerini üstlendiğini söyledi. Hepsi bu 
kadar da değil; 

Sizi kendi anlatımınızla tanı-
yarak başlayalım. Ne zaman ne-
rede dünyaya geldiniz? Çocuklu-
ğunuz nerede geçti, ilk tahsilinizi 
hangi okullarda yaptınız?

05 12 1965 tarihinde Bahattin 
ve Hatice Eravcı ailesinin yedinci 
çocuğu olarak o zaman Konya 
Çumra’ya bağlı, bugün Güneysınır 
İlçesine bağlı eski ismiyle Dorla yeni 
ismiyle Aydoğmuş köyünde dünya-
ya geldim. Çocukluğum büyük aile 
yapısı içinde geçti. Dedem, ebem 
ve amcamlar ile beraber aynı avlu 
içinde yaklaşık 18-20 kişi aynı sofra-
da yemek yedik, paylaşımcı yaşam 
biçiminde aynı havayı teneffüs ettik. 
O süreçte çiftçilik ve hayvancılıkla iş-
tigal eden bir ailenin bir küçük bireyi 
olarak bu yaşamın her safhasında 
yer aldım. Bu yaşam biçimi bende 
öz güven duygusunu geliştirdi. Öyle 
ki 12 yaşında traktör sürmeyi öğ-
rendim. İlköğretim sürecini Aydoğ-
muş köy ilkokulunda tamamladım. 
Özellikle Matematik alanındaki pratik 
zekâm ve cevaplarımdan dolayı ilko-
kul öğretmenim Henise Bilgesel ho-
camın dikkatini çekmiştim. Okullar 
kapandığı zamanda köyde bulunan 
Kur’an Kursuna giderek Kuran eğiti-
mi aldım ve bu eğitim süreci ilkokul 
bitinceye kadar devam etti. 

Tarihe ilginiz nasıl başladı, 
hangi eserlerin ve kimlerin tesi-
rinde kaldınız?

Tarihe karşı merak ve ilgim 
daha ilkokul yıllarında başladı. Rah-
metli dedem sözlü kültüre sahip, 

izanlı arif bir kimse idi. Bu yönünden 
dolayı olsa gerek, köyün yaşıt insan-
ları sürekli bizim eve gelirdi. Ben bu 
birlikteliklere irfan meclisi diyorum. 
Buralarda genelde geçmiş konular, 
yani tarih konuşulurdu. Bu düzenli 
bir şey değildi, kendi mecrasında 
gelişirdi. Bu konuşmalara çok ilgi 
duyar kulak kesilirdim. Özellikle 
Çanakkale cephesinde babalarını 
kaybetmenin hikâyeleri veya sefer-
berlik sürecinde çekilen sıkıntılar 
anlatılardı. Diğer yandan dedemin 
dolabında Hz. Ali’nin cenklerini an-
latan küçük kitaplarda vardı. Hz. Ali 
imajını ben o zamanlarda tanıdım. 

Lise eğitimini nerelerde yap-
tınız?

Ortaokul üçüncü sınıfta iken 
rahmetli Gün Sazak’ın şehit edilme-
si bağlamında okulda gösteri dü-
zenlenmişti. Bu olay bağlamında ilk 
defa milliyetçi çevrelerin içinde yer 
aldığı yayın organları ve düşünürle-
rinin yazıları ilgimi çekti. Bu süreçte 
Tercüman gazetesi köşe yazılarıyla 
1001 temel eserleri okuduğum 
eserlerdi. Buna rağmen o zamanda 
Meslek Liseleri iş garantisi ve puanla 
seçkin öğrenci aldıkları için bu sınav-
lara girdim. Sınavda Meram Meslek 
Lisesi Tesviye Bölümünü birincilikle 
kazanarak eğitime başladım. İkinci 
yıl ise başarıma binaen Teknik Lise 
Makine Bölümüne başladım. Bura-
da özellikle tarih öğretmenim Nafiz 
hocam tarihe ilgimi perçinleştirdi. 
Özellikle lise kitaplarındaki resmi 
tarih anlayışına farklı bir bakış açısı 
ve anlatım üslubu beni etkilemişti. 
Teknik Lisede öğretmenlerimiz çok 
seçkin öğretmen insanlardı. Cenabı 
Hak hepsine rahmet etsin. Sadece 
tarih değil, diğer alanlarda da başarılı 
idim. Nitekim üçüncü sınıfta üniver-
site sınavlarına girerek eşit ağırlık ile 

Selçuk Eğitim Fakültesi Tarih Bölü-
münü kazandım. Sınava öylesine 
girmiştim. Diğer arkadaşlar dersha-
neye giderek belirli yerleri kazanır-
ken ben dershaneye gitmeden iyi bir 
puan almıştım. O puanla istediğim 
Mühendislik, Veteriner fakültesine 
girebilirdim. Ancak ailemin önü-
müzdeki sene bir daha ne olur ne 
olmaz endişesi ve (Zira abim böyle 
bir süreç yaşayarak üniversiteye 
girememişti) onların zorlaması ile 
fark derslerini vererek üç yılda okulu 
bitirdim ve Selçuk Eğitim Fakültesi 
Tarih bölümüne kayıt yaptırdım. Bu 
süreçte özellikle Hitlerin Kavgam 
kitabı ve Türk İslam sentezci kitap-
lar zihin dünyamda çok yer edindi. 
Ayrıca bu süreçte 1983-1987 tarihi 
arasında milliyetçi ve milli STK’lar 
ile iletişim içinde bulunarak onların 
düzenlediği kültür faaliyetleri ve 
beslendiği meclislerde bulunarak 
kendimi yetiştirmeye gayret ettim. 
Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise 
sürekli okuma yapmanın yanında 
sahafta çalışmaya başladım. Artık 
üniversitedeki hocalar yetmiyordu. 
Zira o dönemde fakültedeki hocalar 
hemen hepsi okutman idi. Özellikle 
akademiye yönelmemde bu kitap-
çılık serüvenim ve çeşitli STK’larda, 
farklı bölümlerdeki arkadaşlar ile bir 
araya gelmemiz ve kültürel faaliyet-
ler içinde yer almam belirleyici oldu. 

Doktora çalışmanızı yanılmı-
yorsam yurt dışında yaptınız, o 
dönemi anlatır mısınız?

Üniversiteden mezun olduktan 
sonra öğretmenlik sınavını kazana-
rak İstanbul Topkapı Sarayı içinde 
Matbaacılık Meslek Lisesinde çalış-
maya başladım. Ev kiraları çok pahalı 
olduğu için Müdür Beyin okul içinde 
gösterdiği bir yerde kaldım. Ancak 
saray içinde yer almam münasebeti 

ile Osmanlı Tarihine olan merakım 
daha arttı. İmparatorluk tarihini an-
lamak için var gücümle okuma ya-
pıyordum. Fakat o zamanlar Yüksek 
Lisans açan birkaç üniversite vardı. 
Üstelik bize referans olacak hoca da 
yoktu. Zira ünvanlı hiç hoca görme-
miştik. Nihayet kitapçılık yaparken 
irtibatta olduğum birkaç hoca ol-
muştu. İşte bu network üzerinden 
Selçuk Üniversitesinde Yüksek Li-
sansa başladım. Prof. Dr. Zekeriya 
Kitapçı hocamın danışmanlığında 
“Irak Selçukluları ve Hilafet” tezini 
verdim. Bu süreçte birçok üniver-
sitede araştırma görevliliği sınavına 
girdim ise de referans olmadığı için 
elimizden kimse tutmadı. Ancak 
1993 yılında YÖK yurtdışına, üni-
versitelere eleman yetiştirmek üze-
re sınav açmıştı. Bu sınava girerek 
Celal Bayar Üniversitesi adına Yurt 
dışı doktora eğitim programını ka-
zanarak akademiyaya girdim. Yurt 
dışı eğitim süreci başlangıcında ise 
İngiltere’den akseptans temini sü-
recinde nitelikli üniversiteler aradım. 
Ortadoğu üzerine yetkin olan Edin-
burgh Üniversitesinden akseptans 
temin edince oraya gittim. Ancak bir 
yıllık bir dil eğitim sürecinden son-
ra ve TOFEL ile IELTS sınavından 
yeterli puanı aldıktan sonra İslamic 
Department bölümüne başladım. 
Bu süreçte özellikle konu seçerken 
sadece Osmanlı kaynaklarına bağlı 
olmayan ülkemize dış katkısı ola-
bilecek bir konu seçmeye gayret 
ettim. Türkiye’den gelirken TTK ve 
AYK gibi kurumların başkaları ve 
diğer tarih bölümü hocaları ile is-
tişarede bulundum ise de onların 
İngiltere’deki Ortadoğu çalışmaları 
ile pek bağlantıları yoktu. Bundan 
dolayı Edinburgh Üniversitesindeki 
hocaların çalışmaları ve kendi alt 

yapıma uygun olacak bir konu seç-
mek için gayret ettim. Nihayet altı ay 
kütüphaneye kapanma sonrasında 
beş konu başlığı tespit ederek danış-
manım Carola Hellenberant ve ko-
misyona sundum. Onlar da mülakat 
sonucunda “Ottoman- Safavi Conf-
lict” başlıklı bir çalışma yapmam 
konusunda mutabık kaldılar. İlk defa 
İngiltere’ye geldiğimde bu devlet 
bizi niye buraya gönderdi, bunların 
evleri, yolları ve diğer fiziki yapıları 
bizim ülkedeki yapılardan gelişmiş 
değil; neden diye kafamda ciddi 
sorular vardı. Ancak kütüphaneye 
girip altı ay hiç çıkmamak üzere (7-
24) çalıştığımda gördüm ki, özellikle 
henüz bizde arama motorları yoktu 
BİTS ve FİRS SEARCH arama mo-
torları vardı ve İngiltere ve ABD de 
var olan kaynaklara ulaşılıp hemen 
bir hafta içinde elimize ulaşıyordu. 
Ayrıca bir apartman dairesi olması-
na rağmen İslamic Department’daki 
eğitim içerikleri beni derinden etki-
lemişti. Dönem başında Arapça ve 
Farsça dil öğrenimi gerçekleştirdim 
ve geri kalan zaman diliminde de 
kütüphanede okumaları yaptım. Yaz 
döneminde ise Arşiv çalışması için 
Tahran, İstanbul ve Kahire de bulu-
nuyordum. Hülasa üç yıl sonunda 
tez yazım sürecine başladığımda 28 
Şubat süreci başlamış ve bizi de de-
rinden etkilemişti. Nitekim dönemin 
YÖK başkan yardımcısı ve üyeleri 
İngiltere’ye gelmiş ve kraldan çok 
kralcılık yaparak sözüm ona PKK ve 
İrticacı avına çıkmışlardı. Edinburgh 
üniversitesine gelen YÖK üyesi ise 
Korgeneral rütbesinde olup benim-
le görüşerek “Ne çalışıyorsun, kim 
PKK ve kim İrticacı?” diye sorular 
yöneltti. Bende “Kimin ne olduğunu 
bilmiyorum, ben İran ve Osmanlı 
çalışıyorum” dedim, bir daha soru 

yöneltmedi. Bu hadiseden ay sonra 
ise rektör beni arayarak bir ay için-
de doktorayı tamamlamamı, aksi 
durumda bırakıp dönmemi söyledi. 
Edinburgh üniversitesinde o za-
man Türk öğrenci sayısı çok azdı. 
Girişte yeterli derecede dil belgesi 
istemeleri Türk öğrencilerin UK’deki 
diğer Üniversiteleri tercih etmele-
rine sebep oluyordu. Onun için biz 
Edinburgh üniversitesinde dört 
Türk vardık. Bunlardan üç arkadaş 
Türk Cemiyeti ve İslam ile ilgili faa-
liyetlerde yer alıyorduk. Diğer bir kişi 
ise buralara pek gelmiyordu. Muh-
temelen bu arkadaşın aktarımları ile 
bizi “İrticacı ve İran üzerine çalışıyor” 
diyerek geri çağırdılar. 

Bende geri dönmeyerek müs-
tafi durumuna düştüm. Çocuk 
yardımı, Osmanlı ve İran araştırma 
merkezleri ve Edinburgh belediye-
sinin yardımları ile zorda olsa, TC 
devleti desteği olmaksızın; çünkü 
maaşımı kesmişti yukardaki zevat, 
iki sene sonra 1999’da doktorayı 
tamamladım. Bu süreçte aynı bö-
lümde Malezyalı arkadaşlarım vardı. 
Onların vesilesiyle ile birkaç yerde 
çalışma teşebbüsüm oldu ise de bu 
süreklilik arz etmedi. Nihayet eşimin 
ve çocuklarımın baskı ve istekleri 
doğrultusunda yurda döndüm. 
Üniversitede, eşimin baş örtüsü yü-
zünden iki yıl sıkıntı yaşadık ise de, 
2000 yılında siyasi ortam normal-
leşince Afyon Kocatepe Üniversite-
sinde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve 
başladım.

Askerlik ve evliliğiniz üzerine 
neler söylemek istersiniz?

Askerliğimi Doktorayı bitirdik-
ten sonra Çanakkale’de 57. Alayda 
yaptım. Türk Tarihi için önemli olan 
bu mekânlarla hayatımın kesişmesi 
b Allah’ın takdiriydi. Üniversite 3. 
Sınıftayken dayımın kızı olan Fatma 
hanımla evlendik. Bugün arkama 
baktığım zaman şu söyleyebilirim; 
bu zor çetrefilli hayat şartları arasın-
dan çıkarak her girdiğim yerden ba-
şarılı olmamda eşimin desteği var-
dır. Zira gittiğim yerlere odaklanma 
ve başarma noktasında gözüm hiç 
arkada kalmadı. Sevgili eşim, ço-
cukları ve evin ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında bana o güveni vermişti.
DEVAM EDECEK
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Bizim Merhaba’da çalıştığımız 
1990’lı yıllarda Ahmet Aka da gaze-
tenin kültür sanat sayfasını yönetirdi. 
O servisin genç bir müdavimi vardı, 
bazen o sekiz katı sadece bir şiiri bıra-
kıvermek için çıkar, izi üzere de çay bile 
içmeden dönüp giderdi. Sonra gazete-
ciliğe, radyo programcılığına başladı. 
Aynı kurumda da uzun zaman mesai 
yaptık. İlk kitabı şiirlerden oluşuyordu 
ama memuriyet vesilesiyle atandığı 
Muğla’da Muğlalıları da hayran bırakan 
bir kitap hazırladı ki, TYB tarafından 
yılın şehir kitabı ödülüne değer bulun-
du. Hani biraz daha dursa Muğla’yı 
Konya’ya bağlayacaktı ama gurbetliği 
çabuk bitirip döndü. Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya Şubesi geçmiş başkan-
larından Mehmet Ali Köseoğlu’ndan 
bahsediyoruz. Ya da; biz bahsetmeye-
lim, o anlatsın biz dinleyelim. Buyurun: 

Hayat öykünüz nerede ve hangi 
tarihte başlamış. Ailenizden bah-
setmek gerekirse neler söylemek 
istersiniz? 

Kayserili bir ailenin en küçük 
çocukları olarak Konya’da doğdum. 
Nüfus cüzdanına bakarsanız; 1 Ha-
ziran 1975’te Kayseri – Tomarza’da 
doğmuşum. Daha önce Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu ve Ali Işık hocalarımla 
yaptığım söyleşilerde onların da nüfus 
kayıtlarının dışında farklı birer hikayeleri 
olduğunu öğrenmiştim. Ben de 1976 
yılında Konya’da doğduğumu, Molla 
Gürani Mahallesi, Ali Yücel Sokak’taki 
evimiz yapılıncaya kadar Havzan’da 
oturduğumuzu aile içi sohbetlerimiz-
den biliyordum ama gün ve ay olarak 
net bir bilgi sahibi değildim. Eşim, 
annemle bu konuyu teferruatlı olarak 
konuşmuş; Konya Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi’nde Ocak’tan son-
raki aylarda bir kış günü doğduğumu 
öğrenmiş. Bu bilgi de doğum günü-
mü kesin olarak belirlemek için yeterli 
değildi tabi. Kadere bakın ki; aynı has-
tanede eşimin bir arkadaşı hemşire 
olarak çalışmaya başlamış. Eşim ona, 
eski doğum kayıtlarının olup olmadı-
ğını, görüp göremeyeceğini sormuş. 
Bundan 8-10 yıl kadar önce, kayıtları 
bulmuşlar, fotoğraflamışlar. Bana 
güzel bir sürpriz olmuştu. Kayıtlarda 
şöyle yazıyordu: “Bebek Köseoğlu – 
Baba adı: Süleyman – Anne adı: Raziye 
– Doğum tarihi: 14.02.1976”.

Sanata, edebiyata ilginiz nasıl 
gelişti? Kimlerin, hangi yazar ve sa-
natkârların etkisinde kaldınız?

Babamı tanırsınız; ‘âşık’ tarzında 
tasavvufi şiirler söyler. Şiire ilk muha-
taplığım biraz böyle olmuştur. Sonra 
İmam Hatip Lisesi yıllarında tanıştığı-
mız arkadaşlarımız var. Hasan Kuvvet, 
M. Akif Kuruçay gibi... Ama esas olarak 
liseden sonra, Akra FM ve Ribat FM’de 
görev yaptığım yıllarda tanıştığım isim-
ler beni edebiyatta devamlı kıldı. Ahmet 
Efe, Bülent Sönmez, İbrahim Demirci 
gibi şair ve edebiyatçı ağabeylerimizle 
yaptığımız sohbetlerin üzerimde te-
sirleri vardır. Sonra Nurettin Durman 
ağabey ve onun yayımladığı Düş Çınarı 
dergisi de önemlidir. Konya’da Ahmet 
Aka ve Hasan Kuvvet’le birlikte yayım-
ladığımız Eylül dergisi, Çerağ ve Aşiyân 
dergilerinden sonra Düş Çınarı dergisi 
de daha geniş bir coğrafyaya şiirlerimi 
sunma imkânı sundu. Bu arada gaze-
tecilik de bir şekilde yazarlık faaliyetini 
devam ettirmemi sağladı. Yine Türki-
ye Yazarlar Birliği ve Konya Şubesi’ni 
mutlaka anmam gerekiyor. Çünkü 
lise sonrası dönemde, 20 yaşıma gel-
meden tanıştım hepsiyle. Bir de şunu 
söylüyorum; kelimeler bir yazarı tercih 
ettiğinde, yazmamak mümkün değil-
dir. Yani bizim kendi yürüyüşümüzün 

yanında bir de hayatın tabi yürüyüşü 
var. Bizim tercihlerimizin yanında, bizi 
tercih eden, kaderle örülmüş talihi bir 
akış var.

Etkide kalma meselesine gelin-
ce… Mehmet Akif Ersoy’suz, Yahya 
Kemal’siz, Necip Fazıl’sız günümüz 
şiirine gelmemiz mümkün değil. Tabi 
bu isimlerin etrafına başka başka isim-
leri de ekleyenler olacaktır. Yaklaştıkça 
Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Sezai 
Karakoç, İsmet Özel… Sadece şairleri 
mi analım? Ahmet Hamdi Tanpınar, 
hemşerimiz Tarık Buğra, Rasim Öz-
denören, Mustafa Kutlu edebiyatı-
mızda öncü isimler. Akif İnan, Cumali 
Ünaldı…Biraz önce Ahmet Efe, Bülent 
Sönmez, İbrahim Demirci ağabeyler-
den de bahsetmiştim. Bunlar sevdi-
ğim, beğendiğim, okuduğum isimler. 
Kuşağımdan Mustafa Uçurum’u, 
Vural Kaya’yı, Hüseyin Akın’ı, Meh-
met Aycı’yı takip ederim. Kâmil Uğur-
lu Beyin şiirleri ayrı güzeldir, yazıları, 
şehrengizleri, denemeleri ayrı güzel… 
Etkilenirim. Fakat etkilenmek, şiiri du-
yumsamak ayrı, kendi şiirini söylemek 
ayrı. Kendi sesimle söylemeyi tercih 
ediyorum.

İlk eserinizi ne zaman ürettiniz, 
sizde ve çevrenizde nasıl bir etki 
oluşturdu?

İlk eser, mesela ilk şiirin yayımlan-
ması ise…

Evet…
İlk şiir Çerağ dergisinde yayım-

landı. Tabi bu arada Ahmet Aka’nın 
editörü olduğu Merhaba Gazetesi 
Kültür-Sanat Eki’ndeki yazılarımızı 
saymazsak… Edebiyat dergilerinde 
özellikle şiirlerle yer alırken, Nüve Kül-
tür Merkezi bünyesinde İlkkitap Ya-
yınlarının kurulmasına öncülük ettim. 
Mustafa Uçurum, Murat Soyak gibi 
dostlarımızın ilk kitaplarının editörü ol-
dum. Tabi kendi kitabım “Her ayrılık bir 
aşk” da buradan çıktı.

Gazeteciliğe nasıl başladınız ve 
hangi kurumlarda ne gibi görevler 
aldınız?

Gazetecilik mesleğine, yani ileti-
şim dünyasına girişime radyoculuk 
mesleğini de dahil edersek 1995 yı-
lında Akra FM’de başladım ve burada 
“Türkü Kervanı” isimli ilk programımı 
hazırlayıp sundum. Sonra Ribat FM’de 
Kültür-Sanat Yönetmeni ve Genel Ya-
yın Yönetmeni olarak per çok progra-
ma imza attım. 1998 yılında hayat beni 
Yeni Konya Gazetesi’nde Sanat Sayfası 
yönetmeliği ve musahhihlik görevle-
rine taşıdı. Burada Dr. Ahmet Atılgan 
hocamızla tanışmış olmamın bana kat-
kısı büyüktür. Aynı gazetede Yazı İşleri 
Müdürü iken askere gittim. 2003-2005 
yılları arasında Hakimiyet Gazetesi’nde 
yazı işleri müdürü, 2007-2016 yılları 
arasında da Memleket Gazetesi’nde 
Yazı İşleri Müdürü – Genel Yayın Yö-
netmeni olarak görevler yaptım. 2016 
yılından itibaren de Basın İlan Kurumu 
bünyesinde gazetecilik mesleğine katkı 
vermeye devam ediyorum.

Evliliğinizin sanat hayatınıza ne 
gibi etki ya da katkıları oldu?

Eşim Gülşah Hanım, evlendiği-
mizde çini sanatıyla meşguldü. Şimdi 
tezhip ve minyatür alanında ustalaş-
mış, geleneksel sanatımız üzerine 
tez yazmış bir güzel sanatlar hocası. 
Fırçasıyla hayata kattığı her şey, be-
nim de his dünyama, estetik ve sanat 
dünyama muhakkak katkı sunuyor. 
Edebi eserleri de sanat kitaplarını da 
birbirimize okuyabiliyoruz. Birbirimizi 
tamamlıyoruz.  

Şiirleriniz hangi gazete ve dergi-
lerde yer buldu?

Çerağ, Eylül, Aşiyan, Mavi Kuş, 
Düş Çınarı, Yedi İklim, Dergâh, Hece, 
Mahalle Mektebi, MinikaGo, Diyanet 
Çocuk gibi dergilerde yayımlandı. 
Doğrusu daha fazlası da var. Bunlar 
başlıcalarıdır diyelim.

Kitaplarınızdan bahseder misi-
niz, neleri ne zaman yazdınız?

Çoğu dergilerde yayımlanan şiir-
lerim 2006 yılında “Her ayrılık bir aşk” 
kitabında toplandı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2012’de yayımla-
nan “İyilik Yap İyilik Bul” kitabının edi-
törlüğünü üstlendim. Yine 2012 yılında 
KOSKİ tarafından yayımlanan “Konya 
Çeşmeleri” adlı kitabın da metin yazar-
lığını Mehmet Akif Sarıkaya ile yaptık. 
Çocuk edebiyatı alanına dahil olacak 
şiirlerden müteşekkil kitap “Dört Mev-
sim Dört Yaprak” adıyla 2016 yılında 
Kayalıpark Yayınları arasından, Muğ-
la’yı anlama denemelerinden oluşan 
yazılar da “Menteşe’deki Muğla” adıyla 
2019 yılında Çizgi Yayınları’ndan çıktı.  
Menteşe’deki Muğla, Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından “2019 Yılının Şehir 
Kitabı” seçildi.

Eserlerinizin konusunu gerçek 
hayattan mı seçiyorsunuz, yoksa 
kurguya dayalı metinler mi oluşturu-
yorsunuz?

Gerçek hayatta da kurgu yok mu? 
Biraz var galiba. Mesela ben çocukları-
ma gerçek manada pek öfkelenemem, 
ama ikaz etmem gereken bir şey yap-
tıklarında kurguya geçerim. Şiirin yeri 
ayrıdır, az sayıda yayımlanmış kısa 
hikayem var. Bunlarda da gerçek ve 
kurgu iç içedir. Fakat esas olan gerçeği 
incitmemektir.

Yazarlığın, şairliğin endazesi 
nedir?

Bir ses ve üslup sahibi olmak. 
Sanatta da böyle aslında. Sanatkâr ve 
zanaatkâr arasındaki fark; birisi kendi 
sesini bulmuşken diğeri başka sesleri 
taklit eder. Sanatçı kendisi tasarlar, 
zanaatkar tasarlamaz, uygular. Yalnız 

bunu söylerken zanaatkârı küçüm-
semiyoruz, işini iyi yapan zanaatkâra 
bu yüzden usta diyoruz. Çıta bu denli 
yüksek yani. Yalnız günümüzde pazar 
yeri çok, her pazarın kendi yazar-şair 
endazesi ayrıdır. Biz gül alıp gül satan-
lar pazarında olmayı ümit ediyoruz.

Yazmanın hatta okumanın gene-
tiksel olması düşünülebilir mi?

İnsani bir genetikten söz ettiğinizi 
varsayıyor ve evet diyorum. Bununla 
doğuyoruz, bizi diğer canlılardan ayı-
ran özelliğimiz okumamız ve yazma-
mız. Diğer yandan okuyor ve yazıyor 
olmak tamamıyla bir kısmet meselesi. 

Çalışmalarınızın size kazandırdı-
ğı ödüllerden bahseder misiniz?

Biliyorsunuz, Menteşe’deki Muğla 
kitabı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
“En iyi şehir kitabı” seçildi. Bunun dı-
şında çeşitli gazetecilik ödülleri de var. 
Bunlar tabi fani alemin süsleri, ödülleri. 
Görülmüş olmak, işinizin, eserinizin 
taltif görmesi, size diğer çalışmalarınız 
esnasında yeni sorumluluklar yüklü-
yor. Çalışmalarımın bana kazandırdığı 
en büyük ödül iyi insanların yürekleri-
dir.

Toplumun edebiyatla ve sanatla 
münasebetini hangi seviyede görü-
yorsunuz?

Büsbütün toplumu işin içine ka-
tınca münasebet de oluyor münase-
betsizlik de. Bizim, halk edebiyatı gibi 
kadim zevklerimiz, kültürlerimiz var, 
Anadolu bu zenginliklerle dolu.

Her insanın edebi ya da sanatsal 
vasıflar edinmesi mümkün olabilir 
mi?

Böyle bir kaygısı varsa, her insan 
kendi yeteneğini bulacaktır. Fakat sesi 
olan herkes şarkı söyleyemez. Eğitimle 
biraz yol alabilir, teknoloji ile tutundu-
rulabilir. Bunlar mümkün. Her insanın 
özünde bir değer mutlaka bulunur. 
Fakat insan içindeki bu değerin far-
kında olur mu? Onu yaşatır, geliştirir 
mi yoksa öldürür mü? Hepimiz şiir 
okuyabilir, şarkı dinleyebilir, resim gibi 
eserleri izleyerek tefekkür edebilir ve 
insan yanımızı geliştirebiliriz. Sanat için 
bir ses ne kadar lazımsa bir kulak da o 
kadar lazımdır. Birisi üretecek, diğeri 
dinleyecek. Tıpkı Peygamberimizin ha-
disindeki gibi: “Ya öğreten ya öğrenen, 
ya da dinleyen ol”mak. Zevki selim sa-
hibi olmak için de üç önemli kıstastır. 
Günümüzde dinleyen pek yok; herkes 
kendisini her şey zannedebiliyor. Tabi 
ki bu kargaşanın içinde edebiyat ve 
sanat kendi yolunda ilerleyecektir. Ede-
biyat ve sanat kendisini, kendisine ait 
olmayan şeylerden koruyacaktır.

Ülkemizin en aktif kültürel kuru-
luşlarından diyebileceğimiz Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin Konya Şubesi 
Başkanlığı’nı yaptınız. O döneme 
dair bizimle paylaşabileceğiniz anı-
lar var mı?

20 yaşımdan da önce bu yuvada 
çok şükür ki bulundum, TYB Konya 
Şubesi’ne benden önce başkanlık eden 
Mustafa Çalışkan, Tahir Erbil, Ahmet 
Efe, Yusuf Türkalp, Mustafa Çalışkan, 
Ahmet Köseoğlu ve Bekir Şahin abileri-

mizin çoğunun yönetiminde yer aldım. 
Ve 2012-2016 yılları arasında başkan-
lık görevini üstlendim. Benden sonra 
başkanlık eden Prof. Dr. Hayri Erten 
hocamız da benim yönetimimde idi, 
görevi ona devrettim. Gerek şehrimizin 
gerekse ülkemizin çok önemli yazarla-
rıyla tanışmış olmak, onları şehrimizde 
ağırlamak, Konya kültür ve sanatına 
değerli bir katkıdır diye düşünüyorum. 
O dönemde Milletlerarası Tarihi Ro-
man ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, 
Ahlak Şurası, Yazarlar Buluşması gibi 
gerçekten önemli işlerin altına imza at-
tık. Geleneğini Ahmet Köseoğlu Beyin 
başlattığı yıllık takvim uygulamalarını 
devam ettirdik ve başkanlık dönemim-
de 150 civarı program gerçekleştirdik. 
Bu programların her birini layıkıyla ye-
rine getirdiğimize inandığım yönetim 
kurulu üyesi ve yazar arkadaşlarımıza 
buradan ne kadar teşekkür etsem az-
dır. Umarım tarih bizi hayırla yad ede-
cektir.

Anadolu’da yazar ve sanatkâr ol-
manın, avantajları ve dezavantajları 
var mı?

Olmaz mı, Anadolu gerçekten 
bereketli ve mümbittir ve fakat pazar 
başka yerdedir. Sabahattin Ali Kon-
ya’da birçok yazı, öykü kaleme almıştır. 
Ahmet Ümit’in Bab-ı Esar’ı Konya’da 
geçer. Rahmetli ağabeyimiz Mustafa 
Miyasoğlu’nın Yollar ve İzler kitabının 
kahramanı Eyüp Sultan’dan başladığı 
yolculuğunda Bursa-Bilecik üzerinden 
Konya’ya gelir. Böyle niceleri sayılabilir. 
İstanbul ve Ankara’dan sonra edebiya-
tın kalbinin attığı şehirlerden birisidir 
Konya. 

Gazete yazarlığı ile kitap yazar-
lığı arasında denklem ya da denk-
lemsizlik var mı? İki kategoride de 
yazmış bir yazar olarak benzerlik ya 
da farklılıklar hakkında ne söyleyebi-
lirsiniz?

Ahmet Haşim, “Bize Göre” ya-
zılarını 26 Mart 1928’den başlayarak 
İkdam gazetesinde günlük olarak yaz-
maya başlamış; bu yazılar yine 1928 
yılında kitaplaşmış. Geçmişte Şinasi’yi, 
Namık Kemal’i, Ziya Paşa’yı, Ahmet 
Mithat Efendi’yi sahibi ya da yazarı ola-
rak gördüğümüz gazeteler vardı. Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’nın Vatan gazetesinde 
köşe yazıları, Necati Cumalı’nın Milli-
yet’te futbol maçlarını yazdığını, Tarık 
Buğra’nın Milliyet gazetesinde sanat-e-
debiyat yazılarıyla gazeteciliğe başladı-
ğını da söylemek lazım. Ülkemizdeki 
gazetecilik tarihine dönemler itibariyle 
bakanlar, Hüseyin Rahmi’nin ilk roma-
nı “Şık”ı Tercüman-ı Hakikat’te, Reşat 
Nuri’nin “Çalıkuşu” romanını Vakit ga-
zetesinde, Ahmet Haşim’in “Bize Göre” 
yazılarını İkdam’da, Frankfurt Seyahat-
namesi’ni Milliyet’te yayınladıklarını gö-
receklerdir. İstiklal Marşı ilk olarak 21 
Şubat 1921’de Açıkgöz Gazetesi’nde 
yayımlanmıştı mesela. Tüm anlattıkla-
rımdan, geçmişte gazeteciliğin nasıl bir 
işlevi olduğu, şair, yazar ve mütefekkir-
ler için kitap ve derginin yanı sıra ga-
zeteciliğin önemi anlaşılacaktır. Günü-
müzde bu işlevinden hayli uzaklaşmış 
durumda gazeteler. Tabi, bir gazeteyi 
yönetmek, günlük gazetelerde haber 
ve gündem takibi içinde olmak diğer 
yandan edebiyat üretme gayreti-
ni bir miktar sekteye uğratabilir. 
Ama, gazeteler gerçek manada 
kadrolarında bulundurdukları 
edebiyatçı ve yazar karakterler 
kadar değerlidirler.

Basın İlan 

K u r u m u ’ n a 
Muğla İl Müdür-
lüğü göreviyle 
başladınız ve 
orada da yazı ha-
yatınıza devam 
edip Muğla’ya 
dair sıra dışı bir 
esere imza attı-
nız. Eserinizden 
öğreniyoruz ki Konya ile Muğla ak-
rabalıktan da öte öz kardeşler. Peki, 
Muğla’dan bakınca nasıl bir Konya 
gördünüz? Tabi, Konya’dan bakınca 
nasıl bir Muğla gördüğünüzü de me-
rak etmiyor değiliz.

Kadim şehirler birbirleriyle akraba-
dır, kardeştir. Konya ile Bursa, Konya 
ile Kayseri, Konya ile Eskişehir, Erzu-
rum, Sivas gibi. Doğrusu Muğla’nın 
da böyle olduğunu gidince idrak ettim. 
Konya bu kadim şehirler içinde kuru-
cu şehirlerimizden birisidir. Selçuklu 
sultanları I. Mesut, II. Kılıçaslan, II. 
Rükneddin Süleyman, I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev, I. Alaeddin Keykubad, II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Kılıçaslan ile 
III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in mezarları 
Konya’da Alaadin Camii’ndeki türbede 
bulunuyor. Muğla ise, Selçuklu’nun 
uç beyliği Menteşeoğuları’nın şehri. 
Sonra Muğla (Şahidi) Mevlevihanesi, 
Türkiye’de Galata Mevlevihanesi’n-
den bile önce kurulmuş. Konya’dan, 
Karaman’dan göçen nüfus Muğla’nın 
önemli dinamikleri arasında yer almış. 
Her zaman söylüyorum, Konya dışın-
da nereyi yazarsanız yazın yine Kon-
ya’yı yazmış olursunuz. Menteşe’deki 
Muğla kitabı, Konya’ya vefanın bir ürü-
nü aynı zamanda.

Konya’ya dönme kararını nasıl 
ve neden aldınız?

Bekir Sıtkı Erdoğan’ın “Konya” 
şiirini bilirsiniz. “Gurbet ekmek ben 
katığım / Nişansız düşmüş tetiğim / 
Yazılmış nüfus kütüğüm / Şükür Kon-
ya’da Konya`da … Ayrılıktan yemiş 
tekme / Yakma gurbet onu yakma / 
Burda gezdiğine bakma / Bekir Kon-
ya’da Konya’da”… Bir de Mevlana’nın 
pergel metaforu var… “Pergelin iğneli 
ayağı sabittir benim dinimde, ama 
diğer ayağıyla yetmiş iki milleti dolaşı-
rım” der. Biz de öyle, bir ayağımız sabit, 
hiç gitmeyiz. Diğer ayağımızla da görev 
neredeyse oraya koşarız.

Masanızdaki yeni çalışmalardan 
bahsetmek ister misiniz?

Şiirlerimi Hece dergisinde yayım-
lıyorum. Aslında yayımlanmış şiirleri 
toplama kararı alsam bir şiir kitabından 
söz edebilirdik. Aynı şekilde Diyanet 
Çocuk ve MinikaGo dergilerinde ya-
yımlanan şiirler de çocuk edebiyatı 
alanında bir kitaba dönüşebilir. Baka-
lım, kısmet. Muğla’da yazmaya baş-
ladığım bir hikâye kitabı şimdilerde 
tamamlanmış sayılır. Bir de Sultan I. 
Alaeddin Keykubad’ı yazdım çocuklar 
için, sanırım en önce kitaplaşabilecek 
olan çalışma budur.

Teşekkür ediyoruz.
Esas ben teşekkür ederim.

Edebiyatın kalbi Konya’da atar
Konya’dan gidip en güzel Muğla kitabını yazan Şair-Yazar Mehmet Ali Köseoğlu ile sanattan zanaata güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Anadolu’nun ve 
Konya’nın bereketli ve mümbit olduğunu belirten Köseoğlu, “İstanbul ve Ankara’dan sonra edebiyatın kalbinin attığı şehirlerden birisidir Konya” dedi

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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yılında Erzu-
rum’un Teb-
recik köyünde 
doğan Şefik 
Can’ın baba-
sı müderris 
Tevfik Efendi, 
annesi ise Gül-
şen Hanım’dır.

1916’da Sivas’ın Yıldızeli ilçe-
sinde ilkokula başlamış, 1922’de 
mezun olmuştur. Şefik Can, Birinci 
Dünya savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın 
pek çok sıkıntılarını, ıstıraplarını ve 
savaşın dehşetini bizzat görmüş ve 
yaşamış birisidir.

Şefik Can, ilkokulu bitirdikten 
sonra babasının isteği üzerine as-
keri okul imtihanlarına girdi. Bu 
imtihanı kazanarak 1923-1924 
öğretim yılında Tokat Askeri Orta-
okuluna başladı. Daha sonra Kuleli 
Askerî Lisesini ve Harp Okulunu 
bitirerek 1932 yılında Haydarpaşa 
Askerî Veteriner Okulunda ayniyat 
muhasibi olarak göreve başladı.

Yeni adam, Türk Sanatı, Bilgi 
Yurdu gibi tanınmış kültür ve ede-
biyat dergilerine hikâye ve maka-
leler yazan Şefik Can, 1934 yılında 
Yeni Adam dergisinin açmış oldu-
ğu hikâye yarışmasında “Deli İsa” 
adlı hikâyesi ödül aldı. 

Milli Savunma Bakanlığının 
izin vermesi sonucunda İstanbul 
Üniversitesi’nde imtihana girerek 
öğretmen oldu. Tahir Olgun’un 
rehberliğinde stajını tamamlayarak 
1965’te emekli oluncaya kadar çe-
şitli okullarda Türkçe ve edebiyat 
öğretmenliği yaptı.

Tahir Olgun’dan aldığı feyz ve 
muhabbetle Mevlana ve onun öğ-
retisine hayranlık duymuş, ömrü-
nü Mevlana’ya ve onun eserlerini 
anlamaya, anlatmaya vakfetmiş-
tir.  Tahir Olgun’dan almış olduğu 
“Mesnevî-hânlık” icazetiyle mesne-
vi okuma ve anlatmaya başlamıştır.

Mevlana ve eserleri üzerine 
yapmış olduğu çalışmalarından 
dolayı 2001 yılında yüksek hizmet 
ödülü almıştır. 23 Ocak 2005’te ve-
fat eden Şefik Can, Üçler Mezarlığı-
na defnedilmiştir.

Şefik Can, çağının sosyal sıkın-
tısı ve insanların ihtiyaçları üzerine 
Mevlana ve eserlerine yönelmiştir. 
Hazırlamış olduğu eserleri gönlün-
deki ilahî aşkla harmanlayarak; akı-
cı, berrak, herkesin anlayabileceği 
ölçüde edebî bir üslupla hazırlamış-
tır. Çalışmalarında sağlam bir dil, 
çok derin edebiyat ve tarih bilgisi, 
tasavvuf anlayışı ve divan edebiyatı 
hâkimiyeti göze çarpmaktadır.

Şefik Can, anlatmanın yanı sıra 
Mevlana öğretisini hayatına en iyi 
şekilde geçiren engin şahsiyetler-
dendir. Mevlana’ya gönül verişini 
“On bin ciltlik bir kütüphane kur-
dum. Bu arada Eski Yunan ve Latin 
edebiyatına gönül vermiştim. Hatta 
bir de Klasik Yunan Mitolojisi kitabı 
yazdım. Bütün bunları anlatmaktaki 
maksadım, Mevlana’ya körü kö-
rüne bağlanmadım; bütün dünya 
edebiyatını okudum araştırdım, 

hepsinin üzerinde çalış-

tım. Sonunda bütün bunların hepsi 
Mevlana’nın eserlerinin yanında 
bana çok boş ve lüzumsuz geldi.”-
sözleriyle açıklar.

Kültürün, şiirin, dini, imanı 
mezhebi olmaz diyerek hiçbir şe-
kilde düşünce ayrımı yapmamıştır. 
Arapça ve Farsçayı küçük yaşta ba-
basından öğrenmiş; üstüne İngiliz-
ce ve Fransızcayı da öğrenen Şefik 
Can, bununla da kalmayıp tavan 
arasında kendi kendine öğrendiği 
Rusçaya gramer yazmıştır. Bu eser 
henüz yayımlanmamıştır.

Altmıştan fazla eser veren Şefik 
Can’ının eserlerinden bazıları şun-
lardır:

Cevahir-i Mesnevî: Şefik Can, 
Cevahir-i Mesneviye’nin nasıl oluş-
tuğunu şöyle anlatıyor: “Ötüken 
Yayınevinden çıkan Konularına 
Göre Açıklamalı Mesnevî Tercüme-
si’ni hazırlarken, Hz. Mevlana’nın 
tasavvufa dair açıklaması zor olan 
bazı konuları kendine has üslubu 
ile hoş bir şekilde kolayca anlaşılır 
halde açıkladığını görmüş, hayran 
kalmıştım. Hayran olduğum bu ko-
nuları alfabetik sırasıyla bir deftere 
yazmıştım. Böylece Mevlana’nın 
bütün ciltlerde aynı konu üzerinde 
söylemiş olduğu beyitleri bir ara-
ya getirdim ve adına da “Cevahir-i 
Mesneviye” dedim.

Amacı: farsça bilenlere yardım-
cı olmak ve aslından okuma zev-
kini tattırmak. Zaten Mesnevi, bir 
cevher deryasıdır. Bu kitap da bu 
deryadan alınmış bir avuç cevher-
dir. (1) Eserde konuyla ilgili ilk önce 
Farsça beyitler verilmekte altında 
da Türkçe açıklaması yer almakta-
dır. Eser 3 Cilt olarak hazırlanmıştır.

Divan-ı Kebir: 50 binden fazla 
beyit ihtiva ettiğinden dolayı Divan-ı 
Kebir denmiştir. Divan-ı Celaleddin, 
Divan-ı Tebrizi gibi isimlerle de 
anılır. Mevlana gönül dostu Şem-
sî Tebrizi’yi öne çıkararak kendisi 
onun ardına gizlenmiştir. Bütün 
şiirlerinin sonunda kendi adı yerine 
Şems-i Tebrizîyi zikretmiştir. Şem-
sî Tebrizi, şiir yazmamıştır. Onun 
Mevlana’yla yaptığı sohbetleri ve 
kendisine sorulan meselelerde gö-
rüşlerinin kaleme alındığı Makalat’ı 
vardır. 

Mevlana bütün eserlerinde 
Şemssi’i ön plana çıkararak ken-

dini geri planda 
tutmuştur. Bu 
yönünü Şe-
fik Can, Hz. 
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tun’a benzetir. O da hocası Sokra-
tes’i eserlerinde başkarakter olarak 
ele almış, onunla konuşarak, soru-
lar sorarak, konuşturarak eserleri 
Sokrates yazmış gibi yapmıştır. 
Hocasına olan derin hürmet ve 
muhabbetinden dolayı eserlerinde 
Sokrates’i zikretmiştir. Mevlana de 
Şems-i Tebriz’i şiirlerinde zikrede-
rek hocasını yâd etmiştir.

Şefik Can, “Mevlana Şems’le 

buluşmamış olsaydı, Divan-ı Kebir 
oluşmazdı.” demektedir.  Mevlana 
da Tebrizli Şems bana İskender 
gibi taç, taht, saltanat verdi de ben 
mana ordusunun başına başku-
mandan oldum.” diyerek Tebrizli 
Şems’e duyduğu saygıyı ve vefa 
duygusunu dile getirdi.

Yine Şefik Can Hz. Mevlana 
için; “Şems Mevlana’da kendini 
gördü, Mevlana da Şems’de ken-

dini gördü, onlar birbirlerine ayna 
oldular. Birbirlerinin hakikatlerini 
gördüler ve birbirlerine âşık oldu-
lar. Yanlış anlaşılmasın, ne Şems 
Hakk’tır ne Mevlana, her ikisi de 
kuldur; ama arif bir şairin dediği 
gibi, “Allah adamları hâşâ Hakk 
değildir ama Hakk’tan da ayrı değil-
lerdir.” Onun için Mevlana kendi şi-
irlerinde hep Şems’i yâd etti.” diye-
rek Mevlana’nın Şems’e duyduğu 
saygının ne kadar derin olduğunu 
ifade etmiştir.

Divan-ı Kebir’den Seçmeler 4 
cilt halinde Ötüken Yayınevi’nden 
2006’da çıkmıştır.(2)

Mesnevî: Şefik Can, Mesneviyi 
konularına göre düzenlemiştir. Me-
sela çalışıp çabalamakla ilgili;

Mesnevi c.I Beyit: 976-984 ara-
sı beyitleri vermiş.

• “Çalışıp çabalamak, kaza ve 
kadere karşı gelmek, onunla savaşa 
girişmek değildir. Çünkü bizi, çalış-
maya zorlayan da kaderimizdir.

• İman yolunda, kulluk ve in-
sanlık yolunda yürüyen bir kimse, 
bir nefes ziyan ederse,, ben kâfirim.

• Kendini zorla “cebri” yerine 
koyma. Yapmaya gücün varken 
işten kalma. 

Başın kırılmamış, yarılmamış; 
onu bantla sarma. Bir iki gün olsun, 
bu fani hayatta boş durma, çalış, 
çabala, iyi işler yap. Sonra ebedî 
mutluluğa ulaş, neşelen, gül.”… 
(3)

Mesneviden Hikâyeler:
Mesnevi’de anlatılan hikâyele-

ri konularına göre düzenlemiştir. 
Farklı bölümlerde ve ciltlerde bah-
sedilen hikâyeleri beyit numarala-
rını vererek bir başlık altında topla-
mıştır.

“Bir doğan kuşunun virane 
baykuşlar içine düşmesi”

Doğan kuşu ona derler ki av pe-
şinde uçtuktan sonra döner, tekrar 
padişaha gelir. Yolunu kaybeden 

doğan, kör bir doğandır.
Bir doğan yolunu şaşırdı, bir 

yıkık yere vardı. Orada baykuşlar 
arasına düştü.

O doğan İlâhî rıza nuru ile ta-
mamıyla nur olmuştu. Etrafını pe-
kiyi görürdü. Fakat kaza ve kader 
çavuşu onun gözünü kör etmiş, 
görmez hale gelmişti.

Kader çavuşu onun gözüne 
toprak serpti de şaşırttı. Onu bir ha-
rabeye, baykuşlar arasına düşürdü.

…” (4)
Klasik Yunan Mitolojisi: Hem 

doğu kültürünü hem de batı kül-
türünü araştıran Şefik Can, Yunan 
mitolojisini irdeleyerek insanoğ-
lunun yaratıcısını bulmak ne gibi 
aşamalardan geçtiğini, korktuğu, 
üzüntü duyduğu, sevindiği olaylara 
çeşitli isimler vererek onu kutsallaş-
tırdığını belirtmiştir. 

Dağlara, taşlara, vadilere, de-
nizlere, suya, ateşe vs. hep tapınma 
amaçlı isimler vererek tanrılaştır-
mışlardır. 

Kimisinin şerrinden korkarak 
korunmak için kurbanlar kesmişler, 
adaklar adamışlar kimisinin de sev-
gi ve bereketinin üzerlerine olması 
için hediyeler sunmuşlar, tapınaklar 
yapmışlardır. Şefik Can, bu eseri 
yazmasındaki gayesinin, çeşitli ef-
sanelere, mitlere ülkemizin belde ve 
köylerini mitoloji ile zenginleştirerek 
hem genel kültüre hem de turizme 
hizmet etmek olduğunu vurgula-
mıştır. (5)

Diğer eserleri: Mevlana aşı-
ğı usta yazar, Mesnevihan Şefik 
Can’ın diğer eserleri şunlardır: 
Mevlana ve Eflatun, Mevlana Rü-
bailer, Mevlana-Hayatı,-şahsiyeti 
ve Fikirleri, Güldeste-İbrahim Hakkı 
Erzurumlu Hazretlerinin Hz. Mev-
lana’dan seçtiği 50 şiir asıllarıyla 
birlikte-

Mevlana sevgisiyle yanıp tutu-
şan ve 2005’te vefat ederek Hakk’ın 
rahmetine kavuşan Şefik Can’a 
Allah’tan rahmet ve mağfiret dili-
yorum. Cümlemin Allah’a emanet 
olalım…

Dipnot:
1) Can, Şefik, Cevahir-i Mesne-

viye (Mesneviden Seçmeler), c. I, 
s.7, Ötüken Yay., 2001/İST

2) Can, Şefik, Divan-ı Kebirden 
Seçmeler, Ötüken Yay.2006/İST

3) Can, Şefik, Konularına Göre 
Açıklamalı Mesnevi Tercümesi. Cilt: 
I-VI. Ötüken Yay.2011/İST

4) Can, Şefik, Mesneviden 
Hikâyeler, Ötüken Neşriyat, Ka-
sım-2011/İST

5)Can, Şefik, Klasik Yunan 
Mitolojisi, Ötüken Neşriyat, Ekim-
2011/İST

İcazet aldı, yoluna devam etti
Şefik Can, Hz. Mevlânâ ve Mevleviliğe karşı çok büyük bir hayranlık duyarak Allah’ın lütfettiği bereketli ömrünü Hz. Mevlânâ ve onun eserlerine adayarak 

geçirdi. Tahirü’l Mevlevi’den aldığı “Mesnevihanlık” icazetiyle 1960 yıllarında başlamış olduğu Mesnevi derslerine son nefesine kadar devam etti
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1975’den bu yana Konya’da fa-
aliyet gösteren Hayra Hizmet Vakfı 
kurulduğu günden bu yana Konya’da 
hayır yapmak, yapılacak hayır işlerine 
aracı olmak, ihtiyaç sahiplerini, insan-
ları, toplumu, imanlı yetişecek nesilleri 
gözetmek ve destek olmak, kültürel, 
sosyal, maddi ve manevi eğitim fa-
aliyetlerini gerçekleştirmek gayesiyle 
çıktığı bu yolda çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Hayra Hizmet Vakfı si-
yasetten uzak kalmaya, parti, cema-
at, grup, mezhep, meşreb, fırka vb. 
unsurlardan tamamen ayrı durmaya 
özellikle dikkat ederek tüm faaliyetle-
rini gerçekleştirmeye devam ediyor. 
Hayra Hizmet Vakfı Başkanı Mustafa 
Varol vakıf çalışmalarını Konya Yeni-
gün Gazetesi’ne anlattı. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir mi-
yiz?

İsmim Mustafa Varol. 1962 Kon-
ya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi mezunuyum. 
1987’den beri Vakıf Genel Kurul Üye-
siyim. 6 yıl Yönetim Kurulu üyeliği ve 
sekreterliği yaptım ve 2015 yılından 
beri de 6 yıldır Vakıf başkanlığı göre-
vini yürütmekteyim.

Hayra Hizmet Vakfı hakkında 
bilgi verir misiniz?

Hayra Hizmet Vakfı 1972 yılında 
kurulma çalışmaları başlamış, önce-
leri kütüphane hizmeti olarak başla-
yan birliktelikler, 1975 yılında resmi 
olarak tescil edilmiş ve o günden 
bugüne Hayra Hizmet Vakfı olarak 
hizmetlerini sürdürmektedir. Hayra 
Hizmet Vakfı’nın 80 kişilik bir genel 
kurul üyesi bulunmaktadır. Genel Ku-
rul en üst karar ve onay merciidir. Tü-
züğü gereği her yıl Şubat ayı içerinde 
olağan Genel Kurul toplantısı yapılır, 
bir yıllık tüm faaliyet ve mali tablolar 
incelenir, seçimler yapılır ve Vakıf 
Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Disiplin Kurulu Üyeleri belirlenir. Hay-
ra Hizmet Vakfı 1984 yılında Bakanlar 
Kurulu kararıyla “Vergi Muafiyeti” 
belgesini almış, halen aynı statüde 
hizmetlerini yürüten bir vakıftır.

Hayra Hizmet Vakfı’nın kuruluş 
amacı nedir?

Hayra Hizmet Vakfı, toplumda 
her kesimin ve herkesin ihtiyaç duy-
duğu maddi ve manevi konularda 
sosyal yardımlar, cami, Kur’an Kursu, 
yurt, okul, kütüphane hizmetlerin-
den oluşan eğitim ve kültür destek 
hizmetleri, dijital, medya ve basılı ya-
yınlar, ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere 
ayni ve nakdi yardımlar başta olmak 
üzere ekonomik destekler ile her türlü 
toplumsal yardım faaliyetlerini yap-
mak, organize etmek ve yapılmasına 
yardımcı olmak amacıyla kurulmuş-
tur. 

Hayra Hizmet Vakfı’nın faaliyet-
leri hakkında bilgi verir misiniz?

İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi 
yardımlar, (Afet ve Felaket durum-
larında) Sosyal yardımlar, Eğitime 
destek hizmetleri, binalar, derslikler, 
eğitim araç ve gereçleri bağışları, Öğ-
renci Bursları, Camiler, mescitler ve 
ibadet yerleri yapımı, desteği ve hiz-
metleri, Kur’an Kursları ve Kur’an Eği-
tim Merkezli hizmetler, Sağlık destek 
hizmetleri ve yaşlı, engelli vb. gruplara 
verilen hizmetler, Toplumun istifade-
sini gerektiren genele ait yapı, bina, 
çeşme, tesis vb. hizmetlere ait her tür-
lü faaliyetler yapılmaktadır. Hayra Hiz-
met Vakfı’nın mülkiyetinde olup, Millî 
Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiş 4 
adet İmam Hatip Lisesi binası, Diya-

net İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiş, 
10 adet Kur’an Kursu ve 22 adet cami 
ve mescit bulunmaktadır.

 Hayra Hizmet Vakfı Kütüphane-
si hakkında bilgi verir misiniz?

Hayra Hizmet Vakfı Kütüphane-
si'nin oluşumu ve kitapların ilk olarak 
bir araya getirilişi 1969 yılı sonlarında 
başlamıştır. Konya'nın tanınmış ho-
calarından Kur'an-ı Kerim Muallimi 
ve Kıraat Üstadı Hafız Hasan Hüseyin 
Varol'un sahip olduğu, kendi imkan-
larıyla oluşturduğu, yaklaşık 3.000 
adet eseri, ilmi çalışmalara temel teşkil 
etmesi ve kendisinden başka kişilerin 
de istifadesine sunulması maksadıy-
la bağışlaması, bu kütüphanenin ilk 
temeli olmuştur.1970 yılı başlarında 
Konya'da Fatih Çarşısı 4. katta ilmi ça-
lışmalar yapmak üzere, başta hasan 
Hüseyin Varol Hoca ve birkaç arkada-
şının çok özel gayretleriyle, "Arı Araş-
tırma Merkezi"  adı altında küçük bir 
büro açılmıştır. Hasan Hüseyin Varol 
Hoca'nın kitapları, büronun açılması-
na katkı veren gençlerin çalışmalarıyla 
yapılan raflara yerleştirilmiştir. Daha 
sonra 1972 yılı başlarında kitaplar, 
daha geniş bir salon bulunarak, Ah-
met Efendi Çarşısı 3. katına getirilmiş 
ve ismi "Sütun Araştırma Merkezi" 
olarak değiştirilmiştir.1975 yılına ka-
dar Hasan Hüseyin Varol Hoca dışın-
da da bazı kimselerin kitaplarını getirip 
buraya bağışlamasıyla Sütun Araştır-
ma Merkezi Bürosunda oluşan kitap 
arşivi genişlemeye devam etmiştir.

Araştırma Merkezine devam 
eden ziyaretçilerin her geçen gün 
artması, bu büronun büyütülmesi ve 
resmi bir yapıya kavuşturulması ge-
rekliliğini ortaya çıkartmıştır. Yapılan 
istişareler sonucu, bir vakıf çatısı al-
tında çalışmalara devam edilmesinin 
uygun olacağı düşüncesi oluşmuş-
tur.1975 yılında resmi olarak kurulan 
Hayra Hizmet Vakfı bünyesinde halka 
açık, kitap arşivi olarak da Konya'da 
önemli bir kapasiteye ulaşan bu kü-
tüphane, hem vakfın imkanlarıyla 
hem de istifade eden öğrenciler, halk 
ve hayırseverlerin katkılarıyla büyü-
mesine devam etmiştir. Kütüpha-
neye yapılan bağışlar dışında vakfın 
kaynaklarından yeni kitap alınması ve 
ödeneklerle arşivin desteklenmesi de 
kütüphanenin büyümesini hızlandır-
mıştır.

Kütüphanenin Arşivi
Hayra Hizmet Vakfı Kütüphane-

sinin tanınmasında en büyük pay, 

sahip olduğu 35.000 cildi aşkın temel 
eserlerden oluşan kitap arşividir.  

1 - Kitap ve Kaynak Eserler Ser-
visi

Araştırma ve inceleme ihtiyacı-
nın büyük kısmına bu bölüm cevap 
vermektedir. Yaklaşık 30.000 eser-
den oluşan bu bölümdeki eserler 
kütüphanenin ana bünyesini oluştur-
maktadır. Bütün ilim dallarına ve her 
seviyeye uygun eserlerin yanı sıra 
özellikle İslâmî ilimlerde (Tefsir, Ha-
dis, Fıkıh, İslam Tarihi, Kelam Felsefe 
vb.) temel kaynaklar ve araştırma türü 
eserler önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
noktada kütüphane, her türlü ihtiyaca 
cevap verebilmenin haklı gururunu 
yaşamaktadır. Bu bölümdeki eserler, 
kütüphanenin açık olduğu saatlerde 
ve okuma salonunda istifadeye su-
nulmaktadır.

2 - Ödünç Kitap Servisi
Temel kitap arşivimizin yanı sıra 

çeşitli fikri eserlerle birlikte Batı ve 
Doğu Klasiklerinin de içinde bulundu-
ğu roman ve hikâyelerden oluşan bu 
bölüm de yaklaşık olarak 5.000 eser 
bulunmaktadır. Bu bölümün özelliği 
ise kütüphaneye üye olan herkesin 
istedikleri eseri 15 gün süre ile ödünç 
alarak okuyup getirmeleridir. Özellikle 
lise çağlarındaki gençlerimizin genel 
kültür ihtiyacının giderilmesine yöne-
lik tasarlanan bu bölüm, her gün yeni 
eserlerle takviye edilerek güncel hale 
getirilmektedir.

3 - Süreli Yayın Servisi
Kütüphanenin hizmeti içerisinde 

yine önemli bir yere sahip olan bu bö-
lüm, çeşitli ilmî ve kültürel içerikli der-
gilerin geçmiş sayıları ile halen devam 
eden sayılarını içermektedir.  İstenilen 
makale veya ilmî bir yazının en kolay 
şekilde bulunması için gerekli tasnif 
çalışmaları yapılmış ve araştırmacı-
ların hizmetine sunulmuştur. Halen 
ilmî ve bilimsel içerikli dergiler maddi 
imkanlar dahilinde takip edilmektedir.

4 - Bilgisayar Sistemi ve Dijital 
Arşiv Servisi

Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi 
Konya'da bilgisayar desteğiyle hizmet 
veren ilk kütüphane olmuştur. 1985-
1986 yıllarında kütüphane arşivi 
katalog bilgileri olarak bilgisayara yük-
lenmiştir. Kitapların bu künye bilgileri 
vakfın internet sitesi  http://www.hhv.
org.tr/kutuphane  üzerinden de araş-
tırmacıların kullanımına açılmıştır. 
Kütüphane okuma salonunda, oku-
yucuların ve araştırmacıların hizme-
tine sunulan bilgisayarlar mevcuttur. 
Bu bilgisayarlarda internet, kütüp-
hanedeki kitapların sorgulamasını 
yapabilecek yazılımlar ve eski temel 
eserlerden başlanarak tarama yoluyla 
arşivlenen dijital kitaplar bulundurul-
maktadır. Bu bölümde, temel eserle-
rin taramasına devam edilmektedir. 
Hedeflenen amaç, tüm kütüphane ki-
taplarının dijital ortamda okuyuculara 
sunulmasıdır.

5 - Okuma Salonu ve Kapasitesi

250 kişilik bir grubun rahatlıkla 
çalışmalarını sürdürebileceği okuma 
salonu, aynı zamanda çeşitli bilimsel 
toplantıların gerçekleştirilebileceği 
fiziki yapıya da sahiptir. Kütüphane, 
pazar günleri haricinde haftanın tüm 
günlerinde, mesai saatleri dahilinde 
hizmet vermektedir. Ayrıca sınavların 
yoğun olduğu zamanlarda kütüpha-
nenin açık tutulma saatleri daha da 
uzatılabilmektedir. Sonuç olarak ifade 
etmek gerekirse, Hayra Hizmet Vakfı 
Kütüphanemiz kurulduğu günden 
itibaren Konya’mızın ilmî ve kültürel 
altyapısının gelişmesine verdiği kar-
şılıksız destekle bu konuda önemli bir 
görev ve hizmeti ifâ etmektedir. Aynı 
anlayış ve düşünce ile daha nice yıllar 
hizmet etme gayret ve azmindedir.

 Hayra Hizmet Vakfı olarak Ra-
mazan ayında ne tür çalışmalara 
imza atacaksınız?

Normal aylık yardımlarımız de-
vam ettirilecektir. Ayrıca her yıl yaptı-
ğımız, Ramazan ayına mahsus olarak 
vermiş olduğumuz nakdi yardımlar 
iki katına çıkarılacak ve özellikle bize 
gönderilen ayni (AVM Kartı, eşya, kı-
yafet, ayakkabı, kırtasiye vb.) yardım-
lar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak-
tır. Ayrıca diğer yardım kuruluşları ve 
STK’lar ile ortaklaşa yapılan organize 
yardım faaliyetlerine de destek verile-
cektir.  

Hayra Hizmet Vakfı’nın misyo-
nu ve vizyonu hakkında bilgi verir 
misiniz?

Hayır yapmak, yapılacak hayrı iş-
lerine aracı olmak, ihtiyaç sahiplerini, 
insanları, toplumu, imanlı yetişecek 
nesilleri gözetmek ve destek olmak, 
kültürel, sosyal, maddi ve manevi 
eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek 
gayesiyle çıktığımız bu yolun, ilk hare-
ket noktası Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i 
Şeriflerdir. Cenab-ı Hakk, Bakara Su-
resi 148. Ayet-i Kerime’de “Siz hayır 
işlerinde yarışın. Nerede olursanız 
olun sonunda Allah hepinizi bir ara-
ya getirir. Şüphesiz Allah her şeye 
kadirdir” buyurmaktadır. Peygamber 
Efendimiz(S.A.V.),  "Hayra vesile olan, 
hayrı yapan gibidir” (Tirmizî, İlm, 
14.) hadisi şerifinde, hayr işlerinde 
aracı olmayı, hayır yapan ve yapılan 
arasında hizmet etmenin de hayır 
yapan kadar ecir aldığını bizlere ifade 
etmektedir. Bu düsturlarla çıktığımız 
bu yolda, hiçbir ayırım gözetmeden, 
ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, öğrenci-
lere, hastalara, nesillere vs. kısaca kim 
bir destek ve yardım eline ihtiyaç duy-
muşsa, ona ulaşmaya, el uzatmaya, 
derdine derman olmaya, sorunlarına 
çözüm aramaya hep beraber koşalım 
istedik, yola çıktık, ilk günden beri de 
bunu gerçekleştirme gayreti içerisin-
deyiz. İslam ve insan merkezli çıkılan 
bu yolun meşakkatleri, vebali, sorum-
luluğu ve mütevaziliğinin farkında ol-
mayı, hiçbir zaman nefsani duygulara 
kapılmadan Cenab-ı Hakk’ın rızasını 
kazanmayı kendimize gaye edindik. 
Hayra Hizmet Vakfı olarak, siyasetten 
uzak kalmaya, parti, cemaat, grup, 
mezhep, meşreb, fırka vb. unsurlar-
dan tamamen ayrı durmaya özellikle 
dikkat ettik ve tüm faaliyetlerimizi de 
bu şekilde gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Gayemiz sadece ve sadece 
Allah’ın ipine sarılmak, doğru yolda 
olmak, hizmet etmek, ecir almak ve 
her iki cihanda da Allah’ın rızasına 
erişmektir. Gayret, çalışma, hizmet 
bizden, muvaffakiyet ise yüce Al-
lah’tandır. 

Hayır hizmeti yapıyor,
iyiliğe aracılık ediyor

1975’den bu yana Konya’da faaliyet gösteren Hayra Hizmet Vakfı kurulduğu günden bu yana hayır 
yapmak, yapılacak hayır işlerine aracı olmak kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Mustafa Varol

Konya’nın tanınmış simalarından Kur’an muallimi Hafız Hasan Hüseyin Varol, 
Hayra Hizmet Vakfı’nın da kurucusu.
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3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

• EN AZ %40 ENGELLİ
BAY - BAYAN PERSONEL (1 KİŞİ)

• VARDİYALI ve MESAİLİ ÇALIŞACAK
23-45 YAŞ ARASI
VASIFSIZ ELEMANLAR (10 BAY - 5 BAYAN)

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• GÜVENLİK GÖREVLİSİ (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI YARDIMCISI (1 KİŞİ)

• ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLENEN VE PANO 
OKUYABİLEN ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)

• TORNACI (1 KİŞİ)
• BAKIM ONARIM ELEMANI (1 KİŞİ)
• ALÜMİNYUM DÖKÜM ÜZERİNE TECRÜBELİ

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 
Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE 
MAKİNASI ve ELEKTRİKLİ 

GEZER VİNÇ KULLANABİLEN 
ELEMAN ALINACAKTIR

• Askerliğini yapmış
• 25 yaşını aşmamış
•Tercihen lise mezunu

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ELEMAN ARANIYOR

 

Yanmış Çiftlik Gübresi Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2021/207268
1-İdarenin
a) Adı    : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER
      DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi   : Fatih Mahallesi Güçlüler Sokak No: 4 42300 Selçuklu/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 444 55 42 - 0332 233 65 12
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : Yanmış Çiftlik Gübresi Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7.000 m³ Elenmiş ve 5.000 m³ Elenmemiş Olmak Üzere Toplam
     12.000 m³ Yanmış Çiftlik Gübresi
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1) Yanmış Elenmiş Çiftlik Gübresi : 2.000 m³ Konya Büyükşehir 
    Belediyesi Tatlıcak Rulo Çim Üretim Tesisleri Tatlıcak Mahallesi
    Saadet Caddesi No:42 Arkası Karatay / KONYA 2) Yanmış
    Elenmiş Çiftlik Gübresi : 5.000 m³ Konya Büyükşehir Belediyesi 
    Kayacık Koruluğu Büyükkayacık Mahallesi Eski Ankara Caddesi 
    No:65 Selçuklu / KONYA 3) Yanmış Elenmemiş Çiftlik Gübresi :
    5.000 m³ Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Koruluğu
    Büyükkayacık Mahallesi Eski Ankara Caddesi No:65 
    Selçuklu / KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün içerisinde birlikte işe
      başlanacaktır. İşin süresi 150 (yüz elli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2021 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 
(e-tekliflerin açılacağı adres)      Yerleşkesinde Bulunan İhale Şube Müdürlüğü İhale Salonu
         (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cd. No:64 Zemin Kat 
         Selçuklu/KONYA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YANMIŞ ÇİFTLİK GÜBRESİ SATIN ALINACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1354847

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

GAZALTI KAYNAK OPERATÖRÜ
3 Projeye göre imalat ve montaj yapabilecek
3 Gazaltı kaynak konusunda en az 3 yıl deneyimli
3 Askerlik ilişkisi olmayan

Müracatları şahsen yapılacaktır.

0 332 345 03 08Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

 APKANT PRES OPERATÖRÜ
3 Tercihen durma marka Abkant pres tecrübesi olan 
3 Teknik resim okuyabilen 
3 Bükülecek iş için CNC Abkant’ta program yapabilen

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Öğrenci 

Kimlik Kartımı 
kaybettim, 

hükümsüzdür. 
Tyl 2019 - 2021
 Sercan Yaprak
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ALİHAN DEMİRBAĞ
1997 Konya – Karaaslan Mahal-

lesi’nde doğdum. Taşra Karaaslan İl-
kokulunu bitirdim. Daha sonra Ticaret 
Lisesinden mezun oldum.

2019 yılında Eli Hanımla hayatımızı 
birleştirdik. Bisiklet sporunu bana ailem 
sevdirdi. Şöyle ki; dedem Yusuf Ecevit, 
dayım Erkan Ecevit ve amcam Kerim 
Demirbağ bunların üçü de milli bisiklet-
çilerdir. Bunlar bana örnek oldu ve ben-
de sporu yapmaya karar verdim.

2009 yılında ailem ve dünya şam-
piyonu dedem Yusuf Ecevit’in ilgile-
riyle Selçuklu Belediyespor’da lisans 
çıkartarak bisiklet yarışlarına girmeye 
başladım. Bu kulüpte belirli bir aşama 
kaydettim. Ama hiçbir derece elde ede-
medim.

2010 yılında Torku Şekerspor’a 
transfer oldum. Bu benim ilk hedefim-
di ve bunu başarmış oldum. Dedem 
Yusuf Ecevit’ten sonra şeker sporda 
beni Mehmet Şafakcı hocam çalıştır-
maya başladı. Hocamdan çok şeyler 
öğrendim ve belirli bir seviyeye geldim. 
İlk derecemi de Fethiye Yol yarışında 
aldım. Bu yarışta 2. olarak ilk başarılı 
sonucu almış oldum. Bundan sonra 
başta dedem olmak üzere hocam Meh-
met Şafakcı’nın sözlerini ve tavsiye-
lerini tutarak hızlı bir şekilde başarı 
kazanmaya başladım.

2013 yılında Aksaray’da yıldızlar 
kategorisinde Türkiye Şampiyonu ol-
dum. Daha sonra 2014 yılında yine 
Türkiye Yol birincisi oldum. Bu yıl-
dan sonra başta Almanya olmak üzere 
birçok ülkede açılan kamplara davet 
edildim. Buralarda teknik bilgilerim 
fazlasıyla gelişti. Bu yılda milli takımla 
birlikte İspanya’da Dünya Şampiyo-
nasına katılan 3 kişiden biri oldum.

2015 yılında yapılan zamana karşı 
yol yarışında Türkiye birincisi oldum. 
Başta dedem dünya şampiyonu Yusuf 
Ecevit, dayım Erkan Ecevit ve amcam 
Kerim Demirbağ olmak üzere bütün ak-
rabalarım çok mutlu oluyorlardı. İki gün 
süren Balkan Şampiyonası’nda da 3. 
olarak büyük derece elde ettim. Aynı yıl 
Mersin Yol yarışında 1. oldum.      Kesin 
rakamı hatırlamıyorum amma 100’ün 
üzerinde derecelerim var. Bu başarıları-
mı 8 yıla sığdırdım. 

Milli takımımızda birçok kez 
kaptanlık yaptım. Bu yıllarda Torku 
şekerspor bir sarsıntı geçirdi ve biz 
birkaç arkadaş Nevşehir Ürgüp Kapa-
dokya takımına transfer olduk.

Üzülerek de olsa 2017 yılında is-

temeyerek bisiklet sporunu bırakmak 
zorunda kaldım. Erkan dayımın yanın-
da pazarlama ve danışmanlık yapıyo-

rum. Bisiklet sporunda geçen günlerimi 
çok arzu ediyorum ama giden geri gel-
miyor.

SAVAŞ AYTEKİN
Milli bisikletçilerimizden Ay-

han Aytekin’in oğlu Savaş Aytekin, 
10.06.1988 yılında Konya’nın Karadiğin 
Mahallesi’nde dünyaya gelmiş.

1991 yılında spora başladığını söy-
leyen Savaş Aytekin Ticaret Borsası İl-
kokulu’nda, Ortaokulu Rebii Karatekin, 
Liseyi Naciye Mumcu’da okuduktan 
sonra babasının yanında bisikletçi ol-
maya karar verir ve de iyi bir bisiklet 
sporcusu oldu.

Esra Hanım ile evli ve Elif Beraa, 
Yurdagül, Esila Eylül isimli 3 kız ço-
cukları bulunan Savaş Aytekin aynen 
babasının yolunda yürüyerek başarılı 
sonuçlara imzasını atar. 2007 yılı sonu-
na kadar yurt içinde ve yurt dışında ay 
– yıldızlı forma ile pedal çeviren Savaş 
Aytekin’in ilk hocası öğretmeni haliy-
le babası Ayhan Aytekin’dir.

Bisiklet sporundaki başarılarını sor-
duğumuz vakit bize bakın neler anlattı. 
1994 yılında Yıldızlar A Erkekler Türki-
ye Yol yarışlarında 1. oldum. Bu ilimiz 
Kastamonu idi hiç unutamıyorum. 70 
km. koştuk yukarıda bahsettiğimiz gibi 
1991 yılı sonlarına doğru ben spora 
resmi olarak başladım. 

Balıkesir’de yapılan 3 km.lik bi-
reysel takip yarışında Türkiye Şampi-
yonu oldum. Ertesi günü 20 tur yarış 
sonucu yine Türkiye birincisi oldum 
ve kürsüye çıktım. 4 kişiden oluşan 
Genç Takımlar 3 km. yarışlarda yani 
pistte şampiyon olduk. Bütün bunları 
Köy Hizmetleri spor kulübü forması al-
tında kazandım.

Aileden gelen başarılı bir bisikletçi 
olan Savaş Aytekin, çeşitli antrenörler-
den dersler almıştır ama esas itibariyle 
asıl dersi evde ve yolda babası Ayhan 
Aytekin’den almıştır.

Ay- yıldızlı formamızı Balkan Şam-
piyonası başta olmak üzere birçok 
uluslararası yarışlara giderek terleyerek 
başarıyla sırtında taşıyan Savaş Aytekin, 
yukarıda da bahsettiğim gibi evli olup 3 
çocuğu vardır. 

25’in üzerinde milli formamızı 
üzerinde bulunduran Savaş Aytekin 
bu zaman zarfında birçok şampiyon-
luklara imzasını atmıştır.

2017 yılından beride sporu bıraka-
rak Konya Büyükşehirspor kulübünün 
profesyonel anlamda antrenörlüğünü 
yapmaktadır. Başta babası Ayhan Ay-
tekin olmak üzere emeği geçen bütün 
hocalarına teşekkür eden Savaş Aytekin 
halen belediyede antrenör olarak çalış-
maktadır.

spor@konyayenigun.com
NİZAMETTİN YETİŞEN

Alihan Demirhan 2015'te Edirne’de Balkan 3.sü olarak kürsüde.Alihan Demirhan 2015'te Edirne’de Balkan 3.sü olarak kürsüde.

2014 Ali Demirhan İspanya’da Dünya 2014 Ali Demirhan İspanya’da Dünya 
Şampiyonası’nda Milli formayı şerefle giymişti.Şampiyonası’nda Milli formayı şerefle giymişti.

2014 Aydın Kriteryum Yarışı Ali Demirhan 2014 Aydın Kriteryum Yarışı Ali Demirhan 
zirvede Celalettin Kal 2. Emre Torun 3.zirvede Celalettin Kal 2. Emre Torun 3.

Ali Demirhan TOHM forması ile.Ali Demirhan TOHM forması ile.

Dede Yusuf Ecevit’in en büyük mutluluğu torun Dede Yusuf Ecevit’in en büyük mutluluğu torun 
Ali Demirbağ’ın başarısını görmek sol taraftaki Ali Demirbağ’ın başarısını görmek sol taraftaki 

takım arkadaşı Halil İbrahim Dilek.takım arkadaşı Halil İbrahim Dilek.

2011 Almanya Ali Demirhan Milli forma ile...2011 Almanya Ali Demirhan Milli forma ile...
mücadelede.mücadelede.

2014 Türkiye Şampiyonu Torku Antrenör Mehmet Şafakçı ile 2014 Türkiye Şampiyonu Torku Antrenör Mehmet Şafakçı ile 
Ali Demirhan’da bu takıma omuz vermişti.Ali Demirhan’da bu takıma omuz vermişti. 4 yıl şampiyon olan Büyükşehir Belediyespor Yıldız Takımı ve Antrenör Savaş Aytekin.4 yıl şampiyon olan Büyükşehir Belediyespor Yıldız Takımı ve Antrenör Savaş Aytekin.

Ali Demirhan 2014 yılında Mersin’de Yol Yarışında finişi kazanarak 1.olmuştu.Ali Demirhan 2014 yılında Mersin’de Yol Yarışında finişi kazanarak 1.olmuştu.

2005 Balıkesir Pist Türkiye Şampiyonası 3 km. de Şampiyon olan Köy Hizmetleri Takımı 20 Tur 2005 Balıkesir Pist Türkiye Şampiyonası 3 km. de Şampiyon olan Köy Hizmetleri Takımı 20 Tur 
galibi Savaş Aytekin şeref kürsüsü zirvesinde antrenör, baba Ayhan Aytekin önde.galibi Savaş Aytekin şeref kürsüsü zirvesinde antrenör, baba Ayhan Aytekin önde.

Gümüşhane Türkiye Şampiyonu Belediyespor Spor Daire Başkanı Alpler Oral Gümüşhane Türkiye Şampiyonu Belediyespor Spor Daire Başkanı Alpler Oral 
Şube Müdürü Malik Külahçı Antrenör Savaş Aytekin.Şube Müdürü Malik Külahçı Antrenör Savaş Aytekin.

2004 Kastamonu 70 km. Yol Yarışı Yıldız Erkekler 2004 Kastamonu 70 km. Yol Yarışı Yıldız Erkekler 
A şampiyonu Savaş Aytekin şeref kürsüsünün en üstünde.A şampiyonu Savaş Aytekin şeref kürsüsünün en üstünde.

Birçok bisikletçi gibi Birçok bisikletçi gibi 
Torku Ali Demirhan’a da değer vermişti.Torku Ali Demirhan’a da değer vermişti.

KONYA’NIN ATA SPORU 
BİSİKLET

23

GENÇ KUŞAĞIN İKİ MİLLİSİGENÇ KUŞAĞIN İKİ MİLLİSİ

Ali Demirhan başarısı ile birçok kupa ve madalyanın sahibi oldu.Ali Demirhan başarısı ile birçok kupa ve madalyanın sahibi oldu.
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İttifak Holding Konyaspor’da Cuma 
günü oynanacak olan Hes Kablo Kay-
serispor maçının hazırlıkları başladı. 
Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda 
karşılaşan Anadolu Kartalı, Pazartesi 
gününü izinli geçirirken, dün Kayserispor 
maçının hazırlıklarına startı verdi. Ligde 
kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Kon-
yaspor, ligde kalma mücadelesi veren 
Kayserispor’u yenerek yeni bir çıkış arı-
yor. 

Sivasspor karşılaşmasında 4 maç-
lık yenilmezlik serisi sona eren Kon-
yaspor’un hedefi Kayserispor karşısında 

galibiyet. Öte yandan ligde oynadığı son 
2 müsabakada 5 puan kaybeden İlhan 
Palut’un ekibi, Kayserispor mesaisini 
sürdürüyor.

16 GÜNDE 5 MAÇ
Spor Toto Süper Lig’de son döneme-

ce girilirken takımlar ardı ardına maçlara 
çıkacak. Konyaspor, ise 16 günde 5 lig 
maçına çıkacak. 16 Nisan-2 Mayıs ta-
rihleri arasında 5 maça çıkacak olan Ye-
şil-Beyazlılar, bu virajdan en az hasarla 
ayrılmak istiyor. 16 Nisan’da sahasında 
Kayserispor’u ağırlayacak olan İttifak 
Holding Konyaspor, 20 Nisan’da Çaykur 

Rizespor ile deplasmanda kozlarını pay-
laşacak. Akabinde 24 Nisan’da evinde 
Hatayspor ile karşılaşacak olan Anadolu 
Kartalı, 28 Nisan’da Galatasaray deplas-
manında forma terletecek. 

İlhan Palut’un ekibi, 2 Mayıs günü 
ise sahasında Fatih Karagümrük ile koz-
larını paylaşacak. 16 günde birbirinden 
zorlu 5 maça çıkacak olan Konyaspor’un 
bu fikstürden kaç puan alacağı merakla 
bekleniyor. 

KAYSERİ ATEŞ HATTINDA
İttifak Holding Konyaspor’un 35.haf-

tadaki rakibi Kayserispor, 33 puanla 

18.sırada yer alıyor. Ligde kalma savaşı 
veren Yeşil-Beyazlılar, son olarak geçen 
hafta sahasında ağırladığı Antalyaspor’a 
1-0 mağlup olmaktan kaçamamıştı. Hü-
cumsal anlamda bu sezon gol üretmek-
te zorlanan Sarı-kırmızılı ekip, 24 golle 
ligin en az gol atan takımı konumunda. 
Öte yandan ligde oynadığı son 5 maçta 
galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor 
söz konusu 5 maçta 2 beraberlik ve 3 
mağlubiyet aldı. ‘Tamam mı devam mı’ 
karşılaşmalarına çıkan Kayserispor, 
temsilcimiz Konyaspor karşısında galibi-
yeti hedefliyor. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, geçen hafta deplasmanda Sivasspor’a 
mağlup olarak 4 maç aradan sonra yenilgi aldı. 33.haftada konuk ettiği Ankaragücü ile berabere kalan 

Yeşil-Beyazlılar, 34.haftada ise Sivasspor’a mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybetti. Antalyaspor’un 
da kazanmasıyla 12.sıraya gerileyen Anadolu Kartalı, Kayserispor karşısında galibiyeti hedefliyor

RRPPSS

Beyşehir-Alanya etabını
Mark Cavendish kazandı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. eta-
bı Home Turkey Beyşehir-Alanya'yı Belçika'nın Deceunin-
ck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish 
birinci bitirdi. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğ-
lu Camisi önünden başlayan 212.6 kilometrelik etaba 169 
sporcu katıldı. Konya-Konya etabında kaza geçiren Delko 
takımından Clement Berthet yarışa girmedi. Turun ikinci 
etabı olan Konya-Konya'yı da kazanan Cavendish yine yarı-
şı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 5 saat 
10 dakika 34 saniyelik derecesiyle kazandı. Üçüncü etap-
ta Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper 
Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB 
takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski üçüncü sırayı 
elde etti. n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 32 22 4 6 70 33 37 70
2.FENERBAHÇE 33 20 6 7 59 33 26 66
3.GALATASARAY 32 19 5 8 62 31 31 62
4.TRABZONSPOR 33 16 10 7 40 31 9 58
5.ALANYASPOR 33 15 7 11 52 36 16 52
6.GAZİANTEP FK 32 13 11 8 47 37 10 50
7.HATAYSPOR 32 14 7 11 53 40 13 49
8.KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 9 49
9.SİVASSPOR 32 11 14 7 44 38 6 47
10.GÖZTEPE 33 12 10 11 49 44 5 46
11.ANTALYASPOR 33 9 15 9 32 41 -9 42
12.İH KONYASPOR 32 10 10 12 39 40 -1 40
13.ANKARAGÜCÜ 32 10 6 16 39 51 -12 36
14.RİZESPOR 32 8 12 12 36 49 -13 36
15.KASIMPAŞA 33 9 9 15 35 48 -13 36
16.MALATYASPOR 32 7 13 12 39 45 -6 34
17.BAŞAKŞEHİR 32 8 9 15 35 51 -16 33
18.KAYSERİSPOR 32 8 9 15 24 41 -17 33
19.GENÇLERBİRLİĞİ 32 8 7 17 30 55 -25 31
20.ERZURUMSPOR 33 6 10 17 32 56 -24 28
21.DENİZLİSPOR 32 6 8 18 29 55 -26 26
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ALINACAKTIR
Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Kick Boks’ta Selçuklu Belediyespor’dan iki madalya
Antalya'da düzenlenen 6. Ulusla-

rarası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa 
Kupası (Turkish Open) tamamlandı. 
Selçuklu Belediyespor Kulübü müsa-
bakaları 2 bronz madalya ile tamam-
ladı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 
faaliyet programında yer alan ‘6. 
Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks 
Avrupa Kupası’ 8-12 Nisan tarihle-
ri arasında Antalya’da düzenlendi. 
25 ülkeden yaklaşık bin sporcunun 
mücadele ettiği turnuva heyecanlı 
müsabakalara sahne oldu. Müsaba-
kalara 4 sporcusuyla katılan Selçuk-
lu Belediyespor Kulübü Kick Boks 
takımı 2 bronz madalya kazanma 
başarısı gösterdi. Büyükler 57 kg 
Full Contact kategorisinde mücadele 
eden Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Milli sporcusu Fatih Koçyiğit üçüncü-
lük maçında rakibini mağlup ederek 
bronz madalyanın sahibi oldu. Genç-

ler 65 kg Full Contact kategorisinde 
mücadele eden Büşra Güneş ise yarı 
final müsabakasında rakibi Yaren Çı-
nar’a mağlup olarak bronz madalya 
kazandı.

AKER: HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIM
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Kick Boks Takımı Başantrenörü Mev-
lüt Aker, hedeflerinin Milli Takıma 
girmek olduğunu belirterek, “Avrupa 

Kupası maçlarında sporcularımız 
elinden geleni yaptılar. Dört sporcu-
muzla katıldığımız müsabakalardan 
iki bronz madalya ile döndük. Şimdi 
sporcularımızla birlikte Gaziantep’te 
düzenlenecek Türkiye Şampiyona-
sı’nda başarılı sonuçlar alarak spor-
cularımızı Milli Takıma kazandırmayı 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ



'Gakkoş Diyarı' Elâzığ, doğa gü-
zellikleri, tarihi, kültürü, mutfağı ve in-
sanları ile Doğu Anadolu'nun kadim 
topraklarından biri olarak biliniyor. 
Elazığlıları ifade eden bir sesleniş 
veya ifade şekli olan 'Gakkoş’ keli-
mesi aslen garındaş' tan gelen ancak 
zamanla söyleniş ve hitap şeklinin 
kolaylığı nedeni ile son hali 'Gakko' 
olarak halen söylenegelen samimi-
yet ifadesidir. Gakkoş, Kardeş, ağa-
bey, amca, kendini bilen yiğit, mert, 
delikanlı demektir. İlk başta Gakgo 
olarak bilinen bu kelime zamanla de-
ğişmiş ve Gakkoş olmuştur. Elazığ 
yöresinde kullanın bu kelimenin gü-
nümüzdeki anlamı ise gardaş veya 
kardeştir. Konya’da kurulan Elazığlı-
lar da Konya Elazığlılar Derneği çatısı 
altında bir araya gelerek dayanışma 
ve yardımlaşma örneğinin en güzel 
örneğini sergiliyor.  Konya Elazığlı-
lar Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Avukat Ömer Özler, dernek 
çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulundu. 

Başkanım kısaca sizleri tanı-
yabilir miyiz?

Ben 2004 yılında Selçuk Üni-
versitesi Hukuk Fakültesini okumak 
üzere Elâzığ’dan buraya geldim. 
2004 yılından beri Konya’da yaşı-
yorum serbest avukatlık yapıyorum. 
Kendi ofisimde şirketler ve marka 
patent Hukuku üzerine avukatlık fa-
aliyetini iştigal ediyorum. Yani şöyle 
bakarsak hayatımın ilk 17 senesi 
Elazığ’da ikinci 17’lik dilimi Konya’da 
geçti.

Dernekçiliğe neden ihtiyaç 
duyulur. Büyük şehirlerde her yö-
renin her ilin derneğine rastlamak 
mümkün bunun nedeni nedir?

Bu soruyu tabii ki Elazığlı çer-
çevesinde bakmaya çalışacağım 
gurbette yaşayan Elazığlılar bir doğal 
seleksiyon neticesinde dernekleşi-
yorlar. Çünkü gurbetteki tüm hem-
şerilerimizi hemen bir araya gelip 
toplanıyorlar. Bunun resmi neticesi 
de dernek olarak ortaya çıkıyor.

Hemşerilik aidiyet ve kimlik 
duygusu denildiğinde sadece ak-
rabalık bağlarıyla birbirine bağlı 
olan kesimi mi anlamalıyız?

Hayır tabii ki bizim açımızdan 
Elazığlı olması neredeyse bahsettiği-

niz diğer ölçütlerle eşdeğer manaya 
gelir. Hani moda tabirle Elazığlı bizim 
üst kimliğimizdir altındaki diğer tüm 
özellikler tabii ki saygı ve kurallar çer-
çevesinde İkinci plandadır.

 Derneklerin en önemli özellik-
lerinden biri kültürünüzün bu çatı 
altında çocuklara ve gençlere öğ-
retilmesidir. Bu konu ile ilgili orta 
vadede bir programınız var mı?

Tabii ki ancak bizim için bu eği-
tim önce ailede başlar daha sonra 
çocuğun olduğu tüm sosyal or-
tamlarda ve tabii ki derneğimiz de 
devam etmektedir. Derneğimiz de 
tüm öğrencilerle gençlerle sürekli 
bir arada program yapmaktayız. Za-
ten ailelerinden anne babalarından 
öğrendikleri ile o kültürün paylaşıl-
masında önemli bir parça haline ge-

liyorlar hepsi 
aslında birer 
genç ancak 
aynı zaman-
da bizim 
fahri kültür 
elçimizdir.

 İlinden 
ilçesinden 
göç eden 
insanlar kendilerini nereye ait his-
sederler?

Hani Trabzonlar sürekli der ya 
bize her yer Trabzon diye biz de du-
rum tam aksidir. Biz de memleket 
sadece Elâzığ’dır gerisi gurbettir. İşin 
şakası bir yana tabii ki biz öncelikle 
Elazığlıyız ancak Konya’ya da ciddi 
bir aidiyetimiz var. Çünkü her iki 
şehrin kültürel yapısı toplum yapısı 
birbirine çok benzemektedir. O yüz-
den ne biz Konya’da yabancıyız ne 
de Konyalılar için yabancıyız.

Göç eden insanların büyük şe-
hirlerde uyum sağlama konusun-
da ne gibi zorluklarla karşılaşırlar?

Bu soruya Elazığlılar üzerinde 
cevap verecek olursak biz de göç 
daha ziyade üniversite okumak için 
gittikleri şehirlerde çalışıp yerleşen 
hemşerilerimizden kaynaklanmak-
tadır. Bundan dolayı biraz da kişisel 
tercih olması sebebiyle hemşerileri-
miz çok zorlanmamaktadır. Ancak 
tabii ki Konya bir sanayi şehri bu se-
beple tüm Anadolu’dan olduğu gibi 
Elâzığ’dan da göç almaktadır.

 Dernek üyeleri dernekten güç 
alırlar mı?

Dernekten güç almak yerine bi-
zim her bir hemşerimiz derneğimize 
ayrı bir güç katmaktadır.

Konya ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

Konya’nın hakikaten Anado-
lu’nun en güzel ve en yaşanılabilir 
şehri olduğunu düşünüyorum Hani 
bizler gibi bu şehirde yaşayan bin-
lerce Konyalı olmayanın Kişisel bir 
tercih olarak Konya’ya yerleşmesi 
Bunun en güzel göstergesidir.

Bağları güçlendiriyorlar
Konya’da bulunan Elazığlılar, Konya Elazığlılar Derneği çatısı altında biraraya gelerek dayanışma ve yardımlaşma-
nın en güzel örneğini sergiliyor. Dernek Başkanı Ömer Özler, hemşeri derneği olarak yaptıkları faaliyetleri anlattı

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Avukat Ömer Özler 
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