
‘KISITLAMALAR 
ZARURİ HALE GELDİ!’

Bakan Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 gün-
lük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Verilere 
göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 
Konya 495,24, İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, 
İzmir'de 304,07 olurken Bakan Koca kısıtlamaların 
zaruri hale geldiğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

Ramazan’ı yaşatıyorlar
Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, YouTube kanalında 
Ramazan ayı süresince 
yetişkinleri ve çocukları 
birbirinden özel program-
lar bekliyor. Dursun Ali 
Erzincanlı’nın anlatımıyla 
“Nebi Sofrası” her gün 
Konyalılarla buluşurken; 
çocuklar için de masallar, 
gölge oyunları, kukla gös-
terileri hazırlandı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya bir başka
Başı rahmet, ortası be-
reket, sonu ise günah-
lardan arınma vesilesi 
olan, içinde bin aydan 
daha hayırlı olan Kadir 

Gecesi’ni barındıran Ra-
mazan ayı, pandeminin 
gölgesinde idrak edili-
yor olsa da, Konya’da 
başka güzel yaşanıyor

NAMAZ KILINIYOR, 
MUKABELE YAPILIYOR
Biryandan Ramazan’la birlikte 
yardımlaşmanın ve dayanışma-
nın öne çıkmasıyla çalışmaların 
başlatıldığı Konya’da, ibadetler 
de aksatılmıyor. Vakit namaz-
larında vatandaşlar Konya’nın 
simge camileri Kapu, Aziziye, 
Sultan Selim ve Hacıveyiszade 
Camilerinde biraraya gelerek 
kovid-19 kuralları çerçevesin-
de namaz kılıyor, mukabele 
dinliyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

KONYA RAMAZAN’I 
BİR BAŞKA YAŞIYOR

Sevgi ve hoşgörü diyarı Kon-
ya’da Ramazan bir başka ya-
şanıyor. Ramazan gelmeden 
önce hazırlıklarına başlayan 
Konya, Ramazan ayının 
girmesiyle farklı bir atmos-
fere bürünmüş durumda. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da Ramazan ayını pandemi 
gölgesinde idrak eden Kon-
ya, buna rağmen Ramazan’ı 
yaşatmaya çalışıyor.

Selçuklu’dan İstiklal 
Marşı yarışması

Karatay’da geri
dönüşüm seferberliği

Selçuklu Belediyesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100.
yılına ithafen 4 ayrı alanda 4 yarışma düzenliyor. Şiir, 
öykü, karikatür ve online kitap okuma yarışmasından 

oluşacak yarışmaların ilki olan şiir yarışmasına 
başvurular devam ediyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Geri dönüşüm evde başlar’ seferberliği başlatan 
Karatay Belediyesi, bu kapsamda 40 bin evde 

geri dönüşüm eğitimi yaptı. Başkan Hasan Kılca, 
yaşanabilir bir geleceğin en büyük hedefleri olduğunu 

söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE
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KONYA ÇOK ZENGİN 
VE DERİN BİR ŞEHİR

ANADOLU İNSANI İLE 
MEVLANA KOPARILAMAZ

HEDEFLERİ GELECEĞİ 
İNŞA VE İHYA ETMEK 

TERAVİH NAMAZI 
EVLERDE KILINIYOR

İDDİAM OLMADI AMA 
ŞARKILARIM OKUNDU

HAYATINI İSLAM 
DAVASINA ADADI

KONYA, ANADOLU’NUN 
KALBİ KONUMUNDA

Konya’yla ilgili düşüncelerini paylaşan SÜ Engelli 
Öğrenci Birimi Koordinatörü Cemil Paslı, “Konya Ana-
dolu’da yaşamış 26 uygarlığın tümünün zenginliğini 

üzerinde taşıyan çok derin bir şehir” dedi.
n KONYA İLE YOĞRULANLAR 16’DA

‘Dağsan Dede’ olarak bilinen ve herkesçe sevilen-sayı-
lan Konya’nın Halil İbrahim Dağ amcası geçtiğimiz Ara-

lık ayında Hakk’a yürümüştü. Vakıf ve hayır işlerinde 
ön plana çıkan merhum Dağ, hayatını İslam davasına 

adayan biriydi. n KORONAVİRÜSTEN VEFAT EDEN 
DEĞERLERİMİZ 2’DE

 “Hz. Mevlânâ ile Anadolu insanının arasına engel 
koyan düşünce ve iddia sahipleri bulunduğu için bu nok-
talara değinme mecburiyeti duymaktayız” diyen Adnan 
Karaismailoğlu, Mevlânâ’nın bu tartışmalarda anılması-
nın üzücü olduğunu söyledi. n MEVLANA AŞIKLARI 9’DA

Ramazan gecelerinin sevabını artırmak için Teravih 
Namazı oldukça önemli. Bu yıl pandemiden dolayı te-

ravi namazı camilerde cemaatle kılınamasa da, teravih 
namazının evlerde kılınması tavsiye ediliyor. 

n İLMİHAL SAYFALARI 5’TE 

İnsan ve Medeni-
yet Hareketi Kon-
ya Şube Başkanı 
Mustafa Ekrem 
Doğan, gelece-
ğin dünyasını 

inşa etmek için 
nitelikli çalışma-
lara imza atmayı 
kendilerine hedef 
edindiklerini söy-
ledi.  n KONYA 
STK’LARI 10’DA

Görevi nedeniyle Kon-
ya’dan ayrı kalan ancak 
Konya’dan hiç kopma-
dığını belirten Prof. Dr. 
Mustafa Eravcı, “Konya 

hem coğrafi konum 
olarak hem de gönül 
dünyası bağlamında 

Anadolu’nun kalbidir” 
dedi.  n GURBETTEN 

KONYA’YA 
BAKANLAR 7’DE 

Konyalı güfte yazarı 
Züveyir Durmaz, müzik 
dünyasına dair önemli 

açıklamalar yaptı. “Mü-
zik aşkı içimize öyle iş-
lemişti” diyen Durmaz, 
“Hiçbir iddiam olmadan 
duygularımı şarkı olarak 
Konya'mızın güzide ses 
sanatkârlarına okuttum” 

diye konuştu.  
n ŞAİR, SÖZ YAZARI, 
BESTEKARLAR 8’DE 

RAMAZAN'DA YENİGÜN



Nerede bir hayır işi varsa adı 
o işle birlikte anılan, vakıf insanlar 
arasında yerini alan, herkesle ba-
rışık, dava adamı, Milli Görüş’ün 
temel direkleri arasında yer alan 
‘Dağsan Dede’ Halil İbrahim Dağ, 
geçtiğimiz Aralık ayında korona-
virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 
Merhum Dağ, Konya ve Türkiye 
adına önemli isimlerden biri olarak 
hafızalardaki yerini aldı. 

Dava ve vakıf adamı, ömrünü 
hayır hizmetlerine adayan, nerede 
bir hayır işi varsa orada adı anılan,

Milli Görüş camiasının tanınan 
isimlerinden olan ve Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ın yol arkadaşların-
dan Dağsan’ın kurucusu Halil İbra-
him Dağ 84 yaşında koronavirüs 
nedeniyle hayatını kaybetti. 

HİZMET EHLİYDİ
Merhum Dağ, hayır ve vakıf 

işlerine özen gösterir, elinden gel-
diğince bu konularda çalışmalar 
yürütürdü. Merhum Dağ tüm bu 
hizmetlerinin yanında 1969 yı-
lından itibaren Milli Görüş Lideri 
Merhum Prof. Dr. Necmeddin Er-
bakan Hoca’nın yanında bulunmuş 
ve Milli Görüş teşkilatlarının temel 
direği olmuştur. Milli Görüş’ün 
bütün partilerinde görev alan Dağ, 
Refah Partisi döneminde parti yö-
neticilerine ve Erbakan Hoca’ya 
atfedilen kayıp trilyon davasından 
ceza alarak bir süre cezaevinde 
kaldı. 

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ
Her zaman güler yüzlü, insa-

na değer veren, çok yardımsever, 
oldukça cömert bir yapısı olduğu 
bilinen merhum Dağ, Merhum 
Erbakan Hoca’yı birçok defa evin-
de ağırlamıştı. Misafiri çok seven 
merhum Dağ, sık sık bu tür davet-
ler vermesiyle biliniyordu. Son ola-
rak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı evinde ağırlayan Dağ, 
Erdoğan’la samimi pozlar vermiş-
ti. Son derece güvenilir biri olarak 
tanınan Dağ, bundan dolayı görev 
yaptığı vakıf, dernek ve teşkilatla-
rın mali görevini üstlenirdi. Geride 
güzel anılar bırakan merhum Dağ’ı 
Araştırmacı-Yazar Salih Sedat Er-
söz kaleme aldı. Ersöz, Dağ’ın bi-
linmeyen yönlerini anlattı. İşte Er-
söz’ün kaleminden merhum Dağ: 

DİNİ EĞİTİMİ İYİYDİ
3 Haziran 1935 tarihinde Kon-

ya’nın Çumra ilçesine bağlı Kar-
kın kasabasında Ahmet ve Hacer 
çiftinin evlatları olarak dünyaya 
geldi.  Dağlı Ahmetler lakabıyla 
bilinen bir sülaleye mensup olan 
Halil İbrahim Dağ’ın kökeni baba 
tarafından Hadim ilçesinin Kaplanlı 
köyüne dayanır. Halil İbrahim Dağ 
Karkın İlkokulunu bitirdikten sonra 
Karkın Kur’an Kursunda Kur’an, 
tecvid, Arapça dersleri alarak dini 
eğitimini yaptı.  Köyde ikamet ettiği 
süre içinde çiftçilikle iştigal etti. O 

zamanlar Karkın genellikle çiftçilik 
ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 
bir kasabaydı. Babası 1942 yılında 
vefat edince 14 yaşında çiftçiliğe 
başladı. Askerlik hizmetini tamam-
ladıktan sonra tekrar Karkın’a dö-
nerek çiftçiliğe devam etti ve 33 
yaşına kadar çiftçilik yaptı. Bu yıllar 
içinde koyun gütmekten kosayla 
ekin biçmeye kadar her işi yaptı. 

CEMİYET İŞLERİNİN 
İÇİNDE BULUNDU

Bir yandan da cemiyet çalış-
malarının da içinde bulundu. O 
yıllarda Karkın’da yapılan Genel 
Toprak Birleştirme Reformu Ko-
misyonunun Yönetim Kurulunda 
görev aldı. Karkın Belediye Meclis 
Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevle-
rinde bulundu. 1969 yılında Kon-
ya’ya taşındı. 1970 yılında kavun 
karpuz satışıyla başladığı ticarete 
1973 yılında Topraklık semtinde 
mahrukatçılıkla devam etti. 1973 
– 1978 yılları arasında Konya Mah-
rukatçılar Derneği Başkanlığı yaptı. 
Bu arada 1973 yılında kardeşi ve 
çocuklarıyla birlikte Meram Sana-
yi’nde Çelik eşya sektöründe faali-
yet gösteren işyerini açtı. İsmini de 
Dağ – San koydu. Masa, sandalye, 
dolap gibi büro malzemeleri üreten 
Dağsan şirketi Devlet Malzeme 
Ofisi de dâhil çok farkı yerlere sa-
tış yapmaya başladı. 1979 yılında 
Güneş Enerjisi imalatına başladı. 
Konya’ya geldiği yılları kendisi şöy-
le anlatır:

“Ben, 1969 yılında Konya’ya 
geldiğimde yüzde 60 oranında 
kamış çelenli ev vardı. Sedirler 
ve Topraklık tarafında otururduk. 
Hiçbir başı açık kadın göremezdik. 
İnsanlar arasında iltifat, hürmet, 
samimiyet, ihlas, huzur ve birbi-
rine bağlılık vardı. Şimdi akıllar 
almayacak şekilde Konya büyüdü 
ve gelişti. O zaman Kovanağzı’nda 
bir dostum vardı. Bisikletle ziyare-
time gelirdi. Şimdi bırakın bisikleti 
her birimizin arabası var ama o 
günlerdeki gibi ziyaretler olmuyor. 
Birbirimizden kopma var. Komşu 
komşuya bakmıyor, tanımıyor. 
İlgi alaka kesilmiş, bitmiş. 50 sene 
önceki o günlerle, bugünlerin ara-
sında fersah fersah fark var. Bunun 
için Allah’tan birlik beraberlik iste-
rim. Samimiyet isterim. Demek 
istediğim Konya hem yapı olarak 
değişti, hem büyüdü, bunun ya-
nında insanımız da değişti.”

Halil İbrahim Dağ Konya’ya 
geldikten sonra yaptığı ticareti ile 
ilgili de şunları anlatır:

“33 yaşında Konya’ya geldik-
ten sonra ticaretten hiç anlamaz 
iken ilk olarak kavun karpuz işiyle 
iştigal ettim. Bir kamyon karpuzu 
1000 liraya alır, bir miktar kâr ekle-
yip satardım. Üç ayın içinde 1200 
lira zarar ettim. Kavun yetiştiricisi-
yiz ya satarken terazi 12 kg. gelse 

2 kilosunun parasını almazdım. 
Bir lira 15 kuruş tutsa 15 kuruşu 
almazdım. Bu şekilde zarar ettim. 
Buna rağmen esnaflığa devam et-
tim. Ben bu mesleğe devam eder-
ken mahdumlarım çelik eşya ve 
kaporta işinde çalışıyorlardı.”  

1989 yılında Karatay Belediye 
Meclis Üyeliğine seçildi. 15 yıl bo-
yunca Konya Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyeliği yaptı. Konya Fatih 
Kur’an Kursunda 25 yıl süreyle 
dernek başkanlığı yaptı. 

Karkın Kur’an Kursu Vakfı 
Başkanlığı görevini vefatına kadar 
50 yıl sürdürdü. İlim Yayma Ce-
miyeti Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
çeşitli vakıf ve derneklerin yönetim 
kurullarında görev aldı. Bu arada 
yakın arkadaş, dost ve hoca efen-
dilerle İrşad ekibi kurdular.  İrşad 
ekibi ile 12 yıl boyunca Konya’nın 
bütün mahalle ve köylerine giderek 
irşadda bulundular.

SİYASET ARENASI 
Halil İbrahim Dağ tüm bu hiz-

metlerinin yanında 1969 yılından 
itibaren Necmeddin Erbakan ho-
camızın yanında bulunmuş ve Milli 
Görüş teşkilatlarının temel direği 
olmuştur. Milli Görüşün bütün par-
tilerinde görev aldı. Refah Partisi 
döneminde parti yöneticilerine ve 
Erbakan hocaya atfedilen kayıp tril-
yon davasında ceza aldı ve bir süre 
cezaevinde kaldı.  Hayatının bütün 
dönemini hayır hasenat faaliyetleri, 
Kur’an Kurslarında manevi eğitim 
faaliyetleri, Cami yapım dernekleri 
yönetimlerinde ve İslâm’ın toplu-
ma hâkim olması yolunda faaliyet 
yapan tüm teşkilatların yönetimle-
rinde görev yaparak geçirmiştir. 

HERKESİN DEDESİYDİ 
Nerede İslami bir faaliyet var-

sa Halil İbrahim Dağ’da oradaydı. 
Konya’nın Dağsan amcası, bizim 
de dedemizdi.  Kendisine dede diye 
hitap ederdik, o da bize dedem diye 
öyle içten seslenirdi ki yüreğindeki 
samimiyet sesine yansırdı.  Her 
zaman güler yüzlü, insana değer 

veren, çok yardımsever, oldukça 
cömert bir yapısı vardı. Erbakan 
hocamı ve çevresini kaç defa da-
vet etmiş, cömertliğini göstermiş-
ti. İlim Yayma ekibi olarak biz de 
davetinden birkaç defa nasibimizi 
almıştık Son olarak Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 
da davet etmişti. Son derece gü-
venilirdi. Bu sebeple görev yaptığı 
vakıf, dernek ve teşkilatların mali 
görevi hep kendisine tevdi edilirdi.

Çok sevdiği Konya ile ilgi-
li görüşleri de şöyleydi: “Konya 
evliyalar yatağıdır. Konya’da yedi 
tane Peygamber yattığı rivayet 
edilir. Mevlâna hazretlerinden tut 
da Hacıveyiszade Mustafa Efendi 
Hocamız gibi nice mübarek insan-
lar var. Allah feyiz ve şuur versin. 
Konya’nın manevi havası bambaş-
ka. Tahir Büyükkörükçü hocamız; 
“Konya bir karpuz kabuğu kadar 
da kalsa içinde yaşayınız” buyur-
muş. Erbakan hocam ve Tahir ho-
camla birlikte 10 - 15 sene umre ve 
hac yaptım. Çok manevi hallerini 
gördüm. Allah bu mübarek zatların 
şefaatlerinden mahrum etmesin.”

DEDE-TORUN İLİŞKİSİ VARDI 
Halil İbrahim Dağ amcam veya 

kendisine hitap ettiğim şekliyle de-
demle aramızda gerçek bir dede 
– torun ilişkisi vardı. Daha önce 
teşkilatlarda birlikte olmuştuk. İlim 
Yayma Cemiyeti Konya Şubesin-
de de yıllarca Yönetim Kurulunda 
beraber bulunmuştuk. Birbirimize 
çok büyük sevgimiz vardı. Pande-
mi süreci başladıktan sonra yüz 
yüze görüşemez olmuştuk ama sık 
sık telefonla görüşürdük. 

Bir ara beni arayarak Tıp Fakül-
tesinde bir hocanın şapla ilgili araş-
tırması olduğunu, şapın korona 
tedavisi için kullanıldığını işittiğini 
belirterek bu konuyu araştırmamı 
istemişti. Ben bu konu ile ilgili ge-
niş bir araştırma yaparak Prof. Dr. 
Ali Demir hocama ulaştım ve ken-
disinden bu konuda geniş bilgiler 
aldım. Ali hocamla daha sonra Kon 
TV’ de bu konuda bir program da 
yapmıştık. Araştırmamın sonucu-
nu Dağsan dedeme iletince çok 
memnun olmuştu. 

‘SALİH’İM HAKKINI HELAL ET’
Halil İbrahim Dağ dedem 15 

Kasım 2020 tarihinde koronaya 
yakalandı. 15 gün kadar evde te-
davi gördükten sonra rahatsızlıkları 
artınca 1 Aralık’ta Eğitim Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Kendisi ile 
en son görüşmemiz hastanede ya-
tarken olmuştu. Kendisini aramış 
geçmiş olsun ve şifa dileklerimi 
iletmiştim. O hasta haliyle bile her 
zamanki sıcaklığı ve samimiyeti ile 
“Salih’im hakkını helal et” demişti. 
Ben de “dedem daha yapacağın 
çok hizmet var, iyi olacaksın İn-
şallah” diyerek moral vermeye 
çalışmıştım. Aradan birkaç gün 

geçtikten sonra tekrar aradım ama 
bu defa cevap vermedi. Hastalığı-
nın daha da arttığını tahmin ettim 
ve çocukları ile yeğenlerinden bil-
gi almaya çalıştım. Meğer yoğun 
bakıma alınmış ve entübe olmuş. 
Son 3 gün entübe edildikten sonra 
10 Aralık 2020 tarihinde ebedi âle-
me irtihal eyledi.  Bu virüs illetin-
den her kaybettiğimiz yakınlarımız 
ve sevdiklerimiz yüreğimizde ayrı 
ayrı acı ve hüzün bırakarak gittiler. 
Dağsan dedemin acısı içimi yaktı 
adeta… Allah’ım rahmetiyle mua-
mele etsin. Mekânı cennet olsun. 
Rabbim şehitler sınıfına dâhil eyle-
sin İnşallah…

İSMAİL DAĞ 
İsmail Dağ, Halil İbrahim 

Dağ’ın kardeşidir. Hadim / Kap-
lanlılı Ahmet Ağa (Dağlı Ahmet) 
ve Ovakavaklı Hacer Hanım’ın 9. 
çocuğu olarak 11 Eylül 1939 yı-
lında Çumra ilçesine bağlı Karkın 
kasabasında doğdu. İlkokul tah-
silini Karkın kasabasında tamam-
ladı. Okuma isteği çok olmasına 
rağmen dönemin şartları gereği 
tahsiline devam edemedi. Askerlik 
vazifesini 1960’lı yılların başında 
Van’da Jandarma olarak yaptı. 
Askerden geldikten sonra, Rüstem 
Ağa’nın kızı Nadire hanımla evlen-
di.  Karkın Kasabasına ilk kütüp-
haneyi kazandırdı ve ilk kütüphane 
memuru oldu. 1972 yılında Çumra 
Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. Gi-
rişimci bir ruha ve enerjiye sahip 
olan İsmail Dağ, 1973 yılı sonunda 
Konya’ya göç etti ve abisi Halil İb-
rahim Dağ ile birlikte Dağsan Çelik 
Eşya firmasını kurarak iş hayatına 
imalat sektöründen giriş yaptı. 
Kendini ve çevresini geliştirmeye 
çok açık biri olan İsmail Dağ, çelik 
eşya imalatına ilave olarak 1980’li 
yıllarda İzmir fuarında gördüğü 
bir güneş enerjisi sisteminden et-
kilenerek Konya’da güneş enerjisi 
sistem imalatının ilk temellerini attı. 
Dağsan isminin güvenilir bir mar-
ka olmasında ciddi emek harcadı.  
Sadece kendisi için değil çevre-
sine de ışık olmaya büyük önem 
veren İsmail Dağ, iş hayatında 
aktif olduğu dönemlerde, Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu ve Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak 
Konya sanayisinin gelişimine çok 
olumlu katkılar sağladı. Hem iş ha-
yatında hem de STK’lardaki başarı 
ve sıcakkanlılığı ile çevresi tarafın-
dan çok sevilen ve desteklenen biri 
oldu. 

Okumayı çok seven, kütüp-
hane memurluğu, çiftçilik, arıcılık, 
sanayicilik yapan, sosyal, siyasal 
ve teknik gelişmeleri yakından ta-
kip eden ve sevecenliğiyle tanınan 
İsmail Dağ, koronavirüse yakala-
narak 25 Kasım 2020’de hakkın 
rahmetine kavuştu. Allah rahmet 
eylesin. Mekanı cennet olsun.

Hayatını İslam’a vakfetti
‘Dağsan Dede’ olarak bilinen ve herkesçe sevilen-sayılan Konya’nın Halil İbrahim Dağ amcası geçtiğimiz Aralık ayında Hakk’a yürümüştü. Vakıf ve hayır işlerin-
de ön plana çıkan merhum Dağ, aynı zamanda hayatını İslam davasına adayan ve bu uğurda siyasi çalışmalar da yürüten bir isim olarak hafızalardaki yerini aldı

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Merhum Halil İbrahim Dağ, Milli Görüş Kurucu Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın yol arkadaşıydı. Misafir ağırlamayı ve yedirmeyi çok seven Merhum Dağ, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı evinde ağırlamıştı. 

Merhum Halil İbrahim Dağ’ın 
kardeşi İsmail Dağ 
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DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  7 °C 21°C

Karaman            8 °C 21°C 

Aksaray              5 °C      20°C

Ankara               7 °C        19°C Hicrî: 3 Ramazan 1442 -  Rûmî: 2 Nisan 1437

Haber bu…
Giresun Çotanak Spor Komp-

leks'inde oynanan GZT Gire-
sunspor-Ankara Keçiörengücü ma-
çının 11. dakikasında sakatlanan bir 
futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu. 
Bu sırada Giresun’da iftar vakti olan 
saat 19:11’de ezan okundu. 

Ankara Keçiörengücü takımında 
bazı futbolcular da bu esnada saha ke-
narında hurma, su ve muzla oruçlarını 
açıp, karşılaşmaya devam ettiler.

Güzel…
Hakikaten tebrik ediyoruz.

Güzel bir fotoğraf…
Sosyal medyada fazlaca paylaşıldı. 
Bütün kullanıcılar da bizim gibi teb-

rik etmiş. Alkışlamış.
Bundan 5-10 yıl önce bunu yapsa-

lardı…
Ne olurdu?
Adamı linç ederlerdi…
10-15 yıl öncesi…
Çok şey değişmiş değil mi?
Hakikaten çok şey değişmiş. Sos-

yal medya kullanıcılarının  dikkatini çek-
miş bu değişim.

…

“Allah kabul etsin 
Allah hepsinin bahtını 
açık etsin keyif için oruç 
Tutmayanları da kapak. 
olsun”

“Allah kabul etsin 
helal olsun maşallah”

Bunun gibi binlerce 
yorum yapılmış. Tebrik 
etmişler.

De…
Kayda değer yorumlar 

da yapılmış.
Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını 

da belirtmişler.
Misal…
“O saate niye maç koyarlar ki if-

tardan bi saat sonra yapın. Yok olmaz 
Müslüman öz yurdunda garip”

“TFF maç saatlerini düzeltmeli-
dir”

“Allah kabul etsin inşallah iftar 

vakti maç oynatan tff’ye 
de yazıklar olsun”

Yorumları olduğu 
gibi paylaştığımı da söy-
leyeyim.

Öncesi neyse de…
Artık bu ülkenin de-

ğerlerine saygı duyun…
Birileri ‘Eski Türki-

ye’nin geride kaldığını 
TFF’ye anlatsın.

Artık vazgeçin bu 
huylarınızdan. Oruç saatine maç koy-
mayın.

***
Sanayi bağlantı yollarına çözüm!
Ramazan ayı yaklaşıyor, geldi, ge-

lecek derken bugün 3. gün.
Allah tuttuğumuz oruçları kabul 

etsin.
Amin…
De…

Malum, korona virüs gölgesinde 
geçen ikinci Ramazan’ı idrak ediyoruz.

Bu yıl daha yoğun yaşadığımız 
salgın, bizleri maalesef esir aldı. Do-

layısıyla yasaklar da şimdilik buna göre 
devam ediyor gibi.

Özellikle akşam yasaklarının 
21:00’den 19:00’a çekilmesi akşam 
trafiğini daha da daha da zor hale ge-
tiriyor.

Elbette ki birbirimize yardımcı ola-
cağız.

Lakin…
Konya Emniyeti’nden de ricamız 

var…
Özellikle, sanayi bağlantılarında ya-

sağa takılmamak adına oluşan yoğun-
lukları trafik polisleri ile çözebiliriz.

Ricamız olsun…
Konya Emniyet Müdürü Mustafa 

Aydın Bey’in de bu konuda hassas ol-
duğunu elbette biliyorum.

Ve bu konuya da bir çözüm getire-
ceğinden hiç şüphem yok.

Yoğunluk oluşan yerler belli.
Sanayi bağlantıları…
Örnek mi?
Ankara Yolu Caddesi…

TFF’YE ÇAĞRI: ORUÇ SAATINE MAÇ KOYMAYIN!

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

Selçuklu Belediyesi İstiklal 
Marşı’nın kabulünün 100.yılına 
ithafen 4 ayrı alanda 4 yarışma 
düzenliyor. Şiir, öykü,karikatür ve 
online kitap okuma yarışmasından 
oluşacak yarışmaların ilki olan şiir 
yarışmasına başvurular devam 
ediyor.

Şehrin fiziki ihtiyaçlarının ya-
nında kültürel dinamiklerine de 
hitap eden Selçuklu Belediyesi İs-
tiklal Marşı’nın kabulünün 100.yılı 
sebebiyle bir dizi yarışma düzen-
liyor. Yarışmalar İstiklalden İstik-
bale 10 Kıta Tek Ruh mottosuyla 
şiir,öykü, karikatür ve online ki-
tap okuma yarışması olarak 4 ayrı 
alanda gerçekleşecek. Yarışmalarla 
ilgili tarih katılım koşulları ve tüm 
detaylar ise www.selcukludapek-
guzelseyler.com adresinde yer alı-
yor.

İstiklalden İstikbale 10 Kıta 
Tek Ruh mottosuyla yapılacak olan 
yarışmalardan, Karikatür Çizme 

Yarışmasına 20 Nisan - 20 Haziran 
tarihleri arasında, Öykü Yazma Ya-
rışmasına 19 Mayıs - 15 Temmuz, 

online kitap okuma yarışmasına ise 
20 Kasım - 20 Aralık tarihleri ara-
sında başvuru kabul edilecek. Bu 

yarışmalardan online kitap okuma 
yarışması ulusal düzeyde, diğerleri 
ise Konya geneli için yapılacak.

ŞIIR YAZMA YARIŞMASINA 
SON BAŞVURU 23 NISAN

Bu yarışmaların ilki olan şiir 
yarışması vatan temasıyla 18 Mart 
tarihinde başvuru almaya başla-
dı. Yarışma şanlı ecdadın İstiklal 
uğruna verdiği onurlu mücadele-
ler neticesinde vatanın bölünmez 
bütünlüğü ve en önemli miras ol-
duğu konusu ışığında eser kabul 
edecek. Konya genelinde ortaokul, 
lise, üniversite ve yetişkinler olarak 
dört ayrı kategoride katılım sağla-
nabilen yarışmaya son başvuru 
tarihi 23 Nisan. 24 Nisan-2 Mayıs 
tarihleri arasında değerlendirmesi 
yapılıp 3 Mayıs’ta ödüllerin sahip-
lerini bulacağı yarışmada verilecek 
ödüller ise her kategorinin birinci-
sine dizüstü bilgisayar, ikincisine 
tablet, üçüncüsüne akıllı saat ola-
cak. n HABER MERKEZİ

Bakan Koca: Mutasyonlu 
virüs daha hızlı yayılıyor

TKDK Konya’da 92 
başvuru kabul edildi

Türk Kızılay Ilgın 
Temsilciliği açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
illere göre 7 günlük her 100 bin 
kişide görülen yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) güncel vaka sayılarını 
açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki 
paylaşımında, 3-9 Nisan dönemin-
de il bazında 100 bin nüfusa kar-
şılık gelen haftalık Kovid-19 vaka 
sayılarına yer vererek, "Mutasyon-
lu virüs aynı yolla ancak daha hızlı 
yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale 
geldi. Birlikte mücadele edip kaza-
nacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Tür-
kiye haritası üzerinden yayımlanan 
verilere göre, haftalık Kovid-19 

vaka sayısı her 100 bin kişide Kon-
ya 495,24, İstanbul'da 804,97, 
Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 
oldu.

Ülke genelinde Kırklareli her 
100 bin kişide 882,13 ile en yük-
sek, Şırnak ise 32,17 ile en düşük 
Kovid-19 vakasına sahip il olarak 
kayda geçti. Haftalık verilere göre 
Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Ya-
lova ve Kastamonu 100 bin kişide 
en çok Kovid-19 vakası görülen il-
ler; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa 
ve Mardin ise 100 bin kişide en az 
vaka görülen iller oldu.
n AA

Başı rahmet, ortası bereket, sonu ise günahlardan arınma vesilesi olan, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir 
Gecesi’ni barındıran Ramazan ayı, pandeminin gölgesinde idrak ediliyor olsa da, Konya’da başka güzel yaşanıyor

Pandeminin gölgesinde
olsa da Konya’da başka

Sevgi ve hoşgörü diyarı Kon-
ya’da Ramazan bir başka yaşanıyor. 
Ramazan gelmeden önce hazırlıkla-
rına başlayan Konyalılar Ramazan 
ayı birlikte Ramazan’ın yardımlaş-
ma ve dayanışma ruhunu da Ra-
mazan ayı birlikte Konya’da Rama-
zan bir başka güzel yaşanıyor. Vakit 
namazlarında Konyalılar Konya’nın 
simge camileri Kapı, Aziziye, Sultan 
Selim ve Hacıveyiszade Camilerinde 
biraraya geliyor. Müslümanlar vakit 
namazının ardından okunan muka-
beleyi dinleyip dualara amin diyor.

CAMILER DOLUP TAŞIYOR
Ramazan ayının manevi at-

mosferini doyasıya yaşamak iste-
yen Konyalılar vakit namazlarında 
Konya genelinde bulunan camileri 
Covid- 19 tedbirleri kapsamında 
dolduruyor. Abdestlerini alıp sec-
cadeleri ile birlikte camilere gelen 
Konyalılar, Ramazan ayının huzu-
runu birlikte yaşıyor. Vakit namazını 
kılan Konyalılar namazının ardından 
okunan mukabele dinliyor. İslam 
coğrafyasında kan ve göz yaşının 
sona ermesi, ülkemizi ve dünyayı 
etkisi altına alan Koronavirüs salgı-
nında kurtulmak için dualar ediyor. 

RAHMET VE BEREKET ÇARŞI VE 
PAZARA DA YANSIYOR

Ramazan ayının rahmeti ve be-
reketi her ne kadar koronavirüs ted-
birleri kapsamında eskisi kadar canlı 
olmasa da çarşı ve pazara da yansı-
yor. Konya halkının Ramazan’daki 
güzel hasletleri arasında bulunan 
tahinli pide de vatandaşların yoğun 
ilgisini görüyor. 

İftar ve sahur sofralarının vaz-
geçilmez lezzetleri arasında yer alan 
tahinli pide için Konyalılar günün 
erken saatlerinde tahinli pide fırınla-
rına giderek iftar ve sahurda damak-
ları tatlandıracak tahinli pidelere yo-
ğun ilgi gösteriyor. Örnek Lokantası 
Sahibi Fatih Yemenici Tahinli pide-
nin ülke sınırlarını aştığına dikkat 
çekerek, “Bu yıl da ünü ülke sınır-

larını aşan meşhur tahinli pidemizin 
üretimi ve satışına başladık. Rama-
zan ayı boyunca müşterilerimize en 
iyi şekilde hizmet etmek için gayret 
ediyoruz. Tahinli pidelerimiz 7’den 
70’e herkesçe beğenilerek tüketi-
liyor. Pidemizin lezzetini alan müş-
terilerimiz bir daha vazgeçemiyor. 
Konya dışında da tüm Türkiye’nin 
her yerine kargo ile tahinli pide gön-
dermeye devam ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

YARDIM DERNEKLERI 
KAYALIPARK’TA HAYIRSEVERLERIN 

BAĞIŞLARINI TOPLUYOR
Ramazan ayının gelmesiyle bir-

likte yardım derneklerinin faaliyet-
leri hızlanarak arttı. Pek çok yardım 
kuruluşu düzenledikleri tanıtım faa-
liyetleri ile yardımseverlerin yardım-
larını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı 
hedefliyor. 

Ramazan’da yardım kuruluşları 
ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda, 
giysi ve nakdi yardımlar yapıyor. 
Konya’da faaliyet gösteren yardım 
kuruluşları Kayalıpark’ta açtıkları 
yardım çadırları ile hayırseverlerin 
yardımlarını topluyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TKDK Konya İl Koordinatör-
lüğünce, IPARD II Programı-10. 
Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 
92 başvuru kabul edildi. Avrupa 
Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriye-
ti tarafından finanse edilen IPARD 
II Programı'nın ocak ayında du-
yurulmasının ardından, 10. Çağrı 
İlanı'ında "tarımsal işletmelerin fi-
ziki varlıklarına yönelik yatırımlar" 
ile "tarım ve balıkçılık ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili 
fiziki varlıklara yönelik yatırımlar" 
sektöründe yapılan proje başvuru-
ları 9 Nisan'da sona erdi.

TKDK Konya İl Koordinatörlü-
ğünce, süt hayvancılığı, besi hay-
vancılığı, süt işleme tesisleri, süt 

toplama merkezleri, kesimhane 
ve et işleme tesisleri, su ürünleri 
işleme tesisleri ve meyve sebze 
için soğuk hava tesisleri gibi sek-
törlerinde yapılacak yatırımlar için 
yaklaşık 379 milyon lira değerinde 
92 başvuru kabul edildi.

TKDK Konya İl Koordinatörü 
Yavuz Uysal, başvuruların ardın-
dan yaptığı yazılı açıklamada, süt 
ve besi hayvancılığı kapsamında 
alınan 57 başvuru için yaklaşık 155 
milyon lira, süt, et, su ürünleri ve 
meyve-sebze işleme ve pazarlama 
konularındaki başvurular için de 
yaklaşık 255 milyon lira tutarında-
ki projenin kabul edildiğini bildirdi.
n AA

Türk Kızılay’ı Ilgın Temsilciliği, 
Lala Mustafa Paşa Külliyesi’nde 
yeniden faaliyetine başladı. Türk 
Kızılay Ilgın Koordinatörü olarak 
görevlendirilen Erdem Ertok, Ilgın 
İlçe Temsilcisi Aydın Arılık ve Ab-
dullah Turan ile birlikte Kızılay’ın 
hizmetlerini Ilgın’da yürütecek.

Lala Mustafa Paşa Külliyesinde 
daha önce de imaret olarak kulla-
nılan yerde Türk Kızılay’ının şu-
besini açmaktan mutlu olduklarını 
belirten İlçe Koordinatörü Erdem 
Ertok, ruhuna uygun bir mekanda 

153 yıllık Türk Kızılay’ının şubesini 
açmış olmak ve Ilgın’a hayrı bura-
dan ulaştırmak çok anlamlı oldu-
ğunu ifade etti.

Açılışla ilgili çalışmaların ardın-
dan İlçe Koordinatörü Erdem Er-
tok ve İlçe Temsilcisi Aydın Arılık, 
İlçe Kaymakamı Aytekin Yılmaz’ı, 
Belediye Başkanı Yalçın Ertaş’ı ve 
Müftü Abdurrahim Kocagöl’ü ziya-
ret ederek açılışla ilgili ve bundan 
sonraki yapılacak çalışmalarla ilgili 
bilgi verdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’dan İstiklal Marşı’na vefa



4 15 NİSAN 2021HABER

Yine Ramazan Ayının başlamasıy-
la birlikte hepimizde bir alışveriş telaşı 
başlar.

Bu telaş içinde alışverişlerimizde 
dengeli davranamayıp, farkında olma-
dan ihtiyacımızdan fazlasını alırız. 

Tabi bu alışverişi nakit yerine kre-
di kartıyla yaptığımızdan aybaşı geldi-
ğinde ödeme de sıkıntılar yaşarız.

Alışverişin faturasının ağır geldi-
ğini anlar, ama yapacağımız bir şey 
de kalmadığından sıkıntı üstüne sıkın-
tı yaşamaya devam ederiz. 

Bir daha sıkıntıların yaşanmasını 
istemiyorsak, öncelikle aşırı alışverişten 
kaçınarak ödeyebileceğimiz kadar alış-
veriş yapmalıyız.

Ramazan Ayı nefsi terbiye etme, 
sabır ve her şeyin aşırısından uzak 
durma ayı anlamına geldiğinden baş-
ta aşırı alışverişten uzak durmalıyız. 

Kaldı ki bu ay tutulan ve en önem-
li ibadetlerin başında gelen oruç, Al-
lah'ın bize verdiği nimetlerin değerini 

anlamamızı sağlar.

Salgından esnafımızın ve sa-
natkârlarımız ekonomik olarak zor-
luklar yaşamaktadır. 

Bir ay süreyle de iş yerini açamadığı 
gibi, yeme içme sektörü sadece paket 
servisi yapabilecektir.

Tabi ki günlük masrafını bile karşıla-
mada güçlük çeken esnafımızın yanında 
durmalı ve mümkün olduğunca destek-
lemeliyiz.  

Özellikle de alışverişlerimizi ma-
hallemizdeki esnaftan ve bakkaldan 
yapmakla ayakta kalmalarına bir katkı 
sunmuş oluruz.  

Bu anlamda alışverişimizi yerel 
esnafımızdan yapalım çağrısında bu-
lunan KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Konyalı esnaflarımız 
Ramazan ayı için hazırlıklarını ta-
mamladı. Her türlü ihtiyaç listesinde 
fiyat kriteri başı çekiyor. Ancak ucuz 
olsun diye de merdiven altı alışveriş 

yapılmamalı. Kaliteli 
ve lezzetli ürünler için 
vatandaşlarımız yerel 
esnafımızı tercih etmeli. 
Ramazan ayı boyunca so-
kağa çıkma kısıtlamaları 
ve pandemi tedbirleri ge-
reği yiyecek içecek hizmet 
sektörünün kapalı olacağı, 
yalnızca evlere servis ya 
da gel-al usulü çalışacağı 
göz önüne alındığında ev-
lerde daha fazla zaman geçirilecek. 

Bununla birlikte iftar çadırları, 
aşevleri gibi Ramazan ayına özel toplu 
yemek alanları olmayacağından, tüm 
iftarlarımızı evlerimizde açacağız. Dola-
yısıyla evde tüketim her zamankinden 
fazla olacak. Konyalı hemşerilerimizden 
Ramazan ayı boyunca gel-al ve paket si-
parişlerini özellikle yerel esnaflarımızdan 

yaparak, kendilerine des-
tek vermelerini istirham 
ediyorum.”

Başkan Muharrem 
Karabacak, salgın süre-
cinde zorlanan esnafımı-
za sahip çıkılması gerek-
tiğine dikkat çekerken, 
özellikle de alışverişle-
rimizi yerel esnaftan, 
bakkaldan yapmamızı 
istiyor.

Haklı olarak mahallemizdeki ve 
caddemizdeki esnafla ve bakkalla 
alışveriş yapmamız sayesinde ayakta 
kalmasına vesile olacağımızı hatırla-
tıyor. 

Konuyla ilgili Konya Bakkallar 
Odası Başkanı Feridun Göner’de , 
“Mahalle Bakkalı yaşatalım ki mahalle-
mizin ışığı sönmesin, Bakkallar gerçek-

ten sokağın neşesidir, bir dost kadar 
samimidir, her zaman için yakınınız-
dadır. Bu bağlamda Konyalı hem-
şerilerimiz bu çağrımıza kulak 

versinler alışverişlerde bu salgın sü-
recinde yerel esnafa destek versinler. 
Konya’nın parası Konya ekonomisi 
içinde dönsün. Zengin vatandaşları-
mızda zekât ve hayır yapacaklarında 
da Bakkallarla iletişime geçsinler. Ec-
dattan günümüze ZİMEM geleneğini 
(muhtaç ailelerin veresiye defterlerini 
ödesinler) bu yardımlaşma kültürünü 
yaşatsınlar, mahallenin ihtiyaç sahi-
bi fakir fukarayı Bakkal amcalardan 
daha iyi kimse bilmez. 

Eğer gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaş-
mak istiyorsak doğru adres mahallenin 
bakkalıdır, küçük Esnafa da destek ver-
miş oluruz.”

Başkan Feridun Göner Konyalılar-
dan çağrılarına kulak vermesinin ya-
nında,  alışverişlerini salgın sürecinde 
yerel esnafla yaparak destek versinler 

derken, Konya’nın parasının Konya 
ekonomisinin içinde dönsün mesajını 
veriyor. 

Millet olarak en önemli özellikleri-
mizden biriside, yaşadığımız her zorlu 
süreçlerde birlikteliğimiz sayesinde her 
olumsuz olayların üstesinden gelme-
mizdir.

Salgınından üstesinden de yine 
birlikte mücadele ederek kurtulacağız. 
Ama bu süreçte zorlanan esnafımıza ve 
bakkalımıza hep birlikte sahip çıkacağız. 

KONESEB ve Bakkallar Odası baş-
kanlarının ortak çağrısına uyarak, alışve-
rişlerimizi yerel esnaftan ve bakkaldan 
yapacağız. 

Bozuk paramız olmadığında, ek-
sik kaldığında, toplam tutardan aşağı-
ya doğru hesabı yuvarladığında, canın 
sağ olsun Ahmet abim, bereket versin 
Fatma teyzem, diyebilen bir esnaf 
topluluğuna sahip çıkalım. 

Ne dersiniz sizce böyle yapmamız 
gerekmez mi?

RAMAZAN ALIŞVERİŞİNİ YEREL ESNAFIMIZDAN YAPALIM

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Konya Şube Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Faruk Doğan, 
Ramazan ayı sebebiyle açıklamalar-
da bulundu. Güncel ekonomik ge-
lişmeleri değerlendiren ve iş dün-
yasının durumu hakkında yorumlar 
yapan Doğan, ticarette Ramazan’ın 
bereketinin gönülden yaşanması ge-
rektiği tavsiyesinde bulundu.

Doğan, “Türkiye Covid-19 sal-
gınında en zor dönemleri yaşıyor. 
Gerek vaka sayıları, gerekse vefat 
sayıları her geçen gün artıyor. Bu zor 
süreçte iş dünyası da büyük badire-
lere rağmen ayakta kalma mücade-
lesi veriyor. 

Üretimin ve ihracatın artması 
ile Covid-19 salgınının hasarlarını 
onarabilen ülkemiz, üretim zinciri-
nin aksaması ile çok büyük sorunlar 
yaşayabilir. Bunun olmaması için 
de mutlaka tedbirleri artırmalıyız, 
Özellikle biz işadamları ve iş dün-
yası sivil toplum örgütleri olarak bu 
görevimizdir. Her bir sanayicimiz 
personelini ve kendini korumak için 
artık daha sıkı önlemlere başvurma-
lı” dedi.

HAMMADDE TEDARİĞİNDE 
PROBLEM DEVAM EDİYOR

Covid-19 salgının meydana 
getirdiği ekonomik sorunlara da 
değinen Doğan, “Bu süreçte ciddi 
bir hammadde problemi yaşıyoruz. 
Demir-çelik, plastik, petrokimya 
gibi Konya sanayisinde kullanılan 
hammaddeleri teminde gecikme-
ler yaşanıyor. Yine ihracatçılarımız 
konteynır bulamıyor. Hem ham-
maddelerde hem konteynırda artan 

afaki fiyatları bile görmezden gelen 
üreticimiz ‘ürün olsunda kaç para 
olursa olsun’ düşüncesinde. Burada 
devletimizden destek bekliyoruz. 
Hammadde tedariğinde yaşanacak 
zorluklar ciddi sorunlar oluşturabi-
lir” dedi.

ÜRETİM VE İHRACAT 
TEK ÇIKIŞ NOKTAMIZ

Doğan, “Konya, 2 milyar doların 
üzerinde bir rakamla geçtiğimiz yıl 
ihracat rekoru kırdı. Bu yıl da yine ilk 

çeyrekte geçen yılın rekorunu kırdık. 
Üretim endekslerinde rakamlar po-
zitif. Avrupa’nın bir çok ürün tedari-
ğinde Türkiye’yi tercih etmesi bizim 
için büyük avantaj. Konya sanayisi-
nin de güçlü alt yapıya sahip olması 
ve üretim çeşitliğinin fazla olması 
bizi en büyük üretici illerden biri 
yapıyor. Bu avantajları kullanarak 
devlet millet el ele verip, daha fazla 
üretip daha fazla ihraç ederek ülke 
ekonomimizi kalkındırabiliriz. Bura-
da devletimizden beklediğimiz sa-
nayicinin sorunlarını hızlı müdahale 
ile çözmesidir” ifadelerini kullandı.

Ramazan bereketinin gönülden 
yaşanması gerektiği tavsiyesinde 
bulunan Doğan, “Ramazanda ted-
birlerimizi aksatmadan üretme-
ye, ihraç etmeye devam edeceğiz. 
Bir birimiz kırmadan, Ramazan’ın 
feyzini yaşayarak rutin hayatımıza 
devam etmek en büyük arzumuz. 
İsraftan kaçınarak, yardımlaşmayı 
yayarak, tedbirlerle güzel bir Rama-
zan ayı geçirelim. Bu vesile ile tüm 
İslam aleminin Ramazan ayını tebrik 
ediyoruz” diye konuştu.
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Ramazan’ın bereketini yaşayalım

MAZLUMDER Konya’da
görev değişimi oldu

Şehit Aileleri’nden 
Özkaymak ailesine taziye

MAZLUMDER Konya Şubesi 
13. Olağan Genel Kurulu, Konevi-
der Konferans Salonunda gerçek-
leşti. Genel Kurul, MAZLUMDER 
12. Dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı Derviş Argun’un yaptığı açılış 
konuşması ardından ilan edilen 
gündem ile devam etti.

Divan başkanlığını Muham-
met Akmeşe, divan üyeliklerini 
ise, Mustafa Güncü ve Nihat Nort-
cu’nun yaptığı Genel Kurul, yapı-
lan seçimle son buldu. Şube Yöne-
tim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
seçimine tek liste ile gidildi ve 13. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğına Abdullah Şehit Huca’nın liste-

si oyların tamamını alarak seçildi.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: 

Abdullah Şehid Huca, Musa Ka-
zım Argun, Muhammed Akmeşe, 
M. İkbal Kavalcı, Hasan Demirhan. 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: 
Muhammed Emin Huca, Murat 
Özdemir, Mehmet Yasin Tekpınar, 
Mehmet Emin Eroğlu, Muham-
med Uysal. Denetim Kurulu Asil 
Üyeler: Mustafa Güncü, Murat 
Torun; Şamil Erman. Yedek Üye-
ler: Nihat Nortçu Ahmet Harun 
Tunçer, Enes Aksekili. Genel Mer-
kez Delegeleri: Muhammed Emin 
Huca, Musa Kazım Argun. 
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Konya Şehit Aileleri Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Özkay-
mak ailesine şehit yakınlarına yap-
tıkları yardımlardan dolayı teşek-
kür ederken Rahim Özkaymak’ın 
vefatının birinci yılı nedeniyle de 
evlatları, ailesi ve tüm sevenlerine 
taziyede bulundu.

Dernek Yönetim Kurulu Baş-
kanı Recep Pekdemir yaptığı açık-
lamada Özkaymak ailesinin unu-
tulmaz isimlerinden olan Rahim 
Özkaymak ağabeyi bir yıl önce 
kaybetmiştik. Kendisi uzun yıllar 
yaptığı maddi ve manevi yardım-
lar ile şehit ailelerinin hem acılarını 
paylaşmış hem her zaman yanla-
rında yer alarak gönüllerini almıştı. 
Şehit aileleri olarak Rahim amca-
mızı unutmak mümkün değil. 

Gönül isterdi ki Rahim amca-
nın vefatının ilk yıl dönümünde 
ailesinin yanında yer alalım ancak 
hepimizi evlere hapseden pande-
mi nedeniyle hem yaşımız gereği 
hem kısıtlama gereği bu isteğimizi 
yerine getiremedik. 

Her ne kadar gözden ırak olsak 
ta her zaman gönüllerimizde yer 

alan Özkaymak ailesini sanal da 
olsa hatırlamak ve bu acı günlerin-
de yanlarında olduğumuz bilmele-
rini arzu ettik. 

Rahim amcamızın vefatının ar-
dından bayrağı teslim alan evlatları 
ve tüm ailesi de bizlere olan des-
teklerini ara vermeden devam et-
tirdiler. Her bir yüreği evlat acısı ile 
dolu alan şehit anne ve babaları-
mıza evlat oldular ve acılarını pay-
laştılar. Bizler şehit yakınları olarak 
yüreğimizin bir tarafı sürekli kana-
yan bireyleriz. Ancak yaşadığımız 
evlat acısı ve evlat özlemi bizlere 
bu şekilde gösterilen ilgi ve yakın-
lık ile bir nebze de olsa azalıyor.

Derneğimizin kurulduğu gün-
den bu yana her türlü ihtiyaçları 
karşısında yanımızda yer alan Öz-
kaymak ailesinin tüm fertlerine bir 
kez daha tüm şehit yakınlarımız 
adına şükranlarımızı iletiyorum. 
Bu vesile ile bir yıl önce aramızdan 
ayrılan merhum Rahim Özkaymak 
amcamıza Cenabı haktan bir kez 
daha rahmet kederli ailesi ve tüm 
sevenlerine sabırlar diliyorum.
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‘Geri dönüşüm evde başlar’ seferberliği başlatan Karatay Belediyesi, bu kapsamda 40 bin evde geri dö-
nüşüm eğitimi yaptı. Başkan Hasan Kılca, yaşanabilir bir geleceğin en büyük hedefleri olduğunu söyledi

Karatay’da dönüşüm
seferberliği başlatıldı

Karatay Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
ile ‘Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönül-
lüleri’, “Geri Dönüşüm Evden Başlar 
Projesi” kapsamında ilçe genelinde-
ki bütün evlere bilgilendirici broşür-
ler dağıtarak Sıfır atık konusunda 
kısa eğitimler veriyor.

Bu konuda farkındalık oluştur-
mak, ilçe genelinde ortaya çıkan 
atıkların kaynağında ayrı toplanarak 
dönüştürülmesine katkı sunulma-
sı amacıyla “Geri Dönüşüm Evden 
Başlar Projesi”, ilçedeki yaklaşık 40 
bin konutta gerçekleştiriliyor.

Karatay Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri 
ile Sıfır Atık Çalışma Grubu Gönül-
lüleri, evleri tek tek ziyaret ederek 
bez çanta ve içerisinde sıfır atık 
konusunda bilgilendirici broşür, to-
hum kalem ve açacakla birlikte mavi 
toplama poşeti dağıtırken, site yöne-
timlerine ise atık toplama konteyne-
ri, ağaç fidesi ve kafesler dağıtıyor.

EVSEL ATIKLARIN GERİ 
DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAK

Proje ile evsel atıkların kay-
nağında ayrıştırılması, ekonomik 
olarak değer taşıyan kağıt, karton, 

plastik, cam, metal ve kompozit am-
balaj gibi atıkların yanı sıra atık yağ-
lar, atık ilaçlar ile piller gibi atıkların 
çöplerden ayrı bir şekilde toplanma-
sı hedefleniyor. Toplanan atıklar ise 
ekipler tarafından bertaraf edilerek 
ekonomiye ve kullanıma kazandırı-
lıyor.
YAŞANALABİLİR BİR GELECEK BIRAK-

MAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, belediye olarak sıfır atıkla ilgili 
çalışmaları çok önemsediklerinin al-
tını çizerek “Geri Dönüşüm Evden 
Başlar” projesiyle atıkların yerinde 
ayrıştırarak, geri dönüşümlerini sağ-
ladıklarını belirtti.

Başkan Hasan Kılca; “İlçemiz 
genelinde Sıfır Atık bilincinin daha 
da gelişmesi ve daha geniş bir taba-
na yayılması adına ilçemizdeki her-
kese ulaşma gayretindeyiz. Temiz, 

yeşil ve yaşanılabilir bir Karatay’ı 
geleceğe miras bırakmak, bizim en 
büyük sorumluluğumuz. Karatay 
Belediyesi olarak bu sorumlulukla 
bugüne kadar birçok projeyi hayata 
geçirdik. Geri dönüşüm çalışmaları-
mızla yaşadığımız doğayı ve canlıları 
koruyoruz. Bu konuda vatandaşları-
mızla da işbirliği içerisindeyiz. Gün-
lük yaşantımızda çok daha az atığın 
oluşması ve oluşan bu atıkların uy-
gun bir şekilde toplanıp geri dönüş-
türülmesi için Karatay genelinde 
eğitimler veriyoruz. Özellikle site 
yöneticilerimiz ve apartman görev-
lilerimizle bir araya gelerek, onlara 
projeyi ve projenin nasıl yürüteceği-
mizi anlatıyoruz.

 Atıklar, evlerde tiplerine göre 
ayrıştırılıyor ve dönüştürülüyor. Ka-
ratay’da çöpler artık doğayı kirletmi-
yor, aksine temiz bir çevre oluştur-
mak için bize kaynak sağlıyor. Sıfır 
atık ve çevre konusunda hemşehri-
lerimizin de duyarlı hareket etmesi 
bizleri çok mutlu ediyor. Bu vesiley-
le projemize katkı sunan tüm hem-
şehrilerime de teşekkür ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ
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Kur’an’dan Mesaj
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcama-

dıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 
harcarsanız Allah onu bilir. (Ali İmran: 92)

Hadis
“Müslüman olan bir kul, sahip olduğu her bir maldan Allah yolunda 

bir çiftini infak ederse, cennetin kapıcıları onu mutlaka karşılar ve her 
biri kendi beklediği kapıdan girmesi için davet eder.” Sahabe: “Bu 
nasıl olur?” diye sorunca, şöyle cevap verdi: “Diyelim ki malı deve 

cinsindendir, iki deve; sığır cinsindendir, iki sığır infak eder.”(Nesai)

Günün Duası
Allah’ım! Beni hidâyete erdir ve her işini 

doğru yapan dürüst kullarından eyle!

Günün Manisi
İşte bakın bu gün erişivermişiz üçe
Yüce Mevlam bizi yöneltmesin suça
Azimle dağ tepe zorlukları aşa aşa
Durma sevaba koş Konya da Konya da

TERAVİH NAMAZI 
KILMANIN FAZİLETİ

Ramazan gecelerini sevabını Allah Teala’nın vereceğine inanarak ve Allah rızası için teravih kılarak 
değerlendirmek, geçmiş günahların bağışlanması gibi çok büyük bir bahtiyarlığa vesile olmaktadır

ÇOCUK YETİŞTİRMEK

İNFAK (ZEKAT-FİTRE)

Ebu Hüreyre radıyallahu anh‘den 
rivayet edildiğine göre Resulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu: “Kim Ramazan’ın fazile-
tine inanarak ve sevabını Allah’tan 
bekleyerek teravih namazını kılarsa, 
geçmiş günahları bağışlanır.” Yine 
Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle 
dedi: Resulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem, kesin emir vermeksizin 
Ramazan gecelerinde ibadet etmeyi  
tavsiye eder ve şöyle buyururdu: “Kim 
Ramazan’ın faziletine inanarak ve 
sevabını Allah’tan bekleyerek teravih 
namazını kılarsa, geçmiş günahları 
bağışlanır.” 

Ramazan gecelerinde kalabalık 
cemaatler halinde büyük bir coşku ile 
kılınan teravih namazı, aslında tehec-
cüd  gibi bir gece namazıdır (kıyamül 
leyl). Bu ikinci hadisin metninde 
görüldüğü üzere teravihe Ramazan 
namazı da denilmektedir. Her iki 
hadisi şerif’te Ramazan gecelerinde 
kılınan bu namazın, dinî bir görev old-
uğuna inanarak ve karşılığını Allah’tan 
bekleyerek kılınması halinde, geçmiş 
günahların bağışlanmasına vesile 
olacağı müjdesi verilmektedir. Sa-
dece ikinci hadisin baş tarafında ravi 
Hz. Ebu Hüreyre, Hz. Peygamber’in 
kendilerini  bu namazı eda etmeye  
teşvik ettiğini, bu konuda sürekli tav-
siyede bulunduğunu fakat bunu farz 
kılmadığını bildirmektedir. Bu da, 
teravih namazının nafile bir namaz 

olduğunu ortaya koyar. Teravih, na-
file bir namaz olmakla beraber, Hz. 
Peygamber bu hadisleriyle onu, adeta 
imandan bir parça saymıştır. Önce-
likle bizzat kendisi, birkaç gece dışında 
teravihi yalnız başına kılmaya devam 
etmiştir. Sonra da “Dini bir görev 
olduğuna inanarak ve riya karıştır-
mayarak Allah rızası için kılanların 
geçmiş günahlarının bağışlanacağını” 
ashabına duyurmuştur. İmam Bu-
hari, hadis metnindeki bu “inanarak” 
kaydından hareketle onu Sahih‘inde 
“Nafile olan teravih namazını kılmak 
imandan kaynaklanır” başlığı altında 
zikretmiştir. Teravih namazının öne-
mini dikkate alan İmamı Azam  Ebu 
Hanife de  onun “sünneti müekkede” 
olduğuna hükmetmiştir.

Ramazan gecelerini sevabını 
Allah Teala’nın vereceğine inanar-
ak ve Allah rızası için teravih kılarak 
değerlendirmek, geçmiş günahların 
bağışlanması gibi çok büyük bir bahti-
yarlığa vesile olmaktadır. Bu büyük bir 

müjdedir. Üstelik bağışlanan günahlar 
“küçük” veya “büyük” diye bir kay-
da da bağlanmamıştır. İfadedeki bu 
genellik, her türlü günahın bağışlan-
acağı ümidini taşımak için yeterlidir. 
Teravih namazı, Ramazan geceler-
inde yatsı namazından sonra kılınır. 
Hz. Peygamber birkaç gece cemaatle 
kıldırdıktan sonra, cemaatle eda edil-
mesi farz kılınır da müslümanlar onu 
yerine getirmekte güçlük çekerler 
endişesiyle, cemaatle kıldırmayı ter-
ketmiş ve ashabına evlerinde kılma-
larını tavsiye etmiştir. Teravih namazı, 
Hz. Ömer’in halifeliği zamanında 
onun emri ile mescidde cemaatle 20 
rekat olarak kılınmaya başlanmıştır. 
O günden bu yana da cemaatle kılın-
maktadır. Bizzat Hz. Ömer’in ifadesi-
yle gerçekten “Teravihin cemaatle 
kılınması her yönüyle çok güzel bir 
adet olmuştur.”Teravih namazının se-
kiz rekat olarak kılındığına dair sahih  
rivayetler vardır. Bu sebeple teravihin 
sekiz rekatı sünneti ratibe yani “farz 

namazlarla birlikte kılınan sünnetler” 
hükmündedir. İbn Abbas rivayetinin 
zayıf olması sebebiyle 20 rekat olarak 
kılınması müstehap kabul edilmiştir. 
Ancak Hz. Ömer zamanından beri sa-
habilerin uygulamasının da bu yönde 
olması sebebiyle 20 rekat olarak kılına 
gelmiştir.

“Ramazan’ın şeref ve faziletine 
inanarak ve Allah Teala’nın hoşnut-
luğunu dileyerek” kılınacak teravih 
namazını bir an önce bitirmek için 
gereksiz bir acelecilik göstermek asla 
doğru değildir. Hiçbir din görevlisi ter-
avih namazını çabucak kıldırmak sure-
tiyle kendisine “ekspres imam” veya 
“jet imam” dedirtmemelidir. Bu sebe-
ple cemaati yormadan ve bıktırmadan 
mutedil bir şekilde en fazla dört reka-
tta bir selam vermek suretiyle kıldır-
mak münasip olur. Teravihi hatim ile 
kıldıracak imamlar, buna alışık olma-
yanları güç durumda bırakmamak için 
daha önceden durumu camilerinin uy-
gun bir yerinde ilan etmelidirler.

1- Ramazan gecelerini teravih 
namazı kılarak değerlendirmek ta Hz. 
Peygamber döneminden beri ümmeti 
Muhammed’in güzel bir geleneğidir.

2- İnançla ve sevabını Allah’tan 
bekleyerek kılınacak teravih namazı, 
geçmiş günahların bağışlanmasına 
vesile olur.

3- Teravih namazının nafile iba-
detler içinde özel bir önemi bulunmak-
tadır.

Çocuk, Allah’ın bir lütfudur. 
Anne babaların en önemli va-
zifesi çocuklarını İslam’a uygun 
yetiştirmektir. Çocuk, hakka ve 
hayra yönelmenin icaplarını ilk 
olarak aile müessesesinde öğre-
nir. Sonra buna toplumdaki diğer 
tesirler eklenir. Lakin aileden 
aldığı tesir temeldir. Cenabı Hak 
buyuruyor: “Ey iman edenler! 
Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar 
ve taşlar olan ateşten koruyun!..” 
(Tahrim, 6) Rasulullah (sav) buyur-
dular: “Hiçbir baba çocuğuna güzel 
ahlaktan daha hayırlı bir miras 
bırakmamıştır.” (Tirmizi, Birr, 33) 
Çocuk, hakka ve hayra yönelmenin 
icaplarını ilk olarak aile müessese-
sinde öğrenir. Sonra buna toplum-
daki diğer tesirler eklenir. Lakin 
aileden aldığı tesir temeldir. Bu 
yüzden anne babanın, evladını 
güzel bir şekilde yetiştirmesi, 
yani hayır hasenat ile donatması, 
kendileri için bir ahiret mesuli-
yetidir. Bu, aynı zamanda evladın 
ana babası üzerindeki en mühim 
hakkıdır. Bu bakımdan ebeveynin, 
çocuklarının terbiyesinde büyük bir 
titizlik, itina ve hassasiyet göster-
meleri icab eder.

Çocuk yetiştirme konusunda 
anne ve babanın bilhassa dikkat 
etmesi gereken başlıca hususlar 
şunlardır: 

1. Çocuğa ruhaniyet telkin ede-
cek güzel bir isim konulmalıdır. 

2. Feyizli bir ortamda inkişaf 
etmeleri için, yedirilen lokmaların 
helalliğine dikkat edilmelidir. 

3. Çocuklarda taklid meyli 
hakim olduğu için onlara örnek ol-
acak bir davranış güzelliği sergilen-
melidir. Zira münakaşalı ve kavgalı 
ortamlardan inikas alan çocuk huy-
suzlaşıp hırçınlaşır. 

4. Çocukların davranışları 
daima kontrol edilip göz önünde 
yapamadıkları kabahatleri gizli 
ve tenha yerlerde işlemelerine 
meydan verilmemelidir. Zira bu 
durumda karakterleri zaafa uğrar, 
çift şahsiyetli olurlar. Bu halin ilk 
tezahürleri de yalan ve riyadır. 

5. Çocukların güzel işleri takdir 
edilip mükafatlandırılmalı, hataları 
ise görmezden gelinmemelidir. 
Çünkü müspet davranışlar mükafat 
ile pekiştirilerek çocuğun şahsi-
yetinde kalıcı bir yer edinir. Buna 
mukabil, vaktinde ikaz edilmeyen 
kusurlar da tekrarlana tekrarlana 
şahsiyetin bir parçası haline ge-
lir. Bu yüzden bilhassa kız çocuk-
larının küçük yaşlardaki kıyafet 
yanlışlıkları müsamaha ile karşıl-
anmamalıdır. Zira insanın alıştığı 
şeyler, zamanla geri dönülemeyen 
tiryakilikler haline gelebilir. 

6. Sık sık ceza vererek çocuk 
arsız hale de getirilmemelidir. 

7. Emir, yasak ve kaideler 
telkin edilirken onların kavrayabi-
leceği bir şekilde gerekçeleri de 
izah edilerek ikna edilmelidir. 

8. Adabı muaşeret ve ahlak 
kaideleri öğretilmeli, bilhassa 
varlıklı aileler, çocuklarının, akran-
larına kaba ve kibirli davranmaları-
na mani olmalıdırlar. Zira bunlar 
zamanla huy haline gelir. Onlara, 
tevazu telkin edilmeli, anlayacak-
ları bir dil ile Kasas Suresi’ndeki 
“Karun” kıssası anlatılmalıdır. 

9. Çocukların meşru sınırlar 
dahilinde çocukluklarını yaşama-
larına imkan tanınmalıdır. Fakat 
ne fazla serbest bırakılmalı, ne de 
haddinden fazla baskı yapılmalıdır. 
Zira fazla rahatlık, nefsaniyeti 
azdırır, tembelliğe sebep olur; fazla 
baskı da çocuğun ezik ve silik bir 
karakter sahibi olmasına sebebiyet 
verir. Bu yüzden ölçülü bir üslub ile 
vakitlerini faziletli birer insan olma-
larına vesile olacak davranışlarla 
doldurmaya gayret edilmelidir. 

10. Kendilerine Cenabı Hakk’ın 
nimetleri hatırlatılıp hamd ve 
şükre alıştırılmalıdır. Peygamber 
Efendimizin hayatından misaller 
verilerek, iç alemlerinin ruhaniyet 
ikliminde yoğrulmasına gayret 
edilmelidir. 

11. Daha küçük yaşlarında iken 
ibadet ve hizmete alıştırılmalı, iba-
det mesuliyeti ve hizmetin ehem-
miyeti telkin edilmelidir.

Fakru zaruret içinde kıvranan 
muhtaçların gözlerinde, en çok 
Ramazanın teşrifiyle ümit ışığı 
parlar. Zira zekat, fitre ve sadaka 
gibi mali ibadetler, tebessümü 
unutmuş nice yüzleri, bilhas-
sa bu ayda sürura kavuşturur.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve 
sellem, salih amellerin diğer zam-
anlara göre daha faziletli olduğu 
Ramazanda, ibadet ve hayırlarını 
artırırdı. İbn-i Abbas radıyallahu 
anh şöyle der: “Rasulullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem insanların 
en cömerdi idi. O’nun en cömert 
olduğu zamanlar da Ramazanda 
Cebrail aleyhisselamın, kendisi-
yle buluştuğu vakitlerdi. Cebrail 
aleyhisselam, Ramazanın her 
gecesinde Peygamber Efen-
dimiz’le buluşur, (karşılıklı) Kur’an 
okurlardı. Bu sebeple Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem Cebrâil 
ile buluştuğunda, hiçbir engel 
tanımadan esen rahmet rüzgar-
larından daha cömert davranırdı.” 
(Buhari, Bed’ü’l-Vahy 5, 6, Savm 7)

Bu mübarek ayda fitre/fıtır 
sadakası, şer’an zengin sayılan 
her mü’mine vacip, hatta bazı 
mezheplere göre farzdır. Fitre, 
bayram namazına kadar verilirse 
makbul olur. Daha sonra ise, fi-
tre dışında bir sadaka hükmüne 
girer. Efendimiz sallallahu aleyhi 
ve sellem, fakir mü’minlerin de 
bayrama huzurla girebilmeleri 
için, fitrelerin bayramdan önce 
verilmesini istemiş; “Onları bu 
(bayram) gününde aç dolaşmak-
tan kurtarınız!” buyurmuştur. 
(İbn-i Sa’d, I, 248)

HZ. ÖMER (R.A.)
Hz. Ömer (r.a.) Kureyş kabilesinin 

Benu Adiyy kolundan olup nesebi, büyük 
atası Kab ibni Lüey’de Peygamber 
Efendimiz’in temiz nesebleriyle birleşir. 
Hz. Ömer (r.a.) Fil Vakasından on üç 
sene sonra Mekke’de doğmuştur. Ken-
disinden nakledilen bir rivayete göre o, 
Büyük Ficar savaşından dört yıl sonra 
dünyaya gelmiştir. Bu durumda, Resuli 
Ekrem Efendimiz’den 10 küsur yaş küçük 
olmaktadır. Çocukluğunda, babasına 
ait sürülere çobanlık yapmış, sonra 
da ticaretle meşgul olmuştur. Suriye 
taraflarına giden ticaret kervanlarına işti-
rak ettiği bildirilir. Cahiliye döneminde, 
şehrin eşrafı arasında yer alır, Mekke 
şehir devletinin Sifare (elçilik) vazifesini 
deruhte ederdi. Bir savaş hali zuhur et-
tiğinde Ömer (r.a.) elçi olarak gönderilir, 
sonra da verdiği bilgilere ve ileri sürdüğü 
görüşlere göre hareket edilirdi. Kabileler 
arasında çıkan ihtilafların çözümünde 
büyük tesiri olur, verdiği kararlara 
hürmet gösterilirdi. İmanla şereflen-
meden evvel Müslümanlara pek çok 
eziyette bulundu. Nüfuzuyla, güç ve ku-
vvetiyle meşhur olduğundan, onun iman 
etmesi Müslümanlara büyük bir kuvvet 
kazandırdı. İslam ile şereflendiği gün 
bütün Müslümanlar Kabe’ye giderek ilk 
defa açıktan namaz kıldılar. Ömer (r.a.) 
Müslüman olduktan sonra devamlı Allah 
Resulü’nün yanında bulundu, O’ndan hiç 
ayrılmadı ve İslam için elinden gelen her 
şeyi yaptı. Kafirlerle mücadele etti, pek 
çok meşakkat ve eziyetlere maruz kaldı. 
Medine’ye hicret edince, şehir merkez-
ine 3 km. uzaklıkta bulunan Kuba’ya 
yerleşti. Hz. Ebubekir’den sonra Allah 
Resulü’nün en büyük yardımcısı oldu. 
Efendimiz’in katıldığı bütün savaşlarda 
bulundu. Resulullah Efendimiz mühim 
kararlar alacağı zaman Ömer (r.a.) ile 
de istişare ederdi. Kızı Hafsa validemizi 

Resulullah ile evlendirerek Peygamber 
Efendimiz’in kayınpederi olma şerefine 
erdi. Efendimiz’i o kadar derin bir mu-
habbetle severdi ki, O’nun vefat ettiğini 
duyunca büyük bir şoka girdi, kılıcını 
çekerek, “Peygamber Efendimiz öldü” 
diyenlerin kafasını koparacağını söyledi. 
Peygamber Efendimiz’in vefatı üzerine 
zuhur eden karışıklığı, Hz. Ebubekir’in 
kısa zamanda halife seçilmesini sağla-
yarak büyük bir dirayetle önledi. Hilafeti 
müddetince Hz. Ebubekir’in en büyük 
yardımcısı oldu.

Hz. Ebubekir’in vefatından sonra 
İslam’ın ikinci halifesi oldu. İran, Irak, 
Suriye ve Mısır’ı İslam toprakları arasına 
dahil etti. Kudüs, Azerbaycan, Ermeni-
stan, Horasan, İskenderiye onun zam-
anında fethedildi. Kudüs kuşatıldıktan 
sonra şehirdeki Hıristiyanlar bir müddet 
direndilerse de nihayet barış istemek zo-
runda kaldılar. Ancak, kumandanlardan 
çekindikleri için şehri bizzat Halife’ye 
teslim etmeyi şart koştular. Durum Ebu 
Ubeyde (r.a) tarafından bir mektupla Hz. 
Ömer’e bildirildi. Ömer (r.a.) ashabın 
ileri gelenleriyle istişare ettikten sonra, 
Medine-i Münevvere’den Cabiye’ye 
doğru yola çıktı. Cabiye’de yapılan bir 
anlaşmadan sonra Ömer (r.a.), bizzat 
Kudüs’e kadar giderek şehri teslim aldı. 
(16/637) Hicri 21 yılında başlayan ve 
sürekli takviye edilen akınlarla Azerbay-
can ve Ermenistan da dahil olmak üzere, 
Horasan’a kadar bütün İran toprakları 
İslam Devleti’nin sınırları içine alındı. 
İslam ordularının fethettiği bölgelerdeki 
halk, Müslümanlardan gördükleri müsa-
maha, adâlet ve güzel ahlaktan mütees-
sir olarak kitleler hâlinde İslam’a girdil-
er. Dinlerinden dönmek istemeyenler 
ise hiç bir baskıya maruz kalmadıkları 
gibi, geniş bir inanç hürriyetine kavuştu-
lar. Hz. Ömer (r.a.) kumandanlarından 

yeni şehirler kurmalarını, yeni fethet-
tikleri İran şehirlerinde fazla kalmama-
larını istedi. Muhtemelen o, bölge 
insanının adetlerinin ve lüks anlayışının 
Müslümanlara geçmesinden korkmuş-
tu. Bu sebeple Müslümanlar için Basra, 
Kufe, Fustat gibi düzenli şehirler kuruldu. 
Ömer (r.a.), Basra ordugâh şehrini ku-
rarken aynı zamanda İran ve Hindistan 
tarafından gelebilecek deniz akınlarına 
karşı bir hazırlık yapmış oluyordu. Bu 
şehrin mevkii bizzat Hz. Ömer tarafından 
tesbit edildi. O, şehrin kurulma vazifesini 
sahabi Utbe bin Gazvan’a verdi. Utbe 
(r.a), sekizyüz adamıyla o zaman boş 
ve ıssız olan Haribe bölgesine gelip hicri 
14 senesinde Basra şehrinin inşasına 
başladı.

Sad ibni Ebi Vakkas (r.a.), Kadisi-
ye’de kazandığı büyük zaferden sonra 
İran içlerine akınlara başlamıştı. Ordusu 
Medain’de bulunmaktaydı. Ancak bu-
ranın iklimi Müslüman askerlerin sıhhati 
için münasip değildi. Ömer (r.a.), Hz. 
Sad’dan iklimi güzel ve merkez ile ar-
asında deniz bulunmayan bir yer bulup 
orada bir şehir kurmasını istedi. Selman 
ve Huzeyfe (r.a), Kufe mevkiini uygun 
buldular ve hicri 17’de kırk bin kişilik 
Kufe şehri kuruldu. Amr ibni As (r.a), 
Mısır’ın fethinden sonra İskenderiye’yi 
karargah edinmek istedi. Ömer (r.a.), 
haberleşme açısından endişe duyduğu 
için kendisiyle Mısır’daki kuvvetler ar-
asında bir nehrin bulunmasını münasip 
görmedi. Amr (r.a.) da Nil’in doğusuna 
geçerek hicri 21’de Fustat şehrini kur-
du. Verimli Irak toprakları fethedilince 
Ömer (r.a) oraları askerlere taksim 
etmedi. Eski ahaliyi yerinde bırakarak 
topraklardan haraç aldı. Böylece fati-
hler fellah haline gelmedi. Öyle olsaydı 
Müslümanların savaş gücü zayıflar, 
tecrübeleri olmadığı için ziraat gelirleri 

de düşerdi. Halbuki toprak sâhipleri 
ziraatı iyi bildikleri için daha iyi mahsul 
elde ediyor, Müslümanlar da doğuda 
İranlılarla, batıda Bizanslılarla cihât 
ediyorlardı. Ayrıca Ömer (r.a.) haraç 
arazilerinin satın alınmasını da yasak-
ladı. Çünkü onlar bütün ümmetin vakfı 
idi, gelirlerinden bütün Müslümanlar 
istifade ediyordu. 

Hz. Ömer (r.a.), devlet idaresinde 
mühim yenilikler yaptı, pek çok ilke imza 
attı. İdari, adli, mali ve askeri teşkilatlar 
kurdu. Onun devrinde yeni fetihlerle 
İslam devletinin hudutları genişlemiş, 
zaferlerden elde edilen ganimetlerle 
devlet hazinesi dolup taşmıştı. Bunun 
üzerine Ömer (r.a.), İslâm’a hizmetlerini 
göz önünde bulundurarak Müslüman-
lara maaş bağlamaya karar verdi. Hz. 
Ömer’in Müslümanlara bağladığı bu 
maaş, senelik tahsisat şeklindeydi. İlk 
olarak askerlerin kayıtlarını tutturduğu, 
fey ve ganimet gelirlerinin dağıtımını 
kaydettirdiği “Divan” teşkilatını kur-
du. Divan defterinin başına da derece 
derece Efendimiz’in akrabalarını ve şanlı 
Bedir Ashabı’nın isimlerini yazdı. Kaza 
(mahkeme işleri)ni bir düzene koymak 
için valilerden ayrı ve bağımsız çalışan 
kadılar tayin etti. Ömer (r.a.) şehirlere 
tayin ettiği valilerin İslam’ı yayma ve 
güzelce öğretme faaliyetleriyle iktifa 
etmiyordu. Bilakis onları, Medine’den 
gönderdiği alimlerle destekliyordu. Bu 
alimlerle muhtelif tavsiye ve mektu-
plar da gönderiyordu. Mesela içlerinde 
Abdullah bin Muğaffel’in (r.a.) de bu-
lunduğu 10 kişilik bir sahabe heyetini 
Basra’ya, insanlara dini ilimleri derin-
lemesine öğretmeleri için göndermişti. 
Aynı şekilde İmran ibni Husayni (r.a.) da 
Basra’ya, halkına İslam’ı derinlemesine 
öğretmesi için göndermişti. İmran (r.a.) 
ashabın fakihlerinden biriydi.

Menkıbe

İsmail Detseli

Dedi kodu yapıp girme suça
Merhamet et kurda ve kuşa
Hiç boş durma ver kendini işe
İşte orucumuz gelmiş üçe

Hazırlayan:

MEVLÜT EGİN

15 Nisan 2021
Hicrî:  3 Ramazan 1442

Sahur: 
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İftar: 
19:31
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 
YouTube kanalında Ramazan ayı 
süresince yetişkinleri ve çocukları 
birbirinden özel programlar bekli-
yor. Dursun Ali Erzincanlı’nın anla-
tımıyla “Nebi Sofrası” her gün Kon-
yalılarla buluşurken; çocuklar için 
de masallar, gölge oyunları, kukla 
gösterileri hazırlandı. Her gün iftarın 
hemen ardından düzenlenen “İftar-
dan Sonra” yarışması ile de katılım-
cılara çekilişle hediye veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
YouTube kanalında Ramazan ayının 
ruhuna uygun programlar hazır-
landı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi YouTube 
kanalında her kesime yönelik fay-
dalı ve eğlenceli içerikte program-
ları Konyalıların ilgiyle takip ettiğini 
belirterek, pandeminin gölgesinde 
geçirilecek bu Ramazan ayında da 
Ramazan’ın ruhuna uygun içerik-
te yine birbirinden özel programlar 
hazırladıklarını ifade etti. Evlerinde 
güzel bir Ramazan ayı geçirmek 
isteyen çocukları ve ailelerini Bü-
yükşehir Belediyesi YouTube kana-

lını takip etmeye davet eden Başkan 
Altay, mübarek Ramazan-ı Şerif’in 
tüm İslam dünyasına hayırlar getir-
mesini diledi. 

YETİŞKİNLERE VE ÇOCUKLARA 
ÖZEL PROGRAMLAR 

Büyükşehir Belediyesi YouTu-
be kanalında Ramazan ayı boyunca 
her gün Hadis-i Şeriflerin ışığında 
ve kum sanatı eşliğinde Dursun 
Ali Erzincanlı’nın anlatımıyla “Nebi 
Sofrası” programı evlere misafir 
oluyor. Kanalda, yetişkinlere yöne-

lik gerçekleştirilen Ramazan prog-
ramlarının yanı sıra çocuklar için de 
birbirinden güzel masallar ve gölge 
oyunları yer alıyor. Ramazan ayı bo-
yunca Kur\'an-ı Kerim\'den ayetlerin, 
Peygamber Efendimizden Hadis-i 
Şeriflerin ve Müslüman bilim adam-
larının anlatıldığı vantrolog kukla 
gösterisi de izleyiciyle buluşuyor. 

‘İFTARDAN SONRA’ YARIŞMASI 
Büyükşehir YouTube kanalında 

Ramazan ayı boyunca canlı olarak 
yapılan “İftardan Sonra” yarışması 

da Ramazanın heyecanını artırıyor. 
Büyükşehir Belediyesi Twitter he-
sabından yapılan çekilişle yarışmaya 
katılmaya hak kazanan yarışmacılar 
başarılı olmaları halinde KOMEK 
Kooperatifinden hediye çeki kaza-
nıyor. 

KOMEK’TEN HANIMLARA 
ÖZEL HATİM PROGRAMI 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK) da Ramazan ayı boyunca ha-
nımlara özel hatim programı ger-
çekleştiriyor. Canlı toplantı programı 
üzerinden ve her gün 11.00 – 14.30 
saatlerinde yapılan hatim progra-
mına katılmak isteyen bayanlar 
KOMEK ile iletişime geçerek prog-
rama katılabiliyor. Konya Büyükşe-
hir Belediyesi YouTube sayfasında 
tarihi eserlerin tanıtımından manevi 
büyüklerimizin hayatına, sağlıktan 
spora, yemekten kültüre, söyleşiler-
den Konya’nın eski el sanatlarına, 
şeflerin mutfağından sosyal içerik-
lere, tanıtım videolarından bilimsel 
içeriklere ve belgesellere kadar yüz-
lerce program bulunuyor.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir YouTube Kanalı Ramazan’a özel hazırlandı

İrşad'dan Suriye'ye 
yardım TIR’ı

KONTİMDER ihtiyaç 
sahiplerine yardım ediyor

İrşad Dayanışma Vakfı geçen 
sene Ramazan ayında olduğu gibi 
bu senede gıda ve ihtiyaç malze-
melerinden oluşan 1 TIR’ı Kon-
ya'dan Suriye'ye gönderdi. İrşad 
Dayanışma Vakfı Başkanı Ali Galip 
Doğan her zaman mazlumun, ihti-
yaç sahibi olanların yanında olma-
ya devam edeceklerini belirterek, 
“"10'uncu yılına giren Suriye'deki 
iç savaşta yüz binlerce kişi hayatı-
nı kaybetti. BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliğine göre, iç savaş nede-
niyle 6,7 milyon Suriyeli mülteci 
konumuna düştü. Bunların yak-

laşık 3,6 milyonuna Türkiye tek 
başına ev sahipliği yaptı. Suriye'de 
uzun yıllardır devam eden savaş 
sebebiyle yüz binlerce insan yar-
dıma muhtaç halde hayatına de-
vam ediyor.  Korona virüsün tüm 
dünyada arttığı bu zor günlerde, 
bizlerde mazlum kardeşlerimize 
yardım ulaştırmak istedik. Yardım 
kampanyamıza destek veren ba-
ğışçılarımızdan Allah razı olsun” 
ifadelerini kullandı. Daha sonra, 
yapılan duanın ardından TIR, Kon-
ya'dan Suriye'ye uğurlandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (KONTİM-
DER), bu yıl da Ramazan ayında 
ihtiyaç sahiplerine yardım eli uza-
tarak, gıda ve nakdi yardım da-
ğıtmaya başladı. İhtiyacı olanlara 
dağıtılmak üzere 300 gıda paketi 
ve nakdi yardım zarfı hazırlandı. 

Ramazan öncesi yarısı dağıtılan 
gıda paketlerinin dağıtımı devam 
ediyor. 

Yardımlar KONTİMDER yö-
netim kurulu üyeleri tarafından 
belirlenen adreslere bizzat ziyaret 
edilerek bırakıldı.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 80 Bin’de Devri Alem Parkı’nın, hem büyüklerin hem de küçükle-
rin sosyal mesafeye uygun olarak vakit geçirebilecekleri nadide alanlardan bir tanesi olduğunu söyledi

Geniş açık alanıyla
ziyaretçilerini bekliyor

Meram ilçesinde, dinozorların 
devasa maketleri, çocukların çizgi 
filmlerden tanıdığı kahramanlar ve 
Türk-İslam eserlerinin minyatürleri 
bulunan "80 Binde Devr-i Alem Par-
kı", ilkbahar döneminde geniş açık 
alanıyla ziyaretçilerini bekliyor. Her 
yaş grubuna hitap etme hedefiyle 
2014'te kurulan park, her yıl yüz 
binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Park, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamındaki 
kısıtlamalar ve "kontrollü sosyal ha-
yat" uygulamaları nedeniyle geçen 
yıl ziyaretçi sayısı düşse de geniş ve 
açık alanı ile dışarıda vakit geçirmek 
isteyenlere uygun ortam sunuyor.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, açık alana kurulu parkın 
özellikleri ile Türkiye'de özel bir ko-
numu bulunduğunu belirtti. Parkın 
öneminin herkesin eve kapanığı bir 
ortamda daha da arttığını ifade eden 
Kavuş, şunları kaydetti: "Çocukların 
dışarı çıkmak için kısıtlı zamanları 
var. Dar bir zaman diliminde geniş 
ve açık alanıyla sosyal mesafeyi ih-

lal etmeden rahatça gezilecek bir 
mekana sahibiz. Daha büyük park-
lar Türkiye'de var ancak Türkiye'de 
bu özelliklere sahip başka park yok. 
Salgının etkilerinden biraz daha kur-
tulmak, eğlenerek öğrenmek ve de 
güzel vakit geçirmek için park son 
derece uygun bir yer. "

Parkın en önemli ziyaretçi gru-
bunun öğrenciler olduğuna dikkati 
çeken Kavuş, "Buranın ortalama zi-

yaretçi sayısı 250 bin civarında. Geç-
tiğimiz yıl bu rakam yüzde 40'lara 
kadar düştü. Park, hem büyüklerin 
hem de küçüklerin sosyal mesafeye 
uygun olarak vakit geçirebilecekleri 
nadide alanlardan bir tanesi." diye 
konuştu.

‘BEKLENTİLERİMİZİN DE ÜSTÜNE 
ÇIKMIŞ ÇOK GÜZEL BİR PARK’
Kocaeli'nden Konya'ya öğrenci 

olan çocukları için gelen Sevim Hız-

lısoy, parkın büyük emek verilmiş, 
çok güzel bir yer olduğunu söyledi. 
Konya'ya gelmeden önce gezilecek 
yerleri araştırdıklarını ifade eden 
Hızlısoy, "Parkı gelmeden önce araş-
tırdık. Beklenti içine girmiştik ancak 
burası beklentilerimizin de üstüne 
çıkmış çok güzel bir park. Sadece 
çocukların görebileceği bir yer ola-
cağını düşündüm ama minyatürle-
rin de bulunmasıyla yetişkinlere de 
hitap eden bir mekan haline gelmiş." 
diye konuştu.

Zeki Hızlısoy ise parkın her kesi-
me uygun olarak, çok kapsamlı ya-
pısıyla kendilerini şaşırttığına dikkati 
çekti. Parkın üç bölümlü yapısıyla, 
daha önce gördüğü parklardan ayrıl-
dığını anlatan Hızlısoy, "Parkta sade-
ce masal dünyası kahramanlarının 
yer aldığını ve çocuklara hitap etti-
ğini düşündüm. Burada tarih öncesi 
canlılar, masal dünyası kahraman-
ları ve minyatürler bulunuyor. Bu 
durum parkın her kesime hitap et-
mesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.
n AA

Aksay: Kira fiyatlarındaki artış 
enflasyon oranının da üstüne çıktı

Hakaret davası Kur'an kursuna 
bin liralık bağışla çözüldü

Piyasadaki kira rayiç değerle-
rindeki artış oranının, enflasyon-
dan yüksek seviyede gerçekleştiği 
açıklandı. Kira artışlarında dikkate 
alınan tüketici fiyat endeksindeki 
son on iki aylık ortalama değişi-
minin yüzde 16,19 olduğunu be-
lirten Kerem Nükte Gayrimenkul 
Müdürü Hasan Aksay, “Türkiye 
genelinde kira fiyat ortalaması 
son bir yılda metrekare başına 
8,2-TL’den 10,13-TL’ye çıkarak 
yüzde 23,5 seviyesinde artış gös-
terdi. Kira artışlarında dikkate 
alınan tüketici fiyat endeksindeki 
son on iki aylık ortalama değişimi 
ise yüzde 16,19 ile sınırlı kaldı. 
Eski kiracılar için avantaj olan bu 
durum, yeni kiralık daire arayan-
lar için ise bütçeleri oldukça zor-
luyor” dedi.

‘KONUT ARZI, DEPREM
 RİSKİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM’

Özellikle yeni dairelerde kira 
değer artışının çok daha yük-
sek olduğunu ifade eden Aksay 
“Deprem başta olmak üzere yeni 
konut arzında yaşanan durgun-
luk, kentsel dönüşüm, ailelere 

uygun kiralık dairelerin fiyatları-
nı artırmada etkili oluyor. Bunun 
yanı sıra özellikle uzaktan eğitim 
nedeniyle üniversite öğrencileri-
ne yönelik kiraya verilen evlerin 
fiyatlarında ise ciddi düşüşler söz 
konusu” dedi.

‘ARTIŞLARDA YASAL 
DÜZENLEMEYE GÖRE 
HAREKET EDİLMELİ’

Eski kiracılar tarafından uzun 
süredir oturulan taşınmazların, 
bazı bölgelerde emsal kira değer-
lerinin çok altında kaldığını belir-
ten Aksay “Artışlar için öncelikle 
kontrattaki yazılı artış onanına 
bakılmalı. Kira sözleşmelerinde 
yapılacak artış bir önceki yılın 
TÜFE ortalaması ile de sınırlandı-
rıldığı unutulmamalı” diye konuş-
tu. n BÜŞRA GÜLTAŞ

Konya’da tartıştığı kişinin ken-
disine hakaret etmesi nedeniyle 
şikayetçi olan A.İ., suçun uzlaştır-
ma kapsamında olması nedeniyle 
A.P.’yi Kur'an kursuna bin lira ba-
ğış yapması karşılığında şikayetin-
den vazgeçti. Edinilen bilgiye göre, 
müşteki A.İ., tartıştığı A.P.'nin 
kendisine hareket etmesi nede-
niyle şikayetçi oldu. A.P. hakkında 
soruşturma başlatılırken, suçun 
uzlaştırma kapsamında olması ne-
deniyle taraflar Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna 
gönderildi. Taraflar arasında uz-
laştırma yapmakla görevlendirilen 
uzlaştırmacı Y.Ş.’ nin taraflarla 
yaptığı müzakere neticesinde, 
müşteki A.İ., şüpheli A.P.’den Ka-
ratay Müftülüğüne bağlı Karatay 
Bedir Kız Kur'an Kursuna bin lira 

bağış yapması şartıyla uzlaşabile-
ceğini belirtti. Şüphelinin de bağışı 
kabul etmesi üzerine taraflar ara-
sında uzlaştırma gerçekleştirildi. 
Uzlaştırma sonucunda şüpheli yar-
gılanıp ceza almaktan kurtulurken, 
müştekinin yaşamış olduğu mağ-
duriyetin kısa sürede giderilmesi 
sağlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ramazan Solmaz konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, taraflar ara-
sında karşılıklı uzlaşı ile toplumsal 
barışın korunmasına katkı sağlan-
dığını ve uzlaştırmanın amacına 
ulaştığını belirterek, yapılan çalış-
malarda emeği geçen herkese te-
şekkürlerini ilettiğini kaydetti.n İHA



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 döneminde-
ki 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 işlevle-
rini üstlendiğini söyledi. Bir vesile ile 
Konya’dan ayrılmak zorunda kaldı-
ğını belirten ancak Konya’dan hiçbir 
zaman kopmadığını belirten Eravcı, 
Konya’yı Anadolu’nun kalbi olarak 
tanımlıyor. 

Osmanlı coğrafyasını gezen 
İngiliz seyyahları üzerine kapsamlı 
çalışmalar yaptınız. Bu seyyahla-
rın genel özellikleri ve stratejik gö-
revleri hakkında neler anlatırsınız?

Avrupa’da Türk İmajı adlı ça-
lışmamız, aslında “Tarihsel süreçte 
İngiltere’de Türk İmajı,” adlı çalış-
madır. Bu çalışma bu alanda yapı-
lan ilk çalışmalardan biridir. Daha 
sonra aynı yöntem kullanılarak ve 
çeşitli kaynaklar ışığında konu farklı 
perspektiften ele alındı ise de bu ça-
lışma, alanın ve türünün ilk çalışma-
larından biridir. Böyle bir orijinalliği 
vardır. Kitapta da ifade ettiğim gibi, 
Avrupa Birliği içine girmek isteyen 
bir Türkiye’nin AB içinde bir parça-
yı oluşturan İngiltere halkı tarihsel 
zihninde ne anlam ifade eder? Bu 
teşebbüs rasyonel mi veya gayri 
rasyonel mi sorusuna cevap aradık. 
16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar böl-
geye gelen seyyahların hatıratları bu 
çalışmanın en önemli kaynaklarıdır. 
Bu seyyahlar tercih edilirken kuşku-
suz onların görevleri, çalışma esas-
ları, misyonları ve aktarım boyutları 
göz önüne alınarak tercih edilmiştir. 
Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin psikolojisi 
çerçevesinde konu ele alınmaya ça-
lışılmıştır.

Batılı seyyahların, devletle-
rinin faal oldukları coğrafyalarda 
sosyal hayata, politik düşüncelere 
ve dini yapılara tesiri hakkında tes-
pitleriniz oldu mu?

Kuşkusuz bu seyyahların en 
fazla ilgi duydukları konu sosyal 
hayattır. Gözlemledikleri yerlerdeki 
toplumun sosyal hayatının ilginç 
gelmesine bağlı olarak konuya ilgi 
duymuşlardır. Bu bağlamda gayri 
Müslimlerin sosyal hayatı ve dini 
yapıları öne çıkmaktadır. Bu seyya-
hın kiminle neden ve nasıl ilişki kur-
duğuna bağlı olarak değişmektedir. 
Konsolosluk görevlileri, elçiler ve 
başlangıçta İmparator temsilcileri 
ise Osmanlı siyasetinde zaman za-
man belirleyici olmuşlardır. Haçova 
Meydan muharebesinden başlaya-
rak 19. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı 
siyasetini belirleyen İstanbul ve İzmir 
gibi yerlerde yaşayan İngiliz temsilci-
leri söz konusudur.

Osmanlı dönemindeki seyyah 
etkilerini Selçuklu döneminde de 
görmek mümkün mü?

Avrupalı seyyahların doğuya 
ilgileri ilkin Marcopolo ile başlıyor 
ancak bunların kesafet kazanması 
Haçlı seferleri ve sonrasında hız 
kazanmıştır. Bunlarda teo-politik 

boyutu olan gezginlerdir. Onun için 
seyyahların doğuya dönük siste-
matik arayışları 16 yüzyıl sonrasıdır. 
Selçuklu dönemi ise daha çok böl-
gedeki Gregoryen Kilisesi, Katolik 
kilisesi kalıntıları üzerinden bir temas 
ve algı söz konusudur.

Selçuklu da ve Osmanlı da 
devlete güç kaybettiren, hatta yı-
kılış süreçlerini tetikleyen iç isyan-
ların gelişiminde batılı seyyahların 
etkisi var mı?

Selçuklu dönemindeki iç isyan-
larda bölgede yer alan gayri Sünni 
unsurlar ve gayri Müslim toplulukla-
rının siyasi ve dini liderlerini; Osman-
lı döneminde ise İstanbul’da sık sık 
baş gösteren, Yeniçeri, Sipahi, Ule-
ma ve esnaf ayaklanmalarında Avru-
palı devlet temsilcilerinin şu veya bu 
şekilde yer aldıkları, el altından kaosu 
teşvik ettikleri tarihi kaynaklarda satır 
aralarında yer almaktadır. Galata, 
Beyoğlu’daki temsilciler ile Topkapı 
Sarayı ve Yıldız Sarayı arasında gö-
rev yapan bürokratlar arasında güce 
dayalı bir ilişki ağı söz konusudur.

Osmanlı’nın yüzünü batıya 
çevirip şarkı ihmal etmekle itham 
edildiğini görüyoruz. Bu hususta 
neler söylemek istersiniz?

Bu soru kendi konteksti içinde 
doğru değildir. Osmanlılar doğu 
batı ayrımından çok tımar sistemi-
nin uygulandığı salyanesiz bölgeler 
ki Osmanlı ana hinterlandı olup 
buralarda önceleme merkez bürok-
rasisinde hangi bölgeden kimlerin 
bulunmasına göre değişmiştir. Ör-
neğin Piri Mehmet Paşa, Nevşehirli 
İbrahim paşa döneminde Konya ve 
Nevşehir çok daha fazla öncellenen 
şehirlerdir. Aynı şekilde padişah olan 
şehzade hangi şehirde ise orası da 
öncellenen şehirdir. Avrupa devlet-

leri ve doğu devletleri bağlamında 
soruluyor ise,  Osmanlı pragmatik 
bir devlet aklına sahiptir. Dolayısı ile 
konvansiyonel gücü sağlayan tek-
noloji ürünleri gelişimi nerede ise 
orayla daha sıkı ilişki içine girmiştir. 
Kuruluş ve klasik dönemde özellik-
le doğuda Osmanlıya bu unsurları 
sağlayacak güç söz konusu değildir. 

Cem Sultan hadisesi tarihin 
akışını nasıl etkiledi?

Cem Sultan hadisesinden zi-
yade Statükocular ve Yenilikçiler 
arasındaki mücadelede kader Cem 
Sultanı statükocu ve Anadolulu ta-
raftarlar arasına soktu. Ancak Cem 
Sultan Anadolu’daki bu grubun söz-
lerinde ve eylemlerinde sabit olma-
dıklarını yaşayarak anlamış olmalı 
ki, söz ve özü doğru diyerek Frenk 
Süleyman’ın iletişime geçtiği Papa, 
Macar ve Şövalyelerle işbirliği yapıp 
İstanbul’da kontrolü ele geçirmeyi 
düşündü. Vakıa-ı Cem Sultan adlı 
eserde bunun da böyle gerçekleş-
mediği ve Cem’in duygusal yönüne 
ağırlık verilir.

Kitap çalışmalarınızdan bah-
setmek ister misiniz?

Osmanlı-Safavi Conflic , MTV, 
İstanbul 2011

Saruhanoğulları, Manisa 1999
Dal Mehmet Çelebi ve Şecaat-

name, MVT, İstanbul 2008
Avrupada Türk İmajı, Çizgi, 

Konya 2010
Gelibolulu Mustafa Ali ve Nus-

retname, TTK, Ankara 2014
Özdemiroğlu Osman Paşa, Ak-

çağ Yayınevi, Ankara 20018
Tarih Öğretmeni El Kitabı, Ak-

çağ Yayınevi, Ankara 2017
Suriye, Tarih, Siyaset ve Dış Po-

litika, TTK, Ankara 2019
Yayına hazırladığım kitaplar ve 

yayın evlerinden de anlaşıldığı gibi 
Kafkasya ve Osmanlı-İran çatışma-
sına dair iki önemli ana kaynağı ve 
iki inceleme eseri alana kazandırdık. 
Ayrıca İngiliz Seyyahlar ve İngilte-
re-Osmanlı İlişkileri bağlamında 
da Avrupa’da Türk İmajı önemli 
çalışmadır. Güncel konjonktürel 
çalışmalar bağlamında ise diğer iki 
eserimiz öne çıkmaktadır. Bütün 
tarih öğretmenlerinin el kitabı olarak 
kullanması içinde “Tarih Öğretmeni 
El Kitabı” önemli derli toplu bir ça-
lışmadır. Ayrıca bu Kamu Personel 
sınavları içinde yardımcı kaynak bir 
çalışmadır.

Selçuklu’nun tarih sahnesin-
den çekilmesi sırasında Karama-
noğlu’nun aldığı pozisyon ile ilgili 
neler anlatmak istersiniz?

Karamanoğulları Anadolu Sel-
çukluların mirasçısıdır. Özellikle Ka-
ramanoğlu Alaeddin Ali Bey bunu 
iyi kullanmıştır. Öyle ki Selçuklu 
mirasını korumak için Mevleviliği 
siyasi hedefleri doğrultusunda kul-
lanarak Osmanlılara karşı oluşan 
blokta diğer beyliklerin yer almasını 
sağlamışlardır.

Ortadoğu coğrafyasının tarih-
sel kaderi hakkında anlatılacak 
çok şey olmalı. Osmanlı’nın yıkılı-
şından sonra İslam coğrafyası, bil-
hassa Türkiye’nin etrafı yapılandı-
rılırken, sınırlar yeniden çizilirken 
oyun kurucuların stratejik planları 
hakkında tespitleriniz var mı?

Osmanlı sonrasında Ortado-
ğu’da uydu veya cetvelle sınırları 
çizilen ve manda yönetimi tahsis 
ettikleri devletçikler ortaya çıkmıştır. 
Emperyalist güçler Ortadoğu’nun 
jeopolitiğini bu şekilde kendi hedef-
leri doğrultusunda kullanmışlardır. 
Bu hedefler, Ortadoğu’da enerji 

merkezli maket devletler ve İsrail 
devletinin oluşturulmasıdır. Bunu da 
Ortadoğu’nun etnik, mezhep ve din 
farklıları üzerinden çatışma alanları 
oluşturarak bölgede egemen unsur 
olmalarını sağlamışlardır.

Yüz yıldır bir terör örgütü 
üzerinden Türkiye’de “Kürtçülük 
hareketi” geliştirmeye çalışan ba-
tılı zihniyetlerin taktikleri hakkında 
neler anlatabilirsiniz?

Dünya Savaşı sonrası ortaya 
çıkan Batı yanlı, hatta Batı merkezli 
şehir devletleri bir ölçüde bölgenin 
enerji kaynaklarını kullanma nokta-
sında ve Batının Ortadoğu’da çıkar-
larını sağlama bağlamında önemli 
işlev üstlenmiştir. Fakat soğuk savaş 
sonrası Türkiye ve İran gibi bölge-
sel devletlerin tarihsel ve kültürel 
bağlamda bölgeye ilgi duymalarıyla 
emperyal güçler İsrail’in güvenliği 
için bir arayış içine girmiştir. PKK 
ve Kürtçülük hareketi de emperyal 
devletlerin taşeronu olarak İsrail’in 
güvenliğini sağlamaya dönük dış 
destekli bir harekettir.

Türkiye’nin son yıllarda izle-
diği Ortadoğu politikası ve Akde-
niz’de Libya anlaşmasıyla baş-
lattığı Mavi Vatan planıyla ilgili 
değerlendirmeniz nedir?

Türkiye’nin Ortadoğu politika-
sının doğru boyutları elbette vardır. 
Ancak bu politika daha çok impa-
ratorluk neo Osmanlıcılık imajı ile 
şekillendi. Hâlbuki Arap dünyasının 
Osmanlıya bakışı şimdiye kadar 
Oryantalist bir bakış açısı ile şekillen-
mişti. Bundan dolayı Ortadoğu poli-
tikasını rasyonel bir zemine çekmek 
gerekir. Buradan AK Parti öncesi 
Türkiye’nin dış politikası anlaşılma-
sın. O da Ortadoğu’ya sırtını dönen 
bir anlayıştı. Ortadoğu Politikasını 

tarihsel algıdan çıkararak ve ağabey 
anlayışını bırakarak bugünün Orta-
doğu’sunun jeopolitiği üzerinden 
strateji geliştirmek gereklidir.

Karabağ’ın Ermeni işgalciler-
den temizlenip Azerbaycan kont-
rolüne girmesinden sonra oluşan 
stratejiyi nasıl okumak lâzım? 
Yeni durum Türkiye’nin Asya’daki 
Türk Cumhuriyetleriyle bağlantısı-
na ne gibi katkılar verecek?

Güney Kafkasya jeopolitiği ve 
buranın kesişim noktası Karabağ 
Türkiye’nin Orta Asya girişi için gi-
riş kapısı mahiyetindedir. Tarihsel 
olarak da Azerbaycan Türk Yurdu 
olan Karabağ’ının tekrar Azerbaycan 
topraklarına katılması, psikolojik, 
stratejik ayrıca Türk birliği bağlamın-
da yeni bir anlam ifade eder. 

Kıbrıs ve Girit üzerine konuşu-
lacak çok şeyler olmalı. İngiltere 
ve Amerika’nın planlarını okumak 
mümkün mü?

Kıbrıs ve Girit meselesi veya 
Doğu Akdeniz krizi Ortadoğu kriz 
alanlarından ve enerji kaynakları ve 
koridorlarından ayrı düşünülmeme-
lidir. Üç tarafı denizlerle çevirili ülke 
olan ve en uzun deniz münhasır 
sınırı olan Türkiye’nin dünya tarihini 
belirleyecek enerji kaynakları ve ko-
ridorlarından mahrum bırakmaktır. 
Bunu da İsrail, Körfez ülkeleri ve 
Yunanistan üzerinden yapmaya ça-
lışmaktadır.

Görevleriniz sebebiyle Kon-
ya’dan uzun zamandır ayrı bulunu-
yorsunuz. Memleketle ilişkileriniz, 
nasıl sürdürüyorsunuz?

1994-2010 yılları arasında eği-
tim ve görev icabı Konya’dan ayrı 
düştüm. Ancak hiç bir zaman Kon-
ya’dan kopmadım. Özellikle 2010 
yılında Karamanoğlu Mehmed Bey 
Üniversitesi ve sonrası Ankara Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesinde ça-
lıştığım süreçte Konya ile olan her 
alanda bağımı daha güçlendirdim. 
Öyle ki Konya’ya dair ilmi ve kültü-
rel faaliyetlerin her bir aşamasında 
yer aldım. Özellikle yerel basında 
köşe yazarlığı, STK’larda kültürel 
faaliyetler ve Konya Ansiklopedisinin 
hazırlaması gibi alanlarda çalışmalar 
yaptım.

Yaşadığınız şehirlerden ba-
karak bir Konya değerlendirmesi 
yapar mısınız?

Konya hem coğrafi konum 
olarak hem de gönül dünyası bağ-
lamında Anadolu’nun kalbidir. 
İçerisinde evrensel değerlere sahip 
İnsanlığa ışık tutan Hz. Mevlana gibi 
bir Hak dostu vardır. Şehir yapılan-
ması ve toplumsal yapı bağlamında 
ise içine kapanık dünyaya açık olma-
yan bir imajı ve yüzü söz konusudur. 
Güncel ulaşım ve iletişim araçları bu 
yolda biraz mesafe almasını sağla-
mış ise de bu yolda daha çok mesa-
fe alınması gerekmektedir.

‘Konya’dan hiç kopmadım’
Görevi nedeniyle Konya’dan ayrı kalan ancak Konya’dan hiç kopmadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Eravcı, “Konya hem coğrafi konum olarak hem de 
gönül dünyası bağlamında Anadolu’nun kalbidir. İçerisinde evrensel değerlere sahip İnsanlığa ışık tutan Hz. Mevlana gibi bir Hak dostu vardır” dedi
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Biz Konya Postasında spor mu-
habiri iken o Merhaba’ya başladı. 
Hoşsohbet bir arkadaştı ama meslekte 
fazla durmadı. Sporun hemen hemen 
her dalına dair hem bilgi sahibiydi hem 
de çevresi vardı. Meğer ilkokuldan 
itibaren stadın müdavimi, hatta masa 
tenisinde Türkiye üçüncüsüymüş. 
Gazetecilikten ayrıldıktan sonra sözleri 
ona ait şarkıları dinleme başladık. Bir 
özelliğinin güfte yazarlığı olduğunu 
da böylece öğrenmiştik. Konyaspor 
Türkiye Kupası şampiyonluğuna 
koşarken stadyumda onun yazdığı 
marş çalınıyordu. Eserlerinden bazıla-
rı TRT repertuarına da alınan Züveyir 
Durmaz’la hem hayatını hem de mü-
ziğin ahvalini konuştuk.

  Nerede ve ne zaman dünyaya 
geldiniz?

Memur bir baba ve ev hanımı bir 
annenin ilk çocuğu olarak 1964 yılında 
Konya’da doğmuşum.

Eğitim hayatınız hangi okullarda 
geçti?

İlkokulu; 19 Mayıs İlkokulu’nda, 
Ortaokulu; Karma Ortaokulu’nda, Lise-
yi ise; Teknik Lise’de okudum.

Yükseköğrenimi nerede yaptı-
nız?

Yükseköğrenimimi Selçuk Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi’nde ta-
mamladım.

Askerlik görevinizi ne zaman ne-
rede yaptınız?

Askerlik görevimi, gıda kontrol 
subayı olarak Gaziemir Hava Teknik 
Okullar Komutanlığı’nda 1992-1994 
yılları arasında yaptım.

Peki evlilik… Ne zaman evlen-
diniz?

1999 yılında evlendim. Geçen 
süreçte eşimde emekli oldu. Oğlumuz 
ODTÜ’de, kızımız Diltaş Lisesi’nde eği-
tim hayatlarını sürdürüyor.

Biz sizinle Merhaba gazetesinde 
spor muhabiri olduğunuz dönemde 
tanıştık. Mesleğe epey zaman emek 
vermenize rağmen neden devam 
etmediniz?

Veteriner Fakültesini uzatacağımız 
kesinleşince, hem para kazanalım, 
hem de bir hava değiştirelim diye ga-
zeteye başladık. Bir süre spor muha-
birliği yapıp bıraktım. Şartlar istediği-
miz gibi gelişse devam ederdik.

Gazetecilikten sonra mesleki 
tercihiniz ne yönde oldu?

Gazete günlerinden sonra okulu-
muzu bitirip mesleğe atıldık. İzmir’de 
küçükbaş hayvan kliniği, Konya’da 
Yem Fabrikası maceralarından sonra 
Veteriner Hekimliğe ‘elveda’ dedik. 
Kombassan Holding’de iki yıl çalış-
tıktan sonra Konya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü Muhasebe Servisi 
Memuru olarak emekli oldum.

Bilhassa her cumartesi pazarı 
stadyumda birlikte geçirmemize 
rağmen o yıllarda sizin şairlik ve 

müzisyen yönünüzü bilmiyorduk. Ne 
zaman şiir yazmaya başladınız?

Şiir yazmaya lise yıllarında baş-
ladım. Rahmetli babamın çok güzel 
sesi vardı. Türk Sanat Müziği şarkı-
ları çocukluğumdan beri evimizden 
eksik olmazdı. Müzik aşkı içimize 
öyle işlemişti. Zamanla sözler yazdık, 
yalnızca kendim dinleyeyim diyerek. 
Hiç bir iddiam olmadan duygularımı 
şarkı olarak Konya’mızın güzide ses 
sanatkârlarına okuttum. Buradan o 
kardeşlerime minnettarlığımı ve şük-
ranlarımı bir kez daha sunuyorum. 
Sağ olsunlar, var olsunlar. Üzüntüm 
ise yeteneklerine, güzel seslerine ve 
yorumlarına karşı maalesef hak ettik-
leri yerde değiller.

Müzik eğitimi aldınız mı?
Hayır, müzik eğitimi almadım, 

alamazdım da. Çünkü yeteneğim yok 
maalesef. Güfte yazmış olmakla ken-
dime müzisyen diyemem. TRT reper-
tuarına giren güfteleriniz olduğunu da 
biliyorum. Kaç güfteniz bestelendi? 
TRT repertuarında 4 şarkı sözüm var. 
35 sözüm ise bestelendi, çeşitli ses 
sanatçıları yorumladı.

Sizin bestekârlık yönünüz de var 
mı?

Ben bazı sözlerimi âcizane içim-
den geldiği gibi okudum. Daha ziyade 
çok yetenekli müzisyen kardeşlerim 
çalıp söylediler.

Eserleriniz üzerinde başka 
bestekârlar da çalıştı mı?

Sözlerimi; Cengiz Coşkuner, Os-
man Ülkü, Atilla Atasoy, Sadettin Çe-
vik, Ömer Altunbaş, Süleyman Girişit, 
Okan Akdeniz, Can Sanibelli ve Nevzat 
Göl gibi kıymetli bestekârlarımız beste-
ledi. Ayrıca kardeş ülke Azerbaycan’dan 
da; Asef Sefixanlı, Ulvi Eliyev ve Hikmet 
Aslanov gibi bestekârlarımız sözlerimi 
besteleyip, okudular.

Hangi ses sanatçıları sizin eser-
lerinizi okudu?

Şarkılarımı okuyan ses sanatçı-
larımız; Serap Mutlu Albulut, Fatma 
Arslanoğlu, Atilla Atasoy, Arzu Ece, 
Aslan Yardım ve Özgür Yedievli gibi 
isimlerdir.

Eserlerinizin kitle iletişim araç-
larında dinlemek mümkün mü?

Evet. Dijidal çağdayız. Benim 
şarkılarımı da; Youtube, Dailmotion, 
Facebook ve Instagram gibi sosyal ka-
nallarında dinlemek mümkündür.

Eserlerinizdeki duyguların olu-
şum hikâyesi var mı?

Bugüne kadar bin kadar söz yaz-
mışım. Mutlaka hikâyesi olan var. 
Bunun yanı sıra günlük olaylardan 
etkilenip yazdıklarımız da var. Arkadaş-
larımızın istekleriyle ısmarlama yazdık-
larımız da oldu.

Konyaspor’a bir marş yazdınız 
ve hakikaten sözlerinde olduğu gibi 
bu marşın akabinde iki kupa geldi. 
Marşın yazılma öyküsünü dinleyebi-

lir miyiz? 
Hem kendi şarkılarımızı yapalım, 

hem reklam müzikleri hazırlayalım diye 
Hazım Uluşahin İş Merkezi’nde bir ses 
kayıt stüdyosu açmıştık. Fakat iki sene 
dayanabildik. Kendi şarkılarımızı bu-
rada seslendirdik. Çeşitli sektörlerdeki 
firmalara da reklam müzikleri hazırla-
dık. Ekonomik nedenlerden dolayı iki 
senenin sonunda kapatmak zorunda 
kaldık. Tam bu günlerde basın men-
subu kuzenim Tolga Durmaz; “Abi sen 
nasıl Konyasporlusun ve Konyalısın? 
‘Bu takıma bir marş yapman lazım’ 
dedi” Haklısın dedim ve şu mısraları 
yazdım:

Yalan dünya, gerçek rüya,
Gönlümüzü alan Hülya,
Rakiplere korku Konya,
Yeşil Beyaz Torku Konya.

Anadolu Hükümdarı,
Dar ediyor sahaları,
Getir Kartal Kupaları,
Yeşil Beyaz Torku Konya.
Ruhumdan gelen sesle ben oku-

dum, stüdyodaki müzisyen arkadaş-
larımız çaldı. Neredeyse sahnelerde 
doğan, babası da piyanist Erman 
Uluçay’ın oğlu sevgili piyanist kar-
deşim Orhan Uluçay marşımızı çok 
güzel seslendirdi. Stadyumda çalındı, 
söylendi. Konyaspor’da bizi kırmadı 
Türkiye Kupasını getirdi.

Lise, üniversite yıllarında Alaaddin 
düğün salonunda (torrance) garson-
luk yapıp okul masraflarımızı çıkarırdık 
müzisyenlerle de samimiyetimiz vardı. 
O zaman ki müzisyenlerden Erman 
Uluçay’ın oğlu Orhan Uluçay kardeşim 
sadece Konyaspor marşı değil ‘Konya 
Rüyası’ adlı şarkımı ‘Sıra Canımda’ ve 
‘Başkasıyla Evlendin’ adlı çalışmalarımı 
da çok güzel sesiyle ve dokunaklı yo-
rumuyla seslendirdi. Kendisine min-
nettarım.

Şairlikle güfte yazarlığı arasın-
daki ilinti nedir?

Bin civarında söz yazmış olma-
ma rağmen kendimi hiçbir zaman 
şair olarak görmedim. Ben şarkı sözü 
yazdım. Bu konudaki bir gayretimi 
de anlatayım. Sözlerimi şarkı olarak 
dinlemek istedim ve Konya’da efsane 
bestekâr Âşık Salihi abiyi görev yaptı-
ğı bankada ziyaret ettim. Benimle çok 

ilgilendi, Nalçacı’da lojmana davet etti. 
Şiirlerimi beğendi; “kardeşim yalnız 
benim şarkılarımın sözleri de benim 
ama istersen bestekâr arkadaşlarıma 
vereyim” dedi. Ben de teşekkür ettim; 
“Gerek yok abi” dedim. ‘Ankara’ isimli 
kasetini imzalayıp hediye etti. Kendisi-
ne ve sevgili eşine sağlıklı mutlu ömür-
ler diliyorum.

Güftekâr bestekâr münasebetle-
ri nasıl sağlanıyor?

(Gülerek başlıyor) Ben şarkı söz-
lerimi ‘Müzik-Magazin’ isimli dergiye 
gönderiyordum. ‘Mümkün Olsay-
dı’ adlı şarkı sözümü aynı zamanda 
edebiyatçı olan ve Müzeyyen Senar-
lara çalan ünlü kemani bestekârımız 
Osman Ünlü bestelemiş. Eniştem 
bu şarkıyı TRT Radyosu’nda Serap 
Mutlu Akbulut’tan dinlemiş ve söz ya-
zarı olarak benim adımı duyunca çok 
sevinmiş. Ben bu şarkıyı yıllar sonra 
TRT sanatçısı Fatma Arslanoğlu hanı-
mefendi seslendirince dinledim. Serap 
Mutlu Akbulut’un okuduğu şarkımı 
maalesef hala dinleyemedim. O dergi-
de yayınlanan bir diğer şarkı sözümü 
virtüöz gitaristimiz Cengiz Coşkuner 
bestelemiş. ‘Beni Sen Çağırdın’ isimli 
bu şarkıyı Aslan Yardım ve Arzu Ece 
okudu. Hatta Arzu Ece kasetini bu 
isimle çıkardı. Yani çoğu zaman söz-
lerimizin bestelendiğini radyoda dinle-
yince öğrenebiliyoruz.

Telif yasası bu hakları korumada 
kâfi gelmiyor mu?

İki kez hırsızlığa kurban gidip, üç 
kez bestelenip söylenen; ‘Veda Etme-
ye Geldim’ adlı çalışmam ‘Müzik-Ma-
gazin Dergisi’, tarafından düzenlenen 
şarkı sözü yarışmasında üçüncülük 
ödülü kazandırdı. Dergide yayınlandı. 
Yıl 1984, o zaman 20 yaşındaydım. 
18 yaşında yazmıştım o sözü. Oradan 
bir bayan bu sözleri alıp kendi ismiyle 
Atilla Atasoy’a veriyor. O da beğenip 
besteleyip okuyor. İlk dinledim, be-
nim sözüm diye sevindim. Kaseti al-
dım, başka bir isim. Tabi dergi yayını 
ve daha öncesinden noter tasdikim 
olduğu için daha sonraki kasetlere 
benim adım yazıldı. Aynı sözler, Özgür 
Yedievli isimli aranjör sanatçımızın al-
bümünde de; Ümit Çiçekleri (elveda) 
ismiyle başka bir şarkı olarak ikinci kez 
çalındı. Biri benim sözlerimi kendi sözü 

diye getirmiş. Sonra ben aynı delilleri 
sundum özür dilediler. Mahkemeye 
versem ikisini de kazanırdım ama ge-
rek görmedim. 2 yıl öncede Azerbay-
canlı bestekâr solist Ulvi Eliyev aynı 
şiiri üçüncü kez besteledi bu benim 
için büyük mutluluktur. 

Sözün bu noktasında geriye döne-
lim. Aslında sporcuydunuz, değil mi?

İlkokul yıllarında çok yetenekli 
bir sporcuydum. Maalesef maymun 
iştahım yeteneğimin önüne geçti. 
Dördüncü sınıfta okulun atletizm 
takımında, voleybol takımında yer 
alıyordum. Hatta Masa Tenisi’nde Tür-
kiye Şampiyonası’nda üçüncü oldum. 
Konya’dan milli takım yetiştirme kam-
pına ismen dört kişi davet edilmiştik. 
Sinop’ta 20 günlük bir kamp olacaktı. 
Ankara’ya sabah 4 otobüsüyle gidip 
Sinop’a geçecektik. Biz otobüsü kaçır-
dık, arkadaşlarım gitti. Çok üzülmüş-
tüm. Sinop’tan antrenörüm Mehmet 
Emin Sayan babama telefon açıp 
mutlaka gelmemi istemiş, ertesi sabah 
Ankara’ya gittik. Oradan Sinop otobü-
süne ilk koltuğa bindirdi babam. Böy-
lece kamptan geri kalmadık. Malatyalı 
Serdar ve Çiğdem Marasalı isimli iki 
kardeş ben ve Selda Doğan.

Selda Doğan Konya’nın Masa 
Tenisindeki marka isimlerinden biri 
olmuştu, sizin de dereceniz var mıy-
dı?

Ben ilkokullar Türkiye Şampiyo-
nası’ nda üçüncü olduğumda Müm-
taz Koru İlkokulu’ndan Çiğdem ve 
Selda’da Türkiye Şampiyonu olmuş-
lardı. O dörtlüden sporu bırakmayan 
Selda Doğan yıllarca milli takımda yer 
aldı, gururumuz oldu. Selda o zaman-
lar cimnastik de yapıyordu. Katıldığı-
mız turnuvalara giderken otobüslerde 
taklalar atardı. Masa Tenisini bıraktı-
ğımda Emin abi belediyeye babama 
gelmiş. Rıza abi bu çocukta büyük 
istikbal var diye. Babam, Emin buyur 
‘Eti senin kemiği benim’ sen bıraktırma 
demiş. O zamanlar çalıştığımız hocala-
rımız antrenörlerimiz inanılmaz insan-
lardı. Hepsine minnettarım isimlerini 
anmak istiyorum. Sevgili öğretmenle-
rim; Osman Gündem, Mehmet Emin 
Sayan, Necati Yeğenoğlu, Seçil Kutay, 
Hatay Sarkanat, futbol okulundan soy 
ismini hatırlayamadığım Mustafa abi. 
Tenis ajanımız merhum İsmail Serim 
her şampiyonada ilk 4’e girene mutla-
ka kitap hediye ederdi. Hayatta olanlara 
Sağlıklı mutlu ömürler diliyorum. Vefat 
edenler nur içinde yatsınlar. Hakları 
ödenmez. 

Bir dönemde seçmelerde başarılı 
görülüp futbol okuluna devam etmiş-
tim o kadrodan da başarılı spor hayat-
ları olan arkadaşlarıma selam ediyo-
rum. Hatırlayabildiklerim Salih Eken, 
Soner Demirel ve merhum kardeşim 
Seyfi Erkan.

Karma Ortaokulu’nda da Beden 
Eğitimi Öğretmenim merhum İlhami 
Coşkun’du. O zaman İdmanyurdu’nun 
santraforuydu. Hentbol kalesine bir ka-
leci geçirir bizim ortalarımızla kafa vole 
idman yapar goller atardı.

Bazı meslek gruplarının mer-
kez noktaları vardır. Sinema ve 
müziğin ülkemizdeki merkezi de 
İstanbul’dur. Konya’da yaşa-
yıp müzik yapmanın avantaj 
ve dezavantajlarını anlatır 
mısınız?

Müzik merkezlerinin 
İstanbul’da olması eskiden 
çok önemliydi. 

Şimdilerde pek 
önemi kalmadı 
bana göre. Çünkü 
müzik ölmese de 
can çekişiyor. Bi-
zim gençliğimiz-
de Unkapanı’nda 
günde yüz kaset 
çıkıyordu. Şimdi 
maalesef yeni 
yapımlar çıkmıyor artık. Meslek birlik-
lerinin halleri de içler acısı. bu konuyu 
bir masal ve bir karikatür özetliyor ko-
nuşmaya gerek yok.

Masalı anlatın da dinleyelim.
“Görme yeteneğini kaybeden ve 

yiyecek aramak için toprağı eşeleme-
ye alışık olan bir tavuk kör olmasına 
rağmen büyük bir çabayla eşelemeye 
devam ediyordu. Çalışkan bir aptal 
için bunun ne yararı vardır? Keskin 
bakışlı bir başka tavuk ayaklarını hiç 
yormadan bir kenarda bekleyip, tek bir 
eşeleme bile yapmadan başkasının ça-
lışmasının meyvesini alıyordu. Çünkü 
kör tavuk bir arpayı bulur bulmaz tetik-
teki arkadaşı yalayıp yutuyordu bunu.” 
Gotthold Ephraim Lessing Masallar’ın-
da böyle anlatır.  (1729-1781)

Eserlerinizi kitap haline getirme-
yi düşünüyor musunuz?

Şarkı sözlerimi ve az sayıda yaz-
dığım şiirlerimi bir gün kitap olarak 
bastırıp yayınlamak hayalim. Umarım 
gerçekleştirebilirim.

Yazmaya halen devam ediyor 
musunuz?

Eskiden gelen ilhamları unut-
madan yazayım diye kâğıt kalemsiz 
adım atmazdım. Evde her köşede 
kâğıt kalem olurdu. Bu günlerde akıllı 
telefonlar olduğu halde bile bazen not 
almıyorum. En son yayınlanan şarkım 
ise Azerbaycanlı bestekâr ses sanatçısı 
Hikmet Aslanov tarafından okundu.

Sohbetimizi bir eserinizi dinle-
yerek bitirelim istiyorum. Tabi baş-
kaca söyleyecekleriniz yoksa?

Son sözlerim de size olsun sev-
gili Mustafa kardeşim; bana bu rö-
portajdan bahsettiğinde önce kabul 
etmeyi düşünmemiştim. Ama birlikte 
geçirdiğimiz o güzel günler vardı ve 
dostun hatırını kırmak olmazdı. Bana 
bu imkânı verdiğin için minnettarım. 
Okurlarımıza ve en içten sevgilerimi 
saygılarımı sunuyorum. Son yazdığım 
sözlerden birini okuyalım:
Yürek mahkum
Yürüyorum, sağım solum uçurum, 
Susuyorsun, kaldı cevapsız sorum.
Nereden nereye, hazin bir durum?
Yürek mahkum, sevmek suç olmasa 
da!

İlk düğmeyi yanlış iliklemişim, 
Ömrümü hasrete sürüklemişim, 
Bir büyük yangını körüklemişim,
Yürek mahkum, sevmek suç olmasa 
da.

Bir araya gelmez gündüzle gece,
Olsa da duygular dağlardan yüce,
Şaşarsın kuzunun kurt aşkı nice!
Yürek mahkum sevmek suç olmasa 
da.

İs lam’ ın 
merhamet , 
şefkat ve sev-
gi özelliğinin, 
dünyadaki bü-
tün olumsuz-
luklara rağmen 
her yönüyle 
hatırlanması ve 
yaşanması ar-

zusunu taşıyan bir anlayışın egemen 
olduğu bir ülkedeyiz. Bu topraklarda 
ve bu toprakta yaşayanların gönülle-
rinde kökleşen samimiyet, yardım-
severlik ve cömertlik, her an kendini 
gösteriyor ve örnekler veriyor. Bu 
duygu ve alışkanlıklar, inancımızdan 
ve bu yolda iz bırakanlardan kaynak-
lanmaktadır.

Öncelikle bu şefkat ve yardım-
severlik duygularının kaynağı olan 
dinimizden ve öncü şahsiyetlerden 
söz açmak mümkündür. Ancak hem 
inancımızın hem de hürmet ettiğimiz 
kişilerin dikkat çektiği günlük hayatta 
canlı ve özellikli olmayı öne çıkarmak 
burada uygundur. Günlük hayatın 
olumlu duygularla ve verimli çaba-
larla yeşertilmesi, gerçek ve hayati bir 
konudur. Bu insanî ve dinî yönü olan 
hakikatin her kes tarafından bilinmesi-
ne karşılık günlük hayata yansıması, 
galiba biraz güç olmaktadır. 

Sözün ve görüntünün, çeşitli 
araçlarla çokça israf edildiği günü-
müzde dikkatlerin yeniden olgun 
birey ve erdemli toplum arzusuna yö-
nelmesi kaçınılmazdır. İçinde bulun-
duğumuz Ramazan günleri ve salgın 
hastalık sebebiyle yaşadığımız üzün-
tüler, uyarıcı ve teşvik edici olacaktır.

Ümitsizlik mahallesine gitme, 
ümitler vardır. 

Karanlığa doğru gitme, güneşler 
vardır.

İnancımızdan ve geleneğimizden 
aldığımız bilgilere göre günlük hayatın 
ve davranışların temel tercihleri isim-
lendirilmelidir ve bu tercihler bireyler-
de ve toplumda yaşamalıdır. Örnek 
tercihler Hz. Mevlana’dan:

Erlerin işi, açıklık ve muhabbettir. 
Alçak kişilerin işi ise hile ve haya-

sızlıktır.
Olgun kişilerin davranışı, diğer bir 

ifadeyle olgun kişilerden olmak iste-
yenlerin tavrı açık, anlaşılır ve samimi 
olmaktır. Bir diğer temel duruş ise 
yine Hz. Mevlânâ’nın ifadesinde yer 
almaktadır:

Sevgi ve incelik, insanlık vasfıdır. 
Öfke ve şehvet, hayvanlık vasfıdır.
Şeffaflık ile hile, sevgi ile öfke 

arasında nasıl bir fark vardır? Aradaki 
bu fark hangi kelimelerle söylenebilir, 
hangi ölçülerle ölçülebilir? İfade et-
mek için Mevlânâ’dan yardım alalım; 
her ikisi arasında kaç günlük yol var-
dır? İkisi arasında kaç fersah uzaklık 
vardır? Bu soruların cevabı yoktur, 
zira cevap açıktır. Zamanla ölçülecek-
se, asırlarca mesafe vardır, ölçü kilo-
metreyse rakamlar sonsuza doğru 
uzanır. Bu durumda hiçbir akıllı kişi 
hileyi ve de öfkeyi tercih edebilir mi? 

Şehvet, yani yersiz istek farklı ze-
minlerde kendisini gösterir:

Aynı şekilde dünyadaki her şeh-
vet/istek; 

İster mal ister makam ve ister 
ekmek,

Bunlardan her biri seni sarhoş 
eder; 

Sen onu elde edemeyince, seni 
mahmur eder.

Mal ve makamın etkisinde kal-
madığını, kalmayacağını düşünen ve 
kendine güvenen kişiler için, bunu 
ölçme ve değerlendirme yolu mev-
cuttur. Bunlara ulaşamadığında veya 
bunları kaybettiğinde kişinin hissettik-
leri, gerçeği açıklayacaktır:

Bu üzüntü mahmurluğu, 
O elde edemediğinle sarhoş oldu-

ğunun delilidir. 
Bütün bu dertlerden kurtulmanın 

mutlaka bir yolu ve bir bakış tarzı ol-
malıdır. Cevap Mesnevî-i Şerîf’te:

Bundan ancak zaruret ölçüsünce 
al;

Sana böylece galip ve emredici 
olmasın.

Çare ise, bu duruşla irtibatlıdır. 
Bunun adı kültürümüzde hür tabiatlı 
olmak, özgür olmaktır:

Ey oğul! Bağı çöz, özgür ol. 
Ne zamana kadar gümüşe, altına 

bağlı ka¬lacaksın.
Günlük hayatın değer kazanma-

sı; bu bilinen, ancak galiba yeterince 
hissedilmeyen tercihlerle mümkün 
olacaktır. Bu tercihlerin sağlayacağı 
büyüklüğe ve asalete bir örnek:

Yol arkadaşlarını ziyareti gerekli 
say, 

Kim olursa ister yaya ister atlı. 
Düşmanın da olsa bu ihsan, yine 

iyidir; 
Çünkü güzel davranışla nice düş-

man dost olmuştur.
Dost olmazsa kini azalır. 
Çünkü güzel davranış kine mer-

hem olur.
Bu duygularla okunup hissedi-

lebilecek bir Dîvân-ı Kebîr beytinde 
aynen Selçuklu Konya’sının ağzıyla 
şöyle diyor büyüğümüz Mevlânâ:

Ol çiçegi kim yazıda buldun
Kimseye virme hasmına virgil
Çünkü insan dünyaya düşman 

kazanmak ve düşmanlık yapmak 
için değil, birliği ve dostluğu oluştur-
mak için gelmiştir. Onun aslî özelliği 
yakınlaştırmaktır, buluşturmaktır. Bu 
yöndeki hatırlatıcı ve vurgulu bir ifade, 
Mesnevî’de Yaratıcı yönünden aktarı-
lıyor:

Sen birleştirmek için mi geldin? 
Yoksa ayır-

mak için mi 
geldin?

Elinden geldikçe ayrılığa adım 
atma. 

Benim yanımda en çirkin şey, 
ayrılıktır.

Bu buluşturucu kimliğe aile 
içinde, akrabayla arkadaş arasında 
ve toplumda ne kadar da ihtiyaç du-
yulmaktadır. Hak Teala’dan yardım 
diliyoruz.

Konuyu bu noktada başka yöne 
çevirirsek, umarım anlamsız olmaz. 
Maziyle, gelenekle ve tarihi şahsiyet-
lerle aramıza mesafe koymaya çalışan 
bir anlayış son yıllarda farklı iddia ve 
sözlerle oyalanmaktadır. Gönül kırıcı 
bu davranışlar, burada anılan gerçek 
tercihlerin göz ardı edilmesine de yer 
yer neden olmaktadır.

Konuyu elbette Mevlânâ ve dü-
şünceleri ile aramıza giren engellere 
getireceğim. Genel anlamda tarihî 
birikimimiz, ilmî ve dinî mirasımız, 
üç koldan ideolojik dindarlık, ulus-
çuluk ve modernlik adına şiddetle 

yerilirken, gerekçeler farklı ama sonuç 
aynı olmuştur. Kısa ve basit ifadeler-
le söylersek, birine göre Selçuklu ve 
Osmanlı sahih İslâm’ı yaşamamış, 
saltanatı ve keyfiliği öne çıkarmıştır. 
Diğerine göre Selçuklu ve Osmanlı, 
Türk unsuru dışlamış ve başka ulus-
ların kültürel etkisinde kalmış, yabancı 
unsurları devlet yönetiminde etkin 
hâle getirmiştir. Batıcı modernistler 
ise geleneği ve birikimi, yetersiz hatta 
utanılacak bir mazinin ürünü görmüş-
tür. İyimser bir deyişle her üç kesimin, 
bazı mensupları farklı yollardan, İslam 
sonrasına ait Anadolu medeniyetini 
gerektiğince önemsemediler. 

Batıcı modernistleri bir yana 
bırakırsak, diğer iki bakış, etkileyici 
yeni görüşlerle dinî değerlere ve millî 
özelliklere sahip çıkmaya çalışırken 
toplumu çözülmesi güçleşen bir yı-
ğın soru ve sorunlarla karşı karşıya 
bıraktılar. Son 40-50 yılda geleneksel 
din anlayışı, tasavvuf, hadislerin sıh-

hati, ulusçuluk, dinde çağdaş yorum, 
din-siyaset ilişkisi gibi konularda derdi 
ve ihtiyacı gözetmekten gittikçe uzak-
laşan tartışmalara yol açtılar. Bilginin 
İslamlaşması, İslâm’ın şehirleşmesi, 
İslamcılık, İslam devleti, Arap-İslam 
aklı, İslâmî sol vb. tanımlamalar bu 
anlatımlara örnektir.

Hz. Mevlânâ ile Anadolu insanının 
arasına engel koyan düşünce ve iddia 
sahipleri bulunduğu için bu noktalara 
değinme mecburiyeti duymaktayız. 
Gerçekte ulusların ve insanların arası-
na girebilecek her engel üzerinde titiz-
likle duran ve insan oğlunu huzura ve 
barışa davet eden Mevlânâ’nın bu tar-
tışmalarda anılması üzüntü vericidir. 

Ülkemizde bazı gönülleri buruk-
laştıran bu gibi iddiaların dayanağı 
ve geçerliliği yoktur. Yenileşmemize 
yardımcı olacağına inandığımız dü-
şünce kaynaklarımızdan vazgeçilmedi 
ve vazgeçilemeyecektir. İşaret edilen 
yönlerdeki her türlü söze ve iddialara 

açık ve seçik cevaplar her durumda 
ve her zamanda mevcuttur. Burada 
sadece ara bir değinme yapıldı, belki 
anlamlı düşer diye. Mazur görülmesi-
ni dilerim.

Hz. Mevlânâ Mesnevî’sinde zihin-
sel karmaşaya ve yersiz sorulara dair 
örnekler vermektedir. Kısaca iki örnek 
şu şekildedir: 

Saçına kır düşmüş bir adam ace-
leyle iyi bir berbere gelerek, “Ey yiğit! 
Sakalımdaki beyaz kılları temizle; yeni 
gelin aldım” dedi. O da sakalını kökten 
kesip ve önüne dökerek “Sen seç, be-
nim işim çıktı” dedi. 

Bu noktada Mevlânâ, böyle fuzuli 
derdi olanları yorumluyor: “Bunların 
başında din derdi yok.” 

Diğer örneğe gelince şöyledir: 
Biri, Zeyd’e bir sille vurdu; o da 

karşılık olarak ona saldırdı. Tokat 
vuran, “Sana bir sorum var, cevap 
ver. Sonra dilediğini yap. Kafana vur-
dum, “Şak” diye ses geldi. Bu şak 
benim elimden miydi, yoksa senin 
kafan¬dan mıydı?” Zeyd ise, “Sille-
nin acısından kurtulmadım ki bunu 
düşüneyim. Sen dertsizsin, bunu sen 
düşün. Dert sahibinin bu düşüncesi 
yoktur, ken-dine gel!” dedi.

İnanç zevkini, secde zevkini, cö-
mertlik zevkini ve kısaca din zevkini 
tatmayı anlatıp özendiren Konyalı 
Mevlânâ, gerçek dert ve aşkların sa-
hibi olmayı öğretmektedir. 

Sözün sonu Ramazan-ı Şerîfe, 
hatta her güne uygun bir nükteyle 
tamamlanmış olsun. Manadaki yeni 
doğumların ve dirilişlerin habercisi 
hareketliliktir:

Ağaç bir yerden bir yere hareket 
etseydi ne hızar derdi çekerdi ne de 
cefa yarası.

Sert kaya gibi dursalardı ne gü-
neş ışık salardı ne de mehtap.

Fırat, Dicle ve Ceyhun, deniz gibi 
yerlerinde dursaydı, ne acı olurlardı.

Hava kuyuda hapsolunca zehir 
olur; bak, gör; hava durmakla ne kay-
betti…

Hz. Peygamber Efendimizdir ör-
nek, varılacak yer Hakk’ın huzurudur. 
O zaman sıfatlarını, güzel esmasını 
hissederek yaşamak gerek diyor, Hz. 
Mevlana Dîvân-ı Kebîr’inde aynı şiirin 
devamındaki şu beyitleriyle:

Resul Ahmed’e bak, Mekke’yi 
bıraktı; ordu çekip Mekke’ye hakim 
oldu.

Mirac gecesi Burak’ın üzerin-
de yolculuk yapınca, “Bir yay kadar 
yaklaştı veya daha yakın (K.K. 53/9)” 
mertebesini elde etti.

Sıkılmazsan, dünyada yolculuk 
yapanları bir bir, ikişer, ikişer, üçer 
sayarım.

Sana azını söyledim, gerisini sen 
bil, kendi huyundan Allah’ın huyuna 
ve ahlakına yolculuk yap.

‘Müzik aşkı içimize işledi’ Türkiye’den dünyaya ışık
Konyalı güfte yazarı Züveyir Durmaz, müzik dünyasına dair önemli açıklamalar yaptı. “Müzik aşkı içimize öyle işlemişti” diyen Durmaz, “Zamanla sözler 

yazdık, yalnızca kendim dinleyeyim diyerek. Hiçbir iddiam olmadan duygularımı şarkı olarak Konya’mızın güzide ses sanatkârlarına okuttum” diye konuştu
Bir Mevlana aşığı, kıymetli isim Adnan Karaismailoğlu Yengün’de Ramaza’a Mevlana’yı anlattı. Karaismailoğlu, “Sözün ve görüntünün, çeşitli araç-

larla çokça israf edildiği günümüzde dikkatlerin yeniden olgun birey ve erdemli toplum arzusuna yönelmesi kaçınılmazdır”  dedi
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İnsan ve Medeniyet Hareketi 
geçmişinden aldığı birikim ve tec-
rübeyle geleceğin dünyasını inşa 
etmek için nitelikli çalışmalara imza 
atmayı kendine hedef ediniyor. İn-
san ve Medeniyet Hareketi, kendi 
medeniyet değerlerimizin ihyası için 
çıkmış olduğu uzun soluklu yürüyü-
şünü sürdürüyor. Kur’an-ı Kerim’in 
insanlığı kurtuluşa erdiren mesajını 
peygamber efendimizin (s.a.v) sa-
hih sünnetiyle anlama ve yaşama 
gayreti yaptığımız her faaliyetin 
ana fikrini oluşturuyor. Geleceğin 
dünyasının inşa edilmesinde bizim 
medeniyet değerlerimizin başrolde 
olmasını istiyorsak ahlaki, siyasi, 
ekonomik, stratejik ve düşünsel an-
lamda bir tasavvur ortaya koyup bu 
tasavvurun neşet etmesi için gayret 
etmemiz gerektiğini düşünüyor. Bu 
anlamda İnsan ve Medeniyet Hare-
keti Konya’da yoğun bir faaliyet sü-
reci devam ettiriyor.  İnsan ve Mede-
niyet Hareketi Konya Şube Başkanı 
Mustafa Ekrem Doğan faaliyetleri 
hakkında açıklamalarda bulundu. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

Aslen Erzincanlıyım ama Konya 
Merkez İmam Hatip Lisesi Mezu-
nuyum. Lisans eğitimimi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
tamamladım. Halen Mahmut Sami 
Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip 
Lisesinde meslek dersleri öğretmeni 
olarak görev yapıyorum. Çocukluk 
yıllarından beri sivil toplum çalış-
maları içerisinde yetişmiş bir insan 
olarak İnsan ve Medeniyet Hareke-
ti’nde de uzun yıllar farklı görevlerde 
bulundum. Genç Hareket ve Teşkilat 
çalışmalarında görev aldım. 2020 
yılında yapılan seçimli olağan genel 
kurulda ise yönetim kurulu başka-
nı olarak görevlendirildim. Görevi 
önceki başkanımız olan Adem Cey-
lan’dan devraldım.  Evli, iki çocuk 
babasıyım.  

İnsan ve Medeniyet Hareketi 
bilgi verir misiniz?

İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Konya Derneği, şehrimizin kalbinde, 
zafer bölgesinde, Konevi Katlı oto-
parkının hemen yanında, eski zafer 
ADESE’nin bulunduğu binanın ikinci 
katında 1000 m2’lik bir mekânda 
Konyalı hemşerilerimize hizmet 
ediyor. Hanımların ve erkeklerin 
kullanabileceği iki ayrı “kitap kahve”, 
yoğun katılımlı programlar için top-
lantı salonu, sınıfları, çalışma oda-
ları, toplantı odaları ve mescitleriyle 
Konya’daki kardeşlerimize kapılarını 
açıyor. İMH Konya üç merkez ilçede 
temsilciliği bulunan ve taşra ilçelerde 
de temsilciler aracılığı ile çalışmala-
rını sürdüren köklü bir kuruluştur. 
İnsan Vakfı bünyesinde altı (6) ayrı 
yurtta 1000’in üzerinde üniversite 
öğrencisine barınma hizmeti sun-
maktadır. Bu yurtlardan ikisi erkek 
dördü ise kız yurdu olarak hizmete 
devam etmektedir. İnsan ve Mede-
niyet Hareketi uhdesinde Girişimci 
İş Adamları Vakfı, Enderun Özgün 
Eğitimciler Derneği, Genç Hareket, 
Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği, 
İnsan Vakfı, Çıdam Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneğini ve Beytül Hikmet 
derneğini de bulunduran çatı kuru-
mumuzdur. 

İnsan ve Medeniyet Hareketi 
olarak Konya’da ne tür çalışmala-
ra imza atıyorsunuz?

Genç Hareket çalışması ile hem 

üniversitede hem de orta öğretimde 
eğitim gören öğrencilerle kapsamlı 
bir çalışma yürütmektedir. Liselerde 
Pusula Kitap Okuma Projesi ile yüz-
lerce gence temas ederken Kamet 
(Kültür, Ahlak ve Medeniyet Top-
luluğu) isimli üniversite toplulukları 
aracılığı ile üniversite gençlerinin 
bilgi, kültür ve inanç dünyalarına 
katkı sağlayacak faaliyetler yürüt-
mektedir. Genç Kız Birimi bütün bu 
gençlik faaliyetlerin bir paydaşı ola-
rak çalışmakta ve şehrimizdeki kız 
öğrenciler için özel atölye çalışmaları 
ve eğitimler düzenlemektedir. Genç 
Hareket yazları “Yaz Akademisi”, 
kışları “kestane kampı” formatın-
da kış kampı düzenliyor. Tebliğ ve 
davet çalışmalarını yaygınlaştırmak 
ve gençlerde davetçilik şuurunu 
oluşturmak için “Davetçi Eğitimi” 
düzenliyor. İrşad Komisyonu ma-
halle ve cami sohbetleri, camilerde 
sabah namazı programları, çorba ik-
ramları organize etmektedir. Kandil 
gecelerinde radyo ve televizyonlarda 
tematik sohbetler organize ediyor. 
Ayrıca sanayi bölgelerinde fabrika 
sohbetleri düzenlemektedir. Her Ra-
mazan ayında birçok camide itikaf 
programları düzenliyor. Çocuk esir-
geme kurumlarında kalan gençleri-
mize özel eğitimler veriyor.  Bu yol-
larla şehrimizin her insanına manevi 
değerleri ulaştırmak için gayret sarf 
ederken Konya Müftülüğü ile birlikte 
organize ettiği bir proje ile Konya’mı-
za gelen yerli ve yabancı turistlere 
İslam’ın hakikatlerini ulaştırmak için 
çalışıyor. Bu proje bütün Türkiye’ye 
örnek olacak bir çalışmadır. “Ziya-
retten Hakikate” ismini taşıyan bu 
proje ile Konya’nın tarihi ve kültürel 
mekanlarını gezmeye gelen turistle-
re İslam’ın hakikatleri hakkında öz ve 
özet bilgiler verilecek. Çalışmaları ta-
mamlanmak üzere. Yardım Komis-
yonu ve İnsan Vakfı Konya Temsilci-
liği ile Konya’daki ihtiyaç sahiplerine 
yardım kolileri dağıtımı, birçok ülke-
de su kuyusu açılışı, yurt içinde ve 
yurt dışında kurban organizasyon-
ları düzenliyor. Hanım komisyonu 
hanımlara özel akademileri, sohbet-
leri, sanat atölyeleri, erişte ve mantı 
üretimi yapılan el emeği çalışmaları 
ile en üretken çalışmalarımızı ortaya 
koyuyor. Dönem dönem değişen 
isimlerle yardım amaçlı çay saatleri 
düzenliyorlar. Elde edilen gelirlerde 
yurt içince yardım faaliyetleri düzen-
lerken yurt dışında da su kuyuları 
açılıyor. Lise ve Ortaokullarda çeşitli 
seminerler düzenliyorlar. Enderun 
Özgün Eğitimciler Derneği ile gü-
zide eğitimcilerimizin fikir dünyala-
rına katkı sağlayacak akademiler, 
kitap tahlil gurupları ve çalıştaylar 
düzenliyor. Enderun Eğitim Yazıları 
Dergisi ile eğitim alanına katkıda 
bulunuyor.   21. Yüzyıl Akademisi 
alanında uzman akademisyenler 
tarafından Ortadoğu okumaları, 
İslami Hareket Okumaları, Avrupa 
Okumaları gibi konu başlıklarında 
üniversite öğrencilerine ve lisan-
süstü eğitim alan araştırmacılara 
özel akademiler düzenlemektedir. 
Halen Kültür Bakanlığı ve Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ile birlikte “Müslüman 
Dünyada Çağdaş Düşünce” isimli 
bir proje yürütmektedir. 21. Yüzyıl 
Akademisi Gençlik Spor Bakanlığı 
tarafından aynı isimli bir proje ile 
desteklenmektedir. Çıdam Gençlik 

Spor Kulübü Derneği hareketimizin 
izcilik ve sportif faaliyetlerini yürü-
ten, gençlerin hayata dokunmalarını 
sağlayacak yürüyüşler, kamplar ve 
özel etkinlikler düzenleyen payda-
şıdır. Gençlik Ve Spor Bakanlığı 
tarafından desteklenen Projeler ile 
gençleri ata sporları konusunda ye-
tiştirmektedir. Önümüzdeki yıl “Ata 
sporu, Medeniyet Köprüsü” pro-
jesini GSB desteği ile sürdürecek. 
Girişimci İş Adamları Vakfı ahilik kül-
türünü yeniden canlandıracak, helal 
kazancı önceleyecek bir bakış ile iş 
dünyası için faaliyetlerini Konya’daki 
müstakil binasında sürdürüyor. Her 
yıl düzenlenen “Girişimcilik Ödülleri” 
ile girişimciliği desteklemektedir.  
2021 yılında Türkiye’de bir ilk ola-
rak Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleştirilecek olan “Türkiye Gi-
rişimci Buluşması” ile girişimcilere 
kendilerini destekleyecek sanayici 
ve yatırımcılarla buluşma imkanı 
sunacaktır.  Beytül Hikmet Derneği 
“Uluslararası Kuran Kursu” ile yüce 
kitabımızın hafızlığını yapacak genç-
ler için büyük bir imkan sunuyor. 
Diyanet İşleri başkanlığı ile birlikte 
yürütülen kuran kursu çalışmamız 
Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyor.

İnsan ve Medeniyet Hareketi 
yayınlar hakkında bilgi verir misiniz?

İnsan ve medeniyet Hareketi 
birçok ihtisas kurumunun içinde bu-
lunduğu bir çatı kurumdur. Enderun 
Özgün Eğitimciler Derneği “Enderun 
Eğitim Yazıları” isminde bir dergi çı-
karmaktadır. İnsan Vakfı Toplumsal 
Değişim Enstitüsü ile her yıl çalış-
taylar ve eğitimler düzenlemekte ve 
Toplumsal değişimin dinamikleri 
üzerine mütalaalar yayınlamaktadır. 
Farklı temsilciliklerinin yayınlamakta 
olduğu “Genç Düşünce Dergisi”, 
“Hancı Dergisi” süreli yayınlara ör-
nek verilebilir. Genel Merkezimizin 
“İnsicam” ismiyle yayınladığı dergi-
miz ise hem interaktif hem de basılı 
olarak okuyucusuna sunulmaktadır. 

İnsan ve Medeniyet hareketini 
diğer STK’lardan ayıran özellikler 
nelerdir?

Aslında bütün STK’larımızın 
çalışma alanı ve amaçları benzer-
dir. Kendimizi diğer STK’lardan bu 
yönüyle ayırmak istemeyiz. Sadece 
şunu belirtmek gerekir ki insan çok 
boyutlu bir varlıktır. Bu çok boyutlu 

varlığın tek boyutuna hizmet ederek 
onu modern dünya için donanımlı 
hale getirmek mümkün değildir. 
İnsan ve Medeniyet Hareketi olarak 
gençlik çalışmalarından mahalle 
sohbetlerine, fabrika sohbetlerinden 
doğa kamplarına; tefsir sohbetinden 
sanat atölyelerine kadar birçok alan-
da hizmet üretmekteyiz. Öğrenci 
yurtlarında öğrencilerin barınma 
ihtiyaçlarını sağlarken aynı gençler-
le eğitim ve kültür alanında atölye 
çalışmaları yapmaktadır.Girişimci 
İş Adamları Vakfı ile meslek liseli 
gençlerin girişimcilik ruhunu geliş-
tirmeye çalışırken üniversiteli öğren-
ciler için alanlarında özel akademiler 
planlamaktadır. Bu yönüyle hayatın 
tamamını kucaklayacak bir bakışla 
hizmetlerimizin çeşitliliğini artırma 
gayreti içerisindeyiz. İnsan ve Me-
deniyet Hareketi, kendi medeniyet 
değerlerimizin ihyası için çıkmış 
olduğu uzun soluklu yürüyüşünü 
bu şekilde sürdürüyor. Kur’an-ı 
Kerim’in insanlığı kurtuluşa erdiren 
mesajını peygamber efendimizin 
(s.a.v) sahih sünnetiyle anlama ve 
yaşama gayreti yaptığımız her faali-
yetin ana fikrini oluşturuyor.

 Bir ülke için gençlik niçin 
önemlidir? İnsan ve Medeniyet 
Hareketi olarak gençlik çalışma-
larınız hakkında bilgi verirmisiniz?

Rahmetli Erbakan hocamız "Bir 
milletin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği 
değil inançlı ve imanlı gençliğidir" 
derdi. Hayat bir bayrak yarışı gibi 
görev ve vazifelerimizi kendimizden 
sonra gelen gençlere devrettiğimiz 
uzun bir koşuya benziyor. Arka-
nızdan gelen gençler sizin onlara 
bıraktığınız görevleri taşıyacak do-
nanımda değilse bütün emekleriniz 
boşa gidebilir. Bu açıdan bakıldığın-
da “genç demek gelecek demektir.” 
Gençlik çalışmalarımız birkaç farklı 
alanda devam ediyor. Bunlardan 
biri Genç Hareket komisyonumu-
zun liselerde uyguladığı “Pusula 
Kitap Okuma Projesi”dir. Bu proje 
kapsamında kitaplarını bizim temin 
ettiğimiz öğrencilerimiz okullarında 
öğretmenleri ile kitap müzakeresi 
yaparken okul dışında da halı saha 
maçları, piknikler, kamplar, tiyatro 
gösterileri gibi sosyal faaliyetlerle 
hayata dokunuyor ve sosyal yön-
lerini geliştiriyorlar. Üniversitelerde 
KAMET isminde topluluğumuzun 
olduğunu söylemiştim. Kamet üni-
versitelerin içinde konferanslar ve 
sosyal faaliyetler düzenliyor. Çıdam 
Gençlik Spor Kulübü Derneği ile 
spor ve izcilik çalışmaları yapıyo-
ruz. Gençlik ve Spor bakanlığının 
desteklediği “Ata Sporu Medeni-
yet Köprüsü” isimli projemiz bu 
yaz uygulanmaya başlanacak. 21. 
Yüzyıl Akademisi alanında uzman 
akademisyenler tarafından Ortado-
ğu okumaları, İslami Hareket Oku-
maları, Avrupa Okumaları gibi konu 

başlıklarında üniversite öğrencilerine 
ve lisansüstü eğitim alan araştırma-
cılara özel akademiler düzenlemek-
tedir. Halen Kültür Bakanlığı ve Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ile birlikte “Müslüman 
Dünyada Çağdaş Düşünce” isimli 
bir proje yürütmektedir. 21. Yüzyıl 
Akademisi Gençlik Spor Bakanlığı 
tarafından aynı isimli bir proje ile 
desteklenmektedir. 

İnsan ve Medeniyet Hareketi 
olarak Konya’da yurtlarınız var mı, 
öğrencilerinize burs veriyor musu-
nuz?

İnsan Vakfı Toplum yararına ça-
lışan kuruluşlar statüsüne sahiptir. 
Yurtlarımız da İnsan Vakfı uhdesin-
de hizmet vermektedir. Konya’da 
6 adet yurt ile üniversite öğrenci-
lerine sıcak bir yuva kıvamında bir 
barınma hizmeti sunuyoruz. Bu 
yurtlarımızda kalan öğrenciler KYK 
tarafından barınma yardımı aldıkları 
için yurtlarımızda çok uygun fiyat-
larla kalabilmektedir. İnsan Vakfı her 
yıl burs başvurusu almakta ve belirli 
şartları sağlayan öğrencilere burs 
desteği de sağlamaktadır. Yurtları-
mızın isimleri ve adresleri şu şekil-
dedir: 

1- Medeniyet Yüksek Öğrenim 
Erkek Öğrenci Yurdu: Kosova Ma-
hallesi

2- Hayati Üstün Yüksek Öğre-
nim Erkek Öğrenci Yurdu: Şemsi 
Tebrizi Mahallesi

3- Meryem Cemile Yüksek Öğ-
renim Kız Öğrenci Yurdu: Melikşah 
Mahallesi

4- Vefa Yüksek Öğrenim Kız 
Öğrenci Yurdu: Havzan Mahallesi

5- Mavera Yüksek Öğrenim Kız 
Öğrenci Yurdu:Havzan Mahallesi

6- Vera Yüksek Öğrenim Kız 
Öğrenci Yurdu: Bosna Hersek Ma-
hallesi

 Gençlere, öğrencilere hayatta 
başarılı olmaları için ne tür mesajlar 
vermek istersiniz? 

Dünya çık hızlı değişiyor. Önce-
likle değişime ayak uydurmak ge-
rekiyor. Gençlerin hayatları çok zor. 
Üniversiteyi kazanan bir genç oku-
duğu bölümü bitirinceye kadar o bö-
lümün iş imkanları tükenebiliyor. Bu 
sebeple kesinlikle çok fazla donanı-
ma sahip olmaları gerekiyor. Bilgisa-
yara hakimiyet, bir veya mümkünse 
ikinci yabancı dil bilmeleri onları bir 
adım öne çıkaracaktır. Bütün bunları 
yaparken filmler, diziler ve bilgisayar 
oyunları gibi birçok ayartıcı ile de 
mücadele etmeleri gerekiyor. Ken-
dilerine bir ilgi alanı seçip o alanda 
derinleşmeye çalışmaları gerekiyor. 
Her konuda bilgisi olan ama hiçbir 
konuda derinlemesine bilgisi olma-
yan insanların sayısı çok fazla. 10 
bilgisayar programı bilmek yerine 
ikisini çok iyi kullanmak gerekiyor. 
5 dilde konuşulanı anlamak yerine 
iki dili çok iyi bilmek gerekiyor. İnter-

netin sunduğu imkanlar çok geniş. 
Evinizden çıkmadan her konu ile ala-
kalı eğitim alabiliyorsunuz. Bunların 
büyük bir kısmı da ücretsiz olarak 
sunuluyor. Bütün bunlardan önemli 
olanı da gençlerin sosyal çevrelerini 
iyi seçmeleridir. Doğru kişi insanı 
işlere, yanlış kişi insanı yanlış işlere 
götürür. Her zaman kendilerinden 
daha donanımlı insanlarla birlikte 
olmaya çalışmaları onları geliştire-
cektir. Doğru çevre, doğru kitap, 
doğru film, doğru insan… Bunların 
hepsinde tercihimizi hayırlı olandan 
yana kullandığımızda hayatımız da 
istikamet üzere olacaktır. Çok kazan-
mak yerine helal kazancı öncelemek 
gerekiyor. Çok bilmek değil bizi 
hayra ulaştıracak bilgilerle donan-
mak önemlidir.  Nicelik değil niteliği 
öncelemeleri gerekiyor. Ülkemiz son 
yıllarda teknoloji üretimi konusunda 
kabuğunu kırmış ve ciddi bir atılım 
gerçekleştirmiştir. Savunma sana-
yii alanında dışa bağımlılığını bazı 
alanlarda tamamen bitirmiştir. Bu 
alanlarda gençlerin çalışması ve do-
nanımlarını geliştirmeleri gerekiyor. 
Bu alanlar gençler için ciddi bir takım 
imkanları da içinde barındırıyor.  

 İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Konya Şubesi olarak Ramazan 
ayında ne tür çalışmalara imza 
atmayı planlıyorsunuz?

Bildiğiniz üzere bir salgın yaşı-
yoruz. Devletimiz ve sağlık kuruluş-
larımız bu konuda büyük bir mü-
cadele veriyorlar ve ciddi fedakarlık 
yapıyorlar. Biz de fedakarlığa yaptığı-
mız çalışmalarda maske, mesafe ve 
temizlik kurallarına dikkat ederek eş-
lik ediyoruz. Toplu olarak yaptığımız 
birçok çalışmayı artık yapmıyoruz. 
Eğitimlerimizi ve akademilerimizi 
çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz. 
Ramazan ayında yardım faaliyetle-
rine yoğunlaşmak istiyoruz. Malu-
munuz olduğu üzere salgın birçok 
insanın işini kaybetmesine sebep 
oldu. Ciddi mağduriyetler yaşanı-
yor. Bunları bir nebze de olsa hafif-
letecek bir şeyler yapmak istiyoruz. 
Bu ramazan yardım kolisi, harçlık 
ve bayramlık dağıtımı yapacağız. 
Buradan Konyalı hemşerilerimize 
bir çağrıda bulunmak istiyorum. 
Çevrelerinde yardıma ihtiyacı olan 
insan olmayabilir. Biz onlar için bu 
ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor ve 
yardımları ulaştırıyoruz. Bu ramazan 
ayında “Kardeşin de Bayram Etsin” 
sloganıyla çalışmalarımıza bismillah 
dedik.Bu hafta iki tırımızı Suriye’deki 
muhtaç kardeşlerimize gönderiyo-
ruz. Fırat Kalkanı Operasyonu ile 
koruma altına alınmış kardeşlerimi-
zin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa 
katkıda bulunmak istiyoruz. 

On Bir ayın Sultanı Ramazan ile 
ilgili mesajlarınızı alabilirmiyim?

İslam dünyasının her bir köşe-
sine zulüm ve gözyaşı hakim. Hiçbir 
sevinci bedelini kan ve gözyaşıyla 
ödemeden yaşayamıyoruz. Doğu 
Türkistan, Filistin, Suriye, Arakan, 
Mısır, Yemen… adını saymakla 
bitiremiyoruz. Her güne bir acının, 
bir katliamın yıldönümü düşüyor. 
Bütün bu acılar bizim gayretlerimiz 
ile dindirilecek. Kardeşlerimizin bize 
ihtiyacı var. Türkiye bütün dünya 
Müslümanları tarafında “beklenen 
ülke”dir. Dua ve ibadetle geçirece-
ğimiz Ramazan ayımızın bize, ailele-
rimize, ülkemize ve bütün insanlığa 
hayırlar getirmesini diliyorum.

Geleceği inşa ediyor
İnsan ve Medeniyet Hareketi geçmişinden aldığı birikim ve tecrübeyle geleceğin dünyasını inşa etmek için nitelikli çalış-

malara imza atmayı kendine hedef ediniyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi yaptığı çalışmalarla geleceğe inşa ediyor 

Mustafa Ekrem Doğan
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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

 

Akü Alınması 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     : 2021/197414
1-İdarenin
a) Adı     : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ 
       BAŞKANLIĞI
b) Adresi    : Sakarya Mah. Ahmet Kabaklı Cd. No:4 Selçuklu/KONYA
c) Telefon ve faks numarası   : 444 55 42 - 0 332 211 15 76
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı     : Akü Alınması
b) Niteliği, türü ve miktarı  : Belediyemize Ait Araçların Bakım ve 
     Onarımlarında Kullanılmak Üzere Çeşitli Anma Gerilimi 
     ve Kapasitelerine Sahip Toplam 870 Adet Akü Alımı
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer  : Konya Büyükşehir Belediyesi Tatlıcak Tesisleri 
       (Tatlıcak Mah. Okyar Sk. No:2 Karatay/KONYA)
ç) Süresi/teslim tarihi   : Sözleşmeden sonraki gün işe başlanacaktır. Aküler
      teknik şartnamenin 5.12. maddesindeki teslimat
      programında belirtildiği üzere 2 parti halinde teslim
      edilecektir. İşin süresi toplam 40 (kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi   : Sözleşmeden sonraki gün
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi
(e-tekliflerin açılacağı adres)   Başkanlığı 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:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İsteklilerin teklif ettikleri aküler, güncel olarak yürürlükte olan TS EN 50342-1 standart belgesi 
veya uluslararası karşılığı olan güncel EN 50342-1 EQV, DIN EN 50342-1, BS EN 50342-1, NF 
R13-503-1 standart belgelerinden en az birine sahip olacaktır. İstekliler teklif etmiş oldukları 
akünün, belirtilen standartlardan en az birine uygun olduğuna dair belgeyi Yeterlilik Bilgileri 
Tablosunda beyan edeceklerdir. Standart uygunluk belgesi bulunmayan teklifler değerlendirme 
dışı bırakılacaktır.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki 
belgeler:
İstekliler birim fiyat teklif cetvelinde teklif ettikleri her bir kalem akünün markalarını ve tevsik 
edici doküman olarak katalog (varsa katalog no) bilgilerini içeren bir açıklama belgesini 
sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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.

AKÜ SATIN ALINACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1356061

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



Selçuklu Belediye Başkanı

BAŞSAĞLIĞI

Ahmet 
PEKYATIRMACI’nın

kayınbabasının annesi

Tahire Hanım 
BÜYÜKKAPLAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

13 15 NİSAN 2021HABER-İLAN

TEL: 0 332 342 35 80

Genel Merkez - Fabrika Adresi:  Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. 
Kobisan 2 San. Sit. No: 7/A Karatay/KONYA

SERVİS + YEMEK + MAAŞ

18 - 25 YAŞ ARASI

VASIFSIZ
 BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR
Müracatları şahsen yapılacaktır.

FABRIKAMIZ BÜNYESINDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;• CNC İşleme Merkezi ve 

CNC Torna Tezgah Operatörleri
• Plastik Enjeksiyon & Metal 

Enjeksiyon Operatörleri,
• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 

Pres Operatörleri, 
Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak 
No: 5/A  Selçuklu / KONYA

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

Pazar ve pazartesi 
günü bisiklet şehri Konya 
dev bir organizasyona 
imza attı. 56. Uluslararası 
Cumhurbaşkanlığı Bisik-
let Turunun normalde 
pazartesi günü Konya’da 
yapılması planlanırken 
yarışın start verileceği 
Nevşehir-Kapadokya eta-
bında kar yağışı sebebiyle 
değişiklik oldu. Türkiye 
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Kü-
çükbakırcı ve yarış kurulunun planla-
ması ile yarış iki gün boyunca Konya’da 
gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu ile Konya’nın tanıtımına değer ka-
tıldı.  Pazar günü trafik anlamında çok 
sıkıntı yaşanmasa da pazartesi günü 
birkaç sıkıntı yaşandı. Ama yarışın sona 
ermesi ile birlikte bu sorun da kısa süre 
içerisinde çözüldü. Şehrin tanıtımı ve 
prestiji için birkaç saatlik fedakarlığı 
çok görüyorsak bu şehir adına söz 
söylemeye hakkımız yok. Ayrıca yollar 
sadece arabalara ait de değildir. Herkes 
kendi işinin görüldüğüne bakarsa şehir-
de etkinlik olmaz. 

Konya etaplarında yarışları izlerken 
hem Konya’nın tarihi ve turistlik mekan-
larının tanıtımı yapıldı hem de Konya’nın 
bisiklet yolları, bisiklet tramvaylarından 
önemle bahsedildi. Bir Konyalı olarak 
hem TRT Spor 2’de yarışı anlatan spi-
kerlerin Konya ile ilgili görüşleri hem de 
yarışın sunuculuğunu yapan Gazeteci 
Başak Koç hanımefendinin Konya ile 
ilgili görüşleri beni oldukça mutlu etti. 
İnşallah önümüzdeki yıllarda Uluslara-
rası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 
bisiklet şehri Konya’dan daha fazla etap-
larla geçmesini beklediğimiz de ifade et-
mek isterim. 

Gerçek bir spor olan bisiklet tu-
runun bisiklet şehri Konya’da düzen-
lenmesi için büyük emek veren Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’na, pazar günü 
yarışın startı için Konya’ya gelen Cum-
hurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin 
Kıratlı’ya her daim Konya ve Konya 
projeleri ile dertlenen Konya’nın gu-
ruru Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’a Türkiye Bisiklet Federasyo-
nu Başkanı Erol Küçükbakırcı’ya, TBF 
Başkanvekili İrfan Çelik’e, Asbaşkanlar 
Dr. Mehmet Oğuz, Muhammet Berat 
Alphan, Bayram Akgül’e, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Mustafa Akiş, Ahmet Şanlı, 

Mehmet Zeki Kutlu, Ah-
med Sancaktutan, Tevfik 
Erdoğdu, Hakan Yiğit, Sü-
leyman Sinan Çetin, Ergün 
Güler’e Federasyon çalı-
şanlarına ve yarışta görev 
alan emek veren herkese 
teşekkür teşekkür ederim.

VAKİT DENETİMLERİ 
SIKLAŞTIRMA VAKTİ

Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Ka-

bine toplantısı sonrasında yaptığı açıkla-
mada Ramazan'ın ilk iki haftası boyunca 
kısmi kapanma önlemlerinin uygulana-
cağını duyurdu. Kapanma önlemleri 
kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 
saatleri güncellenirken, eğitimden yeme 
içme sektörüne kadar birçok alanda da 
yeni önlemler açıklandı. Devletimiz ilk 
koronavirüs vakasının çıktığı günden bu 
yana koronavirüs ile mücadelede büyük 
emek ve fedakârlık sarf ediyor. Özellikle 
bu süreçte sağlık çalışanlarımızın kıy-
metini çok iyi anladık. 

Yeni açıklanan önlemler kapsamın-
da kısmi kapanma dönemine geçildi. 
İnşallah Ramazan ayında kurallara daha 
dikkatli uyarak çifte bayramı beraber ya-
şayacağız. Özellikle hafta içinde uygula-
nan sokağa çıkma kısıtlamasının erkene 
alınarak ev ziyaretlerinin önüne geçilme-
si adına Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Eyüp Çetin kısıtlama saatinin 19:30 çağ-
rısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan kararı ile hafta içinde 21:00 iti-
bariyle başlayan kısıtlama dün itibariyle 
19:00’da başlayacak. Konya Tabip Oda-
sı Başkanı Dr. Eyüp Çetin hoca kabine 
toplantısı ardından kararları attığı şu twit 
ile değerlendirdi Çetin, “Bu aşamadan 
sonra; Sağlık personeli, güvenlik güç-
leri, kurumların üst düzey yöneticileri 
ve basın mensupları dışında herkesin 
izin belgesi iptal edilmeli ve sıkı denetim 
sağlanmalıdır.” Eyüp başkanın bu açık-
lamasının altına imzamı atıyorum. Kon-
ya olarak kırmızı kategoriden kurtulmak 
adına Vali Vahdettin Özkan başta olmak 
üzere vefakar ve cefakar emniyet güç-
lerinin Konya İl Emniyet Müdürü Mus-
tafa Aydın’ın talimatları ile denetimlerin 
sıklaştırılmasını bekliyoruz. Bu vesile ile 
istiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, be-
raberliğimiz ve aziz bayrağımız uğruna 
canını feda etmekten çekinmeyen tüm 
kahramanlarımızı, şehitlerimizi 14-20 
Nisan Şehitler Haftası'nda saygı, sevgi 
ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, me-
kanları cennet olsun.

BİSİKLET TURU KONYA’YA ÇOK YAKIŞTI

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın kayınbabasının annesi Tahire Hanım Büyükkaplan 
92 yaşında vefat etti. Merhume Tahire Hanım Büyükkaplan dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi

Tahire Hanım Büyükkaplan 
dualarla defnedildi

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın kayınbabası-
nın annesi Tahire Hanım Büyükkap-
lan 92 yaşında vefat etti. Merhume 
Tahire Hanım Büyükkaplan’ın vefa-
tını Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı sosyal medya 
adresinden duyurdu. Başkan Pekya-
tırmacı, “Babaannemiz, kayınpede-
rimin validesi, latif insan, hakiki mü-
min Tahire Hanım Büyükkaplan 92 
yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Peygamberimize komşu olur inşal-
lah” ifadelerine yer verdi. Merhu-

me Tahire Hanım Büyükkaplan’ın 
cenazesi dün Musalla Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. Pekyatırmacı 
ve Büyükkaplan ailelerini acı gün-
lerinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Merhume Tahire Hanım 
Büyükkaplan’ın cenazesini İl Müftü-
sü Doç. Dr. Ali Öge kıldırdı. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhume 
Tahire Hanım Büyükkaplan’a Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



BEDRİYE SÜSLÜ (TUGANALP)
1968 yılında Konya’da doğdu. As-

len Akören Avdan’dan (Avdan Tekkesi). 
Ayşe Tümer İlkokulu dördüncü sınıf 
öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeni 
Ömer’in organize ettiği yarışlara katıldı 
ve bu yarışlarda yeteneğini ortaya koy-
du. 

Bu çerçevede öğretmeninin yönlen-
dirmesiyle stadyuma giderek antrenör 
Muzaffer Tulukcu nezaretinde haftada 
iki gün; salı, perşembe antrenmanlarına 
katıldı. Dördüncü sınıfın sonuna doğru 
antrenmanları biraz daha sıklaştırdı. Artık 
cumartesi ve pazar sabahı da antrenman-
daydı. İlkokul beşinci sınıfta aynı geçti.

O yıllarda açık türbinler altında bulu-
nan atletizm salonu; soyunma odaları, 
antrenör odası, çay ocağı ve pistiyle cı-
vıl cıvıldı. Bir uyum içinde pist, salon ve 
kros antrenmanları yapılır, yarışlara hırsla 
hazırlanılırdı. Bu bağlamda Bedriye Süs-
lü, yaşıtları ve büyükleriyle yaptığı kaliteli 
antrenmanlarla gelişti. 

Ayşegül Arık, Sevda Erenler, Der-
ya Erenler, Zekeriya Akdoğan, İbrahim 
Tunç, İbrahim Dülger ve Adnan Akova 
başta olmak üzere o yılların başarılı atlet-
leriyle antrenman yapıyordu. Konya’daki 
yarışlar dışında Türkiye genelinde ismini 
duyurmaya başladı.

Avukat Erbil Koru Ortaokulu, Gazi Li-
sesi ve lise ikinci sınıftan itibaren Atatürk 
Kız Lisesinde antrenman ve yarışlara de-
vam etti. 

Okullarını ve Konya’yı temsilen 
Konya’daki bütün yarışların yanı sıra 
Ankara, Zonguldak, Sivas, İzmir, İs-
tanbul, Eskişehir ve Kayseri’de yarıştı, 
birçok dereceler elde etti.

1984 yılında Atatürk Kız Lisesi ikinci 
sınıftayken Zonguldak’ta yapılan Liseler 
Türkiye Birinciliği’nde 800 ve 1500m’de 
yarıştı. 1500m’de 4.55 ile 1. oldu ve 
barajı geçerek millîlik hakkını elde etti. 
800m’deyse 3. oldu. 

Devamında İtalya’nın Floransa şeh-
rinde otuz sekiz ülkenin katıldığı 1500m 
yarışında 4.49 ile 11. oldu. 1984 yılı 
Bedriye Süslü’nün zirveye çıktığı yıl 
oldu.

Bedriye Süslü, üniversite hazırlığı ne-
deniyle lise son sınıfta atletizmi rölantiye 
aldı. Nitekim 1986 yılında Erciyes Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenime başladı.

Sefa Het’in tavsiyesiyle Semra Ak-
su’nun antrenörü Edip Hoca nezaretinde 
bir süre daha atletizm yaptı. Sonrasında 
basketbolu tercih etti. Üniversite hayatı 
öğrenim ve basketbol oynayarak geçti. 
Takım kaptanıydı.

Üroloji uzmanı Adanalı Ahmet Tu-
ganalp’le evli, bir çocuk annesi, Konya 
merkezin ilk bayan millî atleti Bedriye 
Süslü; halen İstanbul özel Cinik Kliniği’n-

de medikal estetik hekimi olarak mesleği-
ni sürdürüyor.

ALPASLAN ÜNLÜ 
02.03.1968 Konya Kulu doğumlu.  

1974 yılında babasının Almanya’da ol-
ması sebebiyle Almanya’ya gitti. ilkokul 
çağında Kulu’ya dönerek Cumhuriyet İl-
kokulunda okul hayatına başladı.  İlkokul 
ikinci sınıfta Konya’ya dedesinin yanına 
yerleşerek önce Şeker sonra İhsaniye 
ilkokulunda ilköğretimini tamamladı.  Or-
taokulu önce Kulu İHL, sonra Konya 
merkez İHL’de tamamladı. 1984 yılında 
Konya Gazi Lisesine başladı ve buradan 
mezun oldu. 1984 yılında Gazi Lisesi 
beden eğitimi dersi öğretmeni rahmetli 
İlhami Coşkun birinci sınıf öğrencilerini 
atletizm seçmesi için stadyuma götürdü. 
Öğrenciler sınıf sınıf dört tur yani 1600m 

koştu. Her sınıftan ilk dört seçildi. Alpas-
lan’ın sınıfı koşuya başladığında Alpaslan 
öne çıktı. Koşu tekniği antrenör Muzaffer 
Tulukcu’nun dikkatini çekti ve Tuluk-
cu, yeteneği buldum, dedi. İki turdan 
sonra Alpaslan gerilemeye başladı, yarışı 
7. bitirdi. Alpaslan’ın yeteneğinin 400 ve 
800m’lere daha uygun olduğunu anlayan 
Muzaffer Tulukcu, bunu teyit için seçme-
lerden sonra sprint denemeleri yaptırdı ve 
yanılmadığını gördü. Alpaslan’a, 7. olsa da 
seçildiğini, seçilen arkadaşlarından farklı 
antrenman yapacağını söyledi. Muzaffer 
Tulukcu nezaretinde çalışmalara başlayan 
Alpaslan, 200, 400, 800 ve 1500 metre 
mesafelerinde yarışlara katıldı. 

1985 yılında, 400 metre yıldızlarda 
53.7 ile Türkiye şampiyonu oldu. Bu 
yarışta Türkiye şampiyonu olmasına rağ-
men millî takıma alınmaması gazetelere 
konu oldu.

1985 yılında 800 metrede 1.58.6 ile 
gençlerde Türkiye üçüncüsü oldu. 

1987 yılında gençler 400 metrede 
51.00 ile Türkiye şampiyonu olarak millî 
takıma seçildi. Romanya’nın Piteşti 
şehrinde yapılan Balkan Şampiyona-
sı’nda 400 metrede 5. oldu ve Mehmet 
Özdil’e ait 50.9 olan Konya rekorunu 
50.05 ile kırdı. 

Yolspor kulübü adına yarıştı ve bir-
çok başarılar elde etti. En iyi derece-
leri: 200m’de 23.5, 400m’de 50.00, 
800m’de 1.57.6, 1500m’de 3.57.

1991 yılında askere gitti. Askerliğini 
Ankara Kara Gücü’nde yaptı. Ankara Kara 
Gücü’nde atletizm yaparak vatani görevi-
mi tamamlamış oldu. Askerden dönünce 
sporu bıraktı, ticaret hayatına başladı.

2015 yılında tekrar master atlet olarak 
spora başladı. 2017-2021 yıllarında mas-
terlerde şampiyonluklar elde etti. 

2018 yılında İzmir’de masterler 45 
yaş grubunda 400m’de 58.4 ile Türkiye 
şampiyonu, 200m’de 26.00 ile Türkiye 
2’ncisi oldu.

2018 yılında masterlerde salonda 
400m’yi 60.2 koşarak Türkiye şampiyo-
nu oldu.

2018 yılında 45 yaş grubunda 4x200 
bayrak yarışında masterler Balkan re-
korunu 1.47 ile kıran takımda yer aldı.  
“Spor sağlıktır.” diyerek, atletizme de-
vam etmekte ve masterler de 200 ve 400 
metrelerde yarışmalara katılmaktadır.  

2021 yılında Masterler Salon Türkiye 
Birinciliği 50 Yaş Grubu’nda 400m’de 
Türkiye 1’incisi, 200m’de Türkiye 3’ün-
cüsü oldu.

2015 yılında Türkiye Bedensel Engel-
liler Federasyonunda görev aldı. Konya 
Engelliler Gücü Ampute Futbol Takımı 
Kulübü’nde başkanlık yaptı. Başkanlığı bı-
raktıktan sonra kulüpte yöneticiliğe devam 
ediyor.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Bedriye Süslü 800 metre startında rakipleri ile.Bedriye Süslü 800 metre startında rakipleri ile.

Konya Engelliler Gücü Ampute Futbol Kulübü Başkanı Alparslan Ünlü ve sporcularıKonya Engelliler Gücü Ampute Futbol Kulübü Başkanı Alparslan Ünlü ve sporcuları

Konyaspor maçı devre arasında yapılan bir yarışın kupa merasimi Antrenör Tulukcu, Konyaspor maçı devre arasında yapılan bir yarışın kupa merasimi Antrenör Tulukcu, 
Zekeriya Akdoğan, Alparslan Ünlü, İbrahim Dülger ve Atletizm İl Temsilcisi Mustafa Silay.Zekeriya Akdoğan, Alparslan Ünlü, İbrahim Dülger ve Atletizm İl Temsilcisi Mustafa Silay.

14 yıllık antrenörlük döneminde 14 yıllık antrenörlük döneminde 
14 Milli atlet yetiştiren antrenör Muzaffer Tulukcu  ve 14 Milli atlet yetiştiren antrenör Muzaffer Tulukcu  ve 

tek bayan Milli sporcusu Bedriye Süslü.tek bayan Milli sporcusu Bedriye Süslü. Pistlerin fırtınası Alparslan Ünlü gene yarışı önde götürüyor.Pistlerin fırtınası Alparslan Ünlü gene yarışı önde götürüyor. Alparslan Ünlü Masterler Yarışında birincilik Kürsüsünde.Alparslan Ünlü Masterler Yarışında birincilik Kürsüsünde.Bedriye Süslü şeref kürsüsünde.Bedriye Süslü şeref kürsüsünde.

Kız Lisesi Atletizm Takımı Oturanlar Kız Lisesi Atletizm Takımı Oturanlar 
ikinci Öğretmen Mehtap Sezgin üçüncü Bedriye süslü.ikinci Öğretmen Mehtap Sezgin üçüncü Bedriye süslü.

Milli Atlet Bedriye Süslü Antrenör Muzaffer Tulukcu ve Süslü’ye değer veren Milli Atlet Bedriye Süslü Antrenör Muzaffer Tulukcu ve Süslü’ye değer veren 
Beden Eğitim Öğretmeni Mehtap Çelik.Beden Eğitim Öğretmeni Mehtap Çelik.

Bedriye Süslü Hürriyet Gazetesi’nin İzmir’de Bedriye Süslü Hürriyet Gazetesi’nin İzmir’de 
düzenlediği müsabakada meşhur spor muha-düzenlediği müsabakada meşhur spor muha-

biri Halit Kıvanç ve takım arkadaşları ile.biri Halit Kıvanç ve takım arkadaşları ile.

Alparslan Ünlü 1984 yılında koşmaya başladı Alparslan Ünlü 1984 yılında koşmaya başladı 
sene 2021 hâlâ koşuyor.sene 2021 hâlâ koşuyor.

Alparslan Ünlü’ye yapılan haksızlık Alparslan Ünlü’ye yapılan haksızlık 
gazete küpürlerinde.gazete küpürlerinde.

Bedriye Süslü 1984 yılında Bedriye Süslü 1984 yılında 
Ay-yıldızlı eşofmanı şerefle giymişti.Ay-yıldızlı eşofmanı şerefle giymişti.
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Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İtti-
fak Holding Konyaspor’da, yarın oynana-
cak olan Kayserispor maçının hazırlıkları 
devam ediyor. Sivasspor karşısında 4 
maçlık yenilmezlik serisi son bulan Ana-
dolu Kartalı, Kayserispor karşısında galip 
gelerek yeni bir seri yakalamak istiyor. 
İlhan Palut’un takımın başına gelmesin-
den sonra her anlamda gelişme gösteren 
Yeşil-Beyazlılar ligin ilk yarısında mağlup 
ettiği rakibini sahasında yenmek istiyor. 
Öte yandan Kayserispor ise yeni teknik 
adamı Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geç-
mek istiyor. Ligde kalma savaşı veren 
Sarı-kırmızılı ekip, 5 maçtır kazanamıyor. 

Konyaspor, karşısında kazanmak isteyen 
Kayserispor’un nasıl bir performans ile 
Yeşil-Beyazlıların karşısında olacağı me-
rakla bekleniyor. 

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 

35. haftasında 16 Nisan Cuma günü saha-
sında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı 
maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardın-
dan başladı. Kulübün internet sitesinde yer 
alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'n-
de teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup 
Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen 
oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Di-

ğer futbolcular ise antrenmana koşu ve 
ısınma hareketleriyle başladı. Topla oyun 
ve 7'ye 4 pas çalışmasıyla devam eden 
idman, çift kale maçla sona erdi. Antren-
mana, tedavilerine devam edilen Alper 
Uludağ, Marin Anicic ve Ahmet Çalık ka-
tılmadı.

SON ANA KADAR 
MÜCADELE EDECEĞİZ

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 
35. haftasında deplasmanda oynayacağı 
Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. 
Antrenman öncesi açıklama yapan Teknik 
Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Son maçın 
son anına kadar mücadele edeceğiz" dedi.  

Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda 
Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor’da 
devam ediyor. Oyuncular, Teknik Direktör 
Hamza Hamzaoğlu gözetiminde çıktıkları 
antrenmanları sürdürürken, sakatlanan 
oyuncuların da tedavileri devam ediyor. 
Antrenmanda basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Teknik Direktör Hamza 
Hamzaoğlu, "Oynanacak 2 maç da çok 
önemli. Hem cuma hem de salı günü 2 
tane önemli maça çıkacağız. Bundan son-
raki her maç artık bizim için olduğu kadar 
herkes için önemli. Son maçın son anına 
kadar da bu inancımızı koruyup, yolumuza 
devam edeceğiz" dedi.n SPOR SERVİSİ

Kartal gözünü
Kayseri’ye dikti
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, yarın sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlık-
larına devam etti. Sivasspor karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı 
müsabakadan galibiyetle ayrılarak hem moral bulmak istiyor hem de diken üzerindeki konumundan sıyrılmak istiyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden temsilcimiz Karatay 
termal 1922 Konyaspor, ligin 34.haf-
tasında bugün sahasında şampiyonlu-
ğunu garantileyen ve TFF 1.Lig’e yük-
selen Eyüpspor’ konuk edecek. Ligde 5 
maçtır kaybetmeyen Yeşil-Beyazlılar, 
lideri de devirerek çıkışını sürdürmenin 
hesaplarını yapıyor.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligin 34.haftasında bugün Eyüüpspor’u 
konuk edecek. Saat 14.00’te Selçuk 
Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda 
oynanacak olan karşılaşmayı hakem, 
Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. 
Kendirciler’in yardımcılıklarını Meh-
met Mithat Levent ve Burak Sami Şad 
yaparken, karşılaşmanın dördüncü ha-
kemi ise Murat Ercan olacak.

5 MAÇTA 11 PUAN TOPLADI
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta bu 

sezon istediği oyunu sergileyemeyen 
Karatay termal 1922 Konyaspor, son 
haftalarda sergilediği performansla 

göz dolduruyor. Son 5 maçta 3 galibiyet 
ve 2 beraberlik alarak 11 puan topla-
yan Yavru Kartal, bu çıkışın Eyüpspor 
karşısında da sürdürmek istiyor. Söz 
konusu 5 karşılaşmada Karabükspor’u, 
Etimesgut Belediyespor’u ve Sivas Be-
lediyespor’u yenen Yeşil-Beyazlılar, 
Turgutluspor ve Kastamonuspor ile de 
berabere kaldı.  

RAKİP FORMALİTE MAÇLARINDA 
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta ge-

çen hafta oynadığı Kastamonuspor kar-
şılaşmasında şampiyonluğunu garanti-
leyerek TFF 1.Lig’e yükselen Eyüpspor, 
kalan 5 haftada formalite maçlarına 
çıkacak. Şu ana dek oynadığı 33 karşı-
laşmada 24 galibiyete, 7 beraberlik ve 
2 mağlubiyet alarak 79 puan toplayan 
İstanbul ekibi, söz konusu maçlarda ra-
kip filelere 71 gol bırakırken, kalesinde 
ise 21 gol gördü. Öte yandan ligin ilk 
yarısında Eyüpspor’un sahasında oy-
nanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 
kazanmıştı. n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor çıkışını sürdürmenin peşinde

Bekir Arpacı
PFDK’lık oldu

Kayserispor’a 
İlhan Parlak şoku

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’un kaleci antrenörü Bekir Arpacı, Profesyonel Futbol 
Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Sivasspor maçın-
da hakaret ettiği gerekçesiyle ceza kuruluna sevk edilen 
Bekir Arpacı, hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İttifak Hol-
ding Konyaspor Kulübü kaleci antrenörü Bekir Arpacı'nın 
11.04.2021 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-İttifak 
Holding Konyaspor Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" 
nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarın-
ca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya 
sevkine karar verilmiştir.” n SPOR SERVİSİ

Kayserispor’a İlhan Parlak’tan kötü haber geldi. Ligin 
34.haftasında Kayseri’de oynanan Antalyaspor maçının 
başlamasına kısa bir süre kala ısınma hareketleri yaparken 
sakatlanarak maç kadrosundan çıkartılan İlhan Parlak'ın 
MR’i çekildi. Yapılan tetkikler sonrasında sağ alt baldır 
kasığında 1.derece yaralanma ve ödem tespit edilen İlhan 
Parlak, Cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçında 
forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıkla-
mada, "11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçı 
ısınmaları sırasında sağ alt baldırında ağrı hissederek maç 
kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak’ın çekilen 
MR sonucunda alt baldır kasında (soleus) 1.derece yara-
lanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" 
denildi. n SPOR SERVİSİ

RRPPSS

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

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

Meram Belediyespor Kick Boks Avrupa Kupası’na damga vurdu
Antalya’da düzenlenen 6. Ulusla-

rarası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa 
Kupası’nda Meram Belediyespor rüz-
garı esti. 

30 ülkeden 1600 sporcunun ka-
tıldığı Avrupa Kupasında 5 madalya 
kazanan Meram Belediyesporlu 
kick bokscuları tebrik eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Sporcularımız verdiğimiz desteği 
madalyalarla taçlandırarak sadece 
Meram’ın ya da Konya’nın değil tüm 
Türkiye’nin gururu oldular” dedi. 

8-11 Nisan tarihleri arasında 
Antalya’nın Kemer ilçesinde ger-
çekleştirilen 6. Uluslararası Türkiye 
Açık Kick Boks Avrupa Kupası’nda 
ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi tem-
sil eden Meram Belediyesporlu kick 
boksçular, ortaya koydukları perfor-
mans ve aldıkları başarılarla sadece 
Meram’ın ya da Konya’nın değil tüm 

Türkiye’nin gururu oldular. Kulüp 
sporcuları taşıdıkları ay yıldızlı for-
ma ile 30 ülkeden 1600 sporcunun 
katıldığı turnuvadan 5 madalya ile 
döndüler. 

Turnuvada madalya kazanan 
Meram Belediyesporlu kick bokscu-
ların isimleri ise şöyle; 

Gençler Full Contact                              
Muzaffer Karabulut 54 kg’da 1.                                        

Ahmet Uğur 91 kg’da 1.                      
Büyükler Full Contact                              
Şeyma İyiel 65 kg’da 2.                                
İzzet Arabacı 81 kg’da 3.                          
Sabriye Gür 70 kg’da 3.

‘KULÜBÜMÜZÜN VE İLÇEMİZİN 
İSMİ BAŞARILARLA ANILIYOR’
Sporcuların gösterdikleri yüksek 

performanslar ve aldıkları başarılı 
sonuçlarla gururlandıklarını belirten 

Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, sporculara ve antrenörlere bir 
kez daha yaşattıkları gurur dolayısıy-
la teşekkür etti. Kulüp sporcularının 
kick boks ile birlikte pek çok branşta 
gerek ulusal gerekse uluslararası 
her turnuvadan madalyalarla dön-
düğünün altını çizen Başkan Kavuş, 
“Meram Belediyesi olarak gençliğe 
ve spor aktivitelerine verdiğimiz des-
teğin karşılığında aldığımız bu başa-
rılar kadar bizi onore eden başka bir 
şey yok. 

Sporcularımızın aldığı bu so-
nuçlarla kulübümüzün ve ilçemizin 
ismi başarıyla birlikte anılmaktadır. 
Biz de spora, sporcuya ve gençliğe 
verdiğimiz desteği alınan her geçen 
gün biraz daha artırmaya hemşehri-
lerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik 
etmeye devam edeceğiz” diye ko-
nuştu. n SPOR SERVİSİ



1969 yılında Tokat’ta doğan ve 
1993 yılında Selçuk Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi, 1996 yılında Konya 
Sağlık Eğitim Enstitüsü’nü bitiren 
ve çeşitli kurumlarda görevler yer 
alan Cemil Paslı uzun yıllardır bu 
yana Konya’ya hizmet ediyor. Sel-
çuk Üniversitesi Engelli Öğrenci 
Birimi Koordinatörü Cemil Paslı 
Konya’ya geliş hikayesini ve Konya 
ile ilgili görüşlerini anlattı. 

Öncelikle kendinizden bahse-
der misiniz?

1969’da Tokat’ta doğdum. 
1993'de S.Ü. İlahiyat Fakültesi’ni, 
1996’da Konya Sağlık Eğitim Ens-
titüsü’nü bitirdim.1987-1996 yılla-
rında Sağlık Bakanlığı, 1996-2015 
yıllarında; 8 yıl Öğretmen, 2 yıl Hu-
zurevi Müdür Yardımcısı, 9 yıl da 
İl Müdür Yardımcısı olarak Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ça-
lıştım. 2015-2019 yıllarında Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
Konya ve Afyonkarahisar İl Müdür-
lüğü görevlerini ifa ettim. 2019’dan 
beri Selçuk Üniversitesi EÖB Koor-
dinatörlüğü görevini icra ediyorum. 
Ayrıca doktora çalışmasını sürdü-
rüyorum. Türk Aleviliği” (2006), 
“Aile Huzur ve Mutluluğu için 9 S” 
(2013’), “Anadolu Aleviliği” (2013), 
“Akıl” (2016), “Bilge Kral Aliya’nın 
Camisi” (2018) adlı basılmış kitap-
larımın yanında; ”Hikâyeden Hayat” 
(2018)”, “Büyük Patlama” (2017)”, 
“Nasıl Zayıfladım” (2019) gibi e-ki-
tap olarak okuyucun dikkatine su-
nulmuş kitaplarım bulunmaktadır. 
İngilizce ve Arapça biliyorum, evli 
ve 3 çocuk babasıyım. Hakkımda 
daha fazla bilgi için kişisel web si-
tem: www.cemilpasli.com

Konya’ya yolunuzun düşmesi 
nasıl oldu, bunun hikâyesini din-
leyebilir miyiz?

1983-1985 Yılları arası mem-
leketim Zile’den 20 saat uzaklıkta 
Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi’nde 
1. ve 2. Sınıfı yatılı olarak okudum. 
Toplum Sağlığı alanında eğitim 
veren Sağlık Meslek Lisesi o tarih 
itibariyle Kırklareli, Konya ve Bin-
göl’de bulunuyordu. Yakınlığı esas 
alarak Konya Atatürk Sağlık Meslek 
Lisesi’ne nakil için Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü’ne 
başvurdum. Müracaatın kabulü 
üzerine 1985 yılı Eylül ayında Kon-
ya’ya ilk defa ayak basmış oldum.

Konya sizi nasıl karşıladı, 
Konya’ya yerleşmenizin üzerin-

den geçen zaman içerisinde hem 
siz, hem çevreniz hem de sosyal 
hayatınızı etki eden ne gibi deği-
şimler oldu?

Konya beni çok sıcak karşıladı, 
Adeta bağrına bastı ve hiç bırakma-
dı. Biz Sağlık Meslek Lisesi öğren-
cisi olarak 2. Sınıftan itibaren uygu-
lamalı eğitim aldığımızdan dolayı 
halkla sürekli yakın ilişki içerisinde 
olduk. Özellikle aşı kampanyala-
rında, veremle ve sıtma ile savaş 
çalışmalarında Konya’yı merkez ve 
taşrası; zengin ve fakiri ile kısa süre-
de yakından tanıma imkânı buldum 
ve kaynaştım.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz nelerdir?

Konya, her zaman kurucu ve 
dönüştürücü rol oynamıştır. Bu-
gün de aynı güç ve konumunu 
korumaktadır. Konya Anadolu’da 
yaşamış 26 uygarlığın tümünün 
zenginliğini üzerinde taşıyan çok 
derin bir şehir. Ehli olmayana çok 
basit ve sıradan gibi görünen kalın 
kabuğun altında, asırlarca biriktirdi-
ği hazineleri sadece talep ve emek 
verene sunan bir karizmatik duruşu 
var Konya’nın. Konya Anadolu’nun 
tandırı. Geç ısınan, ama ısındığında 
dünyaya yetecek sıcaklığı, şefkati, 
merhameti, evrensel bakışı yayan 

bir tandır. Müşteri olanı içine alıp 
yavaş yavaş pişiren, olgunlaştıran, 
yetiştiren bir tandır. 7. Yüzyılda 
başlayan İslam Ümranı’nın zirve-
si Batı’da Endülüs’te Kurtuba’da 
yaşanırken Doğu’da Anadolu’da 
Konya’da parlıyordu. Konya 13. 
Yüzyılda; Maturidi ve Hoca Ahmet 
Yesevi gibi zatların ehli beytten 
alıp yoğurdukları İslam anlayışını 
Belh'ten gelen Mevlana Celaleddin 
Rumi, Tebriz'den gelen Şems-i 
Tebriz'i, Tiflis'ten gelen Hubeyş et-
Tiflîsî, Semerkant'tan Şemşeddin 
Semerkandi, Sührevend'den Ebû 
Hafs Ömer Sühreverdî, Şiraz'dan 
Kutbuddîn Şîrâzî, Musul'dan Esî-
rüddîn el-Ebherî, Azerbaycan'dan 
gelen Siraceddin Urmevi ve Ek-
meleddin Nahçevani, Malatya'dan 
gelen Sadreddin Konevi ile; Endü-
lüs birikimini ise Muhyiddin'i Arabi 
ile birleştirmiş ve kıyamete kadar 
devam edecek olan vasat ümme-
tin kanaatini ifade eden Anadolu 
İslam’ının teori ve pratiğini ortaya 
koymuştur. Bu birikim, Anadolu 
Selçuklu Devleti'nin başkentini siya-
si, bilim, kültür ve sanat açısından 
dünyanın zirvesine yerleştirmişti. 
Konya 6 asırlık İslam birikiminin 
meyvelerini toplamış ve Osmanlı 
ile zirveyi sabitlemiş ve Toynbee'nin 
ifadesiyle yok edilemeyecek ancak 
durdurulabilecek bir ümranın ilke-
leri ve temelleri atılmıştı. Selçuklu 
başkenti Konya'da en önemli unsur 
olan 24 ciddi Medrese ile yapılan 
eğitim tamamen gönüllülüğe dayalı 
vakıf kültürü ve desteğiyle yapılıyor-
du. Bugün de modern dünyada da 
en iyi eğitim kurumları tamamen 
siyasetten bağımsız vakıf sistemiyle 
işliyor, işleyecek inşallah.

Konya’ya yerleştikten sonra 
kendi memleketinizle bağınızı 
tamamen kopardınız mı, yoksa 

akraba, dost vs 
bağlarınız ve 
kültürel bağ-
larınız devam 
ediyor mu?

Asla! Aksi-
ne biz Tokatlılar 
Danişmendo-
ğulları’nın tem-
silcileri olarak 
Anadolu Selçukluları ile tarihte 
kurulmuş sağlam bir bağın deva-
mını yaşatıyoruz. Danişmend Gazi 
kızını Alaadin Keykubat’a vererek 
iki devlet arasında akrabalık tesis 
etmişti. Biz bir Danişmend olarak 
Konya’nın kızını alarak aynı samimi 
bağları ve akrabalığı devam ettiriyo-
ruz. Buradan oraya oradan buraya 
kültür etkileşimi ile iki tarafı da zen-
ginleştirmeye gayret ediyoruz.

Gittiğinizde size Konya’yı 
soruyorlar mı? Konya’yla ilgili 
muhataplarınıza neler anlatıyor-
sunuz?

Tabii ki. Konya’nın sadece To-
kat’ta değil tüm Anadolu’da ayrı ve 
özel bir yeri var. Hac karayolu ile 
yapılırken bütün hüccac Konya’ya 
uğrar, Mevlana, Şems, Konevi ziya-
ret edilir ve bu yarım hac sayılırdı. 
Hatta Mekke-Medine’ye gitmese 
de Konya’yı ziyaret eden Anadolu 
halkı kendini “yarım hacı” kabul 
ederdi. Biz çocukluktan böyle bir 
Konya profili ile büyüdük. Onlara 
Konya’nın derinliği, zenginli, gü-
zelliği ve hepsinden önemli Mevla-
na’nın “gel” çağrısında billurlaşmış 
davetkarlığı, kucaklayıcılığı ve sine-
sine bastırışını anlatıyorum. “Gez 
dünyayı gör Konyayı” sözünün 
haklılığını misallerle açıklıyorum. 
Annemden aldığım sakin ve so-
ğukkanlı karakterim ile ben Konya 
ile çok harika bir uyum yakaladım. 
Bir ayağım Konya’da sabit diğer 
ayağım dünyayı dolaşıyor. Ben ko-
van olarak Konya’yı seçtim. Dünya 
insanı ve kitaplarından topladığım 
nektarları burada bala çevirmeye 
çalışıyorum. Dünya’nın merkezi 
Anadolu ve Anadolu’nun tandırı, 
buhar makinesi, motoru Konya’dan 
dünyaya yaratılış hikmetime uygun 
baki kalacak sedalar bırakmaya 
çalışıyorum. Son sözde; tüm Kon-
yalı kardeşlerimin Ramazan ayı ve 
bayramını tebrik ediyor; yaşadıkları 
coğrafyanın değerinin, derinliğinin 
ve zenginliğinin farkında bir ömür 
diliyorum.

‘Konya Anadolu’nun tandırı’
Uzun yıllardan bu yana Konya’da hayatını sürdüren Cemil Paslı, Konya ile tanışma ve yerleşme hikaye-
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