
Yeni cazibe merkezi olacak
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
Meram Çamlıbel bölgesinde 
gerçekleştirilen çevre düzenle-
me çalışmalarında incelemeler-
de bulundu.  Konya’ya gelenleri 
şehre yakışır bir şekilde karşı-
lamayı arzu ettiklerini belirten 
Büyükşehir Başkan Altay, 
Meram’da çay içme alanları, 
yürüyüş yolları, çiçek bahçele-
riyle bölgenin yeniden cazibe 
alanına dönüşeceğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

10. ÇAĞRIDA 
379 MİLYON!
TKDK tarafından yürütülen IPARD-II 10. Başvuru dönemi tamamlandı. Konya’da bu 
çağrı döneminde 379 milyon TL değerinde 92 adet projenin başvurusu kabul edildi

Tarım Fuarı, 
Haziran’da 

Geçtiğimiz yıl pandemiden do-
layı gerçekleştirilemeyen Kon-
ya Tarım Fuarı için bu yıl kollar 
sıvandı. Açıklanan yeni tedbir-
ler kapsamında tarihi belirlenen 
Konya Tarım Fuarı’nın 7-11 Ha-
ziran 2021 tarihleri arasında ger-
çekleştirileceği bildirildi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Mart’ta Konya’da 
2.657 konut satıldı

Ata: Önce yüzyüze
eğitenler aşılansın

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü Konya’nın Mart ayı 
konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre Mart 
ayında Konya’da 2.657 konut satışı gerçekleşirken, 

Konya bu sayıyla en çok konut satışı gerçekleşen iller 
sıralamasında 9. sırada yer aldı. n HABERİ SAYFA 4'TE

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata,” Yüz yüze eğitime devam eden 8. ve 12. sınıf öğ-
retmenleri ile uygulamalı meslek lisesi öğretmenle-
rinin hızlıca ve öncelik aşılanma kapsamına alınarak 

aşılanmalıdır” dedi. n HABERİ SAYFA 17'DE
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‘GURBETTE GİBİ 
HİSSETMİYORUZ’

ADALETİN TESİSİ 
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

HZ. MEVLANA TÜM 
DÜNYAYI MAYALIYOR

KONYA KÜLTÜRÜNE 
BÜYÜK KATKI YAPIYOR

RAMAZAN’A ÖZEL 
ANLAMLAR VAR

HAYIR İŞLERİNE 
ÇOK ÖNEM VERİRDİ

KONYA, HUZUR VE 
SÜKUNET DEMEKTİR

Konmader Başkanı Recep Özgül: Malatya ve Konya 
arasında, hemşerimiz Sadreddin Konevî ile Mevlâna 
arasındaki manevi ve derin bağdan dolayı farklı bir 

etkileşim bulunmaktadır. Bu yüzden kendimizi gurbette 
gibi hiçbir zaman hissetmedik.

n KONYA İLE YOĞRULANLAR 20'DE

Pandemi döneminde hayatını kaybeden isimlerden biri 
olan Hüseyin Adil Küçükbüğrü, hayatı boyunca İslam 

için hayır, hasenat, öğrenci yetiştirmek için Allah rızası 
için çalışmış biri olarak tanınıyordu.  

n KORONAVİRÜSTEN VEFAT EDEN DEĞERLERİMİZ 2’DE

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Konya İl 
Temsilcisi Ömer Faruk Seleş, yeryüzünde adaletin tesis 

edilmesi için samimiyetle mücadele eden kardeşler toplu-
luğu olarak yola çıktıklarına dikkat çekti. n KONYA STK'LARI

Ömrünü Konya 
kültürüne veren 
Tahir Sakman, 

“memleket şiiri” 
dalında aldığı 

ödülle dikkatleri 
üzerinde toplaya-
rak ömrünü yüz-

lerce şiir ve yürek 
dolusu kitaplarla 
süsledi. n ŞAİR, 

SÖZ YAZARI, 
BESTEKARLAR 8’DE

Mevlana’yı en iyi 
anlatan kıymetli isim-
lerden Sadık Yalsızu-
çanlar Mevlana için, 

“Yaşadığı çağda, 
Anadolu topraklarını 
mayalayan bu büyük 
ârifin, eserleri ile de 
sonraki yüzyıllarda 

bütün dünyayı maya-
lamayı sürdürüyor” 
dedi.  n MEVLANA 

AŞIKLARI 11'DE

Konya üzerine dikkat 
çeken değerlendir-
me yapan Doç. Dr. 

Muhammet Enes Kala, 
“Konya demek, bizim 
için huzur, sükûnet ve 
battı çıktısı olan büyük 
düzlük demektir. Konya 
demek bereket sofrası-
na oturmak demektir” 
diye konuştu. n GUR-

BETTEN KONYA’YA 
BAKANLAR 7’DE 

Çok sık duyulmayan ancak Ramazan ayında gündeme 
gelen bazı kelimelerin anlamını bilmek de oldukça 
önemli. Bu kelimelerin anlamıyla birlikte Ramazan 

ayını daha iyi bir şekilde anlamlandırabiliriz. 
n İLMİHAL SAYFASI

RAMAZAN'DA YENİGÜN

OCAK AYI IPARD-II
10. BAŞVURU TAMAM

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğü, 
2021 Ocak ayında ilan edilen IPARD-II 
10. başvuru çağrı dönemini rekor hibe 
başvurusu ile tamamladı. Buna göre TKDK 
Konya İl Koordinatörlüğü birçok sektörde 
yaklaşık 379 milyon TL olan 92 adet başvu-
runun kabulünü gerçekleştirdi.

KONYA’NIN HEDEFİ 
İLK SIRADA OLMAK

TKDK Konya İl Koordinatörlüğü olarak 
hedeflerinin Konya’da proje ve yatırım 
konusunda ilk sırada yer almak olduğunu 
ifade eden TKDK Konya İl Koordinatörü 
Yavuz Uysal, “TKDK destek kapsamında 
Konya olarak ilk 5 içerisinde yer alıyoruz. 
TKDK Konya olarak hedefimiz ilk sırada 
yer almak” dedi. n HABERİ SAYFA 17’DE



Pandemi sürecinde kaybet-
tiğimiz önemli isimlerden biri de 
Merhum Hüseyin Adil Küçükbüğrü. 
1946 doğumlu olan merhum Kü-
çükbüğrü, Milli Görüş camiasında 
dikkat çeken isimler arasındaydı. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda memur 
olarak görev almaya başlayan an-
cak laikliğe aykırı davrandığı gerek-
çesiyle işine son verilen merhum 
Küçükbüğrü, 1974’te çıkan aftan 
yararlanarak beraat etti. Milli Görüş 
Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın siyasi hareketi içerisinde 
yer alan merhum Küçükbüğrü, Milli 
Nizam, Milli Selamet, Refah Partisi 
dönemlerinde görevler aldı ve fah-
ri çalışmalara katıldı. Aftan sonra 
Karayolları’nda göreve başlayan 
Küçükbüğrü, sendikal çalışmalarda 
da görev aldı. 

HAYIR İÇİN KOŞTURDU
Merhum Küçükbüğrü, bu ça-

lışmaların yanında hayır işleriyle de 
oldukça ilgiliydi. Emekli olduktan 
sonra da kendini hayır işlerine ada-
dı.  Aktif olarak Hak yol vakfı, MGV, 
İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıflar-
da fahri olarak görev yaptı. Hayatı 
boyunca İslam için hayır, hasenat, 
öğrenci yetiştirmek için Allah rızası 
için çalışan Küçükbüğrü’nün Kur’an 
ehli, cemaat ehli, sohbet ehli bir ha-
yatı vardı. Araştırmacı-Yazar Salih 
Sedat Ersöz’ün kaleminden Hüse-
yin Adil Küçükbüğrü:

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN 
İÇERİSİNDE YER ALDI 

07.03.1946 yılında Çumra İl-
çesi Alibeyhüyüğü Kasabasında 
dünyaya geldi.

6 erkek kardeşin en küçüğü idi. 
İlkokulu köyünde, Ortaokulu Çum-
ra’da okuduktan sonra lise eğitimini 
Konya Ticaret Lisesinde yaptı. 1965 
yılında evlendi.1966 yılında aske-
re gitti. Asker dönüşü Milli Eğitim 
Bakanlığında memur olarak göreve 
başladı.

Laikliğe aykırı davrandığı ge-

rekçesiyle işine son verildi ve 1974 
‘de çıkan aftan yararlanarak beraat 
etti. Erbakan hocamızın bağım-
sız hareketinden başlayarak Milli 
Nizam, Milli Selamet, Refah Par-
tisi dönemlerinde görevler aldı ve 
fahri çalışmalara katıldı. Mehmet 
Sözer ve Zülfikar Gazi döneminde 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan 
yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
1974 yılında Karayollarında göreve 
başladı. Orada Bölge Müdürlüğü 
Sekreterlik görevinde bulundu. Ar-
kadaşlarıyla Öz Yol-İş Sendikası ku-
rulmasında aktif olarak görev aldı. 
Hükümet değişikliği sonrası Van’a 
tayini çıktı, istifa etti.3 yıl kadar 
esnaflık yaptıktan sonra Mehmet 
Keçeciler döneminde Konya Beledi-
yesinde Tatlı su satış istasyonunda 
müdür olarak görev yaptı. 

VAKIF İŞLERİNE KOŞTURDU 
Belediyede değişik birimlerde 

görev yaptıktan sonra Elektrik ida-
resi belediyeden ayrılınca TEK’te 
tahakkuk servisinde görev yaptı. 
Daha sonra kısa bir süre Niğde TEK 
‘te görev yaptı.

Daha sonra kurum değiştirerek 
Karatay Belediyesi Levazım müdü-
rü olarak görev yaptı.1993 yılında 
emekli oldu. Emekli olduktan son-
rada aktif olarak Hak yol vakfı, MGV, 
İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıflarda 
fahri olarak görev yaptı. İslami vakıf, 
cemiyet ve medreselerde uzun yıllar 
fahri olarak görev yaptı. 

İSLAM İÇİN YAŞADI 

Hayatı boyunca İslam için 
hayır, hasenat, öğrenci yetiştir-
mek için Allah rızası için çalışmış 
bir kişilikti. Sılayı Rahim yapmayı, 
akraba, eş, dost, fakir, fukara zi-
yaretlerini hiç aksatmazdı. Hayatı 
boyunca Allah dostlarına dost oldu, 
hocalardan istifade etmek için mü-
cadelesini sürdürdü. Kuran ehli, 
cemaat ehli, sohbet ehli bir hayatı 

vardı. Çalışma hayatında kesinlikle 
tavizsiz bir düşünce mefhumuna 
sahipti. İskender Paşa cemaatine 
intisaplı idi. Mehmet Zahit Kotku 
(R.A.) hazretlerinden istifade etme-
ye çalışmış, âlimlere, hocalara karşı 
çok hürmetli idi. İstifade etmek için 
sohbetlere katılır, orada öğrendik-
lerini hayatında uygulardı. Hayatı 
boyunca Allah rızası için çalışmış, 

hiçbir ortamda ve şartta İslami ya-
şantısından taviz vermemiştir.”

CEFAKAR BİRİYDİ
Hüseyin Adil (Küçükbüğrü) 

abimizle ilgili oğlu Mehmet Adil Bey 
bu bilgileri verdikten sonra şunları 
söyledi: “Rabbim sizlere de kadir-
şinaslığınız, nezaket ve vefanızdan 
dolayı Cennetini versin inşaallah… 
Ailemiz adına çok teşekkür eder, 

şükranlarımızı sunarız.”
Biz de merhum Hüseyin abimi-

zi samimi bir mü’min olarak bildik, 
tanıdık. Hüseyin abimizle gerek 
İlim Yayma’da, gerekse Erbakan 
Hocamızın teşkilatlarında uzun süre 
çalışmalarımız oldu. Çok uzun soh-
betlerimiz oldu. Defalarca birbirimi-
zin evlerine gidip geldik. Cefakâr, fe-
dakâr, hiç hesabı olmayan sırf Allah 
rızasını ön planda tutan bir kişilikti. 
Kibir, gurur bilmez, oldukça müte-
vazı yaşadı. 

Oğlu Mehmet Adil Bey’in anlat-
tıklarının tamamına biz de yakından 
şahit olduk. Konya’da sürekli bera-
ber olduğu kişiler başta Mehmed 
Zahid Kotku Hoca Efendi tarafından 
ders verme yetkisi verilen İbrahim 
Büyükkapancı amcamız olmak 
üzere Yakup İnce, Bekir Kencik, 
Mehmed İncili, Muhsin Görgülügil 
ve İlim Yayma Cemiyeti ile diğer 
İslami cemiyetlerin yöneticileri idi. 
Allah için sevmek, Allah için buğzet-
mek prensibine sıkı sıkıya bağlıydı. 
Hüseyin abimizin vefatı da yaşadığı 
gibi hizmet esnasında yakalandığı 

koronavirüs sebebiyle oldu. Kurban 
Bayramı’nda Kur’an Kursu için deri 
faaliyetinde iken virüsü kaptı. Bay-
ramın üçüncü günü semptomlar 
başladı. 2 gün evde kaldıktan sonra 
hastaneye yatırıldı. 5 gün hastanede 
göğüs bölümünde, 8 gün boyunca 
da yoğun bakım ve entübe olarak 
tedavisi devam etti. Yoğun bakım-
da tedavi görürken aradım. Henüz 
entübe olmamıştı. Geçmiş oldun 
dileklerimi ilettim ve nasıl olduğu-
nu sordum ama sormaz olsaydım. 
Hüseyin abimin o çok zor konuş-
masının etkisini hâlâ üzerimden 
atamadım. Zorlanarak şöyle de-
mişti: “Çok kötüyüm, nefes alamı-
yorum, benim için çok dua ediniz.” 
Kelimeleri böle böle ara vererek 
dinlenerek öyle zor konuşmuştu ki 
Hüseyin abimin o konuşması adeta 
beni benden aldı ve gözyaşlarımı 
tutamadım. Uzun bir süre kendimi 
toparlayamadım. Bunu özellikle 
yazıyorum ki bu virüsü dikkate al-
mayanlara ve kurallara gereği gibi 
uymayanlara ibret olsun da bu illeti 
herkes ciddiye alsın ve davranışları-
nı buna göre tanzim etsinler.  Ertesi 
gün tekrar aradım ama ne yazık ki 
cevap alamadım. Kötü bir gelişme 
olduğu belliydi. Öğrendim ki entübe 
olmuş ve 3 gün sonra vefat haberi 
geldi. Hüseyin abimin hayatı bo-
yunca her adımındaki samimiyeti 
herkese örnek olacak cinstendi. 
Uygulanan bütün tedavi yöntemle-
ri ve çabalar sonuç vermeyince 16 
Ağustos 2020 ‘de akşam ezanları 
okunurken, Beyhekim Hastanesin-
de dünya sürgününü tamamladı ve 
çok sevdiği Rabbi ile vuslata erdi. 
Cenazesi 17 Ağustos 2020 ‘de Ha-
cıveyis Hoca Efendi’nin Camii’nde 
kılınan cenaze namazından sonra 
Üçler mezarlığına defnedildi. Rab-
bim Rahmetiyle muamele etsin, 
Şehitler sınıfına dâhil eylesin. Rasu-
lullah’a komşu eylesin, makamı âli, 
mekanı cennet olsun inşallah...

Hayır işlerini çok severdi
Pandemi döneminde hayatını kaybeden isimlerden biri olan Hüseyin Adil Küçükbüğrü, hayatı boyunca İslam için hayır, hasenat, öğrenci yetiştirmek için 
Allah rızası için çalışmış biri olarak tanınıyordu. Ayrıca Küçükbüğrü, sılayı rahim yapmayı, akraba, eş, dost, fakir, fukara ziyaretlerini hiç aksatmayan biriydi

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

  Hayatı boyunca İslam için hayır, hasenat, öğrenci 
yetiştirmek için Allah rızası için çalışmış bir kişilikti. 

Sılayı Rahim yapmayı, akraba, eş, dost, fakir, fukara 
ziyaretlerini hiç aksatmazdı.

““

Merhum Küçükbüğrü İskender Paşa cemaatine intisaplı ve Mehmet Zahit Kotku (R.A.) hazretlerinden istifade etmeye çalışan biriydi. Ayrıca Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın siyasi çalışmalarına da destek verirdi.
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      Gece Gündüz
Konya                  7 °C 21°C

Karaman            8 °C 21°C 

Aksaray              5 °C      20°C
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Başkan Altay, Meram Çamlıbel çevre düzenlemesini inceledi

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Meram Çamlıbel bölgesinde 
gerçekleştirilen çevre düzenleme 
çalışmalarında incelemelerde bu-
lundu. 

Konya’ya gelenleri şehre ya-
kışır bir şekilde karşılamayı arzu 

ettiklerini belirten Başkan Altay, 
Meram’da çay içme alanları, yü-
rüyüş yolları, çiçek bahçeleriyle 
bölgenin yeniden cazibe alanına 
dönüşeceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya’nın çekim merkezlerinden 
olan Meram’da Çamlıbel Çevre 
Düzenleme çalışmalarını sürdü-

rüyor. Çalışmaları yerinde ince-
leyen Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
öncelikle bölgedeki binaların ka-
mulaştırma süreçlerinin tamam-
landığını ve çevreye rahatsızlık 
veren alanlarda yıkımlar gerçek-
leştirildiğini söyledi. Başkan Al-
tay, “Şimdi Tavus Baba Türbesi 

etrafında bir çevre düzenlemesi 
yapıyoruz. 

Öncelikle fore kazıklarla hem 
tarihi Tavus Baba Camisi’nin 
hem de yapacağımız imalatların 
güvenliğini sağladık. 

Şu anda üst yapı çalışmalarına 
devam ediyoruz. Özellikle Konya-
lıların Meram Son Durak olarak 

bildiği tarihi köprü alanında genel 
bir düzenleme çalışması tamam-
lanmış olacak. Böylece Konya’ya 
gelenleri şehre yakışır bir şekilde 
karşılamayı arzu ediyoruz.” dedi. 

Yapılan çalışmaların ardından 
bölgenin çay içme alanları, yü-
rüyüş yolları, çiçek bahçeleriyle 
yeniden bir cazibe alanına dönü-

şeceğini belirten Başkan Altay, 
“Ramazan Bayramı’ndan sonra 
hizmete girmesini planladığımız 
yer altı katlı otoparkımızla birlik-
te inşallah Meram’da çok önemli 
bir dönüşümü bu yılın sonunda 
tamamlamış olacağız. Şehrimize 
hayırlı olsun.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan, Çumra’ya daha iyi hizmet 
vermek adına araç filosunun envan-
terini geliştirmeye devam ettiklerini 
dile getirdi. Candan; “İlçemize kali-
teli ve hızlı bir hizmet için bütün ihti-
yaçlarımızı karşılıyoruz” diye konuş-
tu.  Çumra Belediyesi ilçede hizmet 
kalitesini arttırmak için ihtiyaçlar 
doğrultusunda araç filosunu geniş-
letmeye devam ediyor.  Belediyenin 
kendi imkanları ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığının da hibe desteği ile; 
yol silindir aracı, yol süpürme araç-
ları ve zabıta araçlarını bünyesine 
dahil ederek kentin projelerinin hızlı 
ve kaliteli olması adına belediye ça-

lışmalarına güç katıldı.
‘ARAÇ FİLOSUNU 

DAHA MODERN HALE
 GETİRMEK İÇİN GAYRET ETTİK’
Tüm personeli ve ekipmanları 

ile yaşanabilir bir Çumra hedefiyle 
sahada olduklarını belirten Çumra 
Belediye Başkanı Recep Candan; 
“Belediyemiz vatandaşlarımızın is-
tekleri doğrultusunda ara verme-
den çalışmalarını sürdürüyor. Bün-
yemizde yer alan araç filomuz ile 
durmaksızın vatandaşlarımıza hiz-
met götürmek için çaba veriyoruz. 
Göreve geldiğimiz tarihten bu yana 
hizmet ağımızı daha da genişletmek 
ve belediyemizin araç filosunu daha 

modern hale getirmek için gayret 
ettik.  Çalışmalarımız sonucunda da 
bir kısım araçlarımızı kendi bütçe-
mizle satın alarak hemşehrilerimi-
zin hizmetine sunuyoruz. Bir kısım 
araçlarımızı da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın hibe desteği ile araç 
filomuza dahil ettik. 

Bakanlığımız tarafından daha 
temiz bir Çumra için yol süpürme 
aracı belediyemize hibe edildi. Bu 
aracımızla beraber daha önce be-
lediyemizde hizmet eden Hamarat 
aracımızı tamamen revize ettik.  
Zabıta ekiplerimizin araçlarını ye-
niledik. Belediye imkanlarımız ile 
bir adet silindir aracımızı da ilçemi-

zin hizmetine kazandırdık. Silindir 
aracımız belediyemizin özellikle yol 
çalışmalarında büyük bir açığı ka-
patmış olacak. 

Yeni araçlarımıza ilaveten yine 
bakanlığımızın destekleri ile verilen 
çöp konteynırları ilçemize hizmet 
vermek üzere belediyemize teslim 
edildi. Hizmet ağımıza yeni araçların 
kazandırılmasında vermiş olduğu 
hibe desteğinden dolayı Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Hemşehrimiz 
Sayın Murat Kurum’a teşekkür edi-
yorum. Yeni araç ve gereçlerimiz ile 
daha da güçleneceğiz ve hizmetleri-
mizi daha da hızlandıracağız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi 
yaza hazırlanıyor 

‘Doğu Türkistan’daki zulme
kulaklarımızı tıkayamayız’

Seydişehir Belediyesi Ekiple-
ri ilçenin birçok bölgesinde parke 
taşı, sıcak asfalt, soğuk asfalt, kal-
dırım, bordür, yama, drenaj, park 
ve bahçelerde bakım ve onarım 
çalışmalarını yoğun bir şekilde yü-
rütüyor. 

Bahar aylarının gelmesiyle bir-
likte çalışmalarını hızlandıran ekip-
ler ilçe genelinde bulunan park ve 
bahçelerde budama, ilaçlama, ağaç 
dikimi, bank, kamelyaların bakım 
ve onarımına da devam ediyor. 

Ekiplerin yaz, kış demeden 
yoğun bir mesai harcadıklarını be-
lirten Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, "Şehrimizin en uç 
mahallesinden başlayarak sorum-
luluk alanımızda bulunan bütün 
mahallelerimizde çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Salgın dönemin-
de hizmet noktasında çalışmalara 
ara vermedik. Küresel salgın dö-
neminde birçok belediyemiz ça-
lışmalarında kısıtlamaya giderken 
Seydişehir Belediyesi olarak bu 
çalışmaları tedbirler çerçevesinde 
daha da arttırarak şehrimizin so-

runlarını en aza indirdik. Özellikle 
sıcak ve soğuk asfalt çalışmala-
rında bu dönemde yoğun çalışma 
yürüttük. Bu çalışmalarımızın ya-
nında parke taşı döşeme çalışma-
ları, yama ve kaldırım çalışmaları 
yürüttük ve yürütmeye devam 
ediyoruz. Ayrıca drenaj çalışmala-
rı, park ve bahçelerde onarım ve 
bakım çalışmaları da yürütüyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Şehrin muhtelif mahallelerin-
de ekiplerin asfaltlama, kaldırım, 
parke yol, yol açma, yollara dolgu, 
asfalt yama, park-bahçe çalışma-
ları ve ilaçlama gibi altyapı ve üst-
yapı çalışmalarına aralıksız devam 
ettiğini kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal;”Asfalt çalışmamız 
ile birlikte, eş zamanlı olarak kırsal 
ve merkez mahallelerimizde yol 
açma, park ve yeşil alan düzenle-
me ile ayrıca ilaçlama çalışmaları-
mız devam etmektedir. Çalışmala-
rımızı mahallelerimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda devam ettiriyoruz” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

23 yıldır asansör üretimi yapan bir firma, ürettiği asansörleri Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri 
başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Firma, yıllık 7 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor

Konya'da üretiliyor 67 
ülkeye ihraç ediliyor

Konya'da asansör üretimi üze-
rine faaliyet gösteren bir firma, 67 
ülkeye yıllık 7 milyon dolarlık ihra-
cat yapıyor. Konya Organize Sana-
yi Bölgesi'ndeki firmanın sahiple-
rinden Ahmet Madenci, Kovid-19 
sürecindeki üretim zorluklarına 
rağmen fabrikalarında hem istih-
damı hem de üretimi artırabilmeyi 
başardıklarını belirtti.

17 bin metrekare kapalı alan-
da modern bir makine parkı için-
de üretim yapan firmalarını 23 yıl 
önce kurup yola çıktıklarını ifade 
eden Madenci, şunları kaydetti: "Şu 
anda Türkiye'nin önde gelen, başa 
güreşen firmalarından biriyiz. Üre-
timimizin yüzde 35'ini, 67 ülkeye 
ihraç ediyoruz. İhracat hacmimiz 
yıllık 7 milyon dolar civarında. Bu 

rakam giderek artıyor. Markamız 
tanındıkça pazarda büyüyoruz. İh-
racatımız hızlı bir şeklide artmakta. 

Ağırlıklı olarak Avrupa, Asya, Afri-
ka, Latin Amerika ülkelerine ihra-
cat yapmaktayız. Fabrikamızda şu 

an 170 kişi çalışıyor."
TÜRKİYE, BU SEKTÖRDE ÇİN'DEN 

SONRA DÜNYADA İKİNCİ
Madenci, ürünlerinin tamamını 

Avrupa standartlarında ürettikle-
rini ve yurt içinde de 81 ile gön-
derdiklerini vurgulayarak, üretim 
açısından Türkiye'nin bu sektörde 
Çin'den sonra dünyada ikinci oldu-
ğunu bildirdi.

Dünya pazarlarında en büyük 
rakiplerinin Çin olduğunu anlatan 
Madenci, "Hem fiyat hem kalite 
olarak yine de pazarda onlardan 
daha iyi fiyat verebiliyoruz. Sek-
tör olarak devletten istediğimiz bir 
şey var, o da bu alanda merdiven 
altı çalışan belgesiz firmalara da bir 
standart ve kontrol mekanizması 
getirmesidir." dedi. n AA

Gelecek Partisi Genel Baş-
kan Yardımcısı, Sosyal Politikalar 
Başkanı Abdullah Başcı Konya İl 
Başkanlığı tarafından Konya Zafer 
meydanında Doğu Türkistan’dan 
kaçıp Türkiye’ye sığınan soydaş-
larımızın Çin’e iade edilmesi için 
düzenledikleri imza kampanyasına 
destek vermek amacı ile Konya’ya 
gelerek bir basın açıklaması yaptı. 

Abdullah Başcı, “Bildiğiniz gibi 
Doğu Türkistan'da bir soykırım 
yaşanıyor Tüm Dünya bu konuda 
ayakta maalesef ülkemizin idareci-
lerinden bir ses yok özellikle iktidar 
ortakları bu konuda neden sessiz 
kalıyorlar. Türkçülüğü hiç kimseye 
bırakmayan MHP nerede ve niçin 
sesi çıkmıyor? Her defasında öz-
gürlüklerden insan haklarından 
bahseden iktidarın büyük orta-
ğı nerede niçin sesleri çıkmıyor? 
Yoksa Doğu Perinçek'in "iktidarı 
biz teslim aldık. Erdoğan bizim 
çizgimize geldi" diyordu. Bu doğru 
mu? Neden Ak Parti yöneticileri ve 
hükümetin büyük ortağından ses 
çıkmıyor? Bundan kısa bir zaman 
önce Çin Dışişleri Bakanı Türki-
ye'ye geliyor ve Cumhurbaşkanı 
kabul ediyor. Bu esnada sevincini 
de gizleyemiyor. Kardeşlerimiz zü-
lüm görürken, eziyet çekerken bu 
sevinç ne için? Sayın Cumhurbaş-
kanı açıklamasında "Çin Türkiye'ye 
30 milyon dolar yatırım yapacak" 
diyor. Yoksa bunun hatırına mı 
Çin'e ses çıkmıyor. Bildiğiniz gibi 

Kaşkarlı Mahmut’un Divan'ı Lüga-
ti’i Türk ilk Türkçe sözlüğün yazarı 
onun diyarı. Doğu Türkistan ünlü 
bilim adamı Yusuf Has Hacip'in 
Memleketi neden duyarsız kalıyor 
iktidar yöneticileri? Gelecek Parti-
si olarak Doğu Türkistan için Ülke 
genelinde bir milyon imza kam-
panyası başlattık ve hedefimize 
ulaştık. Bu imzaların hepsini Türki-
ye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 
ve Birleşmiş Milletler İnsan Hak-
ları Komisyonu'na vereceğiz. Ge-
lecek Partisi olarak bu konunun 
takipçisi olacağız. Tüm mağdur ve 
mazlumların yanında olmaya de-
vam edeceğiz” dedi. Konuşmaların 
ardında Genel Başkan Yardımcısı 
Abdullah Başcı, Genel Merkez PYK 
Üyesi Ömer Ünal, Şükrü Kırboğa, 
İl Başkanı Hasan Ekici ve İl Başkan 
Yardımcıları da Doğu Türkistanlı 
soydaşlarımıza destek için imzala-
rını attı.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Ahmet Madenci



4 16 NİSAN 2021HABER

Konya Tarım 2021 18. Tarım, 
Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı, Tüyap Konya 
Fuarcılık A.Ş. tarafından Türk Tarım 
Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR) iş birliği ve T.C. Ta-
rım ve Orman Bakanlığı başta olmak 
üzere, Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB), Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Konya Ticaret Odası, Konya 
Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsa-
sı, Konya Valiliği İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği,   Zira-
at Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
ve KOSGEB'in sağladıkları destekler 
ile 7-11 Haziran 2021 tarihleri ara-
sında Konya Ticaret Odası - Tüyap 
Konya Uluslararası Fuar Merkezi'n-
de gerçekleştirilecek.

KONYA TARIM 
FUARI’NA YENİ TARİH

Avrupa’nın her yıl düzenlenen 
en büyük tarım fuarı olma niteliği-
ni elinde bulunduran Konya Tarım 
Fuarı ile ilgili Tüyap Konya Fuarcılık 
A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, şu 
açıklamaları kaydetti: “Bu yıl on se-
kizincisini düzenleyeceğimiz Konya 
Tarım Fuarı, paydaşlarımızın ortak 
kararı ve ülke çapında alınan pande-
mi tedbirlerine istinaden yeni tarihi 
olan 7-11 Haziran 2021 arasında 
her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuy-
la katılımcı ve ziyaretçilerini ağırla-
maya hazırlanıyor. Tüyap Fuarcılık 
Grubu olarak yeni normale geçti-
ğimiz dünya düzeninde fuar alan-
larımızın tamamında bütün hijyen 

önlemlerini alıyoruz. Bu çalışmaların 
sonucunda Konya Tarım Fuarı, yine 
ticaret köprülerinin kurulduğu bir 

platform olarak karşımıza çıkacak. 
Tüm bu gelişmelerin ışığında tarım 
sektörünün hasat zamanı olan Kon-

ya Tarım Fuarı’nda 7-11 Haziran 
2021’de katılımcı ve ziyaretçileri-
mizle yeniden buluşmak için gün 
sayıyor ve tüm ilgilileri fuarımıza 
içtenlikle davet ediyoruz. Türk tarım 
sektörü için bereketli bir fuar geçir-
memizi temenni ediyorum.”

FUAR, EKONOMİYE 
KATKI SAĞLIYOR

Şehrin ve ülkenin ekonomisine 
göz ardı edilemez bir katkıda bulu-
nan Konya Tarım Fuarı’nda uzun 
soluklu iş birliklerine zemin hazırla-
yacak olan ikili iş görüşmeleri, yerli 
ve yabancı alım heyeti organizas-
yonları, ürün ve hizmet lansmanları, 
konferanslar ve tarım profesyonelle-
rine yarar sağlayacak birçok etkinliği 
katılımcı ve ziyaretçilerle buluştur-
mak için Tüyap’ın yurt içinde ve yurt 
dışında bulunan ofisleri ile temsilci-
likleri birçok pazarlama çalışması 
yürütüyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Tarım Fuarı, Haziran’da yapılacak

SOBE Vakfı’ndan Otizm 
farkındalığına katkı

Karatay Kent Konseyi, çocukları 
sevdikleri yazarlarla buluşturuyor

Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim (SOBE) Vakfı ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Otizm Ça-
lışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi 2021 Nisan ayı otizm far-
kındalık etkinlikleri kapsamında 
dört webinar düzenledi.

Nisan ayı BM tarafından otizm 
farkındalık ayı olarak kabul ediliyor. 
Bu ayda yapılan eğitim, konferans, 
tanıtım, webinar vb. etkinliklerle 
otizme dikkat çekilerek toplumda 
otizm farkındalığı ve bilinirliği ko-
nusunda etkinlikler yapılırken aynı 
zamanda otizmli bireylerin hayatı, 
eğitimi, yeni yöntemler, uygula-
malar konusunda eğitici etkinlikler 
gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Vakfı ile Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Otizm Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merke-
zinin 2021 Yılı Nisan Ayı Etkin-
likleri kapsamında düzenledikleri 
webinarlarda SOBE Vakfı Genel 
Koordinatörü Fatma Güllüoğlu Bi-
rer, Otizmli bireylerin eğitiminde 
Sobe Modeli hakkında bilgi verdi. 
Konuşmasında SOBE’nin kuruluş 
süreci, yapılan çalışmalar, eğitim 
hedefleri, vakıf çalışmaları ve öğre-
tim yöntemi hakkında bilgi veren 
Birer, vakıf olarak uygun şartları 
taşıyan öğrencilerine burs verme 
politikaları, yarı yoğun eğitim gibi 
konular hakkında katılımcıların 
sorularını cevapladı. Bir diğer we-
binarda Necmettin Erbakan Üniv. 
Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Hakan Sarı, “Otizmde Kanıt 
Temelli Uygulamalar” başlığında; 
otizmli bireylerin eğitimi konusun-
da kanıt temelli uygulamalar, otiz-
min görülme oranı ve Türkiye’deki 

çalışmalar hakkında bilgilendirme-
de bulundu.

Gazi Üniversitesi Özel Eğitim 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necdet 
Karasu “Otizm ve Türkiye’de Hiz-
metlerin Geleceği” başlığında ger-
çekleştirilen webinarında; otizmli 
bireylerin eğitimi, özel eğitim ve 
özel eğitim öğretmenlerinin ni-
telikleri konusunda tespitlerde 
bulundu. Otizm konusunda çalı-
şırken multidisipliner çalışmanın 
önemine dikkat çeken Karasu, 
öğretmen yeterliliklerinin işbirliği 
ile çalışma, alanda uzmanlaşma 
konusunda farklılaşma göstere-
ceğinin altını çizdi. Etkin olarak 
sadece tek bir yöntem ve yakla-
şımın kullanımının yanlış oldu-
ğunu, multidisipliner yaklaşımla 
öğrencinin ihtiyacına uzmanlarca 
müdahale edilmesi gerektiğini 
ifade etti. Otizmli bir birey ile ya-
şamak ve büyütmenin güzel ve 
zor yanlarını bir ailenin gözünden 
anlatıldığı, otizmli Buğra Çankır’ın 
babası Kenan Çankır “Otizmle 
Yaşamak” başlığında gerçekleşen 
webinarında ise oğlunun ilk tanı 
sürecinden üniversitede öğretim 
üyesi olmasına değin geçen süre 
içerisinde yaşadıklarını, tecrübe-
lerini, kaygılarını, zorluklarla nasıl 
başa çıktığının hikayesini anlattı. 
Çankır’ın hikayesi, özel eğitim öğ-
retmenleri, aileler ve öğretmenlere 
ufuk açıcı detay bilgiler barındırdı.
SOBE Vakfı ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi’nin 
otizm konusundaki çalışmalarına 
farklı alanlarda yapılan araştırma 
ve çalışmalarla devam edeceği ifa-
de edildi. n HABER MERKEZİ

Özellikle gençlere yönelik 
programlarıyla adından söz ettiren 
Karatay Kent Konseyi, şimdi de 
Çocuk-Yazar Buluşması Projesi ile 
çocukların gönlünü kazandı. Dijital 
platformlar üzerinden canlı olarak 
gerçekleştirilen ve büyük ilgi gö-
ren bir kitap söyleşisi programıyla 
“Göğü Yere İndirelim”, “Yeryü-
zünün Kalbi” ve “Düşler Atlası” 
kitaplarından en az birini okuyan 
çocuklar, kitapların Yazarı Özgür 
Balpınar ile buluştu.

Çocuklarla sohbet eden Yazar 
Özgür Balpınar, kitaplarındaki ka-
rakterleri çocuklara benimseterek 
hikâyeyi nasıl gördüklerini ve hayal 
dünyalarında onları nasıl canlan-
dırdıklarını öğrenmeye çalıştı. Pro-
je dolayısıyla Karatay Belediyesi’ne 
ve Karatay Kent Konseyi’ne teşek-
kür eden Özgür Balpınar, söyleşide 
çocukların kitaplar ve yazarlık hak-
kındaki sorularına da tek tek yanıt 
verdi.

Yazmaya küçük yaşlarda baş-
ladığını belirten Özgür Balpınar, 
hayalperest bir çocukluk geçirdi-
ğini dile getirdi. Balpınar, “Yazarlık 

hayatım boyunca bu durum bana 
rehber oldu. Günümüzün çocukları 
maalesef topraktan, ağaçtan, hatta 
artık sokaktan dahi uzak büyüyor. 
Bizler de bir nebze de olsa bu eser-
lerimizle çocuklarımızın yeniden 
toprakla, ağaçla ve sokakla olan 
bağının artmasına vesile olmak is-
tiyoruz. Programa katılan arkadaş-
larımızla çok güzel ve verimli bir 
program yapmış olduk. Bizlere bu 
imkânı sağlayan Karatay Belediye-
si’ne ve Karatay Kent Konseyi’ne 
teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü Konya’nın Mart ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre Mart ayında Konya’da 
2.657 konut satışı gerçekleşirken, Konya bu sayıyla en çok konut satışı gerçekleşen iller sıralamasında 9. sırada yer aldı

Mart’ta Konya’da 
2.657 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Konya Bölge Müdürlüğü 2021 yılı 
Mart ayı Konut Satışı İstatistiklerini 
paylaştı. TÜİK Konya Bölge Müdür-
lüğünden yapılan açıklamaya göre, 
2021 yılı Mart ayı itibariyle Konya 
ilinde toplam konut satışları bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 
ve bir önceki aya göre yüzde 41,0 
oranında artarak 2.657 adet oldu. 
Konya ili 2.657 konut satışı ile Türki-
ye genelindeki toplam konut satışla-
rından yüzde 2,4 pay alarak 9’uncu 
sırada yer aldı. 

Türkiye genelinde konut satış-
ları Mart ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 
bin 241 oldu. Konut satışlarında İs-
tanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 
19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. 
Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 
bin 3 konut satışı ve yüzde 9,9 pay 
ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve 
yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut 

satış sayısının en az olduğu iller sıra-
sıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut 
ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli 
oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 
SAYISI 308 ADET OLDU

2021 yılı Mart ayında Konya’da 
satılan konutların yüzde 11,6’sı ipo-
tekli olarak satıldı ve ipotekli satış 

oranının en fazla olduğu iller sırala-
masına göre Konya 66’ncı sırada yer 
aldı. 

Türkiye genelinde Mart ayında 
ipotekli konut satışları bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 49,7 azalış 
göstererek 21 bin 815 oldu. Toplam 
konut satışları içinde ipotekli satışla-
rın payı yüzde 19,6 olarak gerçekleş-

ti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 
643 konut satışı ve yüzde 21,3 pay 
ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut 
satışının en az olduğu il 1 konut ile 
Hakkari oldu.

MART AYINDA KONYA’DA 
2.349 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
2021 yılı Mart ayı itibariyle top-

lam konut satışları içindeki diğer 
konut satışı payı (yüzde 88,4) sıra-
lamasına göre 16’ncı sırada yer aldı. 
2021 Mart ayında Konya’da satılan 
konutların 812 adedi ilk defa satılır-
ken, 1.845 konut ise ikinci el konut 
satışı ile el değiştirdi. TÜİK Konya 
Bölge Müdürlüğünden yapılan açık-
lamaya göre, Konya’da toplam ko-
nut satışları içinde ilk satışların payı 
yüzde 30,6 iken; ikinci el satışlarının 
payı ise yüzde 69,4 olarak gerçekleş-
ti. Türkiye genelinde ise konut satış-
ları içinde ilk satışın payı yüzde 30,0, 
ikinci el satışlarının payı ise yüzde 
70,0 oldu. n BÜŞRA GÜLTAŞ

İlkbaharın gelmesiyle birlikte bir-
çok alerjik hastalarda bazı semptomlar 
görülmeye başlamıştır. Oluşum me-
kanizmaları ve tedavileri benzer olan 
astım ve saman nezlesi genellikle bir-
likte ele alınır. Tekrarlayan nefes darlığı, 
öksürük ve balgam görülmesi astımın 

en sık görülen belirtilerindendir. Saman 
nezlesinde ise burun akıntısı, hapşırık, 
gözlerde ve burunda kaşıntı gibi belirti-
ler gözlenmektedir. 

Alerjik rinit ise saman nezlesine 
daha çok benzer belirtilere sahiptir. Bu 
problemleri yaşayan her bir hasta doğal 

çözümlere de başvurarak 
hayat kalitesini artırabilir. 
Tedavi protokollerinde 
ise pek çok unsurun ele 
alınması ve gözetilmesi 
gerekmektedir. Vücudun 
antiallerji mekanizmalarını 
c vitamini, çörek otu yağı, 
omega 3 ve B12 vitamin-
leri ile desteklemeliyiz. De-
taylarına bakacak olursak; 

Çörek otu yağı 
desteği: 
Çörek otu yağı ile yapılan çalışma-

larda 2 hafta boyunca kullanıldığında 
burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun 
akıntısı, hapşırma atakları azaltabildiğini 
göstermektedir. 

Mevcut bulgular, çörek otu bi-

leşenlerinin antialerjik 
etkilerinin alerjik rinite 
atfedilebileceğine dair ka-
nıtlarla tutarlıdır. Sonuç 
olarak sıklıkla antialerjik 
ilaç kullanan hastaların 
doktor kontrolünde bu 
tip ilaçlar yerine doğal 
çözümlerle semptom-
larını iyileştirebileceğini 
gözlemlemiştir. 

Omega 3 desteği: 
Klinik araştırmalara göre omega 

3 yağ asitlerinin tüketimini artırmanın 
astım tedavisinde önemli yarar sağla-
dığını göstermiştir. Özellikle hava yolla-
rının allerjenlere verdiği yanıtta iyileşme 
görülmüş ayrıca solunum işlevlerinde 
iyileşme sağlanmıştır. 

C vitamini desteği: 
C vitamini hava yollarını kaplayan 

mukozadaki ana antioksidan olduğu 
için akciğer sağlığı açısından büyük 

bir önem taşımaktadır. Astım hastala-
rında hem tedavi alan hem de tedavi 
almayanlar da kanda c vitamini düzey-
lerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. 
Dolayısı ile doktor kontrolünde tedavi 
protokollerine eklenmelidir. 

Bütün aktivitelerin klinik araştırma-
ları yapılmış olmakla beraber gıda takvi-
yeside olsa kullanımı ve dozlamasında 
mutlaka hekiminize veya eczacınıza da-
nışınız. Paracelsusun da dediği gibi ilacı 
zehirden ayıran dozdur. 
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Hazırlayan:

MEVLÜT EGİN

16 Nisan 2021
Hicrî:  4 Ramazan 1442
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Hazırlayan:
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Sahur: 
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İftar: 
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Kur’an’dan Mesaj
“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 

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.”

Günün Duası
“Allah’ım, seni bütün noksanlıklardan 

tenzîh ederim, senden başka ilâh yoktur, 
ancak sen varsın! Ben (günahlar işleyerek) 
kendime zulmettim, beni mağfiret eyle!”

Günün Manisi
Rabbim ne olur düşürme bizleri derde
Sevabı çok kazan durma sabırla sende
Oruç tutup namaz kılarak gelmişiz dörde
Eriştik bugün güzel Konya da Konya da

RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
Çok sık duymadığımız ancak Ramazan ayında gündeme gelen bazı kelimler bulunuyor. 

Bu kelimeleri ve anlamlarını sizler için derledik 
KUR’AN’DA ADI GEÇEN 

PEYGAMBERLER

Fecr: Güneşin doğmasından 
önce beliren tan yeri ağarması, şa-
fak sökmesi, gece ile gündüzün bir-
birinden ayrıldığı vakit.

Fecr-i kazib: Gerçek olmayan fe-
cir; gecenin sonunda doğu ufkunda 
dikine oluşan kısa sürede kaybolan 
aydınlık.

Fecri sadık: Gerçek fecir; gece 
karanlığının kaybolmaya başlayıp 
güneş ışığının belirtilerinin görün-
meye başladığı, ufuktaki aydınlığın 
enlemesine, uzunlamasına ufka 
yayıldığı vakit.

Gündüzün başlangıcı olan fecr-i 
sadıkla, sabah namazının vakti girer 
ve imsak vakti başlar.

Fidye: İnsanın içinde düştüğü 
bir durumdan kurtarmak için öde-
nen bedel. Yerine getirilmeyen  bir 
ibadetin  veya ibadette meydana ge-
len  bir eksikliğin  yükümlülüğünden 
kurtulmak  için ödenen maddi be-
del. Oruç tutmaya gücü yetmeyecek 
derecede yaşlı veya tedavisi müm-
kün olmayan hastalar, oruç tutama-

yıp ve bu oruçları kaza etmekten de 
ümit keserlerse, oruçsuz geçirilen 
her gün için fidye öderler.

İskat-ı Savm: İskat, düşürmek 
anlamına gelmektedir. Dini liter-
atürde, kişinin sağlığında eda ede-
mediği, sürekli mazereti sebebi ile 
tutamadığı yahut geçici mazereti 
ortadan kalktığı halde oruçları 
kaza etmeden ölmesi durumunda, 
ölümünden sonra fakirlere fidye 

ödemek sureti ile oruç borçlarının 
düşürülmesi, böylece sorumluluk-
tan kurtarılmasıdır. 

Keffaret: Örtmek, yok etmek, 
ortadan kaldırmak anlamına gelen ‘’ 
kefr’’ kelimesinden türetilen kefaret, 
sözlükte‘’kusur veya günahı örten, 
izale eden şey’’ anlamına gelmek-
tedir. İşlenen birtakım günahların, 
meydana gelen kusur ve eksiklikler-
in Allah Teala tarafından affedilmesi 

için yine O’nun tarafından belirlen-
miş bazı vesileler demektir.

Oruç keffareti: Ramazan ayında, 
farz olan orucu kasten kendi isteği 
ile bozan kimseye gereken kefaret-
tir. Ramazan ayında, farz olan orucu 
tutarken, meşru bir mazereti ol-
maksızın bilerek ve isteyerek orucu 
bozan kişi, kefaret olarak köle azad 
ede, bunun mümkün olmaması 
halinde iki ay üst üste oruç tutar, 
bunada gücü yetmez ise altmış fakiri 
sabah akşam doyurur veya yemek 
parasını verir. Yemek parasını 60 
günde bir fakire verebileceği gibi, 
bir günde 60 fakire de verebilir. Bir 
günde hepsini bir fakire vermesi 
caiz değildir. Keffaret oruca kameri 
ayın ilk gününde başlamış ise iki ay, 
daha sonra başlamış ise 60 gün ara 
vermeden oruç tutar Kadınların ay 
halleri dışında ara vermesi halinde 
yeniden başlar Kadınlar ise, ay hal-
lerinde oruca ara verirler ve biter bit-
mez, ara vermeden kaldığı yerden 
devam eder.

Kuranı Kerim’de ismi geçen 
peygamberler ve hayatlarındaki 
hikmet ve ibretler.

Kuran’da adı geçen peygam-
berler ve mucizeleri maddeler 
halinde...

Meleklerin kendisine secde 
etmekle emrolunduğu Hazreti 
Adem aleyhisselam;

Semavi hayranlığın esrarını 
taşıyan Hazreti İdris aleyhisse-
lam;

Tufanıyla yeryüzünün 
küfürden temizlendiği Hazreti Nuh 
aleyhisselam;

Fırtınalarla inkar yurtlarının 
alt üst edildiği Ad Kavminin peyg-
amberi Hazreti Hud aleyhisselam;

Azgınlık ve taşkınlık yu-
valarının zelzelelerle kökünden 
sarsıldığı Semud Kavminin peyg-
amberi Hazreti Salih aleyhisse-
lam;

Teslimiyetiyle zalim Nem-
rud’un ateş yığınlarını gül bahçe-
lerine döndüren Hazreti İbrahim 
aleyhisselam;

İhlas, sadakat, tevekkül ve 
teslimiyetiyle abideleşen Hazreti 
İsmail aleyhisselam;

Neslinden Beni İsrail peyg-
amberleri gelen Hazreti İshak 
aleyhisselam;

Azgın ve ahlaksız halkını 
son ana kadar hidayete çağıran, 
Sodom ve Gomore’nin mahzun 
peygamberi Hazreti Lut aleyhis-
selam;

Tevhid sancağını doğudan 
batıya taşıyan Hazreti Zülkarneyn 
aleyhisselam;

Hasret ve muhabbetle kavru-
lup sabırda abideleşen Hazreti 
Yakub aleyhisselam;

Kölelik ve zindan hayatının 
çile ve ızdıraplarından sonra 
Mısıra ve gönüllere sultan olan 
Hazreti Yusuf aleyhisselam;

Hitabetiyle gönülleri vecde 
getiren Hatibül Enbiya Hazreti 
Şuayp aleyhisselam;

Asâ mucizesiyle ah-
mak Firavun’u Kızıldeniz’in 
girdaplarında yok eden, Hazreti 
Musa aleyhisselam;

Musa’nın aleyhisselam her 
zaman ve mekanda yardımcısı 
olan salih kardeşi Hazreti Harun 
aleyhisselam;

Zikriyle dağları, taşları, hatta 
vahşi hayvanları bile coşturan 
Hazreti Davut aleyhisselam;

Muazzam saltanatını, kalbinin 
dışında taşıyan Hazreti Süleyman 
aleyhisselam;

Öldükten sonra tekrar di-
riltilerek, kıyametteki yeniden 
yaratılışa misal olan Hazreti Üzeyr 
aleyhisselam;

Derin tefekkürüyle sabrın 
bileyi taşı olan Hazreti Eyüp aley-
hisselam;

Büyük bir vecd halinde, istiğ-
far, dua ve zikrin hakikatinde der-
inleşerek karanlıkları aşan Hazreti 
İlyas aleyhisselam;

İlyas’a selam olsun! hitabı ile 
ilahi iltifat ve teveccühe mazhar 
olan Hazreti Elyesa aleyhisselam;

İlahi rahmete gark edilen sal-
ih peygamber Hazreti Zülkifl aley-
hisselam;

Hikmetli nasihatleriyle 
destanlaşan, zahiri ve batıni 
hekimlerin piri Hazreti Lokman 
Hakim aleyhisselam;

Testere ile ikiye bölünürken 
dahi ah demeden, tevekkül ve 
teslimiyetini muhafaza eden ma-
zlum peygamber Hazreti Zekeriya 
aleyhisselam;

Babası Zekeriya aleyhisselam 
gibi Rabbine şehit olarak kavuşan 
Hazreti Yahya aleyhisselam

Farik vasfı nefis tezkiyesi 
olan, iltica ve tazarrusu ile hast-
alara şifa veren, ölüleri dirilten, 
semavi Hazreti İsa aleyhisselam

Bir gecenin çok kısa bir anın-
da Mescidi Haramdan, Mescidi 
Aksaya gitmesi ile başlayan İsra 
ve Mirac mucizesini yaşayan ve 
en büyük mucize Kuran’ı Kerim ile 
müjdelenen Hazreti Muhammed 
aleyhisselam.

İnsanların dünya ve ahiretler-
ini kazanmaları için kendilerine 
mucizeler bahşeden Allah’ın em-
rettiği yolu göstermiş peygamber-
lerdir.

HZ. OSMAN’IN (R.A.)
Osman ibni Affan (r.a) ashabı 

kiramın önde gelenlerinden olup, 
ilk Müslümanların dördüncüsü ve 
Hulefayi Raşidin’in de üçüncüsüdür. 
Fil Vakasından altı sene sonra veya 
574 senesinde Mekke’de dünyaya 
gelmiştir. Soyu Abdi Menafta Resulull-
ah (s.a.v) Efendimiz’le birleşir. Kureyş 
kabilesine mensup olup Emevi soyun-
dandır. Annesi Erva binti Küreyz, Allah 
Rasulünün halası Beyza’nın kızıdır. 
Hz. Osman (r.a.), iman ettiğinde pek 
çok sıkıntı ve çilelere katlandı. Amcası 
Hakem ibni Ebil As onu sıkıca bağla-
yarak hapsetti ve eski dinine dönmezse 
asla serbest bırakmayacağını söyledi. 
Hz. Osman (r.a.) dininden kesinlikle 
dönmeyeceğini bildirince, kararlılığını 
gören amcası onu serbest bıraktı. 

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) ve 
yanında bulunan Müslümanlar İs-
lamı açıkladıkları zaman, Mekke’de 
İslamı duymayan kimse kalmadı. 
Hz. Ebubekir, Said ibni Zeyd ve Hz. 
Osman (r.a.) gibi sahabiler, insan-
ları İslam’a gizlice davet ve teşvik 
etmeye koyuldular. Daha sonra Hz. 
Ömer, Hz. Hamza ve Ebu Ubeyde bin 
Cerrah (r.a.) gibi sahabiler de açıkça 
davet etmeye başladılar. Hz. Osman 
(r.a.) Müslüman olunca, Allah Resulü 
(s.a.v.) Efendimiz kızı Rukıye’yi onunla 
evlendirdi. Bu evlilikten ilk çocuğu Ab-
dullah dünyaya geldi. Cahiliye döne-
minde Ebu Amr künyesiyle çağrılan 
Hz. Osman (r.a.) artık bundan sonra 
Ebu Abdullah künyesini aldı. Sonra kızı 
Leyla doğunca da Ebu Leyla künyesiyle 
zikredildi.

Osman (r.a) iki defa Habeşistan’a, 
daha sonra da Medine’ye hicret etti. 
Hz. Osman (r.a), ikinci defa hicret 
ettiğinde Habeşistan’da bir müddet 
kaldı, sonra Mekke’ye geri döndü. 
Resulullah (s.a.v), Medine’ye hicret 
etmekle emrolunduğunda, Hz. Osman 
(r.a.) diğer Müslümanlarla birlikte 
Medine’ye hicret etti. O, Medine’ye 
ulaştığında Allah Resulü’nün şairi Has-
san ibni Sabit’in kardeşi Evse misafir 
olmuştu. Bundan dolayı Hassan, onu 
çok severdi. 

Allah Resulü (s.a.v.) onu Me-
kke’de Abdurrahman ibni Avf ile 
kardeş yaptı. Hicretten sonra Medinei 
Münevvere’de gerçekleştirilen kardeş-
lik akdinde ise Evs ibni Sabit (r.a.) ile 
kardeş ilan edildi. 

Hz. Osman’ın kılıcı Hz. Osman 
(r.a.), hanımı Rukıye (r.a.) ağır hasta 
olduğu için, Resulullah (s.a.v) Efen-
dimiz’in izniyle Bedir Gazvesi’ne katıl-
mamıştı. Hz. Rukıye (r.a.), ordu Be-
dir’de bulunduğu esnada vefat etmiş, 
zaferin müjdesi Medine’ye ulaştığı gün 
toprağa verilmişti. Fiili olarak Bedir’de 
bulunmamış olmakla birlikte Rasulull-
ah Efendimiz (s.a.v), Hz. Osman’ı Be-
dir’e katılanlardan saydı ve ganimetten 
ona da pay ayırdı. Hz. Osman (r.a.), 
Bedir hariç, bütün savaşlara katıldı. 
Rasulullah Efendimiz (s.a.v), Zatür 
Rika ve Gatafan seferlerinde onu Me-
dine’de yerine vekil olarak bıraktı. 

Birinci hanımı Rukıye (r.a) ve-
fat edince, Allah Resulü (s.a.v) onu 
diğer kızı Hz. Ümmü Gülsüm (r.a) ile 
evlendirdi. İnsanlık tarihi boyunca Hz. 
Osman’dan başka hiç kimse bir Peyg-
amberin iki kızıyla da evlenmemiştir. 
Bu sebeple Hz. Osman’a, “iki nur 
sahibi” manasına Zinnureyn laka-
bı verilmiştir. Hicretin 9. senesinde 
Ümmü Gülsüm (r.a) da vefat etti. Me-
kke devrinde Habeşistan’a hicret eden 
Osman (r.a), Medine dönemi boyunca 
sürekli Resulullah (s.a.v) Efendimiz’le 
birlikte olmaya gayret etti.

Hz. Osman (r.a.), zengin bir tâcir, 
mükemmel ve zarif bir cemiyet adamı 
idi. Medine’de Müslümanların ihti-
yaç içinde bulundukları her durumda 
onlara yardım eder, bilhassa ordu 
techizinde hiç bir fedakarlıktan sakın-
mazdı. Bu sebeple onun zenginliği 
medhedilmiş ve başkalarına örnek 
gösterilmiştir. Hz. Osman (r.a.), iffet 
ve haya yönünden de örnek bir şah-
siyettir. Allah Resulü (s.a.v), mele-
klerin bile ondan haya ettiğini haber 
vermiştir. Hz. Ebubekir (r.a.) halife 
seçilince Hz. Osman (r.a.) ona beyat 
etti. Hz. Ebubekir, halifeliği boyun-
ca onunla hep istişarede bulunurdu. 
Hz. Ebubekir’in vefatından evvel, Hz. 
Ömer’i (r.a.) halife tayin ettiğini bil-
diren belgeyi Hz. Osman (r.a.) kaleme 
aldı. Ebubekir (r.a.), Hz. Osman’ın 
(r.a.) yazdıklarını ona tekrar okuttuktan 
sonra mühürletti. Osman (r.a.), yanın-
da Hz. Ömer ve Üseyd bin Said (r.a.) 
olduğu hâlde dışarı çıktı ve oradakilere 
“Bu kâğıtta adı yazılan kimseye beyat 
ediyor musunuz” diye sordu. Onlar 
da “evet” diyerek bunu kabul ettiler. 
Hz. Ömer (r.a.), son haccında Allah 

Resulünün hanımlarının da hacca git-
melerine izin verdi. Yanla¬rında da Hz. 
Osman ile Abdurrahman ibni Avfı (r.a.) 
gönderdi. Osman (r.a) ara sıra: “Dikkat 
edin, kimse hanımlara yaklaşmasın 
ve bakmasın!” diye nidâ ediyordu. 
Müminlerin anneleri ise, develerin 
üstündeki hevdeclerde idiler. 

Hz. Osman (r.a), 644 senesinde 
halife seçildikten sonra, Hz. Ömer’in 
(r.a.) yolunu izleyerek siyasetini de-
vam ettirdi. Onun zamanında ordudaki 
asker sayısı daha da arttı ve fethedilen 
topraklar genişledi. Başta Sasani İm-
paratorluğu’nun son eyaleti Ermeniye 
olmak üzere, Kuzey Afrika kıyıları ve 
Anadolu’nun bir bölümü İslâm devle-
tinin hudutları içine dahil edildi. Hz. 
Osman (r.a), hilafeti devraldığında 
İslam fetihleri hızlı bir şekilde devam 
ediyordu. Osman (r.a.), İslami te-
bliğin girmiş olduğu yayılma sürecini 
aynı hızla devam ettirmeye çalıştı. 
Ermenistan, Horasan, Kuzey Afrika, 
Kıbrıs, Trablus ve Taberistan’ı fethet-
ti, İran’daki ayaklanmaları bastırıp 
merkezi yönetimin nüfuzunu yeniden 
tesis etti. İslam ordularının önündeki 
mâniler kaldırıldıktan sonra Hz. Os-
man (r.a.), komutanlarına hiç vakit 
kaybetmeden Cebel-i Tarıkı geçerek 
Endülüs’e girmeleri emrini verdi.

Diğer taraftan Muaviye (r.a), Hz. 
Osman’dan izin alarak, Suriye sa-
hillerinde oluşturduğu donanma ile 
Akdeniz’e açılmış ve müslümanlar 
denizlerde de Bizans’a karşı varlık 
göstermeye başlamışlardı. Bir müddet 
sonra Muaviye, donanmasıyla denize 
açılarak, Kıbrıs Adası’na çıktı. Abdul-
lah ibni Sad, Mısır’dan onun yardımına 
gitti. Kıbrıs, yıllık yedi bin dinar cizye 
ile İslâm hakimiyetini tanımak zorunda 
kaldı. (Hicri 28) Bu miktar onların Bi-
zans İmparatoruna ödediği meblağ idi. 
O günlerle ilgili bir hâtırayı Cübeyr ibni 
Nefir (r.a) şöyle anlatır: “Kıbrıs fethol-
ununca, ahalisi dağıtıldı. Halk birbirine 
ağlıyor, üzüntü duyuyordu. O esnada 
Ebüd Derda Hazretleri’ni, tek başı-
na oturmuş ağlarken gördüm. Ona: 
«Ey Ebüd Derda! Allah’ın, İslamı ve 
Müslümanları üstün kıldığı bir günde 
seni böylesine ağlatan nedir?» diye 
sordum. Şu cevabı verdi: “Yazıklar 
olsun sana ey Cübeyr!.. İnsanlar Al-
lahın emrini terkedince, O’nun katın-
da ne kadar da değersizleşiyorlar. 

Bunlar bir zaman, iktidar ve mal mülk 
sahibi, güçlü kuvvetli kişilerdi. Allahın 
emirlerini terk ettikleri zaman, işte 
gördüğün bu duruma düştüler.” (İbnül 
Esir, el Kamil, III, 96-97; Ebu Nuaym, 
Hilye, I, 216-217) Ashabı kiramın, 
mağlub ettikleri düşmanları hakkında-
ki bu müşfikane duyguları ne kadar 
ibretlidir. Gözleri, onların malında 
mülkünde değil, gönüllerinin Allah’a 
yönelmesinde… Hz. Osman devrinde 
Bizans’a karşı kazanılan en parlak ve 
kesin zaferlerden birisi hiç şüphesiz 
Zatüs Sevari deniz savaşıdır. Abdullah 
ibni Sad’ın komutasındaki İslâm don-
anması, İskenderiye açıklarında Bizans 
İmparatoru Konstantin komutasındaki 
büyük donanmayla karşı karşıya gel-
di. Bizanslıların gemi sayısı hakkında 
verilen bilgiler, beş yüz ile sekiz yüz 
arasında değişmektedir. İslâm donan-
masının sahip olduğu gemi sayısı ise 
iki yüz civarındaydı. Yapılan savaşta 
Bizanslılar büyük bir mağlubiyete 
uğratıldı. Konstantin, Sicilya Adası’na 
sığınmak zorunda kaldı. Sicilya ahal-
isi İmparatorun zulmünden usanmış 
olduklarından Kostantini öldürdüler. 
Hicretin 32. senesinde Muaviye (r.a) 
gemilerini İstanbul’a kadar gönderdi. 
Osman (r.a) zamanında topraklar çok 
genişlemiş ve zenginlik iyice artmıştı. 
Maddi imkanların genişlemesiyle bazı 
ictimai değişmeler de başladı.

Hz. Osman’ın (r.a.) hilafeti 12 
sene sürdü. Hilafeti esnasında yaptığı 
mühim hizmetlerden biri de, Ebubekir 
(r.a) zamanında toplanıp Mushaf 
haline getirilmiş olan Kuranı Ker-
im’i tekrar kontrol ettirerek çoğaltıp 
çeşitli merkezlere dağıtması oldu. 
Önceki halifeler gibi Osman (r.a) da 
çok hadis rivayet etmemiştir. Onun 
Resulullah (s.a.v) Efendimiz’den ri-
vayet ettiği hadis sayısı 146’dır. Hz. 
Osman (r.a), asiler tarafından 22 gün 
muhasara edildikten sonra 17 Haziran 
656 Cuma günü Medine’de şehit edil-
di. Şehid edilirken Hz. Hasan ve Kelb 
kabilesinden olan zevcesi Naile binti 
Ferafisa yaralandı. Hz. Osman’ın naşı, 
geceleyin hanımı ve birkaç samimi 
dostu tarafından, gizlice defnedildi. 
Hz. Osman’ın (r.a.) şehit edilmesiyle 
başlayan dönem, İslam tarihinde bir 
dönüm noktası teşkil etmiş, bu tarihten 
sonra iç karışıklıklar ve fitneler birbirini 
takip etmiştir.

Menkıbe

İsmail Detseli

Bir sene oldu şu korona derdi
Yaşam tarzımızı çok değiştirdi
İbadet edip yakaralım rabbime
Oruçlu günlerin geldik dördüne
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Resimlerini satarak sokak hayvanlarını besliyor

Konya'da, yaptığı yağlı boya 
tabloları sosyal medya üzerinden 
satışa sunan ressam Şeyma Ka-
yan, elde ettiği gelirin tamamıyla 
sokak hayvanlarını besliyor. Ço-
cukluğundan itibaren resme yete-
neği olan Kayan, eğitimini aldıktan 
sonra sanatını, çok sevdiği sokak 
hayvanlarının yararına kullanma-
ya karar verdi.

Kayan, yaptığı resimleri sos-
yal medya üzerinden satarak ka-
zandığı parayla üç yıldır sokak 
hayvanlarını besliyor. Paranın bir 

bölümüyle yeni yapacağı resimle-
rin tuval, boya gibi malzemelerini 
temin eden Kayan, geriye kalan 
kısmı ile aldığı hayvan mamala-
rıyla şehir çöplüğündeki yüzlerce 
köpeği besliyor.

Hayvanların dünyasını daha iyi 
anlamak ve tıbbi açıdan da fayda 
sağlayabilmek için üniversite eği-
timi alarak laborant ve veteriner 
sağlık bölümünü bitiren Kayan, 
hasta ve yaralı hayvanlara da yar-
dım ediyor.

Sokak hayvanlarına yardım eli 

uzatan 24 yaşındaki Şeyma Kayan, 
AA muhabirine, bulduğu yöntem-
le müşterilerinde ve çevresinde 
hayvanlara karşı farkındalık ya-
ratmaya da çalıştığını söyledi. Ço-
cukluğundan beri hayvanları çok 
sevdiğini belirten Kayan, "Yolda 
bulduğum kaplumbağayı, toprak-
tan bulduğum solucanı, yaralı kuş-
ları hep eve götürüyordum. Benim 
için çok farklı bir dünya. Yemek 
verirseniz yiyorlar, su verirseniz 
içiyorlar. Onun dışında size bir za-
rar yok." diye konuştu.

Kayan, her ay satın aldığı 40-
50 kilogram mamayı bayat ek-
mekle birlikte hayvanlara dağıttı-
ğını dile getirdi.

‘HER ŞEY CANLILARA 
SAYGIDAN BAŞLIYOR’

Merak eden müşterileriyle 
hayvanları besleme görüntüleri-
ni paylaştığını kaydeden Kayan, 
iyi niyetini suiistimal eden kötü 
insanlarla da karşılaştığını ifade 
ederek, "Tabloyu aldıktan sonra 
parasını göndermeyip beni en-
gelleyenler ya da istediği resmi 

yaptırdıktan sonra 'vazgeçtim' di-
yenler de oldu. Amacımı bildikle-
ri halde beni dolandırdılar. Artık 
kaporasını veya ücretini almadan 
yapmıyorum. Çünkü hayvanlar 
mağdur oluyor." dedi.

Hayvanlara duyduğu sevginin, 
yaşamını, çevresini ve arkadaş-
larını şekillendiren en önemli et-
ken olduğunu vurgulayan Kayan, 
şöyle devam etti: "Hayvanları sev-
meyenlerin psikolojik problemleri 
olduğunu düşünerek onlarla çok 
fazla diyaloga girmiyorum. Onlarla 

arkadaşlık kurmuyorum. Çünkü, 
hayvanlar hakkında kötü düşün-
celere sahip olanların insanlara 
da zararı olur, düşüncesindeyim. 
İnsanlar korkabilir, bu normaldir 
ama korkmakla sevmemek çok 
ayrı şeyler. Bununla ilgili de çok 
araştırma yapmıştım. Her şey can-
lılara saygıdan başlıyor."

Kayan, hayvanlara zarar ve-
renlerin, sevgiden yoksun büyü-
yen ve özgüven eksikliği yaşayan 
insanlar olduğunu da savundu.
n AA

Çumra ilçesinde, yakınlarının 
düğününde havaya ateş açarken ba-
şından vurulan kuzeninin ölümüne 
neden olduğu iddiasıyla hakkında 
dava açılan sanığa 16 yıl 8 ay hapis 
cezası verildi. Konya 5. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen duruşmaya, 
tutuklu sanık Arif Akman ile taraf 
avukatları katıldı.

Sanık avukatı Emin Levent Ya-
vuzer, müvekkilinin üzerine atılı 
suçu işlemediğini iddia etti, düğün-
de farklı kişiler tarafından havaya 
ateş edildiğini öne sürdü. İddia ma-
kamı, beyanların ardından tekrarla-
dığı mütalaasında, sanık Akman'ın 
"olası kast ile adam öldürme" suçun-
dan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle 
cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, "Yargıtay'ın yerleşik 
içtihatlarından, kalabalık ortam olan 
düğünde havaya ateş edilerek sebep 
olunan eylemlerde failin 'olası kast'la 
hareket ettiğinin kabulü gerektiği, 
sanığın böylelikle maktule yönelik 
eylemleriyle, üzerine atılı 'olası kast-
la öldürme' suçunu işlediği anlaşıl-
maktadır." ifadelerine yer verildi. 
Akman, savunmasında, üzerine atılı 

suçlamayı reddederek, tahliye tale-
binde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten 
öldürme" suçundan müebbet ha-
pis cezası verdi. Heyet, suçun "olası 
kast"la işlendiği gerekçesiyle cezayı 
önce 20 yıla, sonra "iyi hal" indiri-

miyle 16 yıl 8 aya düşürdü. Sanık 
Akman, adli kontrol şartıyla tahliye 
edildi.

Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi'n-
de 25 Ağustos 2019'da bir yakınının 
düğününe katılan Osman Akman 
(36), düğünde havaya açılan ateşle 

başından vurulmuş, tedavi için kal-
dırıldığı hastanede hayatını kaybet-
mişti. Gözaltına alınan maktulün 
dayısının oğlu Arif Akman tutuk-
lanmış, hakkında "kasten öldürme" 
suçlamasıyla dava açılmıştı.
n AA

Kuzeninin ölümüne neden olan sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Besi damında çıkan 
yangın söndürüldü

Konya'da uyuşturucu
operasyonu: 36 gözaltı

Seydişehir ilçesinde bir besi 
damında çıkan yangın, itfaiye 
ekiplerince söndürüldü. Seydişe-
hir'e bağlı Karabulak Mahallesin-
de bir besi damından dumanların 
yükseldiğini gören çalışanlar, du-
rumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye 
sevk edilen itfaiye ekiplerince 

ve Seydişehir Belediyesine ait iş 
makinaları ile yangına müdahale 
edilerek kontrol altına alındı. Olay 
yerine gelen Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, yangınla 
ilgili besi damı sahipleri ve yetki-
lilerden bilgi aldı.
n AA

Konya'da uyuşturucu ticareti 
yapanlara yönelik operasyonda 36 
şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu 
ticareti yapanların yakalanması ve 
piyasaya sürülmek üzere hazırla-
nan uyuşturucu maddenin ele ge-
çirilmesine yönelik kent genelinde 

operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere yönelik 

yapılan aramalarda, 5 bin 945 
sentetik ecza hap, 76 gram eroin, 
uyuşturucu maddenin satışından 
kazanıldığı değerlendirilen 1300 
lira ile ruhsatsız tabanca ele geçi-
rildi. Polis ekipleri, 36 şüpheliyi gö-
zaltına aldı. n AA

4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine 
ilişkin yargılanan tutuklu sanığın 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

18 yıla kadar hapis
cezasıyla yargılanacak

Konya 5. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen duruşmaya, tutuklu 
sanık Mustafa Civan ve taraf avu-
katları katıldı. İddia makamının du-
ruşmada açıkladığı mütalaasında, 
sanık Civan'ın maktul Osman Çayır 
ile bir kahvehanede ortaklık yaptığı, 
işletmenin devri konusunda taraf-
lar arasında anlaşmazlık yaşandığı 
belirtildi.

Mütalaada, "Olay günü Antalya 
Çevre Yolu kavşağında trafik ışık-
larında 07 S 0180 plakalı araç için-
deki maktul Osman Çayır'ın silahla 
yaralandığının kolluk görevlilerine 
bildirildiği, görevliler tarafından 
olay yerine intikal edildiği, sanığın 
suça konu aracını petrole bırak-
mak suretiyle kaçtığı ve kendisine 
ulaşılamadığı, hakkında yakalama 
kararı çıkarılan sanığın 3 Eylül'de 

yakalandığı anlaşılmıştır." ifadesine 
yer verildi.

Sanığın maktulü, araç içerisin-
deyken av tüfeğiyle öldürdüğünün 
tüm dosya kapsamında belirlendiği 
kaydedilen mütalaada, şu tespit-
ler yapıldı: "Sanığın, üzerine atılı 
'kasten öldürme' suçunu işlediği 
belirlenmiştir. Haksız tahrik hü-
kümlerinin uygulama koşullarının 
oluşup oluşmadığı konusunda yapı-
lan incelemede ise sanık ile maktul 
arasında olaydan önce anlaşmazlık-
lar yaşandığı, maktulün ilk olarak 
sanığın bulunduğu kahvehaneye 
gelerek sanığı dışarı çağırdığı yö-
nünde bir tereddüt bulunmadığı, 
sanığın dışarı çıkması üzerine tanık 
Ahmet'in beyanından anlaşılacağı 
üzere ilk olarak maktulün sanığa 
karşı saldırıya geçtiği ve sanığa 

yumruk attığı, araya çevredekilerin 
girmesi üzerine sanıkla maktulün 
kavga eylemine son verdikleri, tüm 
bu hususlar değerlendirildiğinde 
maktulün sanığa yönelik olarak 
gerçekleştirdiği darp eylemi netice-
sinde sanığın bu olaydan duyduğu 
hiddetin etkisiyle maktulü takip 
ederek öldürme eylemini gerçek-
leştirdiği anlaşılmakla, sanık hak-
kında haksız tahrik hükümlerinin 
uygulanma koşullarının oluştuğu 
kanaatine varılmıştır."

İddia makamı, sanığın "hak-
sız tahrik altında kasten öldürme" 
suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar 
hapisle cezalandırılmasını istedi. 
Civan, olay nedeniyle üzgün ve 
pişman olduğunu dile getirerek, 
tahliyesini istedi. Müşteki avuka-
tı ise sanığın "en ağır şekilde" ce-

zalandırılmasını istedi. Mahkeme 
heyeti, sanığın tutukluluk halinin 
devamına karar vererek, duruşma-
yı erteledi.

Merkez Karatay ilçesindeki Bü-
yükkumköprü Kavşağı'nda 5 Mayıs 
2016'da, Osman Çayır (51) idare-
sindeki 07 S 0180 plakalı otomo-
bile, arkasındaki araçtan pompalı 
tüfekle ateş açılmış, Çayır olay ye-
rinde hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, maktul Çayır'ın 
işlettiği kahvehanenin müşterisi 
Mustafa Civan olduğu, Civan ve 
Çayır arasında sık sık tartışma ya-
şandığı belirlenmişti. Zanlı Civan, 
olay tarihinden 3 yıl sonra İstan-
bul'dan Konya'ya gelmek için kendi 
adına bilet alınca gözaltına alınmış, 
emniyetteki sorgusunda Çayır'ı öl-
dürdüğünü itiraf etmişti. n AA
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Bugün elinizde ilavemizin 3. Cilt 10. Sayı-
sını tutuyorsunuz. İnşallah bundan son-
raki haftalarda yeni sayıları sizlere ulaş-

tırmayı başarabiliriz. Şayet yeni sayılarımızla 
sizlere ulaşabilirsek bu bize mutluluk verir. 

Ramazan ayının 4. Gününe geldik. Geriye 
dönüp baktığımda 50’nin üzerinde ramazan 
geçirdiğimi görüyorum. Bu Ramazanlarda acı 
ve tatlı günleri aynı sene içerisinde geçirdik. 
Özellikle öğrencilik yıllarımızda ve askerlik dö-
neminde zor şartlar altında Oruç tuttuk. Ama 
hiç birisi bu yılı da içine alan son iki Ramazan 
gibi olmadı.

Geçen yıl korona illeti yüzünden camileri-
miz kapalı kalmış, teravih namazlarımızı ce-
maatle değil evimizde ailemiz ile birlikte eda 
etmek zorunda kalmıştık. Bu eziyetin sadece 
bir yıl süreceğine kendimizi inandırmış ve bu 
teselli ile orucumuzu tutmuştuk. Maalesef ko-
rona denilen illet bizi çok sevmiş olmalı ki bir 
türlü yakamızı bırakmadı. Bir tefeci gibi yaka-
mıza yapıştı ve yaşadığımız her günün borcu-
nu ödetmek istercesine boğazımızı sıkmaya 
devam ediyor.

Bu yıl da Teravih Namazlarımızı evde kıl-
mak zorundayız. Camilerimiz yine boynu bü-
kük, cemaatsiz ve mahzun… Müminler geçen 
yıl olduğu gibi Teravih Namazlarını evde kıl-
mak zorunda… 

Korona denilen bu illetin bir an önce yaka-
mızdan düşmesi için el birliği ile alınan tedbir-
lere uyup bütün samimiyetimiz ile Allah’a bizi 
bu dertten kurtarması için dua edelim. 

Ramazan Ayınız Kutlu olsun. Allah sağlık 
içinde oruç ibadetimizi yerine getirmeyi bütün 
inananlara nasip etsin.

***

24 Nisan Konya için büyük bir mütefekki-
rini kaybettiği gün olarak tarihteki yerini aldı. 
24 Nisanda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erol Güngör’ü kaybettik. Aradan geçen 
38 yıla rağmen halen onu hatırlıyor ve bu ha-
tırlama sırasında ruhuna bir Fatiha gönder-
meyi ihmal etmiyoruz. 

Erol Güngör Konyalının hafızasında Üni-
versite ile halkı barıştıran adam olarak yer 
alır. Konyalı Erol Güngör ile birlikte ilk defa 
camilerde tutulan saflarda cemaat ile omuz 
omuza duran bir rektöre tanık olmuştur ve 
onu benimseyip kendisinden saymıştır. Bu-
gün ise Erol Güngör unutulmaya başlamıştır.

Konyalı onun biri birinden değerli kitapla-
rını okumamakta hatta isimlerini bile bilme-
mektedir. Halbuki onunu kitaplarını okumak, 
onun fikirlerini bilmek onu yaşatmanın adı-
dır. Kuru bir sevgi ve ölüm yıldönümlerinde 
söylenecek birkaç söz Erol Güngör’ün ruhunu 
rahatlatmayacak, onun görevini yapmış bir 
mümin olarak rahatlamasını sağlamayacak-
tır. 

Onun ruhuna göndereceğimiz Fatiha 
yanında yazdıklarının okunmasına ve anla-
şılmasına ihtiyacı var. Her okunan kitabı ve 
yaşatılan fikirleri ruhunu rahatlatacak ve bu-
lunduğu makam ve mekanda mutlu olmasını 
sağlayacaktır. 

ALLAH’A EMANET OLUN.
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P  rof. Dr. Erol Güngör, Cumhuriyet dö-
neminde yetişen mümtaz şahsiyet-
lerden biridir. Beyefendiliğini İlmi 

tecrübesiyle teçhiz ederek Türk milletinin 
içinde bulunduğu meseleleri ele almış ve 
çözüm yolları üretmiştir. O doğu ile batıyı 
kendi potasında harmanlayan ve sentez 
eden, Türk milletine faydalı olanı alan ve 
geliştirmeye çalışan bir ilim adamıdır. 

1938 yılında Kırşehir’de dünyaya ge-
len Erol Güngör, ilk terbiyesini, ilim ve 
tahsilin imam olan dedesinden almıştır. 
Eski Türkçeye olan merakı da dedesini Os-
manlıca olarak tuttuğu notlardan, Cuma 
hutbeleri metinlerinden edinmiş bu konu-
yu ilerletmeye karar vermiştir. Daha son-
ra lise yıllarında Lütfi İkiz’den ders alarak 
eski yazıyla okuyup yazmayı öğrenmiştir. 

Erol Güngör, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini kazanarak İstanbul’a 
gitmiş, burada hocası Fethi Gemuhluoğ-
lu’nun tavsiyesiyle sosyolojiye yönelmiş ve 
Sosyal Psikoloji dalında Mümtaz Turan’ın 
asistanı olmuştur. 1982 yılında Prof. un-
vanını alınca YÖK tarafından Selçuk Üni-
versitesini kurmakla görevlendirilmiştir. 
Erol Güngör bir yıllık bir çalışmanın sonu-
cunda Selçuk Üniversitesinin fakültelerini 
açmış, mekân sıkıntısını çözüme kavuş-
turmuştur. 

Bunun yanında tertip ettiği konferans-
larla Konya halkını; öğrencileri, gençleri, 
işadamlarını, sanayicileri üniversite ile 
buluşturmuş, halkla üniversite birlikteli-
ğini sağlamıştır. Konya halkı ilk defa güler 
yüzlü, tevazu sahibi, kendilerine değer ve-
ren bir ilim adamıyla karşılaşmıştır. Daha 
pek çok hizmetlere imza atacakken 24 Ni-
san 1983’te genç yaşta hayta veda ederek 
kendisini sevenleri hüzne gark eden Prof. 
Dr. Erol Güngör’ü üniversite belki unuttu; 
ama Konyalılar unutmadı.

***
1982 yılı Konya için çok önemli ve 

bereketli bir yıl olmuştu. O sene 3 sene-
lik olan Enstitüler ve akademiler 4 yıla 
çıkarılmış, Yüksek İslam Enstitüsü İlahi-
yat Fakültesi, Eğitim Enstitüsü de Eğitim 
Fakültesi olmuştu. Böylece Selçuk Üniver-

sitesi yeni bölümler ilave edilerek geniş-
letilmişti. Tüm bu faaliyetlerin arkasında 
sihirli bir el vardı: Rektör Prof. Dr. Erol 
Güngör

1982 yılında Selçuk Üniversitesi rek-
törlüğüne tayin edilen Erol Güngör, Kon-
ya’da sosyoloji Bölümünün kurucuların-
dandır. Asistanları Mümtazer Türköne, 
Vedat Bilgin ve Mualla Gülnaz Türköne 
idi. Tabii ki rektörlük çalışmaları çok yo-
ğun geçtiği için genelde asistanları ders-
lerini takip etti.  Ben Tarih Bölümü I. 
Sınıfta okuyordum. Vedat Bilgin Tarih Bö-
lümünün Umumi Sosyolojiye Giriş dersi-
mize girdi. Onun ve bölüm hocalarımızın 
tavsiyeleriyle Erol Güngör’ün kitaplarıyla 
tanıştım.

Rahmetli Erol Güngör’le şahsen tanış-
mış değilim. Onu daha çok eserlerinden 
ve konferanslarından tanıyorum. Son de-
rece nazik, kibar bir beyefendi kimliğiyle 
öğrencilerinin gönlünde köşk kurdu.

Erol Güngör’ün Konya’ya tayin edil-
mesiyle Konya kültür hayatında bir can-
lanma oldu. Sık Sık halka, sanayie ve 
kültüre yönelik konferanslar düzenledi. 
Bu konferanslarından birine ben de işti-
rak ettim. Konferans, Mevlana Türbesinin 
karşısında bulunan ve şu anda yıkılmış 
bulunan eski İl Halk Kütüphanesinde idi. 
Geçmiş zaman, konunun ne olduğunu ha-
tırlamıyorum. Konferanstan sonra soru 
cevap bölümüne geçilmişti. Bir arkada-
şımız parmak kaldırdı. Biz de ne soracak 
diye merakla bekliyordu. Erol Güngör:

-“Buyurun Hanımefendi?” Dedi.
Arkadaşımız başladı anlatmaya. Bir 

türlü sadete gelemedi. Soru sormasını 
beklerden hocanın söylediklerini tasdik 
eden bir konuşma yaptı. Erol Güngör, hiç 
bozuntuya vermeden

-“Teşekkür ederim Hanımefendi.” 
dedi.

ANUŞ 
GÖKCE

ANILARDA EROL GÜNGÖR
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Erol Güngör, öğrencilere değer veren 
biri idi. Kesinlikle karşısındakini kırmaz, 
sen diye hitap etmez, siz diye hitap ederdi.

Biz Erol Güngör zamanında kılık kıya-
fetimizde bir zorlama, baskı ile karşılaş-
madık. Başörtümüzü taktık, derslere öyle 
girip çıkıyorduk. Onun vefatından sonra 
yerine gelen Rektör bizim başlarımızı açıp 
öyle derse girmemiz için baskı yaptı. Biz 
de mecburen başımızı açtık.

Bizler Erol Güngör’ün hasta olduğunu 
bilmiyorduk. Konya’ya tayin edilmeden 
önce bay-pas olmuş. Meğer ne zor şartlar 
altında yeni kurulan bir üniversitenin me-
selelerini halletmeye çalışmış. Dur durak 
bilmeyen çalışma temposuna zayıf kalbi 
dayanamamış.

Erol Güngör, 24 Nisan 1983 yılında 
İstanbul’da vefat etti. Cenazesi son görev 
yeri Selçuk Üniversitesi Fen—Edebiyat 
Fakültesi binasına getirildi. Dekan ve bir-
kaç hoca hakkında konuşma yaptı. Herkes 
ağlıyordu. Daha sonra memleketi Kırşe-
hir’e gönderildi.

Bizler çok ağlamıştık. Tam çalışkan, öz 

verili, iyi niyetli bir rektöre kavuştuk der-
ken çok çabuk kaybetmiştik. Benim gözle-
rim şişmişti. 

Akşam eve gidince annem bendeki 
değişikliği fark etti.

 “Ne oldu?” diye sordu. Boğazıma bir 
şeyler tıkandı. Cevap vermedim. Sonra 
ardımdan odaya geldi.

Ben hıçkara hıçkara ağlıyordum.
Anneciğim, çok sevdiğim Hocamız, 

Rektörümüz Erol Güngör vefat etti, de-
dim.

Annem bu kadar ağlamam ve üzül-
meme bir mana veremedi. Çünkü okula 
başlayalı beş altı ay olmuştu. Bu kadar 
kısa zaman bir hocayı çok seveceğime ve 
vefatının ardından ağlayacağıma aklı yat-
madı.

Benimle biraz konuştuktan sonra bana 
bir bardak su verdi. Sonra elimi yüzümü 
yıkattı ve sofraya oturttu.

Selçuk Üniversitesinin kuruluşunda 
büyük katkıları olan Rektör Prof. Dr. Erol 
Güngör’ü rahmetle anıyor ve mekânı cen-
net olsun diyorum.
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Gün aydınlanmaya başlarken çözü-
lür dilim. Bir gönle doğan oradan 
harfsiz sözcüklere ve üne karışan 

zikri çekmeye dururum. Zikrim bitince 
kursağım başlar hareketlenmeye. Usulca 
guruldamasından bilirim taam vaktinin 
geldiğini. Rotasını bir tek benim bildiğim 
ancak daha önce hiçbir kaynaktan ezber 
etmediğim bir yere kanatlanır bedenim. 
Orası daha önce gördüğüm ya da ilk kez 
gittiğim bir yer olabilir. Gidilen yer ve ne-
vale değişiklik gösterir fakat gidince orada 
beni bekleyen nasip hiç değişmez. Daima 
aç gider tok dönerim. 

Bazen güzergâh üzere biraz eğleşir de-
ğişik ağaçlar görmenin esrüklüğünde dal-
dan dala konarım. Kendi yolculuğunun te-
laşında cıvıldayan türdeşlerimin dışarıdan 
oyun gibi görünen hayat gailesine tanıklık 
eder küçük kara gözlerim. Bazıları karın 
doyurma derdindedir bazıları yuva yapma; 
bazılarının kendi canı ikinci plana itilmiş 
yuvada bekleşen minik ağızların açlık fer-
yadını dindirmek için didinmektedir. Hazır 
bulunduğum anın şahidi olmak tüylerimi 
ürpertir çoğu zaman. Dilimde başkalaşan 
zikrim şükür… Güneş yeni yeni yükselme-
ye, vakit kuşluk vaktini elemeye başlamış-
tır. 

En sevdiğim zamanlar ağaçların çiçek-
lendiği, renklerin kokularla birleştiği; on-
larla hayat bulmaya başlayan başka canlı-
ların seslerinin birbirine karışarak ortalığı 
şölen yerine çevirdiği baharistan demleri-
dir. O demlerde uçan, yürüyen, sürünen 
ne varsa avazeyi bir ağızdan gök kubbeye 
salar ki şevklenmemek, zevkten dört köşe 
olmamak, dile gelen zikri bağıra çağıra 
seslendirmemek kabil olmaz. O anlarda 
yeryüzü adeta boydan boya bir sufi dergâ-
hıdır ve cehri zikrin gümbürtüsü dört bir 
yanı tutmuştur. Nebatat ve hayvanat bir-
birine kendi suretini gösteren birer aynadır 
ve durmaksızın karşısındakini coşturan, 
sarhoş eden bir deveranın sonsuz sarma-
lında cuşuhuruş haline kapıla gider.

Kimileri buna doğanın şarkısı der. Ki-
mileri tabiatın dili. Hangi dilde hangi inan-

ca göre isim verilirse verilsin gönüllerde 
bıraktığı intiba değişmez. Bir yeniden do-
ğuşun terennümüdür dudaktan gönle ak-
seden. Kış boyu cansız kalışın serencamını 
yeniden fışkıran yapraklarıyla ilan eder 
ağaçlar. Bakın der, hayat doldum yeniden; 
bir kışı daha geride bıraktım, bir bahara 
daha kavuştum. Görün beni tanık olun 
benden fışkıran hayata ve haykırın kalbi-
nizden dilinize gelen tüm coşku dolu söz-
cüklerinizi. Aynı dili konuşmasak da aynı 
toprak parçasında var oluşumuz bir ortak 
anlayış bina etmiştir bize. Benim yaprak-
larımın ıpıltısından yayılan musiki, de-
veranın bahar mı güz mü olduğunu nasıl 
haykırıyorsa; sizin sözcükleriniz de bana o 
manada akseder kaygılanmayın. Yeter ki 
sevgi dolu niyetleri seslendirsin nefesiniz. 
Yeter ki kinden, öfkeden, nefretten halas 
olsun kalbiniz.

Tabiatın rahleyi tedrisinde anlaşılması 
kolay uygulaması zor dersler okutulur her 
dem; sebildir. Kuşlardan pay biç bir yol! 
Ne karnı doyduktan sonra istifler taamı ne 
konduğu dalı istimlâk eder. Ne başkasının 
helaline göz diker ne yarınını düşünmek-
ten bu anını heba eder. 

Göçmeye konmuş bir kervan gibidir 
mutadı. Bir an sonrasının endişesi değildir 
onu ürküten. Aç kalmak değildir. Fakirlik 
değildir hatta ölüm bile değildir. Hırsı-
nın kurbanı olmaz, istifçilik yapmaz; cebi 
de kasası da yoktur ki anahtar deliğinden 
gözlesin tüm hayatı! O yalnızca kapladığı 
hacim kadardır. Diğerlerinin arasında, di-
ğerleriyle birlikte, diğerlerine hürmet gös-
terdiği kadar vardır. Yaşarken kapladığı 
alan nispetindedir ölünce kapladığı alan. 

Bilir misiniz sizden tek dileği nedir 
dünya ve sakinlerinin? Kuş kadar sevme-
nizdir. Asla fazlası değil. Tabiat okulundan 
mezuniyetin yegâne şartı kuş kadar sevgi-
dir…

KUŞ KADAR SEVGI

FATMA 
TUTAK
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KONYA HALKEVİNDE DİL BAYRAMI 
KUTLAMALARI ve BU VESİLEYLE 
YAZILAN ŞİİRLER (2)

MUSTAFA 
ÖZCAN

1939 yılında ise basında şöyle bir haberle 
karşılaşılmaktadır:

 “Bu yıl dördüncü Türk Dili Kurultayı 
toplanmayacak ve üçüncü kurultay programı 
ve seçtiği merkez kurulu eliyle çalışacaktır.”1   
Basında bu konuda haberlere rastlanılmama-
sının biraz da bu karardan dolayı olmalıdır.

I-Türk Dil Kurultayı’nın 8. Yıldönümü 
töreni, yurdun her tarafında olduğu gibi Kon-
ya’da da titizlikle, özenle hazırlanmıştır. Hal-
kevi salonu baştanbaşa dolmuştur. Konya’nın 
önde gelen simaları, başta General Noyan, 
CHP Müfettişi Şevket Ödül,  Vilayet İdare He-
yeti Reisi Halis Ulusan, parti erkânı ile birçok 
aydının hazır bulunduğu kutlama törenine 
saat 17:30’da her zamanki gibi İstiklâl Mar-
şı’yla başlanılmıştır. Törende Öğretmen Edip 
Raşit, Türk dilinin sadeleşmesine yönelik ça-
lışmalardan bahsetmiş, bunu Dil, Tarih ve 
Edebiyat Komitesi Reisi Mesut Koman’ın ko-
nuşması izlemiştir. Mesut Koman, konuşma-
sında Türk Dil Kurumunun yaptığı işleri daha 
bir belirginleştirmiştir. Halkevi Reisi Ferit 
Uğur,  sadece inkılâbın büyüklüğü ve önemi-
ni anlatmakla kalmamış, eski dilden örnekler 
vererek düşüncesini pekiştirmiştir. Bu tören-
de “Türk Dili Kurulurken”, “Öz Dile Destan”, 
“Dil Bayramı” adlı üç şiirin okunduğu ve oku-
yanların heyecanla, coşkuyla alkışlandığı gö-
rülmüştür. Törene katılan hatiplerin söyledik-
leri, Halkevinin şehir içinde yaptırdığı 21 adet 
hoparlörden de naklen yayınlanmıştır.2 

II-1941 yılı Türk Dil Bayramı 26 Eylül Per-
şembe günü kutlanmıştır. Bunun için Halke-
vi, zengin bir kutlama programı hazırlamıştır. 
Kutlama töreni Belediye Sineması’nda saat 
17:00’den itibaren gerçekleşmiştir. Halkevi 
Başkanı Hulki Karagülle’nin bir hitabesi ile 
tören başlayacak, ardından Halkevi Musiki 
Şefi Öğretmen Arif Şahap idaresinde Kurul-
tay Marşı söylenecektir. Bu programda iki kişi 
dikkati çekmiştir. İlki Milli Eğitim Müdürü, bu 

büyük günün hizmet ve önemini anlatan bir 
söylev vermiştir. Ali Rıza Özkut’un gür sesiy-
le, gönün önemini belirten etkili bir konuşma 
yaptığı vurgulanmıştır. Programda dikkate 
değer ikinci kişi ise genç şair Muvaffak Sami 
Onat’tır. O, halk şairlerinden birkaç şiir oku-
muştur. Tören derin bir heyecan havası içinde 
sona ermiştir.3 

26 Eylül 1942 Cumartesi günkü tören, 
yine Belediye Sineması’nda yapılmıştır. Tö-
ren, Kız Öğretmen Okulu ile Kuleli Askeri Li-
sesinin katılımıyla daha da renklenmiştir. Hal-
kevi orkestrasını yine Arif Şahap yönetmiştir. 
Açılışı Halkevi Reisi Hulki Karagülle yapmış-
tır.  Karagülle, hem gönün önemini anlatmış, 
hem de gençlerin dil davasında tutmaları ge-
reken yoldan bahsetmiştir. Gazeteci Mahmut 
Nedim Güntel,  dil sevgisini dile getirdiği ve 
ince teşbihlerle bezediği konuşmasında, eski 
ve yeni şiirlerden örnekler vermiştir. Bundan 
sonra kürsüye Öğretmen Namık Ayas gelmiş, 
o da detaylı bir konuşmayla, dilin milletlerin 
hayatındaki önemini ve kültürel ilerlemedeki 
değer ve katkısını anlatmıştır.4

Ertesi yılki yani 26.9.1943 Pazar günü 
saat 17:00’de Lise ve ilkokul öğretmenleriyle 
birçok öğrencinin ve Konyalının ilgi ile dinle-
diği toplantının ilk konuşmacısı zamanın Hal-
kevi Reisi Mehmet Muhlis Koner ‘dir. Onun 
kısa, anlamlı ve yerinde sözlerinden sonra 
Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Özkut’un heye-
canlı, veciz ve kapsamlı konuşmasına tanık 
olunmuştur. Özkut, Türkçenin asil Türk soyu 
kadar eski, Türk kanı kadar temiz ve şanlı ol-
duğunu belirtmiştir. Özkut’un ardından Ata-
türk ve inkılâp şiirleri okunmuştur.  Törene 
18:30’da son verilmiştir.5 

1 “Türk Dil Kurultayı”, Ekekon, Sayı:1177,    2 Birinci Teşrin 1939, s.2
2  “Halkevimizde Dil Bayramı Çok Hararetli Tezahüratla Kutlandı, Ekekon, Sayı. 1477, 27 Eylül 1940, s.2
3 “Dil Bayramı Yıldönümü Kutlandı. Tören  Şehrimizde Parlak Oldu”, Ekekon, Sayı. 1785, 27 E,ylül 1941, s.1
4 “Dil Bayramı Şehrimizde Nasıl Kutlulandı”, Ekekon, Sayı: 1960, 29 Eylül 1942, s.2)
5 “Dil Bayramı”, Ekekon, Sayı: 2112, 28 Eylül 1943, s.2
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  12.Türk Dil Bayramı(yani 1944’teki) yur-
dun her tarafında olduğu gibi Konya’da da 
Halkevince hazırlanan bir programla kutla-
nacaktır.  Saat 17.30’ta başlayacak olan prog-
ram şöyledir: 

1)İstiklâl Marşı (Orkestra tarafından)
2)Bayramı açış (Halkevi Reisi Muhlis Ko-

ner tarafından”
3) Dil konusu üzerinde konuşma (Namık 

Ayas tarafından)
4)Metinler, şiirler (Talebe tarafından)
5)  Kurultay Marşı (Orkestra tarafından)
6) Çeşitli marşlar (Orkestra tarafından) 6 
Dil Bayramının 13.Yıldönümü münase-

betiyle Halkevinde hazırlanan ve 27 Eylül 
1945 Perşembe günü uygulanan programın 
baş konuşmacısı Raşit Usman’dır. Usman, 
Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi üyesidir. 
Günün önemini belirten bu konuşmayı,  Hal-
kevli bir genç ile bir bayan dil inkılâbına dair 
okudukları iki manzume izlemiştir.  Törende 
vali ve o sırada Konya’da bulunan milletve-
killeri, parti başkanları, Halkevinin dilsever 
insanları yer almıştır. 1946 yılında dil inkılâbı 
hakkında yararlı bir konuşmayı ise Edebiyat 
Komitesi Başkanı Ali Rıza Korap yapacaktır. 
Onu aynı komitenin üyelerinden Suat Yeşil-
yurt’un(sonradan soyadı Abanâzır olmuştur) 
öz Türkçeden muhtelif devirlere ait örnekler 
verdiği konuşması izleyecektir.7 (Halkevinin 
Eylül ve Ekim Ayı Çalışmaları”, Konya, Sayı: 
95-96, Eylül- Ekim 1948,s.3).

Selçuk gazetesinin yazdığına göre 1947 
yılının kutlama programı şöyledir: 

1-İstiklâl Marşı, 2-Konuşma(Muvaffak 
Sami Onat), 3-Şiirler, 4-Dil Kurultayı Marşı.8 
Muvaffak Sami Onat, o zamanlar Konya’da 
Çalışma Müdür Vekili ve Müfettişidir.   Eski 
ve yeni şiir örneklerini ise Osman Tolun ve 
Necdet İnuğur okumuşlardır. 9

Dil Bayramının on altıncı yıldönümü 26 
Eylül 1948 Pazar gününe denk gelmiştir. O 
gün 17: 30’da Halkevinde yapılan törende iki 
kişi ön plândadır. İlki öğretmen Nedim Gün-
tel’dir. Gazetedeki köşesinde Dil Bayramı’nı 

işleyen10 Nedim Güntel veciz bir konuşma 
yapmış, dilimize örnek iki şiir okumuştur. 
Ondan sonra Halkevi Başkanı Av. Suat Ye-
şilyurt(Abanâzır), konuşmasında,  Türk ede-
biyatı ve dilinin geçirdiği safhaları anlatmış, 
Dede Korkut Hikâyeleri’nden, Yunus Em-
re’nin şiirlerinden örnekler vermiştir. Halkevi 
orkestrası da musikisiyle törene neşe ve sanat 
katmıştır.11

1949 ve 1950 yıllarındaki Dil Bayramı 
çok sönük geçmiştir. Özellikle basında pek 
haber niteliği taşımamıştır.  1950 yılının ga-
zetelerinde genel geçer bir ifade ile şöyle yer 
almıştır:

“Dün yurdumuzun muhtelif yerlerinde, 
dil devrimizin 19 uncu yıl dönümü münase-
betiyle Halkevlerinde törenler yapılmıştır.12 

Özellikle 1950 yılındaki tören dinî bayrama 
rastladığı için basında yeterince yer almadığı 
düşünülebilir.

Şimdi de Dil Bayramı vesilesiyle yazılan 
ve dilimizin güzelliğini anlatan şiirleri verelim:  

***
DİLİMİZ

	 M.	Nedim	GÜNTEL
Temizlendi bir çiçek bahçesi ottan,
Renk aldı donuk, sarı bir kan yakuttan
Bu otlar, ayrıklar dağdan inerek
Boğmuşlardı bu bağda binlerce çiçek

Geçti kızıl bir kana göğüsü kemiren
Korkunç birer zehirdi bu dile giren
Tarihe boşaltıp bu damar yükünü
Öz sesinden yarattı bu güzel günü.13 

***

BİZDEDİR!
-Dil Bayramı münasebetiyle-
Yaşatanlar gönlünde sevgi(yi-si?), Türk 

İli’ni
Nerde olursa olsun konuşur Türk Dili’ni
Hepimiz bir Karamanoğlu Mehmet Bey 

olup
Türkçe konuşmayanın kesmeliyiz dilini.
      Uslu OZAN*

6 “Dil Bayramı Halkevinde Kutlulanıyor”, Ekekon, Sayı. 2261, 26 Eylül 1944, s.2
7 ̂ Halkevinin Eylül ve Ekim  Ayı Çalışmaları”, Konya, Sayı:94-95, Eylüll-Ekim, 1948,s.23
8 “Dil Bayramı”, Selçuk, Sayı: 192, 26 Eylül 1947, s.1
9  “Komitelerin Üç Aylık Çalışmaları”, Konya, Sayı. 105,106,107 Temmuz-Ağustos-Eylül 1947, s.19
10  Nedim Güntel, “16. Dil Bayramı”, Selçuk, Sayı: 293, 28 Eylül 1948, s.1
11  “Dil Bayramı” Selçuk, Sayı. 293, 28 Eylül 1948, s.2
12 “Dil Bayramı”,  Yeni Konya, Sayı: 469, 27 Eylül 1950, s.1
13  Ekekon, Sayı: 1559, 26 Eylül 1942, s.2
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KORONA ve RAMAZAN
C a m i l e r i m i z  dolup taşardı ramazanda,
Artık  mabetlerimiz  de mahzun, ramazan da.
                                              (Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Her köşesi uçmağı andıran il bezdedir.
Uygurluğun kaynağı en güzel dil bizdedir.
Sevdalı kumruların yunduğu göl bizdedir,
Koçlar gibi dövüşen en yiğit döl bizdedir!

Arı biziz, petek bir, örneksiz bal bizdedir
Kökü, “Turan”da olan yüz milyon dal biz-

dedir!
Dünyanın bileğini bükecek kol bizdedir
Sonu “Tanrı”ya çıkan en kutlu yol bizde-

dir!

Ruhları tutuşturan od bizde, kül bizdedir
Her yanı burcu burcu Türk kokan gül biz-

dedir!
Milleti millet yapan ne zaferdir, ne şandır
Milleti millet yapan öz dil ile öz kandır!..

Ruhları tutuşturan od bizde, kül bizdedir
Her yanı burcu burcu Türk kokan gül biz-

dedir!
Milleti millet yapan ne zaferdir, ne şandır
Milleti millet yapan öz dil ile öz kandır.

Dilini sevmeyenler pâyidar olur sanma!
Türkçe konuşmayanlar “ Türküm!” derse 

inanma!
Kutlu olsun Türklüğe, ey Öcal, Dil Bayra-

mı;
Yapacağız tez çağda “En Büyük İl” bayra-

mı! 14

 

DİLİMİZ
	 Nesrin	VARLIK
Dilimiz denizler gibi engindir
Bildiğim dillerden daha zengindir.
Tarihi açıp da bakarsak eğer
Kalmamış Türkçeyi konuşmayan yer.
Yalnız bir zamanlar ufku kararmış
Arapça, Acemce etrafı sarmış
Her dilden bir parça alıp, birlenmiş
Türkçemiz bir zaman böyle kirlenmiş.
“Osmanlıca” denmiş bu yeni dile
Yurda mal etmişler hep bile bile
Sonra göğsümüzde güneş doğunca
Kararan ufku hep nura boğunca
Egemenliğini bulmuş dilimiz
Artık bugün olmuş Türkçemiz temiz.
Atanın açtığı bu nurlu yoldan
Yürüyecek gençlik her an durmadan 15

***
DİL	BAYRAMI

Remzi	TÜZÜNKAM
Vatan için doğurdu analarımız bizi
Tuttuğumuz mutlu yol Atanın izi,
Atatürk dilimize yeni kolaylık verdi
Ondan evvel kalemler zorundan ah ederdi.
Bugün herkes dilini anlıyor ve biliyor
Yeryüzünde güzel dil, güzel Türkçemiz diyor.
Arap terkiplerini bir yana bırakarak
Söylüyoruz ulusun öz diline bakarak
Ey başı gökte gezen, alnı açık hür millet
İnönü’nün izinde yoluna sen devam et!
Kurtuldun düşmanlardan işte yüceliyorsun
Kurtuldu güzel dilin bayramın kutlu olsun16

14  Ekekon, Sayı: 2112, 28 Eylül 1943, s.2    * Uslu Ozan, F. Cemal Oğuz Öcal’ın mahlasıdır.  
15  Ekekon, Sayı: 1475, 26 Eylül 1940, s.3  
16  Ekekon, Sayı: 1475, 26 Eylül 1940, s.3 (Bu şiir, Dil Bayramı günü Halkevinde kendisi tarafından hoparlörle 
      saat 16: 30 ‘da söylenmiştir.)
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Konya’nın gayretkeş Sami Kala 
hocasının oğlu Ankara Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi Dekan Yardımcısı, 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Muhammet Enes Kala çocuk-
luğundan eğitim-öğretim yıllarına, 
ferdi ve toplumsal ahlâktan aileye 
ve hatta küreselleşmeden teknoloji-
ye kadar pek çok konuda sorumu-
za içtenlikle cevap verdi. Hocanın 
bütün izahları son derece değer-
liydi ancak, 15 Temmuz darbesine 
dair tespitinin altını kırmızı kalemle 
çizmek gerekiyor: “Tarihiyle, gele-
neğiyle, farklılıkları zenginlik haline 
getirici hususiyetiyle özel bir yere 
sahip olan Türkiye’de 15 Temmuz, 
darbe kisvesi altında bir işgal giri-
şimiydi. Bu işgal girişimi hem milli 
iradeye hem de tarihi şekillendirici 
fail olan Türkiye’ye karşı dışarıda 
planlanmış, içerideki kuklalarla uy-
gulamaya konulmuş ama milletin 
çelikten iradesine çarparak aka-
mete uğratılmıştır.” Özetlemek kâfi 
gelmez; en iyisi buyurun sohbetin 
tamamına:

Aslen Adanalısınız ama Kon-
ya’da dünyaya geldiniz. Ailenizin 
Selçuklu payitahtına gelişine dair 
bilgiler de vererek Konya yıllarını-
zı anlatır mısınız?

Toros Yörüklerinden olan ba-
bam Sami Kala, 1980 darbesi son-
rasında idealindeki Yüksek İslam 
Enstitüsüne kayıt yaptırmak için 
Selçuklu payitahtı Konya’ya gelir. 
O sırada imamlık yapmaktadır. Öğ-
renciliğini, imam-hatiplik mesleğiy-
le birlikte devam ettirir. Talebeliğinin 
ilk yıllarında evlenir. Bu izdivaçtan 
dünyaya gelen ağabeyim Muham-
med Fatih doğduktan kısa bir süre 
sonra vefat eder. Annem-babam, 
evlat acısını yüreklerine gömerler ve 
Ahmet Dede Yediler mezarlığında 
ağabeyimi berzah âlemine hatıra 
olarak bırakırlar. Kederleri devam 
ederken fakir dünyaya gelir. 

Babam talebeliği sırasında Kapı 
Camiinde ders halkasında Yük-
sek İslam Enstitüsü öğrencilerine 
Arapça dersinin yanında, temel İs-
lam ilimleri dersleri verir. Hacı İvaz 
ve Sarnıç Camilerinde görev ya-
parken kapısını çalmadığı cemaat 
bırakmaz. Onları eğitim ve öğretim 
süreçlerine katkı sunmak üzere ve 
ihtiyaç sahibi öğrencilere destek 
olmaları için seferber etmeye ça-
lışır. Aynı zamanda kurulan Refah 
Partisinin mahalle temsilcilerinin 
yetişmesinde öncülük eder. Milli 
Görüşün hizmetine lokomotiflerden 
birisi olan Konya Belediye Başkan-
lığı ve devam edegelen Konya’nın 
siyasi alt yapısının dinamizminde 

hizmet aşkının tohumlarını atar. 
Konya’ya vefa borcunu ödeyebil-
mek için farklı dönemlerde Refah 
Partisi, Fazilet Partisi, Ak Parti’den 
Konya milletvekilleriyle birlikte ça-
lışmalar yürütür. Konya’da dünyaya 
gözlerini açan fakir, ilkokula çağı-
na kadar Konya’nın ekmeğini yer 
suyunu içer, sonra Ankara yılları 
başlar. Çok sonra lise ikinci sınıfı, 
Konya’da, Mahmut Sami Ramaza-
noğlu Anadolu İmam Hatip lisesin-
de tamamlar. Konya demek, bizim 
için huzur, sükûnet ve battı çıktısı 
olan büyük düzlük demektir. Konya 
demek bereket sofrasına oturmak 
ve o sofradan hissedar olmak de-
mektir.

Babanız hayatınızın şekillen-
mesine nasıl yön verdi? Eğitim 
hayatınız nasıl şekillendi, yurt içi 
ve yurt dışında nerelerde öğrenim 
gördünüz?

Babam hayatta iki kıymete çok 
değer verir. Bunlardan ilki cehd, 
ikincisi ise ilimdir. Mücadele azmi 
ve ilim aşkı bir araya geldiğinde 
insanın önünde hiçbir engel du-
ramaz. Bir insan, tüm insanlık için 
hak, adalet ve selamet için müca-
dele etmedikçe, Allah’ın tekvinî ve 
tedvinî ayetlerini okuyup öğrenme 
aşkını göstermedikçe, o insanın 
toprak üzerinde yaşayan bir ölüden 
farkının olmayacağını babamın ha-
yat hikâyesinden öğrendik. Bize hiç-
bir zaman zorla bir şey yaptırmadı, 
zira biliyordu ki, sevdirerek ve nefret 
ettirmeden yaptırılan şeyden hayır 
ve bereket sadır olurdu. Hedef hem 
basit hem de zordu, tüm insanlığın 
hayrı ve selameti için mücadele et-
mek... Mücadeleyi imkân ve kudret 
ölçüsünde koşarak, yürüyerek veya 
emekleyerek yapmamız gerekiyor-
du. Bunun da yolu ilim ve irfandı. 

Annem ise bize hayatta fe-
dakârlığı ve sabrı öğretti. Tüm bun-
ları kuşkusuz uzun nutuklar çekerek 
anlatmadı. Yaşamda bize gösterdiği 
şefkat ve merhamete sarıp sarmala-
dığı fedakârlık ve sabır erdemlerinin 
gönlü güzelleştirdiğini yaşayarak 
öğretmiş oldu. İlk ve ortaokulu ba-
bamın memuriyetinden ötürü çok 
farklı yerlerde okuyup tamamladım. 
Lise için ise babamın gönlündeki 
okul, öğretmen ve idareci olarak 
meslek hayatının büyük bir kısmını 
geçirdiği, çok kıymetli talebeler ye-
tiştirdiği Merkez İmam Hatip (Tevfik 
İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi) idi. 
Severek Merkez İmam-Hatip’e dâ-
hil oldum, zorluklar karşısında aşkla 
okulumu tamamladım. Lise süreci 
28 Şubata denk düştü. 28 Şubat 
öncesi, her sınıfı tepeleme dolu 
olan okul, 28 Şubatla birlikte adeta 

boşalmıştı. Ayrılmak için mühim 
gerekçeler ama kalmak için hayati 
ve ehem gerekçeler sayılabilirdi. 
Bir kısmımız mühim gerekçelere 
yaslanarak okuldan ayrılmayı, bir 
kısmımız ise ehem ve elzem gerek-
çelere sarılarak ayrılmamayı tercih 
etti. Biz ikinci grupta yer aldık. O 
dönem zar bela zor bela bir erkek 
şubesinin açılmasına vesile olduk. 
Bu tercihim ikbalin karartılma niyeti 
karşısında bizim için hamd vesilesi 
oldu. Biz okçular tepesini terk etme-
miştik. Ne pahasına olursa olsun 
terk etmemeye de azmetmiştik.  
Lise sonunda girdiğimiz üniversi-
teye giriş sınavında başlangıç çiz-
gisinin çok çok gerisinden yarışa 
başlayıp o yarışta başarılı olmamız 
beklendi bizden. Tercih imkânımız 
yok edilemedi ancak neredeyse yok 
mesabesine indirgendi. Dereceye 
girdik. Aldığımız puanlar kalburüstü 
tüm üniversitelerde istediğimiz bö-
lümlere yetiyordu ancak bize reva 
görülen tahakkümle, tercih yerleri-
miz, istediğimiz bölümlerde merke-
zin dışına kaydırılmış oldu. 

Lisenin ilk zamanlarında uzaya 
ve moleküler biyolojiye ilgim vardı. 
Bu çalışma sahalarında araştır-
malar yapacak, insanlara faydalı 
olacak buluşlara imza atacak ve 
Nobel ödülü alacaktım. Bu hayalle-
ri uzunca bir süre yaşattım. Sonra 
Türkiye’nin kaotik politik havası 
bizi, isteğimizi, mevcut kaosu niza-
ma kavuşturabilecek zemin olarak 
düşündüğümüz siyaset bilimi ve 
uluslararası ilişkilere yönlendirdi. 
Nihayetinde katsayı engeline takı-
larak taşrada bu bölümlere girme 
hakkımız olsa da ailevi gerekçelerle 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sine kaydımı yaptırdım. 

Fakülteyi ana-baba duasına 
hürmeten, okul birincisi olarak 
başarıyla tamamlama lütfuna nail 

olduk. Fakülte izdivacımıza da ve-
sile oldu. İki emanetimizle hayatın 
zorluklarını birlikte göğüslediğimiz 
sevgili eşimle Fakültede tanışmıştık. 
Mezuniyet sonrası Kamu Perso-
neli Sınavını kazanarak Elmadağ 
Karacahasan İlköğretim Okuluna 
öğretmen olarak atandım. Bir süre 
öğretmenlik yaptım ve akabinde 
Talim ve Terbiye Kurulunda görev-
lendirildim. 

Bu süre içinde yurtdışı öğre-
nim bursunu kazanarak yurtdı-
şında lisansüstü eğitim hakkı elde 
ettim. Ya kalacak vazifeme devam 
edecektim ya da her şeyi bırakıp 
ilim yolculuğuna yeniden başlaya-
caktım. İkincisini tercih ettim. İstifa 
ettim. İngiltere’nin yolunu tuttum. 
Liverpool Üniversitesinde siyaset 
felsefesi alanında yüksek lisansımı 
tamamladım. 

O süre zarfında lise hayatında 
can attığım ama kendi ülkemde 
anlamsız engellerle okuyamadığım 
bölümü, Pakistan Karaçi Üniversi-
tesinde tamamlamak nasip oldu. 
O üniversiteden uluslararası ilişkiler 
lisans derecesi aldım.  Bu vesileyle 
hayallerimizin yansıdığı mehtabı 
yakından temaşa etme imkânı ya-
kalamış oldum. 

Yüksek lisanstan sonra Camb-
ridge Üniversitesinden doktora 
kabulü aldım, evlilikle beraber zora 
giren ekonomik durumda eğitim dı-
şında çalışma zorunluluğu kendisi-
ni icbar etti, bu durumda dünyanın 
en iyi üniversitelerinden birisinde 
ülkemi gereği gibi temsil edememe 
ve çalışmalarıma dikkatimi teksif 
edememe korkusu sürece galebe 
çalınca yurda dönmek zorunda 
kaldık. 

Doktora eğitimimi Ankara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sünde felsefe tarihi alanında, Prof. 
Dr. Murtaza Korlaelçi’nin danış-

manlığında tamamladım. Doktora 
sürecinde araştırma yapmak üzere 
TÜBİTAK yurtdışı doktora araştır-
ma bursunu kazanarak Almanya’da 
felsefe ve ilahiyat alanında dünyanın 
en önemli üniversitelerinden birisi 
olan Tübingen Üniversitesi’nde bir 
yıla yakın araştırmacı olarak bulun-
dum. Üniversitenin devasa kütüp-
hanesinden ve değerli hocalarından 
istifade ettim. 

Sizi, sizin anlatımınızla tanı-
maya devam edelim. Görevleri-
nizden kısaca bahseder misiniz?

Lisans mezuniyetinden sonra 
bir süre Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 
öğretmenliği yaptım. Daha sonra 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlı-
ğında ders materyallerini inceleyen 
komisyonlarda görevlendirildim. 
Vazifelerimden istifa ederek eğiti-
mime devam etmek için İngiltere’ye 
gittim. 

Yurtdışından dönünce Dokuz 
Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinde bir süre araştırma görevlisi 
olarak çalıştım. İzmir’den yolumuz 
yeniden Ankara’ya düşünce görev 
yerim Ankara Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi oldu. Halen aynı üniversi-
tede İnsan ve Toplum Bilimleri Fa-
kültesi Felsefe Bölümünde öğretim 
üyesi olarak çalışmalarıma devam 
ediyorum. 

Türkiye’de eğitim sistemi 
hakkında ne söylemek istersiniz?

Çok zor ve oldukça kapsamlı 
bir soru. Kısa olacak ama şunu 
ifade etmek isterim. Maarif siste-
mimizin her şeyden önce dört şeyi 
yapması ve başarması gerektiğini 
düşünüyorum. Parçalanmış zama-
nı tedavi ederek bütünleştirmesi, 
yani geçmiş-şimdi-gelecek zaman 
boyutlarını hemzemin kıvama 
kavuşturarak bir araya getirmesi; 
küreselleşmeyi tehditten ziyade im-
kâna çevirerek dünyadaki mekânlar 
arasındaki farklılığı giderebilecek, 
eğitim sahasındaki yenilikleri sindi-
rebilecek kıvama getirip kullanabil-
meyi başarması; her insanın kendisi 
olarak ülkeye ve insanlığa katkısının 
olacağına ilişkin yetenek çoğulcu-
luğu ekseninde eğitim programları 
geliştirmesi ve son olarak ise eğitim 
retoriğini geliştirmesi… 

İlki zamanın, ikincisi mekânın 
üçüncüsü ise insanın ihyasına 
giden yolların, eğitimde yeniden 
keşfedilmesinin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Zamanın farklı ve 
kopuk boyutlarını tedavi etmenin, 
geçmişle helalleşmenin ve barış-
manın, geçmişi ibarelere ibret ola-
rak nakşetmenin, dahası geçmişi 
tarih kıldıktan sonra günü anlam-
landırmanın, günle halleşmenin ve 

geleceği inşa etmenin, inşa etmek 
suretiyle gelecekle hasbihal edebil-
menin son derece önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Bu başarılırsa, 
kendisini geçmişin romantizmine 
adayan ve sadece geçmişin özle-
miyle yaşayan folklorik insanların ya 
da sadece günü yaşayan ve gelece-
ğe hiçbir şey söylemeyen nevzuhur 
insanların veya her şeyden kopmuş 
olarak geleceğe meftun olan, gele-
ceği, spekülatif kurgusunun haya-
linde serap gerçekliğinde yaşatan 
fütürist insanların şizofrenik tavır-
larından kurtulmuş oluruz. Zamanı 
anın kendi gerçekliği içinde idrak 
edebilir, çağın ruhunu yakalayabilir 
ve çağrımızı çağları aşabilecek kıva-
ma getirebiliriz. 

Zamanın ihyası kadar kuşku-
suz eğitimde mekânın ihyası da 
önemlidir. Yeryüzünü doğu-batı, 
kuzey-güney ayrımından kurtar-
mak suretiyle insanlık için faydalı 
olan her şeyi kendimiz olarak ve 
kalarak eritebileceğimiz, sindire-
bileceğimiz bir potaya ihtiyacımız 
söz konusudur. Mekânı, insanlık 
tecrübesinin ortak zemini olarak 
görüp, her yapılanı insanlığın fayda-
sına yapma saikinin, insanlık adına 
yapılandan istifade etme talebinin 
harekete geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Zaman ve mekânı 
insanın koordinat sistemi olarak 
görürsek, koordinat sistemiyle bir-
likte, sabit değer olarak kabul edebi-
leceğimiz insanın da eğitimde ihya 
imkânlarını keşfetmek gerekir. Her 
ferdin insanlığa verebileceği, ka-
tabileceği değerin olduğunun, her 
insanın Yaratıcı tarafından biricik 
yaratıldığının farkında olarak insa-
nın fıtratındaki zenginlikleri yok ede-
rek değil, onlardan istifade etmek 
suretiyle eğitim süreçlerinin tanzim 
edilmesinin son derece önemli ol-
duğunu düşünüyorum. İnsanları 
tek tipleştiren değil, insanları farklı 
becerileri üzerinden zenginleştire-
bilen bir eğitim sisteminin insanı 
da ihya edebileceğini düşünmemiz 
gerekir. Bunun yolunun ise eğitim 
için bir retorik belirlemek olduğunu 
düşünebiliriz. Eğitimin retoriğinde, 
idraki, iradenin; iradeyi ise hissiya-
tın rakibi olarak değil refiki olarak 
tasavvur etmemiz gerekir. Eğitimin 
planlamasının her safhasında aynı 
anda düşünce, vicdan, irade ve 
duygu melekelerini harekete geçir-
me ve dahası tekâmüle yönlendir-
me isteğini diri tutmanın önemine 
inanıyorum. Bu şekilde hem insanı 
parçalamamış oluruz hem de insa-
nı insan kılan tüm yetilerine eğitim 
maharetiyle seslenmeyi başarmış 
oluruz. DEVAM EDECEK

‘Konya; huzur demektir’
Konya üzerine dikkat çeken değerlendirme yapan Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, “Konya demek, bizim için huzur, sükûnet ve battı 
çıktısı olan büyük düzlük demektir. Konya demek bereket sofrasına oturmak ve o sofradan hissedar olmak demektir” diye konuştu

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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Şair yazar, ozan ve halkbilim araş-
tırmacısı; soyuna çekmiş bir insandır 
Mehmet Tahir Sakman. Konya Türkü-
lerinin unutulmaz ustası Mazhar Sak-
man’ın oğlu olmakla kalmayıp, öm-
rünü Konya kültürüne verdi. Derviş 
Ozan mahlasıyla 1985 yılında ilk defa 
katıldığı Türkiye Âşıklar Bayramı’nda 
“memleket şiiri” dalında aldığı ödülle 
dikkatleri üzerinde toplayan Sakman 
ömrünü yüzlerce şiir ve yürek dolusu 
kitaplarla süsledi. Yazdıklarını, yaşa-
dıklarını, okudukları, söyledikleri uzun 
uzadıya, ama keyifle konuştuk. Biz 
sorduk Sakman anlattı.

Hayat öykünüz nerede ve hangi 
tarihte başladı, ailenizden de bah-
sederek çocukluk döneminizle ilgili 
bilgi verir misiniz?

Konya doğumluyum, galiba mi-
lattan önceydi… 1957… Sanatın 
ve kültürün sebil edildiği bir aile orta-
mında büyüdüm. Merhum babam, 
Konya türkülerinin kaynak kişilerinden 
Mazhar Sakman’dır. Ailemizin bir 
diğer sanatçısı da besteci, müzisyen 
abim Vedat Sakman’dır.  

Bizler çok şanslı bir çocukluk 
dönemi geçirdik; sokaklarında ço-
cukların oyun oynadığı, komşuluk 
ilişkilerinin ve karşılıklı sevgi, saygı ve 
hoşgörünün yoğun olarak yaşandığı 
bir dönemdi. Çevremizdeki insanların 
pek çoğunun müzikle iç içe bir ya-
şantısı vardı. Babamın eski bir bando 
astsubayı olması nedeniyle batı mü-
ziği hiç yabancımız değildi. Konya’da 
belki de ilk piyanonun babaannemin 
Akbaş Mahallesi’ndeki evinde olması 
bunu anlatır sanırım. Çocukluğumun 
geçtiği üç mahallede (Muhacir Pazarı, 
Devri Cedit, Sarıyakup) farklı kültür 
anlayışlarının ve yaşantılarının olduğu 
yerlerdi ancak bu benim için kazanca 
dönüştü; çünkü sentez ve mukayese 
yapma imkânına ta o yaşlarda kavuş-
muştum. 

Eğitim hayatınız nerede başladı 
ve hangi okullarda tahsil gördünüz?

Mümtaz Koru İlkokulu’nda baş-
layan ve Hastaş Koleji ile devam eden 
serüven çok uzun sürmese de tahsili 
okulla sınırlandırmadığım için hâlâ 
devam ediyor. Her yeni gün, yeni bir 
şeyler okumanın ve öğrenmenin he-
yecanını hiç kaybetmedim. Özellikle 

dost meclislerinde çok şey öğrendim, 
hayatın bir şekilde önüme çıkardığı in-
sanlar bana çok şey kattı, bunun yanı 
sıra okuma alışkanlığım yıllar içinde 
artarak sürdü. 

Sanata, edebiyata ilginiz ne 
zaman ve nasıl gelişti, kimlerin et-
kisinde kaldınız?

Sanat ve edebiyat ailemizin ya-
şam biçimiydi. Çocukluğumda ve 
gençliğimde müziksiz ve sohbetsiz 
bir günün geçtiğini hatırlamıyorum. 
Evimiz adeta bir kültür ocağıydı. Ül-
kemizin ve şehrimizin tanınmış ede-
biyatçıları bizim evin müdavimleri 
arasındalardı. O sohbetlerde çok şey 
öğrendim. Kendi üslubumu oluştu-
rana kadar, Âşık Şem’i ile başlayan 
bir süreçte; Mevlâna, Yunus Emre ve 
Âşık Ömer’den tutunuz; Feyzi Halıcı, 
Bekir Sıtkı Erdoğan, Nazım Hikmet, 
Neruda, Baudelaire ve Bukowski’ye 
varana kadar ve daha birçok, birbirine 
dünya görüşü olarak çok zıt şairlerin 
dönem dönem etkisinde kaldığım 
söylenebilir. 

Kültür ve sanatla yoğrulmuş 
bir aileye mensupsunuz. Babanızın 
çalışmalarına dair neler anlatmak 
istersiniz?

Babam Mazhar Sakman çok en-
teresan bir kişiliğe sahipti, özgün ve 
özgürdü; yaşadığı döneme ve çevresi-
ne tavır koyabilen ruhlardan bir tane-
sidir. Paraya, pula kıymet vermeyen 
harabati bir yaşam biçimi vardı. Müzik 
her şeyiydi. Nota bilmesi, halk müziği, 
sanat müziği ve batı müziğine aşina 
olması onu alanında değerli kılmak-
tadır. “12 telli Konya divan sazından 
dökülen ezgileri günümüze aktaran 
altın zincirin son halkasıydı” demek 
mümkün. Ölene kadar 12 telliyi elin-
den hiç düşürmedi; kendine has tavrı 
ve yorumu ile Konya oturaklarının 
büyülü dünyasında yeri her zaman 
aranılanların arasında olmuştur. 

Ben, babam kadar müziğe saygı 
duyan ve seven bir başka ruh gör-
medim; ancak şahsen Konya’nın bu 
değerimizi yeterince anlamadığını 
düşünüyorum… Türkülerimizi gele-
nekten geleceğe taşırken onları asla 
yozlaştırmadı doğru aktarılmasında 
önemli bir basamak olmuştur ve 
Konya sevgisini, Âşık Şem’i’nin Konya 

Methiyesi’nin sözlerini, Konya Divan 
Ayağı’na sözlerini döşeyerek göster-
miş ve şehre armağan etmiştir. 

Konya Muallim Mektebi’nde 
başlayan bir eğitim süreci sonunda, 
askerî bir okul olan Ankara Mızıka 
Tatbikat Okulu’nu bitirmiş ve başge-
dikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
emrinde yurdun birçok bölgesinde 
hizmet etmiştir. Ailevi nedenlerle 1944 
yılında istifa ettikten sonra Samsun, 
Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü’ne müzik 
öğretmeni olarak atanmış ve orada 
hayatında hiç batı enstrümanı gör-
memiş köy çocuklarından bando kur-
muş ve dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Hasan Ali Yücel’in takdirlerine mazhar 
olmuştur.  

Osmanlı’nın feodal yapısını 
görmüş; medrese tahsili ve hafızlık 
eğitiminin yanı sıra Cumhuriyet okul-
larında okumuş, aydın ve Atatürkçü 
kimliği sazına yön vermiştir. 

Çocukluğunda, yaz tatillerini Adil 

Çelebi’nin himayesinde, Mevlevî ter-
biyesiyle geçirmiş, İzmir’de Rakım 
Erkutlu Hoca’dan feyz almış, Konya 
türkülerine yön veren ustalarla birlikte 
çalma ve onlardan türkü geçme şan-
sına erişmiştir. Hem alaylı hem mek-
tepli olması ve o dönemlerde müziğin 
kalbinin attığı mahallelerden Akbaş 
Mahallesi’nde büyümesi ve ailesinin 
engin hoşgörüsü ve müziğe olan 
sevgileri Mazhar Sakman’ı oldukça 
etkilemiştir. Annesi Hacı Vesile’den ve 
ninesi Rahime Abla’dan türkü geçme-
si o dönemin Konya’sının ve özellikle 
kadınlarının sanata olan bakışını da 
anlatır sanırım.

Zaman pek çok alanda oldu-
ğu gibi türkülerimizi de törpülerken 
Mazhar Sakman’ın arşivini bir kitap 
dışında yayımlayamamanın üzüntüsü 
haklı olarak yaşıyorum. Türkülerimiz, 
tarihin tozlu raflarına gömülürken, bu 
kabahati kimin üstleneceğini de doğ-
rusu çok merak ediyorum.

Müzik ve şiir –belki de genetik-
sel olarak- sizin ana hayat damar-
larınızı oluşturuyor. Sadece şiir mi 
yazıyorsunuz, müziğe dair neler 
yapıyorsunuz?

Babaannem merhum Hacı Vesile 
Sakman, irticali şiir söyleyen bir kadın-
dı, bu durumun babama ve dolayısıy-
la bana yansıması kaçınılmazdı. Abim 
Vedat Sakman da böyle bir ortamda 
büyüdü. O müziğe daha profesyonel-
ce yaklaştı ve benim payıma da şiir 
söylemek düştü.

Yapış derler yapışacak bir dal yok/

Söyle derler söyleyecek mecal yok/
İller libas giymiş sorgu sual yok/bize 
Şam hırkasını yasak ettiler/ gibi güçlü 
bir söyleyişe sahip olan babaannemin 
sesi hâlâ kulaklarımdadır. 

Evimizde neredeyse her türlü 
enstrüman vardı, bir dönem kanuna 
heves ettim sonra ney… sonunda 
bağlamada karar kıldım ancak kendi-
mi avutmanın ötesine geçmedi, daha 
çok araştırmayı ve yazmayı sevdim. 
Ailemizde profesyonel anlamda iki 
müzisyenin olması doğal olarak beni 
de yazmaya itti. Onlar söylediler, ben 
elimden geldiğince naçizane yazmaya 
çalıştım.

Derviş Ozan nasıl doğdu?
İlk etkilendiklerim halk şairleriydi, 

benim kahramanlarımdılar… Başla-
rına buyruk, özü sözü bir, dürüst ve 
halkın yanında olan insanlardı. Ve o 
dönemlerde, Mevlâna ve Yunus Em-
re’yi çok okumuştum ve diğer halk şa-
irlerimizi… Dinî duygularımın oldukça 
yoğun olduğu bir dönem geçirdim ve 
oradan kaynaklandı… Derviş Ozan, 
bende ayrı bir kimlik gibi gelişti, hak-
sızlığa tahammül edemeyen, dobra 
dobra söyleyen bir kimlikti… Son-
raları serbest vezinli şiir söylemeye 
başlayınca, Derviş Ozan da “Bir Hayat 
Yetmez” isimli kitabımın haykırışları 
arasında kaldı. Zaman zaman hecey-
le şiir söylesem de artık bu mahlası 
kullanmıyorum ama kim bilir, belki bir 
gün aslıma rücu ederim…

İlk eseriniz neydi ve ne zaman 
ürettiniz ve nasıl bir etki oluştu?

İlk kitabım “Bir Hayat Yetmez” 
1999 yılında yayımlandı. Tamamen 
Derviş Ozan şiirlerinden oluşuyordu. 
Dini motiflerle bezeli şiirler de olması-
na rağmen taşlamaları ve o dönemin 
Konya’sı üzerine söylediğim şiirlerle 
ön plana çıktı. Beklentimin üstünde bir 
ilgiyle karşılandı. Daha sonraları 
yayımlanan 11 kitabım olma-
sına rağmen bu kitabın yeri 
bende oldukça farklıdır. 

Yıllardır Âşıkların buluş-
ma noktası Konya’dır. Âşıklar 
Bayramı’na dair 

neler söylemek 
istersiniz?

Konya Âşıklar 
Bayramı, üstadım 
Feyzi Halıcı’nın 
Konya kültürü-
ne sunduğu en 
büyük armağan-
larından bir tane-
sidir. Bendeniz de 
1985 yılında şehrimizin âşıkları arasın-
da yer alarak Derviş Ozan mahlasıyla 
katılmış ve “memleket şiiri” dalında 
ödüle layık görülmüştüm. 

“Gurbet Çiçeği” isimli o şiirimin ilk 
dörtlüğü şöyle: /Bu akşam yüklüyüm 
sakın ağlama/Benim derdim bana ye-
ter be hancı/Yolum çok ıraktır yıl var 
sılama/Yavuklum gözümde tüter be 
hancı/

Konya, geçmişte bir âşıklar yur-
dudur. Sadece Sille’de yüz dolayında 
saz şairi olduğunu söylemek bile, fi-
kir vermek adına yeterli olur sanırım. 
Son dönemlerde yapılmaya çalışılan 
törenlerin geçmişteki ihtişamından 
eser yok, maalesef üzüntüyle izliyo-
ruz. Gerek organizasyon ve gerekse 
içerik olarak doyurucu olmaktan çok 
uzak oysa bunu eskiden olduğu gibi 
görkemli yapabilecek kabiliyette bir-
çok insanımız mevcut. Bu tür kültürel 
faaliyetler ne yazık ki resmî kurumların 
“biz yaptık, oldu!” mantığına kurban 
ediliyor çoğu kez… Oysa kültür fark-
lı bir alan… Bu işi şehrimizin şanına 
yakışır şekilde hakkıyla yapabilecek 
insanlarımızın fikri alınmalı… Ötesi 
kültürle uzaktan yakından ilgisi olma-
yan insanlara bırakılmaması gerek-
mekte…

Dünyevi hayatınız nasıl şekil-
lendi, ne zaman evlendiniz?

Çok uzun, uzun yıllar öncesi, 
1979…

Evliliğiniz sanat hayatınıza ne 
gibi etkileri oldu?

Evlilik aynı zamanda birçok so-
rumluluk demek… Sanat kaygısı taşı-
yan insanların evliliklerinin her zaman 
sorunlu olmasının nedenidir bu aynı 
zamanda… Geçim gailesi bazen sa-
natın önüne geçse de hiçbir zaman şi-
ire ihanet etmedim. Çok sıkıntılı, mad-
di kaygılarımın olduğu dönemlerde 
bile onu kimselerle paylaşmadım. İş 
yerimin kapısını örtüp şiir söylerdim, 
o benim sığındığım ve sadece bana ait 
olan bir dünyaydı. Ve hâlâ da öyledir.
DEVAM EDECEK

‘Şiir benim sığınağım’
Kendi tanımlamasıyla Öteki Sanatın temsilcisi Mehmet Tahir Sakman ile yazdıklarını ve hayatını konuştuk. Ömrünü Konya kültürüne 

veren Sakman, “memleket şiiri” dalında aldığı ödülle dikkatleri üzerinde toplayarak ömrünü yüzlerce şiir ve yürek dolusu kitaplarla süsledi

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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Tahir Sakman’ın kitaplarından bazıları. 



Anadolu’muzu mayalayan gö-
nül erlerinin en seçkinlerinden olan 
Hz.Mevlana Celâleddin Rûmî’nin, Ku-
ran’ın hazinelerinden gelen ünlü eseri 
Mesnevi-i Manevîye’sine çok şerhler 
yazılmıştır. Şerh anlamında herhalde 
en çok ilgiye mazhar olan eser Mes-
nevî’dir. Öyle ki, ‘mesnevî’ denilen ve 
iki mısradan oluşan bir beytte (ev) 
mananın yuvalandığı bir ‘tür’ün adı,  
Hz. Pir’in eseriyle özdeşleşmiş, Mes-
nevi dendiğinde bizatihi Hazret’in eseri 
anlaşılmıştır. 

Mesnevi-i Şerif, ‘bu topraklar’ın 
ruhudur.

Yahya Kemal Beyatlı’ya izâfe edi-
len sözü hatırlayalım : Bir mecliste, 
Osmanlılar’ın Viyana’ya kadar nasıl 
gittikleri sorulduğunda şöyle demiştir 
: ‘Pilav yiyip Mesnevi okuyarak.’

Mesnevi okuma, bir irfan gele-
neğidir. Adına Anadolu denilen ve 
güneşin doğduğu yer anlamına ge-
len bu iklimin her bir köşesinde Da-
ru’l-Mesnevi’ler oluşmuş, bu bilgelik 
ocaklarında, ârifler Mesnevi okuyarak 
dervişlerini eğitmişler, bir Mesnevi 
medeniyeti kurulmuştur. Bu irfan 
sofrası, Hz. Pir’in Anadolu’muza ser-
diği muhteşem bir maidedir ki, oraya 
aşk, irfan ve rahmet inmiştir. Gönül-
ler, Mesnevi’nin anlam katmanlarıyla 
şenlenmiş, bir gül bahçesine dönüş-
müştür. 

Medeniyet, medinede şekillenir, 
gönülleri dölleyen kelamla beslenir, 
irfanla büyür, güzellik ve iyilikle çev-
relenir. Hz. Mevlana, ‘köyden şehre 
göç etmek gerek’ derken, nefs-i em-
mâreden nefs-i kâmileye yücelmek 
gerektiğini ima eder. Bu eğitimi Mes-
nevî gibi irfan dolu eserlerin okunması 
ve yaşanması sağlar. İnsan nazar ve 
kelamla mayalanır. 

Hz. Yunus, bu bakımdan, ‘sohbet 
cânı semirdir’ der.

Ruhu besleyen kâmilin sohbeti-
dir.

Ruh, kulaktan ve gözden gıda-
lanır. Kelam, kulaktan girer, gönüle 
dolar, Yunus Emre’nin söylediğince, 
‘cân’ı besler. Âşığa hayat veren, soh-
bettir. Hakk’ın emridir, Erenlerin him-
metidir. Elmalı irfan havzasının seçkin 
isimlerinden Vâhib Ümmî’nin, “Biz 
Yûnus’un sebakın evliyâdan okuduk / 
Gizli değil belliyiz şimdi zamân içinde” 
beyti, Yunus Emre’nin ilahîlerinin irfan 
ocaklarında, Kamil insanların sohbeti-
ne girmiş olduğunu gösterir.

Sohbet, s-h-b kökünden ge-
lir. “Karşılıklı konuşmak, arkadaşlık 
etmek, dost ve yoldaş olmak” gibi 
anlamlar içerir. Dilimizde söyleşme, 
söyleşi, muhabbet, konuşma gibi 
sözcüklerin de zaman zaman yerine 
ikâme edildiği sohbet, kâmillerin, in-
sanları eğitirken kullandığı en etkin 
yöntemlerden biridir. Kâmil insan, 
Hakk’ın diliyle konuşur. Yunus Emre, 
“Yunus değil bunu diyen / Kendüliği-
dir söyleyen’ diyerek bu sırrı dile geti-
rir. İrfanî eğitimde sohbet, zikir, halvet/
uzlet ve gerektiğinde seyahat yapılır. 
Sohbet ve zikir ruhun gıdasıdır. Hz. 
Mevlana, “içinde nûr-i irfan olmayan-
lara dışarıdan verilen nasihatin faydası 
yoktur. Gönlünde azıcık nûr-i irfan 
olan kimse, âriflerin parlak sözlerini 
dinlerse onlara iltihak etmiş demektir. 

Çünkü güneşin ışığı, köre bir fayda 
vermez!” der. 

Fakat ârifin sözünü dinleyip on-
dan gıdalanmak için derviş kulağı 
gerektir. Elmalı’da manevî eğitimini 
tamamlamış olan Niyazi Mısri, “ârifin 
her bir sözünü duymağa insan gerek” 
diyerek bunu vurgulamıştır.

Sohbet, Efendimiz’in, ‘sahâbe’le-
rine onların dillerindeki ve içlerindeki 
soruları cevaplamak, onları mayala-
mak, Feyz-i Akdes’ten gelen kelamı 
aktarmak üzere sık sık başvurduğu 
bir yoldur. 

Kâmil insanın sohbet halkasına 
girmek, Mısrî’nin deyişiyle, ‘bugün-
kü cennet-i irfâna dâhil olmak’tır. Bu 
anlamda sohbet, nurani bir iksirdir. 
Diriltici bir Mesih soluğudur. 

Sohbette insibağ yani boyanma 
gerçekleşir. Hakk’ın boyasına boyan-
mış olan kâmil mürşid, sohbetiyle 
dervişlerini kendi boyasına boyar. “Siz 
Allah’ın verdiği rengi alınız. Allah’ın 
boyasından daha güzel boyası olan 
kimdir?” ayeti bunu işaret eder.

Sohbette in’ikas, akislenme, yan-
sıma vardır. Kâmil mürşide Hakk’tan 
yansıyan nur, mücella bir ayna olarak 
ondan dervişlerine yansır. Dervişin 
gönlü de bir ayna haline gelir. Böylece 
birbirine yansır.

Sohbette incizap vardır. Kâmil 
mürşidin sohbetine katılan kişi, onun 
cezbesiyle İlahî Merkez’e bağlanır.

Sohbet halkasında nazar ve him-
met vardır. Kâmil Hakk’ın gözüyle ba-
kar, O’nun diliyle konuşur ve himmet 
ederek zorlukları kolaylaştırır, kapıları 
açar, perdeleri giderir.

Yunus Emre, canın ulu bir kimse 
olduğunu söyler : “Ten onun aletidir / 
Her ne lokma yer isen / Bedenin kuv-
vetidir.” 

İnsan yediğine benzer. Can da 
neyle beslenirse ona benzeyecektir. 
Besini, Ârifin sohbeti olan can kuş-
kusuz irfanla donanır. Yunus Emre 
nutkunu şöyle sürdürür :

“Bu can nimeti kanı,
Gelin bulalım anı.
Asayiş kılan canı,
Evliya sohbetidir.
Sohbet canı semirtir,
Hem âşıkın ömrüdür.
Hakk Çalab’ın emriyle,
Erenin himmetidir.”
İrfana ermek isteyen, kâmilin 

huzuruna ulaşmalıdır. Bu ise, âriflerin 
sohbetinden geçer. Arayışını anlatır-
ken Niyazi Mısrî şöyle demektedir : 

“… Arap ve Anadolu şehirlerinde 
çok şeyhle- rin sohbetine eriştim. 

A k ı b e t , 
şeyhim, göz 
bebeğim, 
kalbimin 

devası 

Şeyh Ümmî Sinan Elmalı’nın hizme-
tine ulaştım. Kalbimin şifasını onun 
hizmeti şerefinde buldum. Mübarek 
nefesi kimyasıyla, bana Hz. Şeyh Ab-
dülkâdir-i Geylânî’nin rü’yada işaret 
ettiği her şey hâsıl oldu. Allah’a ham-
dolsun, Allah’ın lütfûyla telvîn gitti, 
temkîn hâsıl oldu…”

Demek ki temkine ulaşmak, 
âriflerin sohbetiyle, zikirle, nefsin tut-
kularını denetlemekle, vahdette tutun-
makla mümkündür. “Bugün sohbet 
bizim oldu, bize bizim diyen gelsin / 
İçirdi aşk bize şehdin, nûş eyleyip yu-
dan gelsin” diyen Yunus Emre, kâmil 
sohbetiyle insanın aşk meyini içtiğini, 
“bizim Yunus”a ulaştığını belirtiyor. 
Kudsî nefesle mayalanarak, tevhid 
sohbetiyle İlahi aşka boyanıp ve irfana 
erişince de, “esrik oldu canımız, dürr 
döker lisanımız? Çalabımın o aşkı beni 
derviş eyledi” beytinde ifade edildiği 
üzere dil cevher saçmaya başlar.  Canı 
besleyen sohbet o kadar değerlidir 
ki, Yunus bunu şöyle ifade edecektir 
: “Bu aşk denizine dalan, hacet değil 
ona gemi / Yahut nerede bulalım bu 
sohbet ile bu demi”

İrfanî gelenek içinde bir yol kuran, 
bu yüzden Pir olarak anılan Hz. Mev-
lana, Moğol istilalarının Anadolu’yu 
kasıp kavurduğu bir dönemde yaşa-
dı. O çağ, Muhyiddin Arabi ile Yunus 
Emre’nin Arapça ve Türkçe Anadolu 
iklimini mayaladığı bir dönemdir. Aynı 
şeyi Fars diliyle yapan Hz. Mevlana’ya 
atfen söylenen, ‘gel…kim olursan ol 
gel…’ gerçekte ona ait değildir. Kaldı 
ki bu sözün de bağlamı farklıdır. Ârif-
ler, ‘gel’ demez. Huzuruna varınca, ‘git’ 
de demez. Zira, Hz. İsa’nın da dediği 
gibi, ‘çokları çağrılır, pek azı seçilir.’ 
Hakikat, insanı seçer. Hak sizin gön-
lünüze bakar. Hz. Mevlana gibi ârifler 
de böyledir, insanın kalbine bakarlar. 
Gönülde hakikat iştiyakı varsa, eği-
timi için yol açar, içeri alırlar. Yunus 
Emre’nin Hacı Bektaş-ı Veli’nin Sulu-
cahöyük’teki dergahına, ‘buğday’ yani 
dünya talebiyle gittiği Vilayetnâme’de 
anlatılır. Âriflerin huzuruna dünya iste-
ğiyle gidilmez. 

Yunus’un gönlüne bakan ve buğ-
dayı, nefsi için değil, çoluk çocuğu 
için isteyen bu arı gönüllü insanı, Hacı 
Bektaş-ı Veli huzurundan kovmamış 

fakat onun kırk yılına mal olacak olan 
bir eğitim süreci için Tapduk Emre’ye 
göndermiştir.

Hz. Mevlana, Belh’ten, Emir’in 
zulmünden ve tehlikeli iktidar tut-
kusundan sıdkı sıyrılarak ayrılan 
Babası, Bilginler Sultanı Bahaüddin 
Veled ile birlikte Diyâr-ı Rum’a yani 
Anadolu’ya gelmiştir. Yolda, babası-
nın bir ârif dostunun dergâhında ko-
nakladıklarında, kendisine, ‘nereden 
geliyor, nereye gidiyorsunuz?’ diye 
sorulduğunda, ‘Hak’tan geldik, O’na 
dönüyoruz’ cevabını vermiştir. Henüz 
çocuk yaştadır. Son Fâtih Sertürbedâ-
rı Ahmed Âmiş Efendi de, dervişlerini, 
‘bir kimseye, nereden gelip gittiğini 
sormayınız’ diye uyarmıştır. Niyazi 
Mısrî’nin deyişiyle, ‘nerden gelip gitti-
ğini anlamayan hayvan imiş…’

Hz. Mevlana’yı ilkin Larende’de, 
ardından Selçuk başkenti Konya’daki 
sıkı medrese yaşamının ardından bir 
sürpriz beklemektedir. İlimle donanan 
ama henüz aşkla yanmamış olan gön-
lünün muallimi Hz. Şems, bir güneş 
gibi ufkunda doğar. O’nu aşk mekte-
bine kaydeder ve sonradan, ‘hamdim, 
piştim, yandım’ diye özetleyeceği çileli 
bir aşk eğitimi sürecine dâhil eder. Hz. 
Mevlana bir yükseliş eğrisinde, aşkla 
İlahiyât-ı Şems diyeceği ve Tanpı-
nar’ın, ‘ihtiyar Şark’ın en büyük eseri’ 
diye niteleyeceği Divan-ı Kebir’ini söy-
lemiştir. Aşk eğitimi tamamlandıktan 
sonraki evrede ise, irfana ermiş bir 
ârif-i billâhın gönlünden Mesnevî-i 
Manevî’sini kaleme alır (aldırır). İlk on-
sekiz beyti bizatihi kendi imlâ etmiştir. 

Mesnevî-i Şerif’in tamamı,  ilk on-
sekiz beyitte, onsekiz beyit, ilk beyitte, 
ilk beyit ilk kelimede, ilk kelime ilk harf-
te, ilk harf ise altındaki noktadadır.

Nitekim Efendimiz’den (sav) nak-
ledilen bir haberde, ‘Kuran, Fatiha’da, 
Fatiha Besmele’de, Besmele Be’de, Be 
ise, altındaki noktadadır. İşte, ben, o 
ayırt edici noktayım’ buyurulmaktadır.

Kuran’ın hazinelerinden süzülerek 
gelen Mesnevi ise, ‘Bişnev’ yani ‘Din-

le!’ hitabının 
ilk harfi olan 
ve Elif’in açıl-
ması anlamına 
gelen Be’nin 
altındaki nokta-
dadır. Yani bir 
anlamda, bü-
tün Mesnevi-i 
Şerif, noktanın 
açılımından ibarettir.

Bu yüzden Mesnevi şarihleri, ilk 
onsekiz beytin şerhini daha kapsamlı 
yapmışlardır. 

Mesnevi şerhleri arasında kendi-
ne özgü bir hususiyeti ve değeri olan 
İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin şer-
hinden öğreniyoruz : 

Mesnevi’nin ilk kelimesi, ‘bişnev’ 
yani ‘dinle’dir. ‘Dinle’, kulak ver, işit, 
duy, anla ve yap demektir. Yaşanma-
yan hakikatin haberdar olana hiçbir 
yararı olmaz. ‘Taşra üfürmekle hiç 
yalınlanır mı ocak?’ diyen Niyazi Mıs-
ri’ye kulak vermeli. Dışarı üfürmekle 
hiç ateş harlanır mı? Hakikati nefsin-
de yaşamaksızın, sürekli konuşan ve 
yazanlara yönelik bu uyarı son derece 
anlamlıdır? Kitaptaki hakikatin, onu 
tecrübe etmeyen ve nefsinin kapılarını 
hakikate açmayan kimseye ne faydası 
olabilir? ‘Dinle’ ikazı bu yüzden çok 
önemlidir. Mesnevi’nin bir kısmını 
şerh eden İsmail Hakkı Bursevî’ye 
göre, ‘Bişnev’ yani ‘Dinle’nin be’si çe-
şitli anlamları ve sırları içermektedir. 
Allah’ın Bâri isminden kinayedir. Bâri, 
birr sahibi ve kaynağı demektir. Allah, 
iyiliğin kaynağıdır. Mesnevi, Bâri ismi-
nin tecellisidir. 

Onu okuyan kimse, iyilik edinir. 
İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe 
iyilik er kişinin kârı, iyiliğe kötülük şer 
kişinin kârı imiş. Mesnevi’yi okuyup 
anlayan ve yaşayan kişi, kötülüğe iyilik 
edecek bir olgunluk düzeyine ulaşır. 
Bişnev’in be’si, Bâis isminden kina-
yedir. 

Allah’ın Bâis ismi, lütfeden, ba-
ğışlayan anlamına da gelir. Mesnevî, 
Bâis isminin de tecellisidir. İnsanlara 
bir bağış, bir lütuf ve ihsandır. Berr 
isminden kinayedir. Berr, arz, yeryü-
zü, dünya demektir. Mesnevî, bütün 
dünyaya şâmildir, cihanşümûldür. 
Kâmil insan adalet, merhamet ve mu-
habbetle donanmış, erdem sahibidir. 
Mesnevî, bütün dünyaya erdem ya-
yan bir kitaptır. Müellifi, erdem, adalet 
ve merhamet bakımından insanlığın 
ufkudur, insanlığı temsil eder ve nasıl 
ki dağlar dünyanın vetedi yani sütunu 
ise ve ayakta tutarsa, kâmil insan da 
insanlığı temsil eder, erdem açısından 
ayakta tutar. 

Mesnevî’nin ilk harfi olan be, bahr 
isminden kinâyedir. Mesnevî, hakikat 
denizidir, bilgelik okyanusudur. Be, 
Hz. Pir’in doğum yeri olan Belh’ten ki-
nayedir. Arapça bağlama işlevi gören 
ba’dan kinayedir. Halkı Hakk’a bağlar, 
yaratılmış olanı öncesiz olana bitiştirir, 
tevhid eder. Mesnevî bir tevhid kitabı-
dır. Hakk’ı tevhid etmenin yollarından 
biridir. Bir Kuran yorumudur, bir ha-
dis derlemesidir. Böyle uzayıp gider 
Mesnevi’nin sırları. Mesnevî şerhleri 
sadece Türk dilinde yapılmamış, 
Urduca da dahil olmak üzere çeşitli 
dünya dillerinde son derece kapsamlı 
ve yetkin mesnevi şerhleri vardır. Hz. 
Mevlana’nın dili, dünyası, bugün dün-
yanın pek çok ülkesindeki insanları 
etkilemekte, kendisine çekmektedir. 
Yaşadığı çağda, Anadolu topraklarını 
mayalayan bu büyük ârifin, eserleri ile 
de sonraki yüzyıllarda ve günümüzde 
hala hem Anadolu’yu hem de bütün 
dünyayı mayalamayı sürdürdüğü bi-
linmektedir.

Bu toprakların ruhudur
Mevlana’yı en iyi anlatan kıymetli isimlerden Sadık Yalsızuçanlar Yenigün’de Ramazan için yazdı. Yalsızuçanlar Mevlana için, “Yaşadığı 
çağda, Anadolu topraklarını mayalayan bu büyük ârifin, eserleri ile de sonraki yüzyıllarda bütün dünyayı mayalamayı sürdürüyor” dedi
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Varoluşu, bilgiyi ve değerle-
ri kendi medeniyetinin ilkeleri ile 
tanımlayan ilim, irfan ve hikmet 
okulunun öğrencileri, yeryüzünde 
adaletin tesis edilmesi için sami-
miyetle mücadele eden ve bu yolda 
birlik ve beraberlikten asla vazgeç-
meyen kardeşler topluluğu olarak 
yola çıkan Cihannüma Dayanışma 
ve İşbirliği Derneği çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Konya’da da 
yaptıkları çalışmalar ile dikkatleri 
üzerine çeken Cihannüma Daya-
nışma ve İşbirliği Derneği Konya İl 
Temsilcisi Ömer Faruk Seleş dernek 
çalışmalarını Konya Yenigün Gaze-
tesine anlattı. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

1985 yılında Konya’da doğ-
dum. 1998 yılında Konya İmam 
Hatip Ortaokulundan, 2002 yılında 
Selçuklu Anadolu Lisesinden, 2006 
yılında ise Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun ol-
dum. Bu tarihten itibaren de Kon-
ya’da serbest avukat olarak görev 
yapmaktayım. Konevi Hukuk Bü-
rosunun kurucu ortaklarındanım. 
Büromuzda avukatlık hizmetlerinin 
yanı sıra arabuluculuk, kişisel ve-
rileri koruma kanunu uyum süreç 
danışmanlığı, marka ve patent ve-
killiği hizmetlerini de vermekteyiz. 
Selçuk Üniversitesi Kamu Hukuku 
Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 
eğitimim devam etmektedir. Evli ve 
3 çocuk babasıyım.  Ortaokul, lise 
ve üniversite hayatımda gençlik ve 
sivil toplum çalışmalarının içinde 
bulundum. Mezun olduktan sonra 
da birçok sivil toplum kuruluşunda 
aktif olarak yer aldım. Halen Cihan-
nüma Derneği Konya İl Temsilciliği 
görevini yürütmekteyim.  

Cihannüma Dayanışma ve İş 
Birliği Derneği hakkında bilgi verir 
misiniz?

Derneğimiz, “Büyük Buluşma” 
ana temasıyla “Bilgiyi ve değerleri 
kendi medeniyetinin ilkeleri ile ta-
nımlayan ilim, irfan ve hikmet oku-
lunun öğrencileri, yeryüzünde ada-
letin tesis edilmesi için samimiyetle 
mücadele eden ve bu yolda birlik 
ve beraberlikten asla vazgeçmeyen 
kardeşler topluluğu” olarak 2013 yı-
lında Ankara merkezli kuruldu. Der-
neğimizin kuruluş mefkûresi, daya-
nışma ve iş birliği temelinde “Kendi 
medeniyetimizin birikiminden bes-
lenerek her çağda adil bir dünya 
kurabilme, sinesinden bu hedefi 
taşıyabilecek ve yaşatabilecek ön-
der insanlar çıkarabilme” şeklinde 
tanımlanabilir. 2013 yılında kurulan 
Derneğimiz, yönetim ve sivil top-
lum deneyimine sahip, yaşanabilir 
bir dünya derdi taşıyan üye ve gö-
nüllüleriyle hızlı bir şekilde tüm yurt 
sathında temsilciler atamış ve il yö-
netimleri oluşturmuştur. Ardından 
da yurt dışında açılan temsilciliklerle 
cihanşümul bir medeniyet tasavvu-
runun ilk adımlarını atmıştır. Cihan-
nüma ailesi olarak kendimizi, yakın-
lıklarımız itibariyle yerel, sözümüzün 
kuşatıcılığı itibarı ile cihanşümul bir 
yerde konumlandırıyoruz. Dinde 
kardeş, yaratılışta eş olduklarımıza 
karşı kendimizi sorumlu hissediyo-
ruz. İslam medeniyetinin zeminin-
de, İslâm’ın barış iklimini mümkün 
kılan Horasan, Bağdat, Endülüs, 
İstanbul ve bunların arasındaki gi-
diş-gelişlerin, coğrafyamızda üret-
tiği değerlerin sahibi olduğumuzun 
bilincinde olarak insanlığın yaşadığı 

maddî ve manevî sorunlara çözüm 
üretebilme, önerebilme, dünyanın 
neresinde olursa olsun ve maruz 
kalan kim olursa olsun, zulme, hak-
sızlığa, adaletsizliğe karşı insanlığın 
vicdanı ve sesi olabilme tavrının çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu 
anlamda zihinsel kodları düzeltmek, 
diğer bir deyişle Müslüman zihnini 
inşa etmeye katkıda bulunmak için 
çalışmak gerektiği malumdur. Ve 
yine fikrî anlamda üretmek ve ahlâkî 
anlamda “olmak” gayreti gereklidir. 
Ayrıca bir yenilenme sürecinin baş-
latılması da kaçınılmazdır. 

Bugün bizim için aşağıdaki hu-
susların önemli olduğunu belirtmek 
istiyoruz:

1. Tarihten aldığı ilhamla ge-
leceği inşa edebilmek için gayret 
etmek.

2. Kalbimizi yeniden inşa etme-
ye çalışmak.

3. Yeniden ihya hareketini baş-
latmak.

4. Ümmet bakışı ile düşünmek, 
çalışmak, üretmek, başkalarıyla ilgi-
lenmek, nihayet insana ve insanlığa 
faydalı olmak.

5. İyi insan olmak için çalışmak. 
Derneğimizi bu temeller üze-

rinde şekillendirdik. Gaye ortaklığı, 
fikir ayrılıklarını ortadan kaldırmak 
için makul bir gerekçedir. Farklı 
düşünen ve fakat aynı hedefe bir-
likte yürüyebilen, erdemli kardeşler 
topluluğu olarak da tanımlayabiliriz 
Cihannüma Derneğimizi.  

Cihannüma Dayanışma ve İş 
Birliği Derneği olarak Konya’da 
ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 

Üye ve gönüllülerimize yönelik 
lokal çalışmalarımız olmakla birlikte 
yurt genelinde veya il temsilciliği-
miz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarımız var. Dernek olarak 
kurumsal iletişimi çok önemsiyo-
ruz. Tanış olmayı önemsiyoruz. Bu 

amaçla kurumsal ziyaretler gerçek-
leştiriyoruz. Kendimizi, gayemizi an-
latıyor; bizden beklenenleri dinliyor, 
notlar alıyor, planlamalar yapıyoruz. 
Bu ziyaretler il içi ve il dışı olarak 
resmi kurum ve kuruluşların yanı 
sıra birçok sivil toplum kuruluşunu 
kapsamaktadır. Yine hayat nizamı-
mız olan Kur’an-ı Kerim’le her gün 
buluşmak amacıyla hayata geçirdi-
ğimiz hatim gruplarımızda, günde 
bir sayfa da olsa üye ve gönüllü-
lerimizi Kur’an’la buluşturuyoruz. 
Okuduğumuz hatimlerin dualarını 
“Aileler Sabah Namazında Buluşu-
yor” programlarımızla yapıyoruz. 
Bu programları Konya’mızda faa-
liyet gösteren birçok sivil toplum 
kuruluşunun katılımıyla, Belediyele-
rimiz veya Müftülüğümüz işbirliğin-
de gerçekleştiriyoruz. Ulusal veya 
uluslararası faaliyet gösteren yar-
dım kuruluşlarımızla irtibatlı olarak 
mazlumun ve mağdurun yanında 
yer alıp yaraları elimizden geldiğince 
sarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 
İdlip kırsalında, kamplarda yaşayan 
muhacir kardeşlerimiz için inşa edi-
len briket evlere Konya Cihannüma 
Derneği olarak elimizden gelen yar-
dımı yapmaya çalıştık ve burada ya-
pılan çalışmaları ve yaşamı görmek 
amacıyla İdlip Evlerini ziyaret edip, 
açılışını gerçekleştirdik. “İrfan Mec-
lisi” başlığında; sohbet, panel veya 
konferanslarımızla üye ve gönüllü-
lerimizi, ülkemizdeki yetkin isimlerle 
buluşturarak gönlümüzü ve aklımızı 
beslemeye çalışıyoruz. Pandemi 
döneminde, sanal ortamda ger-
çekleştirdiğimiz bu toplantılarımıza, 
yine birçok sivil toplum kuruluşun-
dan kardeşimiz katılmaktadır. Bura-
da sayamayacağımız daha günde-
me dair, gündemi takip eden birçok 
faaliyetimiz bulunmaktadır.

Cihannüma Dayanışma ve 
İş Birliği Derneği’nin misyonu ve 
vizyonu hakkında bilgi verir misi-
niz?

Derneğimizin misyonu; “Kendi-
mizi, yakınlıklarımız itibariyle yerel, 
sözümüzün kuşatıcılığı itibarı ile 
cihanşümul bir yerde konumlan-
dırıp dinde kardeş olduklarımıza 
karşı da yaratılışta eş olduklarımıza 
karşı da sorumluğu paylaşan bir 
dernek” olarak hizmet etmektir. 
Vizyonumuzsa; “Kendi medeniyeti-
mizin birikiminden beslenerek her 

çağda adil bir dünya kurabilmek, 
sinesinden bu hedefi taşıyabilecek 
ve yaşatabilecek önder insanlar çı-
karabilmektir.

 Cihannüma Dayanışma ve İş 
Birliği Derneği olarak Ramazan 
ayında Konya’da ne tür çalışma-
lara imza atmayı planlıyorsunuz?

İnşallah birkaç gün içinde mü-
barek Ramazan ayına kavuşmuş 
olacağız. Bu vesileyle tüm İslam 
aleminin, tüm kardeşlerimizin ve 
Konyalı hemşerilerimizin Rama-
zan’ını tebrik ediyorum. Tüm dün-
yayı kuşatan Covit-19 belasından 
da Ramazan’ın bereketiyle kurtul-
mamızı temenni ediyorum. Tabi, 
Ramazan tüm Müslümanları heye-
canlandırdığı gibi bizi de heyecan-
landırmaktadır. Maalesef bu sene 
malum salgından dolayı daha önce-
ki senelerde düzenlediğimiz “Sahur 
Meclisi” ve toplu iftar buluşmaları-
mızı yüz yüze gerçekleştiremeyece-
ğiz. Ve fakat Ramazan ayı madden 
olmasa da manen bizi buluştura-
caktır.  Kur’an ayında yine hatim 
gruplarımızda her gün Kur’an-ı Ke-
rim’le bulaşacağız. Online ortam-
larda Ramazan İklimini daha yoğun 
yaşayacağımız ve yaşatacağımız 
programlar üzerine yoğunlaşacağız. 
Yine gönül coğrafyamızın mazlum 
ve mağdurlarına, kardeşlerimize, 
Ramazan bereketinin ulaşmasına 
vesile olmaya çalışacağız.

Cihannüma Dayanışma ve İş 
Birliği Derneğini diğer STK’lerden 
ayıran fark nedir?

Hamdolsun, ülkemizde hem 
yerel hem ulusal hem de uluslarara-
sı birçok sivil toplum kuruluşu var. 
Hepsi de birbirinden hayırlı hizmet-
ler yapıyorlar. Cihannüma Derneği 
olarak biz hayırlı her hizmeti des-
tekliyoruz. Derneğimizin kuruluşu 
sırasında, hiçbir ilde şubeleşme fa-
aliyetinde bulunmayacağımıza dair 
karar almıştık. Bu kararı almamızın 
sebebi, hiçbir hayırlı derneğin faa-
liyet alanına girmemekti. Kırgınlık, 
küskünlük ve çatışmaları kurumsal 
iletişimle hayırda yarışa çevirme 
gayretindeyiz. Bizim hala hiçbir ilde 
şube binamız yok. Yerelde, temsil 
anlamında, sadece il temsilcilikleri 
oluşturduk.

 Aynı amaca yönelenlerin farklı 
bakış açılarını olabilir. Farklılıklarımı-
zı rahmete dönüştürmek istiyoruz. 
Bu yüzden ülkesine ve milletine 
hizmet eden her sivil toplum ku-
ruluşuyla iletişim halindeyiz. On-
ların binası bizim binamız, onların 
programları bizim programlarımız, 
onların gönüllüleri bizim gönüllü-
lerimizdir. Bu anlamda Cihannüma 
Derneğimiz, kuşatıcı ve kucaklayıcı 
yapısıyla hayra hizmetin harcıdır. 
Vatana ve millete faydalı olanı refere 
etme, zararlı olanı ise bertaraf etme 
gayretindeyiz. Umarım sorunuza 
cevap verebilmişimdir.

 Son olarak ilave etmek istedi-
ğiniz bir şey var mı?

Konya’mızın yerel basınında 
önemli hizmetleri olan Konya Yeni-
gün Gazetemizde sizinle, bu güzel 
sohbeti yapma fırsatı verdiğiniz için 
şahsınıza ve Konya Yenigün Gaze-
temize teşekkür ederim. İklimine 
şimdiden girdiğimiz, heyecanını 
duyduğumuz Ramazan ayının tüm 
dünyaya sağlık ve huzur getirmesini 
temenni ediyorum. Şimdiden Kon-
yalı hemşerilerimizin ve tüm İslam 
aleminin Ramazan’ını tebrik ediyo-
rum. Tekrar teşekkür ederim.

‘Adaletin tesis edilmesi için
mücadele eden kardeşleriz’

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Konya İl Temsilcisi Ömer Faruk Seleş, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi için samimi-
yetle mücadele eden ve bu yolda birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyen kardeşler topluluğu olarak yola çıktıklarına dikkat çekti

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Ömer Faruk Seleş
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PEYAMİ SAFA 
BİR MÜTEFEKKİR 2          

ŞABAN
KUMCU

 “- Türk Milleti’nin var olabilmesi için iki 
şart vardır: Biri, tarihine ve geleneklerine bağlı 
kalarak, kendi kendisi olmaya devam etmesi.

- İkincisi, benliğini kaybetmeyecek derece-
de değişmesi ve yenileşmesidir.”

Peyami Safa’nın, aydın, düşünür, (münev-
ver, entelektüel) hikâyeci, romancı, gazeteci, 
yazar gibi, farklı kimliklerinden bahsederken; 
gençlerimizin onun hayat hikâyesini bilmesi 
de faydalı olacaktır. Peyami Safa, hayatını şöyle 
anlatır. “Benim şuurum bir facia atmosferi için-
de doğdu. İki yaşımdayken babam ve kardeşim 
Sivas’ta, on ay içinde öldü. Böyle kısa aralıklar-
la hem kocasını hem çocuğunu kaybeden bir 
kadının hıçkırıkları arasında kendimi bulmaya 
başladım. Belki bütün kitaplarımı dolduran 
“bir facia bekleme vehmi” ve her ayak sesinde 
bir tehlike beklemek korkusu, böyle bir baş-
langıcın sonucudur. Dokuz yaşımda başlayan 
bir hastalık, on üç yaşımda hayatımı kazanma 
mecburiyeti, beni edebiyattan evvel kendimi 
anlamaya ve yetiştirmeye mecbur etti. Haya-
tın zorlukları bu küçük insanı, terbiye, psikoloji 
ve felsefe okuma, anlama merakıyla doldurdu. 
Orta sekizden sonra okul görmedim. Hastalık, 
cehalet ve sefalet ejderleriyle boğuştum. On 
dokuz yaşıma kadar hem kendime hem de 
öğretmenliğini yaptığım çocuklara rehberlik 
ettim. 1. Dünya Savaşı ortalarında on beş ya-
şımda öğretmendim…”

Yazı hayatı 43 yılı bulan ve sadece kale-
miyle geçinen, hiçbir mal, mülk, servet, miras 
bırakmayan Peyami Safa, edebiyatın ve gaze-
teciliğin hemen her sahasında eserler vermiş-
tir. Makale, başmakale, fıkra, röportaj, roman, 
hikâye, tenkit, deneme, biyografi, sosyal bilim-
lerle ilgili yazılar yazmıştır. Edebiyat, dil, tiyatro, 
musiki, felsefe, terbiye, psikoloji, politika, eko-
nomi, sosyoloji, spiritüalizm, tıp gibi konularını 
ele aldığı gazete yazıları ve dergilerde yayınlan-
mış makaleleri vardır. Zayıf bir bünyesi ve bir-
çok hastalıkları bulunan Peyami Safa, güçlü bir 
iradeye, üstün bir zekâya, engin bir ruha sahip-
tir. Çocukluğu ve gençliği Millî Mücadele’nin ve 
İstiklal Savaşı’nın zor yıllarında geçmiş, yirmi 
yıl arayla yaşanan (1914-18- 1938-1945) iki 
dünya savaşına şahitlik etmiştir. Felaket yılla-
rında, fakirlik, kimsesizlik ve çaresizlik karşısın-
da yılmaması, azmi ve sabrıyla kendini en iyi 

şekilde yetiştirmesi, gerçekten büyük bir başa-
rıdır. Gençliğimizi zehirleyen yıkıcı ideolojilerin 
dünya savaşlarına sebep olduğu, yirminci yüz-
yılın ilk yarısında; durup dinlenmeden yazdığı 
yazılarla, yeni nesillere yol göstermiş, müstesna 
bir fikir adamıdır Peyami Safa...

“Gençlere Söylemek İstediklerim” yazısın-
da, “Aramızda hastalara, fakirlere, kimsesizlere 
hitap ediyorum. Sizin kırbaçlayıcı, koşturucu, 
çalıştırıcı ve oluşturucu yoksulluk gibi bir koru-
yucunuz ve dostunuz var. O sizi her türlü başa-
rısızlık, sıhhatsizlik ve kültürsüzlükten koruyan 
bir enerji kaynağıdır. Kendinizi sağlam, zengin 
ve arkalı farz ediniz. Öyle çalışınız, aldanmaya-
caksınız. İstediğiniz her şeyi elde edeceksiniz, 
sırtınız yere gelmeyecek. Şimdi de aranızdaki 
sıhhatli, refah içinde, himayeli gençlere hitap 
ediyorum. Sıhhatinizin, servetinizin ve varlıklı 
büyüklerinizin size verdikleri güven en büyük 
düşmanınızdır. Tanıdığım mirasyedilerin çoğu 
tembel, serseri ve perişan olmuşlardır. Kimse-
sizleri, hastaları ve muhtaçları koruyan, büyük 
korkunun verdiği hayat hamlesinden, mücade-
le yeteneğinden mahrum kalmışlardır. Fakat 
aralarında fakir, hasta, kimsesiz olup, çalışan 
müstesnaları da vardır ve diledikleri başarıları 
kazanmışlardır. Kendinizi parasız, sıhhatsiz ve 
kimsesiz kabul ediniz. Başaracaksınız… Bir İn-
giliz düşünür soruyor: Hayatta başarılı olmak 
için ne gerekiyor? Sıhhat mi? Hayır… Para 
mı? Hayır. Zekâ mı? Hayır. Yüksek bir bilgi mi? 
Hayır! Peki ne gerekiyor…? Hayatta başarılı 
olmak için her bakımdan beslenmiş, büyütül-
müş bir irade kuvveti lazımdır… Bu irade ye-
teneğine biz, fizikteki tabiriyle “enerji” diyoruz. 
Ruh enerjisi… Sıhhati de refahı da kültürü de o 
meydana getirir…”

Peyami Safa kendi kendini yetiştiren 
(oto-didaktik) mümtaz bir aydındır. Yüksek 
tahsil görmemesine rağmen, felsefe, psikoloji, 
sosyoloji ve iktisat konularında bu sahaların uz-
manlarıyla tartışabilecek kadar bilgi sahibiydi. 
Kendi kendine çok iyi denecek seviyede Fran-
sızca öğrenmişti. Usta bir romancıdır. 
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Psikolojik tahlil romanlarının en iyilerini 
yazmıştır. Bu tür romanın, memleketimizde 
en büyük temsilcisidir. Dokuzuncu Hariciye 
Koğuşu, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel 
Noralya’nin Koltuğu ve Yalnızız romanları bu 
alanın şaheserlerindendir. İyi bir fikir adamı, 
üstün bir edebiyatçı ve büyük bir üslupçu olan 
Peyami Safa, bu yetenek ve özellikleriyle Türk 
Basını’nın en iyi fıkra yazarlarındandır. Geniş 
kültürü, Türkçe ’ye hâkimiyeti, fikir adamlığı ve 
edipliğiyle olayları gerçek yüzleriyle ele alması-
nı bilen, kıvrak ve uyanık zekâsıyla gazeteciliği 
birleştirince; fikrin ve dilin zaferi diyebileceği-
miz sayısız eserler ortaya çıkmıştır. Avrupalı-
laşmak davası, hukuk, iktisat, ahlak, eğitim, dil, 
edebiyat, insan-ruh-madde ve kâinatın muh-
telif tecellilerini ele almıştır. Milletini seven, 
maneviyatçı, bir iman adamıdır. 1961’de vefat 
etmiştir.

Peyami Safa adıyla yazdığı, Türk hikâye ve 
romancılığına damga vurmuş on sekiz hikâye 
ve romanıyla beraber, Server Bedi imzasıy-
la yazdığı altmış beş hikâye ve romanı vardır. 
Temel konuları incelediği on dört fikri eseri, 
önemli şahsiyetleri anlattığı on biyografi kita-
bı, çeşitli sınıflar için yazdığı on dört ders kitabı 
içinde, Türkçe ve Fransızca dil bilgisi kitapları, 
bir piyesi, beş tercüme kitabı vardır. Ayrıca, 
“Kimdir, Nedir? Serisi’nden, tarihe geçmiş kişi 
ve fikir akımlarını anlatan, on dört imzasız yazı-
sı da düşünce hayatımıza yön vermiştir.

Okuyucu Olmak Sanatı; başlıklı yazısında 
Peyami Safa, şunları yazar; biz bir yazıyı okur-
ken yalnız onu değil, kendi kendimizi de okuruz. 
Bunun içindir ki, tecrübeleri, fikirleri, hayalleri 
bizimkine uyan veya biraz yaklaşan yazarları 
severiz. Bunlar o yazardan çok kendimizi ay-
dınlatarak bize göstermeye yarayan, gözümü-
zü kendisine aksettiren ayna gibi, nefsimizin 
kendi kendini görmek için muhtaç olduğu, kı-
lavuz ışıklarıdır. Bir oda resmi görsek hepimizin 
gözünün önüne aynı oda gelir. Fakat bir yazıda 
gördüğümüz herhangi bir oda, “yazar odayı ne 
şekilde tasvir ederse etsin”, okuyucunun tasar-
ladığı oda değildir. Somut kelimeler için böyle 
olduğu gibi, soyut kavramlarda da böyledir. 
Korku kelimesinin hepimizde uyandırdığı ha-
tıralar ve intibalar bir midir? Ümit, ideal, şah-
siyet, zaman dediğimizde; hep aynı şeyleri mi 
anlarız? Ne münasebet! Bunun en büyük ispatı 
şudur; her mütefekkir, her ruh bilimci ve filozof 
bu soyut kavramları başka başka tarif eder.

Hepimizin kendimize göre bir dili vardır. 
İki kişi aynı dili konuştuğu halde, biri diğerini 

anlayabilmek 
için, onun söy-
lediklerini ken-
di içindeki dile 
tercüme eder. 
Kendi tecrübe-
lerimize, hatıra-
larımıza, yerleş-
miş fikirlerimize 
uygun eserler 
okumak ihtiyacı 
bundandır. Bir 
eseri okurken 
dalgınlık kadar 
kötü bir şey yoktur. Dalgınlık, yazının daha ilk 
cümlesinde, yazarın bize telkin etmek istediği 
fikrin tam tersinin doğru olup olmadığını dü-
şünmemize imkân bırakmaz. Hâlbuki bir yazı, 
içimizde uğradığı direnç oranında faydalı olur. 
Okumak, her şeyden evvel yazarla kıyasıya 
bir mücadeleyi göze almak demektir. Bir yazı 
bizde, kendi malımız olan fikirleri ortaya çıka-
rabilirse faydalıdır. Ayaklı kütüphane denilen 
insanların lehinde ve aleyhinde çok şey söylen-
miştir. Bunların kafalarında kitap, midede öğü-
tülen ekmek gibi değil, siloda bekleyen buğday 
gibi durur. Nasıl konmuşsa öyledir. Kana ve ha-
yata karışmamıştır. Onların bilgileriyle zekâları 
arasındaki münasebet, bir kitapla bir kütüpha-
nenin raf tahtası arasındaki ilişkinin aynıdır. Biri 
diğerinin üstüne dizilmekle kalır. Kitap, okuya-
nı beslemezse şişirir, bilgilerin yağıyla şişman-
latır. Kitapların en güzelleri, düşündürücü ve 
yeni fikirleri akla getirendir.

Uyanık bir zekâ, okurken her an şüphe 
içindedir. Bu şüphe at sineği gibidir. Savarsı-
nız yine gelir, bizi rahatsız etmesine karşılık, 
kötü dalgınlıktan kurtarmak gibi, sinirlendirici 
olsa bile uyandırıcı bir tesiri vardır. Aynı kitabı 
birkaç defa okumak, ayrı ayrı birkaç kitap oku-
maktan daha faydalıdır. Çünkü okumakta gaye, 
yazarın ne düşündüğünü anlamaktan ve bir 
şey öğrenmekten ibaret değildir. Kitapla oku-
yucunun zekâsı evlenmeli ve ürün vermelidir. 
Fikirlerini sevmediğiniz ve benimsemediğiniz 
bir kitapla, zekâmızın çatışmasından da fikirler 
doğar. Hatta bu karşılaşmanın olumsuz tara-
fı daha doğurucudur. Okurken duyulan isyan 
ve mukavemet sevgiden ve hayranlıktan daha 
verimli olabilir. Yine de bir kitabın ilk yaprağını 
açarken faydalanmak için açmalıyız. Ürün alın-
mayacak bir okumadan ne hayır beklenir…?  

“Seçmeler”, Prof. Dr. Faruk K. Timur-
taş-Ergun Göze, 1976
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HAMIRLI EKMEĞİN HİKÂYESİ

TAYYAR 
YILDIRIM

O gün yine erkenden kalkmıştı Sa-
lih’in babası Ömer Amca...  Geçen 
yıldan tohumluk için ayırdığı yirmi 

kile kadar buğdayın o gün ekeceği kadar 
kısmını, şimdilerde ‘salon’ denilen ama 
köy yerlerinde ‘çardak’ ismiyle anılan ye-
rin ortasına döktü. Zaten çardağın zemini 
kara toprak ile sıvalıydı. Doğrudan zemi-
ne döktü tohumu. Ardından, geçtiğimiz 
perşembe günü yani Seydişehir’in pazarı-
nın kurulduğu gün alıp getirdiği ‘göktaşı’ 
ya da ‘göztaşı’ denilen ve bitkileri çeşitli 
hastalıklardan koruyan zehirli ilacı döktü 
tohumluk buğdayın üzerine. Sonra da,  kö-
yün ortak malı olan çeşmeden dolup ge-
tirilen ibrikteki suyu, buğdayın üzerinde 
bir müddet ‘gezdirdi.’ Daha sonra da tahta 
kürek ile buğdayı iyice karıştırdı. Göktaşı, 
tohumluk buğdayın her yerine kararınca 
yayılmış oldu. En sonunda buğdayı hey-
beye doldurup, bir çırpıda omuzuna kal-
dırdı ve önceden hazırlanmış olan ve evin 
önünde bekleyen semerlenmiş eşeğin üze-
rine ‘arttı...’ 

Evin önünde bekleyen iki eşek vardı. 
Diğerinde de karasaban yüklüydü. Eşekle-
ri önüne ‘kattı’ ve köye üç kilometre uzak-
lıkta bulunan iki dönümlük tarlayı ekmek 
için yola koyuldu. 

Karasabanın sarılı olduğu eşeğin üze-
rinde, içinde öğle yemeklerinin bulunduğu 
‘azık torbası’ da vardı. Yine içme suyunu 

dolduracakları bir de boş testi yüklemişler-
di eşeğin sırtına. 

Salih, babasından yarım saat önce ka-
rasabana koşacakları bir çift öküzü ahırdan 
‘salıp’ tarlaya gitmek üzere zaten çıkmıştı 
evden.

Ömer Amca yol üzerinde bulunan sar-
nıcın yanına vardığında, testiyi eşekten 
indirip sarnıca girdi ve testiyi doldurmak 
üzere suya daldırdı. Testinin daracık ağ-
zından içeri giren su, testinin içindeki ha-
vayı boşaltıyor ve testiden adeta ocakta 
kaynayan yemek tencerelerinden çıktığı 
gibi ‘fokur fokur’ ses çıkıyordu. Sarnıcın 
meydana getirdiği yankı, sanki bir musiki 
kıvamında yayılıyordu etrafa...  Testiyi dol-
durup eşeğin sırtına yeniden astı.

On beş dakika sonra tarlaya vardığında 
Salih çoktan oraya ulaşmış ve hayvanları 
doyurmuştu bile...

 Mevsim ilkbahardı ve mayıs ayının ba-
şıydı. Bu sebeple de hayvanların yiyeceği 
için yeterince ot vardı toprakta. Tarla, geç-
tiğimiz kasım ayında sürülmüş, kış üzerin-
den geçmiş ve toprak iyice kabarmış, tam 
ekim kıvamına gelmişti.
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Salih ve Ömer Amca karasabanı, to-
hum heybesini, azık torbasını, su testisini 
eşeklerden indirdiler. Eşekler köye kaçıp 
gitmesinler diye onları birbirlerinden ara-
lıklı olmak üzere ve otluk bir alana, ucunda 
‘sikke’lerin bulunduğu ‘örk’ler vasıtasıyla 
‘çak’tılar.

Sonra karasabanı kurdular.  
Burada karasabanın parçalarından da 

bahsetmek gerekir belki. Karasaban top-
rağı işlemeye yarayan ve hayvan gücüy-
le çekilen bir tarım aracıdır. Karasabanın 
toprağı işleyen mekanizmasının ana par-
çasına ‘ökçe’ deniliyor. Bu parça genellikle 
meşe ağacından yapılıyor. ‘Z’ harfi şeklin-
de olup bir ucu kullananın elinde diğer ucu 
ise toprağı işlemesi için toprağın üzerinde 
bulunuyor. Toprak tarafındaki ucunda 
demirden yapılı konik biçiminde, topra-
ğı kazması için ‘saban demiri’ denilen bir 
parça bulunuyor. O parça ökçenin ucuna 
hafifçe toprağa eğilmiş bir şekilde monte 
ediliyor. Ökçenin karşıya bakan açısının 
birleşim yerindeki deliğe ‘ok’ denilen ve 
üç-dört metre uzunluğundaki ve genel-
likle çam ağacından yapılı araç yerleştirili-
yor. Ökçe ile ok birleşim deliğinden başka, 
ayrıca ‘kama’ denilen bir ağaç parçası ile 
de birleştiriliyor. Okun diğer ucuna yak-
laşık yarım metre gerisine açılan dört-beş 
tane ve bir buçuk santimetre çapında de-
likler bulunuyor. Bu deliğe geçecek şekil-
de ‘dede kılıcı’ denilen yirmi santimetre 
uzunluğunda, meşeden yapılmış bir ağaç 
parçası ve yine on beş santimetre çapında, 
çember şeklinde ve genellikle şimşir ağa-
cından yapılan ‘eğef’ denilen bir parça yar-
dımı ile ‘boyunduruk’ ok ile birleştiriliyor. 

Boyunduruk, yaklaşık iki metre uzun-
luğunda ve kalınlığı da on üç-on dört san-
timetre çapında olan ve genellikle de hafif 
olması için kavak ya da söğüt ağacından 
yapılan bir koşum aracı... Öküzler bu iki 
parçayı birleştiren ‘zeble’ler yardımıyla 
sabana koşuluyorlar. Ayrıca yine iki metre 
uzunluğunda dört-beş santimetre çapında 
‘övendire’ denilen ve hayvanları uyarmaya 
yarayan bir sopa bulunuyor. Bu sopanın 
ince ucunda çividen yapılı bir ‘embel’, di-
ğer ucunda ise, sabanın demirine yapışan 
toprağı sıyırmak için ‘opsa’ denilen ve de-
mirden yapılmış bir araç bulunuyor... 

Salih ve Ömer Amca karasabana öküz-

leri ‘koş’tular. Kara öküzü boyunduruğun 
sağ tarafına, sarı öküzü ise sol tarafına koş-
tular. Zira onlar, yıllardır hep aynı tarafa 
koşulmuşlar ve o tarafın öküzü olmuşlardı. 
Yerleri değişirse ‘çifte” asla gitmezlerdi.

Boyunduruğun ‘zeble’leri bile öküzle-
rin boyunlarına göre ‘alışmış’lardı. Ters gi-
den bir durum olur ise eğer, öküzler hangi 
tarafa koşulduklarının hemen farkına va-
rır ve huysuzlaşırlardı. İşte bu yüzden her 
iki öküzü de kendi alışık oldukları tarafa 
koşmak zorundaydılar. Salih karasabanın 
önünde öküzleri oyalarken, Ömer Amca 
tohum heybesini omuzuna aldı ve ilaçlan-
mış tohumun içine elini daldırıp çıkararak 
ve avucuna aldığı buğdayları bir nizam 
içinde tarlanın bir başından diğer başına 
adımlayarak eşit bir şekilde saçıyordu.

Bir çift öküz ile bir günde yani gün-
düzün beş-altı saatlik bir kesiminde bir 
dönüm kadar tarlayı ancak ekebilirlerdi. 
Salihlerin köyünde bir dönümlük arazi, 
elli metreye elli metrelik yani iki bin beş 
yüz metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Bu 
da çok ilginç bir durumdu. Ova köylerinde 
arazinin bol olmasına karşılık, genellikle 
bir dekar yani bin metrekarelik bir alana 
bir dönüm denilirken arazinin çok kısıtlı 
olduğu bir dağ köyünde neden böyle bir 
büyüklüğe  ’bir dönüm’ deniliyordu… 

Ömer Amca o gün ekebilecekleri kadar 
bir alana tohumu saçıp ‘karasabanın kuy-
ruğuna’ geçti. Salih önden Ömer Amca ar-
kadan tarlanın bir başına öylece gide gele 
tarlayı sürmeye başladılar. 
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Tarla çok taşlık bir bölgedeydi. Karasa-
banın ucu bazen o ‘yerli’ taşlara takılıyor 
ve hayvanlar bir anda irkiliyorlar ve geri 
tepiyorlardı. Bazen de tarladan toplanan 
‘helik’lerin oluşturduğu ‘çokmak’ denilen 
taş yığınlarına denk geliyorlar ve karasa-
banın demirini o taş yığınlarının dibindeki 
bir avuç toprağı sürmek için defalarca çok-
mağın etrafında dönüyorlardı. Döne döne 
hem Salih’in hem Ömer Amca’nın hem de 
hayvanların ‘başı dönüyordu.’ Ekilen ara-
zinin kısıtlı olmasından dolayı tarlada sü-
rülmedik, ekilmedik bir karış toprağın bile 
bırakılmaması için çaba sarf ediyorlardı.

Tarlanın yarısını sürünceye kadar ne-
redeyse öğle olmuştu. Çifti, ‘doha!’ diyerek 
tarlanın bir başında durdurdular. Hayvan-
ların önüne biraz ot atıp dinlenmeye bırak-
tılar. Ömer Amca Salih’e; “azık torbasını 
almasını bir ağacın dibine oturmasını ve 
torbanın içindekileri çıkarmasını” söyledi. 
Kendisi de tarlanın kenarındaki ormanlık 
alandan biraz kuru çalı toplayıp getirdi ve 
bir ateş yaktı. Azıkta; ‘mayalı’, onların di-
linde ‘hamırlı ekmek’ de vardı. Ateş köze 
durunca ‘hamırlı ekmekleri’ közün üzerine 
koyup ısıttılar ve azıktaki tereyağı ile yağ-
layıp üzerine kuru peynir serperek yemeye 
başladılar. Yine azıktaki taze soğan marul 
tere gibi yiyeceklerle de ayrıca katık yapıp 
karınlarını doyurdular. 

Yarım saat kadar dinlenip “ya Allah!” 
diyerek tekrar ‘çiftin başına’ geçtiler. Ömer 
Amca sabanın kuyruğunda, Salih ise çiftin 
önünde, bir baştan bir başa git gel, git gel 
yapıp durdular.  

Bir gidişte on beş santimetre kadar bir 

toprak işlenebiliyor. On beş santimetre de 
gelişte... Düşünün artık üretkenliğin nis-
petini... 

Akşama doğru tarlanın yarısını ekip 
bitirdiler. Ertesi gün yine aynı fasıl devam 
edecek... İki günde o tarlanın ekimi bitiri-
lip, düzen bir başka bölgede bulunan tar-
laya aktarılacak... 

Temmuz gelecek, ekin ‘erecek’, el 
oraklarıyla biçilecek,  ‘deste’ yapılacak. 
Zamanla ‘şeytan düğünü’ denilen ‘küçük 
hortum’ esecek, desteleri dağıtacak, son-
ra onlar yeniden toplanıp destelenecek ve 
eşeklere sarılıp iki-üç kilometre uzaklıktaki 
harmana aktarılacak. 

Harmanda; ‘loda’lar yapılacak, son-
ra ‘saplar’ dairesel bir biçimde serilecek, 
yine hayvanların koşulduğu ‘düven’ler 
vasıtasıyla günlerce ezilecek, ‘malama’ 
haline getirilecek, daha sonra ‘tınaz’ ya-
pılıp, poyraz beklenecek... ‘Beldenat’larla 
savrulacak, ‘çeç’ bir yana, saman bir yana 
ayrılacak... Çeç kalbur’larla, ‘holus’larla 
elenecek, ‘kesmük’ten ayrılacak, derede 
yıkanacak, ‘kese’lere doldurulup, eşekle-
re sarılacak ve on kilometre uzaklıktaki su 
değirmenlerine götürülüp un yapılacak...

 O undan ‘hamurlu ekmek’ yapılıp se-
neye çift sürmeye gidildiğinde yenilecek...

“Ye babam ye!”
“Şimdi neden Âşık Veyseller çıkmadı-

ğının” cevabı da şu dörtlüğün içinde saklı 
olsa gerek.

“Koyun verdi kuzu verdi süt verdi,
Yemek verdi ekmek verdi et verdi.
Kazma ile dövmeyince kıt verdi.
Benim sadık yârim, kara topraktır.”
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BÜŞRA 
YEŞİLBAĞ

PAPATYA MEVSİMİ

Y ine geldi bir papatya mevsimi… 
Ağaçlar yeni uykudan uyanmanın 
verdiği mahmurluğu yaşıyor. Yeni 

yetme minik çiçeklerini tebessümle tüm 
dünyaya sunuyor. Güneş utangaç bir ço-
cuk gibi bulutların köşesinden biraz biraz 
kendini gösteriyor.

Göz perdelerini biraz önce aralayan ve 
karşısında annesini gören bir bebeğin göz-
lerinde beliren pırıltılar gibi dallar ağaçla-
ra, toprak çimlere, güneş gökyüzüne, pa-
patyalar ise onu sevenlere kavuştuğu için 
mutluluğu yansıtıyor etrafına…

Kırlar şenleniyor bu nazlı çiçeğin sarısı 
ve beyazlığıyla… Ve sevdiğini hatırlatıyor 
insana… Cemal Süreyya’nın dediği gibi 
“Bak! Papatya mevsimi geldi. Mevsimler-
den papatyayı severim. Sonra seni… Son-
ra yine seni… Ve hep seni…”

Yine geldi bir papatya mevsimi işte… 
Toprak ananın beyazlara bürünmüş minik 
kızları süslüyor kahverengiliği... Zarif, kı-
rılgan, narin… Dalında salına salına etra-
fına güzelliğini sunuyor minik düşesler… 

Baharın ilk demlerinde papatyalar 
açardı yüreğimin en kuytu köşelerinde… 
Mutluluğumun en güzel gamzesi, tebes-
sümüme farklı bir anlam katan mânâ… 
Koparıldığı, incindiği zaman hüznünün 
kokusu hava ile buluşup damla damla 
yeryüzüne düşen…  Katre-i baran ile dost 
olan…

Bugün dalından koparılmış bir papatya 
teste tabi tutuldu. “Seviyor mu, sevmiyor 
mu?” diye. Ah insanoğlu! Asırlar önce-
si sevdiği kelebekten ayrılan papatyanın, 
yapraklarını; “seviyormuş” diyerek bir bir 
kopardığını bilmezsin de bu aşk hikâyesi-
ne hürmet etmeyen bir davranışla fallara 
meze edersin sevda çiçeğini… 

Baharın en naif simgesi olan papatya-
lar; yağan kar gibi uyanan doğanın yer ki-

liminde küçük beyaz desenler oluşturmak 
için sabırsızlanmış, heyecanlı küçük kız 
çocukları rolüne bürünmüştü…

Böyle günlerin evvelinde, kapıyı ara-
lamış gelmeyi bekleyen nevbaharın tüm 
güzelliğini, naifliğini gözlerken, düşünce 
seyrine dalmıştı katre-i baran…  

Gök dünyasının efendisi, yaşam kay-
nağı, suyun bireyselleşmiş hali… En eski 
ve saygın arkadaşı ile kucaklaşmak, hasret 
gidermek için hazırlanmış, bekliyordu. Ba-
hara adım atılmış, nisan yağmurları özlem 
kokuyordu. 

Geldi yine bir papatya mevsimi işte… 
Doğanın adeta kozasından çıkmış bir kele-
bek gibi renklendiği, kabuk değiştirip, ye-
nilendiği, canlandığı vakitler hani… 

Bugünler bizlerde de aynı etkileri yara-
tır. Üzerimize giydiğimiz ağır kasvet giysi-
lerimizi bir kenara atar; toparlanır, arınır 
ve hafifleyerek yenileniriz. 

Çünkü güneş kemiklerimize kadar ısı-
tır bizi… Üşümüşlüğümüzden, evlere ka-
pandığımız zamanlardan, yalnızlığımızdan 
sıyrılıp, renklere bürünerek uçmaya başla-
rız. Güneşin misafir oluşunu fecrde izleriz. 
Akşamüstü yürüyüşlerimiz artar. Hoyrat-
laşan doğanın, dalgaları durulmuş, sakin 
anlarını seyre dalarız.

Kısık bir sesle kuşların bahar şarkısı 
kulaklarımıza iştirak eder. Hayatın hem kı-
sacık, hem de sonsuz bir döngü olduğunu 
fısıldayan kuşlara, en iyi tercüme doğadan 
başka kim olabilir?  Eğer bir mevsime âşık 
olunacaksa o ilkyaz yani doğanın gençliği 
olan bahar olmalı...
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Oruç der ki bu, helâlden çekindi, bil ki 
harama meyletmesine imkân yok.
    (Hz. Mevlânâ)

ORUÇ DER Kİ
Oruç,  haram   yemeyeceğimize   şahitlik   eder,
Önündeki helâli yemeyen hiç haram yer mi, der.

                                 (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 

ÖLÜMÜNÜN 38. YILINDA 
EROL GÜNGÖR

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

P rof. Dr. Erol Güngör’ü kaybettiğimiz 
tarihten bu güne 38 koca yıl geride 
kaldı. Bir bilim adamı olmanın yanın-

da aynı zamanda bir halk adamı da olan Erol 
Güngör, Üniversite ile halkı buluşturan hoca 
olarak bilinir Konya’da.

Selçuk Üniversitesinde rektörlük görevin-
de bulunduğu sekiz aylık zaman dilimine sığ-
dırdıklarına baktığımız zaman Erol Güngör’ü 
daha iyi tanıyabiliriz. Erol Güngör’ün Küçük 
Şeyler isimli makalesinde, aydınların hatta 
milliyetçi aydınların halkla bütünleşememe-
lerinin küçük gibi görünen sebepleri yer alır. 
“Gözle görülebilen davranış normları” dediği 
bu küçük şeyler için bir de örnek verir. “İçki 
meclisinde küplerle rakı devireni hoş gören 
insanlar (halk), akşamüzerleri lüks bir otelin 
lobisinde yarım kadeh viski içen biriyle ken-
di aralarında dağlar kadar fark görürler.” Erol 
Güngör, küçük şeylere de dikkat eden bir ay-
dın olduğu için Konyalıların sevgisini kazana-
bilmiştir.

Erol Güngör, çeşitli yönleriyle üzerin-

de durulması ve tahlil edilmesi gereken, bir 
âlim, mütefekkir ve muharrirdir. Cemiyeti-
mizin meselelerini tahlil edişi, milli kültürü-
müz ve tarihimiz üzerindeki fikirleri, yaşadığı 
zamanın şartlarında İslamiyet ve tasavvufun 
meseleleri, tercümeleri ve üslubu üzerinde 
durulması gereken konulardır.

Erol Güngör, yazı hayatına başladığı gün 
itibari ile Profesörlük dönemi arasında fikir 
hayatının nasıl geliştiği konusunda kendisine 
bir soru yönelten Lütfi Şehsuvaroğlu’na şöyle 
cevap veriyor.

“Yazı hayatımın başladığı günlere fikir 
hayatımın başlangıcı denilemez. O zamanlar 
kendi başıma herhangi bir fikir geliştirmiş 
değildim, zaten yaşım ve tecrübem dolayısıy-
la buna imkân yoktu. 
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Fakat çok okuyordum ve okuduklarımdan 
birer kompozisyon çıkarıyordum. Bunun ya-
nında kıymetli bir ağabeyimizden o yaş için 
hayli kuvvetli sayılabilecek bir din kültürü 
aldım. Sonraki hayatımda milliyetçilik teması 
hep hâkim olmuştur, fakat lisedeki milliyet-
çilik anlayışımla şimdiki arasında büyük bir 
fark vardır. Bir ilim disiplininden geçmiş ol-
mak, yaş ve tecrübe, bilgi ve özellikle Batı ile 
temas insanı büyük ölçüde değiştiriyor.

“Cağımızın gençliğinin tarih şuurunu 
geliştirecek, sevgisini aşılayacak veya heye-
canını verecek nasıl bir tarih eğitimi tavsiye 
ediyorsunuz” sorusuna ise Erol Güngör şu 
cevabı veriyor.

“Tarih şuurunun özel bir eğitim progra-
mıyla verilebileceğini zannetmiyorum, Bu-
nun doğru olacağına da inanmıyorum. Bizim 
gençliğimizde menfi bir tarih duygusunun 
doğmasında başlıca sebep resmi tarih doktri-
ninin yanlışlığı ve ondan başkasına hiç müsa-
maha edilmeyişi idi. Herkesin özel tarih ter-
biyesi alması gerekmez. Bu iş memleketteki 
ilim ve fikir adamlarının yapacakları çalışma-
lar ve eğitim müesseselerinin onlarla işbirliği 
yapması sayesinde adeta kendiliğinden olur.”

“Milli tarihimiz milletimizin tarihidir; 
milletimiz ise çok büyük bir maceranın, çok 
çeşitli tesirlerin eseri olmakla beraber bu 
güne kadar bir bütün halinde gelmiştir. Biz 
her konuşmamıza ‘binlerce yıllık tarihimiz’ 
diye başlarız, ama zihnimizin ufuklarında 
bütün tarih geçen yüzyıldan ibarettir. Önce 
bu perspektifi kazanmalıyız. Sonra kendimizi 
bu tarihin eseri olarak görüp milli şahsiyeti-
mizin köklerini orada aramalıyız. Kuvveti-
mizi, zaaflarımızı orada bulmalı, milli var-
lığımızın nasıl bir istikamet tutturduğunu 
anlayabilmeliyiz. Milli tarihimiz böylece bir 
masal kitabı olmaktan çıkar, benliğimizin bir 
parçası haline gelebilir.”

Bu gün en büyük yaralarımızdan birisi 
olan Türkçe konusunda da bir soru üzerine 
şunları söylüyor Erol Güngör;

“Dil konusunda Ziya Gökalp ve arkadaş-
larının geliştirdikleri ‘Türkçeleşme’ görüşünü 
benimsiyorum. Bu gelişme sun’i bir şekilde 
durdurulmuş ve Türk Kültürü bundan çok 
zarar görmüştür. Günlük hayatta kullanılan 
kelimelerin aslı nereden gelirse gelsin hiç 
birini değiştirmemeliyiz. Çünkü bunlar, yeni 
Türkçe haline gelmişlerdir.

Bunun yanında Türkçenin ilim ve tekno-

loji terimlerine 
büyük ihtiyacı 
vardır ki bun-
ları yeniden 
türetmek zo-
rundayız. Dil-
le uğraşanlar 
ancak bu yolda 
“tabi Türkçenin 
yapısına uymak 
şartıyla” bir 
şeyler yapabi-
lirlerse büyük hizmet etmiş olurlar.”

Erol Güngör, hürriyet ve otorite dengesi-
nin kurulması konusunda ise şunları söylü-
yor,

“… Fikir hürriyeti konusunda hiçbir sı-
nırlandırmaya taraftar değilim. Öte yan-
dan Türk Milletinin varlığının korunması 
ve devamında devlet otoritesinin yeri başka 
milletlerinkine benzemeyecek kadar önemli 
olmuştur. Bence hürriyet-otorite dengesinde 
milletlerin tarihi şartları ve milli şahsiyetleri-
nin önemli bir yeri vardır. Avrupa’da fikir hür-
riyetinin ve kültür gelişmesinin çok eski bir 
tarihi olduğu halde bu durum orada en katı 
diktatörlüklerin çıkmasına engel olamadı. Bi-
zim milletimizin tarihinde ‘zalim devlet’ hiç 
olmamıştır. Siyasi tehlike yaratmadığı yani 
eyleme dönüşmediği müddetçe kimsenin fik-
rine karışıldığı da pek görülemez. Kısacası, 
Türklerde otoritenin tavrı genellikle ağırbaşlı 
ve mülayim olmuştur…“

Demokrasi konusundaki düşüncelerini ise 
şu cümlelerle anlatıyor Erol Güngör;

“Milliyetçilik milli hâkimiyet anlamına 
geldiği için onun vazgeçilmez bir parçasıdır 
demokrasi. Milliyetçilikle demokrasi arasında 
uyumsuzluk gibi görünen haller esasta değil 
şekilde olabilir. Milli iradenin siyasette tecelli 
etmesi millet için kendi başına gaye değil, bir 
vasıtadan ibarettir. Kısacası, demokrasi her 
haliyle mutlaka iyidir denemez. Çoğunluğun 
yanılmayacağını garanti edemeyiz… Şimdi-
lik çok partili parlamenter demokrasi bunun 
için en uygun görünüyor.”

Ne dersiniz? Şu anda Erol Güngör gibi 
milletini tanıyan, aydın ve tek düşüncesi 
mensubu bulunduğu milletin çıkarlarını sa-
vunmak olan ilim adamlarına ne kadar ihti-
yacımız var? Allah’ın Rahmeti üzerine olsun. 
Ruhuna Fatiha!
*Kaynak: TÖRE DERGİSİ, Haziran- 1983
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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

 

SÜ2021 KAMPÜS VE İLÇELER 1ETAP ONARIMI yapım işi 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    : 2021/219070
1-İdarenin
a) Adı    : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM
      KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi   : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Yapı İşleri
     ve  Teknik Daire Başkanlığı Akademi Mh. Yeni İstanbul cd .
     No:335 Kat 6 42130 (V.No: Meram 7590363090) 
     SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 332 2232487 - 332 2232498 - 3322410100
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    : SÜ2021 KAMPÜS VE İLÇELER 1ETAP ONARIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Yerleşkesi, Akşehir, 
     Ilgın, Doğanhisar ve Çumra'da bulunan binalarda toplam 206 
                 iş kalemli inşaat, elektrik ve mekanik bakım-onarım/tadilat yapımı
    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi  : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.05.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü Alaeddin
(e-tekliflerin açılacağı adres)       Keykubad Kampüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
          Yeni İstanbul Cad. Akademi Mah. No: 335 42130 
          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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (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.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Benzer İş Grupları Tebliğinde yer 
alan BIII Grubu İşler ve Onarımları benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi Ve Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

SÜ 2021 KAMPÜS VE İLÇELER 1.ETAP ONARIMI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1356708

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 / TÜRKIYE

 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
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MÜSİAD Konya Şubesi’nin Milli 
Eğitim Bakanlığı ile yaptığı proto-
kol kapsamında öğrenciler haftanın 
belirlenen günlerinden MÜSİAD 
Konya üyelerinin işletmelerinde ve 
fabrikalarında uygulamalı eğitim al-
maya başladı.

Konya’da örnek teşkil eden 
“Okul-Sanayi İş Birliği” protokolü 
kapsamında, Kılıçarslan İMKB Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 
sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesi, öğren-
cilere sanayi işletmelerinde işbaşı 
eğitim verilmesi ile ahilik kültürü-
nün kazandırılması ve mezun öğ-
rencilerin istihdamının sağlanması 
hedefleniyor. Proje, mezunların iş 
hayatına atılmasıyla işletmelere ka-

lifiye iş gücü açısından önemli katkı-
lar sağlayacak.

Sektörlerin ihtiyaçlarına ve dina-
mizmine uygun, etkinlik ve verimli-
lik esasına dayanan işbirliği ve işleyiş 
modelini benimsemiş gençlerin iş 
hayatına kazandırılması amaçlanan 
proje, Makine ve Tasarım Teknoloji 
Alanında eğitim gören bir grup öğ-
rencinin MÜSİAD Konya üyelerinin 
fabrikalarında işbaşı yapması ile fii-
len başlamış oldu.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka ve yönetim kuru-
lu üyeleri, Kılıçaslan İMKB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Sadullah Özuygur ziyaret ederek, 
geçtiğimiz hafta başlayan uygula-
malı eğitimle ilgili değerlendirme-

lerde bulundu. Başkan Okka; “Geç-
tiğimiz Ekim ayında protokolünü 
imzaladığımız Okul – Sanayi İşbirliği 
projemizin en önemli başlıklarından 
biri olan işbaşı eğitim programları-
na, okul yönetimince belirlenen bir 
grup öğrenci ile başladık. Öğrencile-
rimiz, haftanın belli günlerinde işye-
ri servisleri ile okullarından alınarak 
fabrikada işbaşı yaptırılıyor, öğret-
menleri ve işyeri yetkililerinin neza-
retinde işbaşı eğitimlerinin ardından 
yine servislerle okullarına bırakılıyor.

Öğrencilerimiz iş yerlerinde 
teknik beceriler yanında; iş yeri ku-
ralları, iş güvenliği, iş disiplini gibi 
konularda işletme yöneticileri ta-
rafından bilgilendiriliyorlar. Salgın 
kısıtlamalarının izin verdiği ölçüler-

de, daha çok öğrenci grubu ile daha 
fazla işletme ve fabrikamızda işbaşı 
eğitimlerimize devam edeceğiz. On 
yılları kapsayan proje ile Güçlü Sa-
nayi - Güçlü Türkiye inşasında gö-
rev alacak gençleri yetiştirerek yüz-
yıla Anadolu’nun ortasından damga 
vurmayı hedefliyoruz. Protokol kap-
samında, ülkemizde ve yurtdışında 
yapılacak teknoloji etkinliklerinde 
de okulumuza ve öğrencilerimize 
destek vereceğiz. Eğitime açık ve 
öğrenmek isteyen öğrencilerin her 
zaman yanında olacağız. Proje kap-
samında işyerlerini öğrencilere açan 
sanayicilerimize teşekkür ediyor, 
okul yönetimine ve öğrencilerine 
başarılar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata,” Yüz 
yüze eğitime devam eden 8. ve 
12. sınıf öğretmenleri ile uygu-
lamalı meslek lisesi öğretmenle-
rinin hızlıca ve öncelik aşılanma 
kapsamına alınarak aşılanmalıdır” 
dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
açıklamasına göre aşı programına 
dahil edilen okul öncesi ve ilkokul-
larda görev yapan eğitim çalışan-
larıyla birlikte şu ana kadar 425 
bin 430 eğitim çalışanının aşı ran-
devusuna dahil edildi” diyen Türk 
Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata “Hatırlanacağı 
gibi Türk Eğitim-Sen olarak eğitim 
sürecinin yüz yüze devam edilme-

si isteniyorsa eğitim çalışanlarının 
aşılanmasının son derece önemli 

olduğunu vurgulamıştık. 
Ayrıca sendikamız eğitim ça-

lışanlarının aşılanmasının, nere-
deyse toplumumuzun tamamının 
sağlığını doğrudan etkileyecek 
tedbiri almak anlamına geleceğini 
de dile getirmişti. 

Yüz yüze eğitim sürdürülmek 
isteniyorsa bütün eğitim çalışan-
larının aşılanmasının zorunludur. 

Ancak, yüz yüze eğitime de-
vam eden 8. ve 12. sınıf öğret-
menleri ile uygulamalı eğitim 
veren meslek lisesi öğretmenleri 
başta olmak üzere, tüm eğitim ça-
lışanları hızlıca aşılanmalıdır. Tür-
kiye olarak, eğitim sürecini yüz 
yüze sürdürmek istiyorsak bütün 
eğitim çalışanlarının aşılanmasını 
tamamlamak zorundayız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İşadamı Aydın Olgun
Koronavirüse yenik düştü 

Latife Özgüç 
dualarla defnedildi

Adem Turan’ın annesi
hayatını kaybetti

Konya’nın tanınmış iş adam-
larından TNT Endüstriyel Gıda 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Olgun, bir süredir tedavi gördüğü 
Covid-19 nedeniyle 59 yaşında 
vefat etti. Olgun’un vefatı Konya 
iş dünyasında derin üzüntü uyan-
dırdı. Merhum Aydın Olgun’un 
cenazesi dün İkindi namazına mü-
teakip kılınan cenaze namazının 
ardından Şeker Tekke Mezarlığına 
defnedildi. Olgun ailesini acı gün-
lerinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Olgun ailesi cenaze na-
mazının ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Aydın Olgun’a Yüce 

Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Güçlü Hidrolik Vinç Makina 
Sahibi Fikret Özgüç'ün annesi La-
tife Özgüç vefat etti. Merhume 
Latife Özgüç cenazesi dün öğle 
namazına müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla Arap-
lar Mezarlığına defnedildi. Özgüç 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 

yakınları yalnız bırakmadı. Özgüç 
ailesi cenaze namazının ardından 
taziyeleri kabul etti. Konya Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhume La-
tife Özgüç’e Yüce Allah’tan rahmet 
yakınlarına ve sevenlerine başsağ-
lığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Merhaba Gazetesi Müessese 
Müdürü Adem Turan'ın annesi 
Fatma Turan, 91 yaşında hayatını 
kaybetti. 

Merhumenin cenazesi öğle na-
mazına müteakip kılınan cenaze 

namazının ardından Sarayönü İlçe 
Mezarlığında toprağa verildi. Mer-
humeye yüce Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına baş-
sağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ederiz. 
n HABER MERKEZİ

TKDK Konya İl Koordinatörlüğü olarak hedeflerinin proje ve yatırım konusunda ilk sırada yer almak olduğu-
nu ifade eden TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, bu doğrultuda çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti

Hedefinde Konya’yı
birinci yapmak var

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu (TKDK) Konya İl 
Koordinatörlüğü, 2021 Ocak ayında 
ilan edilen IPARD-II 10. başvuru 
çağrı dönemini rekor hibe başvu-
rusu ile tamamladı. Konya İl Koor-
dinatörlüğü, süt hayvancılığı, besi 
hayvancılığı, süt işleme tesisleri, süt 
toplama merkezleri, kesimhane ve 
et işleme tesisleri, su ürünleri işleme 
tesisleri ve meyve sebze için soğuk 
hava tesisleri gibi sektörlerinde ya-
pılacak yatırımlar için tahmin edilen 
beklentiden daha fazla olarak uygun 
harcama tutarları toplamı yaklaşık 
379 milyon TL olan 92 adet başvu-
runun kabulünü gerçekleştirdi. 

HEDEF KONYA’YI 
BİRİNCİ YAPMAK

TKDK Konya İl Koordinatörlüğü 
olarak hedeflerinin Konya’da proje 
ve yatırım konusunda ilk sırada yer 
almak olduğunu ifade eden TKDK 
Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, 
“TKDK Konya İl Koordinatörlüğü 
olarak IPARD-II 10. Başvuru Çağrı 
Dönemi başvuru çağrı ilanı 9 Ni-
san’da sona erdi. Çağrı ilanında bek-

lentilerimiz üzerinde. Tarımsal İş-
letmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik 
Yatırımlara 57 proje teslim edilmiş 
olup toplam 154 Milyon TL yatırım 
tutarlı, Tarım ve Balıkçılık Ürünle-
rinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile 
İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatı-
rımlar sektörlerinde de 224 Milyon 
TL tutarlı, iki yatırım toplamı 379 
Milyon TL yatırım tutarlı 92 adet 
proje başvurusu kabul edilmiştir. Bu 
başvurularda süt üreten işletmeler-
den Büyükbaş’tan 29, küçükbaştan 

9 başvuru yapıldı. Et üreten işlet-
melerden büyükbaş 9, küçükbaştan 
da 14 başvuru yapılmıştır. Et ve süt 
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlan-
masına yönelik 19 başvuru yapılmış 
bunlardan 7 tanesi süt işleme tesisi, 
12 tanesi ise süt toplama merke-
zidir. Kırmızı et ve et ürünlerinin 
üretilmesi ve pazarlanması tedbi-
rinden 3 proje alınmıştır. Bunlardan 
2 tanesi et üretimi ve pazarlanması 
tesisleri. Bir tanesi ise kesim ve par-
çalama merkezi. Tarım ve Balıkçılık 
Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlan-
ması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik 
Yatırımlar sektörlerinde bu çağrıda 
ilk defa 2 adet başvuru yapıldı. Daha 
önce herhangi bir proje alınmadı. 
Meyve ürünlerinin işlenmesi ve pa-
zarlanmasında 11 tane proje aldık. 
Bunların 3 tanesi soğuk hava tesisi. 
Bir tanesi paketleme tesisi, 7 tanesi 
de soğuk hava deposu ve paketle-
menin tesislerinin bir arada oldu-
ğu 92 proje başvurusu yapılmıştır. 
Bu başvurulardan 35 tanesi gerçek 
kişi, 57 kişi de tüzel kişidir. Başvu-
rularımız Konya’nın kırsal alanlarına 

yayılmış durumda ve çeşitli ilçeleri-
mizden başvurular gelmektedir. Bu 
çağrı döneminde talep beklentimiz 
üzerinde olmuştur ancak bu Kon-
ya’nın potansiyeli değildir. Hedefi-
miz önümüzdeki dönemlerde TKDK 
Konya İl Koordinatörlüğü olarak 
önümüzdeki çağrılarda daha çok 
başvuru almak. Yatırımları artması-
nın sebebi genel olarak Türkiye ge-
nelinde yatırım yapmaya talep var. 
Konya’da da başvuruların yoğun 
olmasının sebebi de başvuru sahip-
lerinin finansman yükünü avans sis-
temi ile hafifletiyoruz. TKDK olarak 
Konya’da hedefimiz bundan sonra 
başvuru sayılarını daha da artırmak. 
TKDK destek kapsamında Konya 
olarak ilk 5 içerisinde yer alıyoruz. 
TKDK Konya olarak hedefimiz hem 
proje alımında hem de yatırımı ger-
çekleştirme açısından ilk sırada yer 
almak istiyoruz.  TKDK olarak ama-
cımız kırsalı kalkındırmak, kırsalda 
istihdam yaratmak ve modern tesis-
ler inşa edilmesini sağlamak” ifade-
lerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da okul ve sanayi elele verdi

Ata: Önce yüzyüze eğitenler aşılansın

Konya’nın tanınmış iş adamlarından TNT 
Endüstriyel Gıda Yönetim Kurulu Başkanı  

BAŞSAĞLIĞI

Aydın OLGUN’un
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

Güçlü Hidrolik Vinç Makina Sahibi   

BAŞSAĞLIĞI

Fikret ÖZGÜÇ’ün
annesi

Latife ÖZGÜÇ’ün
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

GAZETESİ

Yavuz Uysal 



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 34 25 7 2 72 21 51 82
2.SAKARYASPOR 34 17 12 5 60 32 28 63
3.KIRŞEHİR BLD 34 18 8 8 47 27 20 62
4.KIRKLARELİSPOR 34 16 12 6 53 30 23 60
5.VANSPOR 34 18 6 10 53 31 22 60
6.BODRUMSPOR 34 17 7 10 73 45 28 58
7.ETİMESGUT BLD 34 17 7 10 55 28 27 58
8.TURGUTLUSPOR 34 16 4 14 44 51 -7 52
9.KARACABEY BLD 34 13 9 12 46 37 9 48
10.TARSUS İY 34 13 9 12 51 45 6 48
11.SERİK BLD 34 12 12 10 45 44 1 48
12.PENDİKSPOR 34 13 5 16 52 46 6 44
13.PAZARSPOR 34 13 5 16 54 56 -2 44
14.BAYBURTSPOR 34 12 5 17 42 53 -11 41
15.SİVAS BLD 34 9 13 12 50 44 6 40
16.1922 KONYASPOR 34 10 8 16 41 43 -2 38
17.KASTAMONUSPOR 34 8 12 14 29 46 -17 36
18.ELAZIĞSPOR 34 9 5 20 47 77 -30 29
19.MAMAK FK 34 6 6 22 29 102 -73 24
20.KARABÜKSPOR 34 1 2 31 12 97 -85 2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU
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Beşiktaş evinde Ankaragücü ile karşılaşacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haf-

tasında bugün MKE Ankaragücü ile 
karşı karşıya gelecek. Vodafone 
Arena'da oynanacak mücadele saat 
19.00'da başlayacak. 

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpa-
şa karşısında yaşadığı puan kayıp-
larının ardından oynadığı Aytemiz 
Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor maçlarını kazanarak 
70 puana ulaşan lider Beşiktaş, 
ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü 
Galatasaray'ın ise 8 puan önünde 
bulunuyor. Ligde 10 galibiyet, 6 
beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan 
toplayan MKE Ankaragücü ise 13. 
sırada yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzu-

rumspor maçında yaşadığı sakatlık-
la sezonu kapattığı açıklanan Cenk 
Tosun'un yanı sıra sakatlığı devam 
eden Ajdin Hasic bugünkü maçta 
forma giyemeyecek. Vincent Abou-
bakar'ın durumu ise belirsizliğini 
koruyor. Kamerun Milli Takımı'n-
dan sakat döndüğü için Kasımpaşa, 
Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor maçlarında 
görev yapamayan golcü oyuncunun 
yokluğunda siyah-beyazlılar, 1 ye-
nilgi, 2 galibiyet aldı. 

Tedavisinde son aşamaya gel-
diği belirtilen Aboubakar'ın yarınki 
mücadelede forma giyip giymeye-
ceği yapılacak son kontrollerin ar-
dından belli olacak.

JOSEF DÖNÜYOR
Aytemiz Alanyaspor maçında 

sarı kart görerek cezalı duruma 
düşen ve Erzurum deplasmanında 
oynamayarak cezasını tamamlayan 
Josef de Souza bugünkü karşılaş-
mada görev verilmesi halinde for-
ma giyebilecek.

6 FUTBOLCU SARI KART 
CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak 
müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı 
kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer 
sarı kartı bulunan Necip Uysal, 
Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba 
Hutchinson, Dorukhan Toköz ve We-
linton Souza bugünkü mücadelede 
kart görmeleri halinde 36. haftada 

oynanacak Demir Grup Sivasspor 
maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haf-
tasında bugün evinde karşılaşacağı 
MKE Ankaragücü ile 104. lig müca-
delesine çıkacak.

İki takım arasında geride kalan 
103 maçta siyah-beyazlı ekip, 70 
galibiyet aldı.

 Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa 
mağlup ederken, 25 karşılaşma be-
raberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıla-
rın attığı 191 gole, sarı-lacivertliler 
68 golle karşılık verdi. Beşiktaş, 
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 
maçta rakibini deplasmanda 1-0 
mağlup etti.  n AA

Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 
34.haftasında sahasında Eyüpspor’u ağır-
ladı. Ligde 5 haftadır kaybetmeyen ve elde 
ettiği çıkışla 15.sıraya kadar yükselen Ye-
şil-Beyazlılar, Eyüspor karşısında mağlu-
biyetten kaçamadı. Karşılaşma genelinde 
iki ekipte kontrollü oynarken, Eyüpspor 
kalitesiyle maçı kazandı. Yavru Kartal 
aldığı bu sonuçla 28 puanda kalırken, Si-
vas Belediyespor’un da kazanmasıyla 16 
sıraya geriledi. Ligde kalma adına rahat 
bir konumda bulunan Yeşil-Beyazlıların 
küme düşme hattıyla arasında 9 puanlık 

bir fark bulunuyor. 
İLK YARI

Karşılaşmaya iki ekipte kontrollü baş-
ladı. İlk 15 dakikalık dilimde iki ekipte bir-
birini denerken, 1922 Konyaspor, Ekrem 
Kayılıbal ile net bir pozisyondan yarala-
namadı. Ön alanda yaptığı baskıyla rakip 
savunmadan topu kapan Ekrem Kayılıbal, 
kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyon-
da bu fırsatı değerlendiremedi. İlk yarı 
orta saha mücadelesi şeklinde geçerken 
Eyüpspor, savunma arkasına attığı toplar-
la etkili olmaya çalıştı. Maçın ilk yarısında 

konuk ekip önemli bir pozisyona giremez-
ken, ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 

İKİNCİ YARI
Müsabakanın ikinci yarısında iki ta-

kımda maça başladığı gibi başladı. Ön 
alan baskı yapan Eyüpspor 55.dakikada 
net bir pozisyona girdi ve golü buldu. 
Savunmayı hataya zolayan konuk ekip 
55.dakikada Erencan Yardımcı’nın attı-
ğı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra risk 
alan 1922 Konyaspor, topu ayağında tutsa 
da pozisyon üretmekte zorlandı. Akabin-
de Ertuğrul Tekşen’in kenardan getirdiği 

topa hareketlenen Furkan Şimşek topu 
ıskalayınca 1922 Konyaspor, net bir fır-
sattan daha yararlanamadı. Konuk ekip 
Eyüpspor kontra ataklarla etkili olurken, 
ikinci golü bulamadı. Bir topu direkten 
dönen İstanbul ekibi, son dakikalarda ise 
savunmaya çekildi. Maçın uzatma dakika-
larında santrfor oynayan Can Demir Aktav 
ile son dakikada bir pozisyon bulan 1922 
Konyaspor, bu net pozisyonu da değerlen-
diremeyince sahadan 1-0’lık mağlubiyet-
le ayrılan taraf oldu. 
n SPOR SERVİSİ

1922 KONYASPOR 
LIDERE DIŞ GEÇIREMEDI 
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 34.haftasında sa-
hasında konuk ettiği Eyüpspor’a 1-0 yenilerek 5 hafta aradan sonra mağlup oldu. Birçok eksikle maça çıkan Yeşil-Be-
yazlılar, 3 net fırsattan yararlanamazken, ikinci yarıda yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 38 puanda kaldı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haf-
tasında bugün sahasında Demir Grup Si-
vasspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Erya-
man Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. 
Kırmızı-siyahlı takımda Arda Kızıldağ, 
MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı 
kart nedeniyle cezalı olduğu için savun-
ma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa 
Akbaş ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta 
forma giyemeyecek. Geçen hafta başkent 
derbisinde MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağ-
lup olan kırmızı-siyahlılar, Sivasspor ma-
çını kazanarak 3 puan almayı ve düşme 
hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Genç-
lerbirliği, oynadığı 32 maçta 8 galibiyet, 7 
beraberlik ve 17 mağlubiyet ile topladığı 
31 puanla 19. sırada yer alıyor. 

Ligde son oynadığı 11 karşılaşmada 
kaybetmeyen Sivasspor, 47 puanla puan 
cetvelinde 9. sırada yer alıyor. Gençler-
birliği ise 31 puanla 19. sırada bulunuyor. 
Gençlerbirliği maçı öncesi kırmızı-beyazlı 
ekipte, savunma oyuncuları Ziya Erdal 
ve Aaron Appindangoye'nin sakatlıkları 

sürüyor.
Sivas ekibinde orta saha oyuncu-

su Hakan Arslan da kırmızı kart cezası 
nedeniyle bu karşılaşmada forma giye-
meyecek. Sivasspor, bugün Ankara'da 
yapacağı antrenmanın ardından karşı-
laşmanın hazırlıklarını tamamlayarak 
kampa girecek.

MAÇLAR BOL GOLLÜ GEÇİYOR
Sivasspor ile Gençlerbirliği arasın-

daki müsabakalar bol gollü geçiyor. İki 
ekip arasında oynanan karşılaşmalarda 
taraflar toplam 65 kez gol sevinci yaşa-
dı. Sivasspor 27 maçta rakip fileleri 37 
kez havalandırırken, kalesinde ise 28 gol 
gördü.

YATABARE’NİN 
GENÇLERBİRLİĞİ ŞANSI

Tecrübeli oyuncu Mustapha Yata-
bare, Gençlerbirliği’ne karşı Sivasspor 
formasıyla çıktığı 3 Süper Lig maçında 
da gol katkısı yapmayı başardı. Yatabare, 
Başkent ekibine karşı 3 maçta 3 gol ve 1 
asist yaptı. n İHA

Başkent’te Gençlerbirliği’nin konuğu Sivasspor

Galatasaray’da
Göztepe mesaisi 

Çaykur Rizespor’un rakibi
Fraport TAV Antalyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cu-
martesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın 
hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih 
Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antren-
manda, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından 
taktik çalışmanın yapıldığı belirtildi. İdmanın, yenilenme 
koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı 
aktarıldı. Sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin'in tedavisine 
devam edilirken, Martin Linnes'in saha çalışmalarına baş-
ladığı, Henry Onyekuru'nun ise antrenmanda takımla birlik-
te çalışmalara katıldığı kaydedildi. Hazırlıklarını bugün ta-
mamlayacak sarı-kırmızı ekip, İzmir'e gidip kampa girecek.
n AA

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında bugün 
deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. An-
talya Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Son 
maçında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan ye-
şil-mavililer, 36 puanla averajla 14. sırada yer alıyor. Rize 
temsilcisinde sağlık sorunları bulunan Doğan Erdoğan, Go-
dfred Donsah ve Zafer Görgen kafilede yer almıyor.

Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trab-
zonspor maçında görev alamayarak bir maçlık cezasını ta-
mamlayan kaleci Gökhan Akkan ise kafilede yer aldı. Çay-
kur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Selim Ay, İsmail 
Köybaşı, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric 
Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç kart görme-
si halinde İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev 
alamayacak. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücade-
leyi yeşil-mavililer 2-1 kazanmıştı. n AA

STAD: Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz
HAKEMLER:
1922 KONYASPOR: Kadem Yaşar, 
Celal Hanalp, Can Demir Aktav, 
Ahmet Önay, Fatih Mankır, Adem 
Eren Kabak, Ali Karakaya (Dk. 76 
Hüseyin Uyanıker) Furkan Şimşek 
(Dk.85 Oğuzhan Eskiköy) Şener 
Kaya (Dk.85 Nuri Emre Akşit) Ekrem 
Kayılıbal, Abdülsamet Kaya (Dk.61 
Ertuğrul Tekşen, 
EYÜPSPOR: Kubilay Anteplioğlu, 
Muharrem Doğan, Yasin Yener (Dk. 
63 Uğur Akdemir) Mikail Okyar, 
Sadık Baş, Okan Baydemir, Serdar 
Cansu (Dk.63 Muhammed Akars-
lan) Taha Velioğlu (Dk.46 Bülent 
Uzun) Timur Temeltaş (Dk. 63 Bekir 
Yılmaz)  Erencan Yardımcı (Dk. 81 
Görkem Bitin)  Tarık Tekdal
SARI KART: (-)
GOL: Erencan Yardımcı



Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan ve ilk yerleşim yerlerinden 
olan Malatya, bilinmeyen tarihi zen-
ginliği ile gezilip görülebilecek yerler 
arasında yer alıyor. Pek çok medeni-
yete ev sahipliği yapan, ilk yerleşim 
yerlerinden olan Malatya, doğunun 
başlangıcı olarak kabul ediliyor. 
Bugün 800 bini aşkın nüfusuyla 
ülkemizin 28'inci en kalabalık şehri 
konumunda. Kayısının ana vatanı 
olan şehir, dünyadaki kuru kayısı 
ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. 
Bilinmeyen tarihi zenginliği ile gez-
ginlerin dikkatini çeken Malatya'da 
başlıca gezilip görülebilecek yerler 
arasında Somuncu Baba Türbesi, 
Tohma Kanyonu, Levent Vadisi, Or-
duzu Pınarbaşı ve şifalı termal sula-
rın bulunduğu İspendere yer alıyor. 
Konya’da yaşayan Malatyalılar da 
memleket hasretini Konya Malatya-
lılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği çatısı altında buluştukları et-
kinliklerde gideriyor. Konya Malatya-
lılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği (Konmader) Başkanı Recep 
Özgül dernek faaliyetleri hakkında 
açıklamalarda bulundu. 

Başkanım kısaca sizleri tanı-
yabilir miyiz?

1976 Malatya doğumlu-
yum.1995 yılında Selçuk Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesini kazandım ve 
üniversite eğitimim için Konya’ya 
geldim. Lisans eğitimimi tamam-
ladıktan sonra, 2000 yılında Tarım 
Bakanlığı tarafından Ziraat Mü-
hendisi olarak Konya’ya atandım. 
Bakanlığımıza bağlı müdürlüklerde 
Ziraat Mühendisi ve kurum müdür-
lüğü görevlerinde bulundum. Aynı 
zamanda Selçuk üniversitesinde 
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Halkla 
ilişkiler üzerine iki tane yüksek lisans 
yaptım. Birçok STK’da Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev aldım. 
Evliyim biri kız biri erkek iki evladımız 
var. 25 yıldır aralıksız olarak Kon-
ya’da yaşıyorum.

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

 Dernekler, insanların ortak bir 
amaç etrafında bir araya geldiği 
hizmet odaklı yapılardır. En yaygın 
sivil toplum kuruluşlarıdır. Derne-
ğin kelime anlamında da toplamak 
vardır. Dernekler gönüllülük esasına 
dayandıkları için hem dernek yöneti-
cileri hem de üyeleri özverili bir şe-
kilde dernek işlerinin yürütülmesini 
sağlamaktadırlar. Bizler de Konya’da 
yaşayan Malatyalılar olarak hemşe-
rilerimizle bir araya gelmek, kültürel 
değerlerimizi yaşatmak, ortak de-
ğerlerimizi konuşmak, sevgi ve say-
gı çerçevesinde birbirimize destek 
ve yardımcı olmak için bir derneğe 
ihtiyaç duyduk.

 Düğünde veya cenazede bir 
arada olmak, ihtiyaç sahiplerine 
maddi ve manevi destek olmak için 
birliktelik oluşturmaktayız. Büyükşe-
hirlerde dediğiniz gibi dernek sayıları 
çok fazla, hatta bir ilin birden fazla 

derneği kurulmuş durumda. İn-
sanlar, yabancı bir yere gittiklerinde 
öncelikle kendilerine yakın hissettik-
leri, benzer kültüre sahip insanları 
arayıp, onlarla iletişim kurmaktalar. 
Dernekler de bu insanları bir araya 
getirmenin en güzel ve kolay yön-
temi. Büyükşehirlerin kalabalığının 
ve iş yükünün arasında memleket 
özlemi çekenlerin kendilerini yaban-
cı hissetmemesi için dernekler öne 
çıkmaktadır.

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

Tabi ki aidiyet duygusunun 
oluşmasında insanın öncelikle bu-
lunduğu yerde birlik ve beraberlik 
içinde olması, toplumsal hayata 
uyum sağlaması ve sosyalleşmesi 
gerekir. Bunun için akrabalık bağla-
rı yeterli değildir. Birbiriyle kan bağı 
olmayan ama aynı veya benzer 
duygu, düşünce ve fikirleri paylaşan 
insanlar bir araya gelirler.  Örneğin 
hayvan hakları savunucularının bir-
birlerini tanımasına gerek yoktur. 
Ortak bir amaç etrafında birleşmeleri 
yeterlidir. Önemli olan kurulan gönül 
bağıdır.

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

Tabiki amaçlarımızdan biri de 
budur çocuklarımıza ve gençlerimi-
ze kendi kültürümüzü, gelenek ve 
göreneklerimizi aktarmaktır. Bunu 
da derneğimizin amaçları doğrultu-
sunda çeşitli programlarla ve gençlik 
projeleriyle sağlıyoruz ve sağlamaya 
da devam edeceğiz inşallah. Ayrıca 
şunu da belirtmek isterim Gençlik 
ve spor bakanlığı tarafından üniver-
site öğrencilerine yönelik hazırlamış 
olduğumuz bir projemiz destekle-
nerek bakanlıkla aramızda sözleşme 
imzalanmış olup önümüzdeki sü-
reçte bunun da tanıtımı yapılacaktır.

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

Başka bir şehire göç etmek zo-
runda kalan bir insan öncelikle gittiği 
yerde kendini yalnız hisseder.  Bu-
nun için kendine bir arkadaş ve bir 
dost arayışına girer. Birlikten güç do-
ğar düşüncesi ile insanlar bir arada 
olduklarında önce ben düşüncesin-
den uzaklaşıp, önce biz düşüncesine 
yönelirler. Böyle bir düşünce orta-
mında aslında bulunduğunuz yerin 
önemi yoktur. Her yer vatan toprağı, 
her yer sizin eviniz olur.

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

Bu durum göç ettiğiniz yere 
göre değişir. Küçük bir köyden 
kalkıp İstanbul’a göç ediyorsanız 
zaman ve mekan algınız değişmeye 
başlar. Her şehrin kendine özgü bir 
ritmi vardır. Bu ritme ayak uydur-
mak zaman alabilir. 

Bu ko-
nuyu yemek 
yeme alış-
kanlıklarınız-
dan tutun 
da gelenek-
lere ve on-
ların değişi-
mine kadar 
ele alabiliriz. 
Bu tür durumlarda göç eden insan-
lar bilmedikleri bir yere gelmenin ilk 
başta şaşkınlığını yaşıyorlar. Aynı 
dili konuşsanız bile, kontrolün eli-
nizde olmadığını hissedersiniz.  Her 
şeye yeni baştan başlamak, yeni bir 
çevre, yeni bir hayat ve alışkanlıklar. 
Bunların üstüne güvenlik kaygıları ve 
bunların getirdiği psikolojik sorunlar. 
Çok boyutlu olarak bakmamız gere-
ken önemli bir konu.

Dernek üyeleri dernekten güç 
alırlar mı?

Konya Malatyalılar Derneği 
olarak birbirimizle sürekli iletişim 
halindeyiz.  Hemşerilerimizin dü-
ğünlerinde, iş yeri açılışlarında, 
göreve atanmalarda, cenazelerde, 
kısaca acı tatlı her olayda birlik ve 
beraberliğimizi gösteriyoruz. Böyle-
ce hemşerilerimiz kendilerini yalnız 
hissetmiyorlar. Bu dayanışma ha-
reketinin üyelerimize güç verdiğini 
düşünüyorum.

Konya ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

Konya, hem tarihi ve doğal 
güzellikleriyle hem de gelişmiş 
ekonomisiyle Türkiye’nin önemli 
şehirlerinden bir tanesi.  Başta Hz.
Mevlana’nın manevi atmosferini 
hissedebileceğiniz, kültürel güzel-
likleriyle de sizi büyüleyen kadim 
bir şehir.  Konya’ya gelene kadar 
bu şehrin güzelliklerini bu derece 
tahmin edememiştim. Uzun yılların 
getirdiği dostluklar, alışkanlıklar da 
üstüne eklenince şehre bağımlı hale 
geliyorsunuz. Konya’da yaşamaktan 
ve burada dostluklar kurmaktan son 
derece memnunum.

 Ramazan ayında olmamız 
sebebiyle vermek istediğiniz me-
sajlar var ise o mesajlar nelerdir?

Öncelikle tüm İslam aleminin 
Ramazan ayını kutlayarak, sağlık, 
barış, huzur ve kardeşlik getirmesini 
diliyorum. Bir yılı aşkın süredir için-
de bulunduğumuz durumun getir-
miş olduğu sıkıntıların üzüntüsünü 
duymakla birlikte, millet olarak daya-
nışma içinde olduğumuzu görmek 
de bana mutluluk vermekte. Bu ay, 
rahmetin, bereketin, hoşgörünün, 
yardımlaşmanın, birlik ve beraberli-
ğin ayı.  Millet olarak bu değerlerimi-
ze sahip çıkarak, toplumsal barış ve 
huzura bu şekilde ulaşmalıyız.  

Son olarak ne söylemek ister-
siniz?

Malatya ve Konya arasında 
hemşerimiz Sadreddin Konevî ile 
Mevlâna arasındaki manevi ve derin 
bağdan dolayı farklı bir etkileşim bu-
lunmaktadır. Bu yüzden kendimizi 
gurbette gibi hiçbir zaman hisset-
medik.

Gönül bağımız sağlam
Konmader Başkanı Recep Özgül: Malatya ve Konya arasında, hemşerimiz Sadreddin Konevî ile Mevlâna arasındaki manevi ve 

derin bağdan dolayı farklı bir etkileşim bulunmaktadır. Bu yüzden kendimizi gurbette gibi hiçbir zaman hissetmedik

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Recep Özgül



İttifak Holding Konyaspor, li-
gin 35.haftasında bugün Hes Kablo 
Kayserispor’u konuk edecek. İlhan 
Palut’un göreve gelmesinden sonra 
çıkışa geçen Konyaspor, ateş hattın-
dan yukarılara doğru tırmanmayı da 
başardı. 

Öte yandan geçen hafta dep-
lasmanda karşılaştığı Sivasspor’a 
mağlup olarak 4 maçlık yenilmezlik 
serisi sona eren Konyaspor, Kayse-
rispor karşısında kazanarak moral 
bulmak istiyor. Ligde kalma savaşı 
veren Kayserispor ise Konya dep-
lasmanında kazarak sürprize imza 
atmak istiyor.

 Medaş Konya Büyükşehir Stad-
yumu’nda saat 16.00’da oynanacak 
karşılaşmayı hakem Ali Şansalan 
yönetecek. Şansalan’ın yardımcılık-

larını Kamil Çetin ve Candaş Elbil 
yaparken, karşılaşmanın dördüncü 
hakemliğini ise Bırak Pakkan yapa-
cak.

SON 10 MAÇTA 
KONYASPOR ÜSTÜN

Spor Toto Süper Lig’in 35.haf-
tasında Kayserispor’U ağırlayacak 
olan Konyaspor, son 10 karşılaş-
mada rakibine üstünlük kurdu. Söz 
konusu 10 maçta Yeşil-Beyazlılar, 
rakibini 5 kez mağlup ederken, 4 kez 
ise mağlup oldu. 1 karşılaşmada ise 
ekipler sahadan beraberlikle ayrıldı. 
Anadolu Kartalı, bu maçlarda Kayse-
rispor ağlarına 13 gol bırakırken, ka-
lesinde ise 11 gole engel olamadı. 
Ligin ilk yarısında Kayserispor’un ev 
sahipliğinde oynanan karşılaşmada 
ise Konyaspor rakibini Marko Jevto-

vic’in 90+8’de attığı golle 2-1 mağ-
lup etmeyi başardı. 

KAYSERİ 5 MAÇTIR 
KAZANAMIYOR

İttifak Holding Konyaspor’Un 
bugünkü rakibi Hes Kablo Kayse-
rispor, ligde 5 maçtır kazanamıyor. 
BU sezon istikrarsız bir performans 
sergileyen ve ligde kalma mücade-
lesi veren sarı-kırmızılı ekip, Kon-
yaspor karşısında kazanarak nefes 
almanın hesaplarını yapıyor. Geride 
kalan 34 hafta sonunda 33 puanla 
18.sırada yer alan Kayserispor ligde 
son 5 müsabakada 3 mağlubiyet ve 
2 beraberlik aldı. Söz konusu karşı-
laşmalarda kalesinde 9 gol gören 
Kayseri ekibi, rakip filelere ise 2 gol 
bırakabildi. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un konuğu Kayserispor
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 35.haftasında bugün sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. 4 maçlık 
yenilmezlik serisi Sivasspor karşısında sona eren Anadolu Kartalı, yeni bir seriş peşinde. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor 
ile kritik bir maça çıkacak olan Yeşil-Beyazlıların mücadelesi saat 16.00’da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek

Konyaspor’un maçını
Şansalan yönetecek

Uğur Demirok,
Konyaspor’a rakip 

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün 
oynanacak maçları yönetecek hakemler belli 
oldu. Temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
Kayserispor’u ağırlayacağı karşılaşmada hakem 
Ali Şansalan düdük çalarken, bugün 4 karşılaş-
ma oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonun-
dan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları 
yönetecek hakemler şöyle:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo 
Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 
Ümit Öztürk

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Ri-
zespor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halis Öz-
kahya n SPOR SERVİSİ

Hes Kablo Kayserispor’un futbolcusu Uğur 
Demirok, Konyaspor’a rakip olmaya hazırlanı-
yor. 2,5 sezon Konyaspor’da forma giyen Uğur 
Demirok, devre arasında takımdan ayrılarak 
Kayserispor ile anlaşmaya varmıştı. Özellikle 
geçen sezon Konyaspor’un ligde kalma müca-
delesi verdiği dönemde performansıyla ve mü-
cadelesiyle Konyasporlu taraftarların gönlünü 
kazanan Uğur Demirok, Kayserispor formasıyla 
Konyaspor’a rakip olacak. Sezonun ilk yarısında 
Yeşil-Beyazlı forma altında 5 gol kaydeden de-
neyimli savunmacı, Kayseri ekibinde de şu ana 
kadar oynadığı karşılaşmalarda 2 gol attı.
n SPOR SERVİSİ

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