
Genç doktordan  
kitaplı vefa 

Kumar oynatılan 
işyerlerine baskın

Doktorluk mesleğinin yanı sıra 
yazarlık konusunda da büyük 
bir başarı kaydeden genç Dok-
tor Tufan Soydabaş, kaleme 
aldığı ‘İmparatorun Mektubu’ 
isimli son eserini bir süre önce 
görevi başında iken kovid-19 
nedeniyle hayatını kaybeden 
meslektaşı Dr. Ayhan Dağlı’ya 
atfetti. n HABERİ SAYFA 3'TE

Konya polisi tarafından kısıtla-
ma saatlerinde yapılan dene-
timlerde yine bilindik manzara-
larla karşılaşıldı. Denetimlerde 
kapalı olması gereken bazı 
işyerlerinin açık olduğu ve 
kumar oynatıldığı belirlendi. 
n HABERİ SAYFA 6'DA

Ney, sabretmeyi öğretir

Çeltik, Yunak, Tuzlukçu 
ve Akşehir ilçelerini 
ziyaret eden Konya 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 

Altay, “İlçelerimizin 
komple kalkınması için 
önemli projeleri hayata 
geçiriyoruz” ifadelerini 

kullandı

KOSKİ ÖNEMLİ 
ÇALIŞMA YAPACAK

“Özellikle KOSKİ’miz ilçeleri-
mizde çok önemli yatırımlara 
imza atacak” diyen Altay, “Ka-
nalizasyon eksiklerimizi, içme 
suyu problemlerimizi çözmek 
için ciddi bir yatırım yapıyoruz. 
Ayrıca ilçelerimizin alt yapı ek-
sikleri olan yollarla ilgili konuları 
paylaştık. Pazar yerleri inşa edi-
yor, kamulaştırma çalışmaları 
yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
 n HABERİ SAYFA 3’TE

ÖNEMLİ PROJELER 
HAYATA GEÇİYOR

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Çeltik, Yunak, Tuzlukçu ve 
Akşehir ilçelerini ziyaret ede-
rek, ilçe belediye başkanları 
ve AK Parti İlçe Başkanlarıyla 
bir araya geldi. Ziyaretlerde 
2021 yılı yatırım programlarını 
değerlendirdiklerini belirten 
Başkan Altay, “İlçelerimizin 
kalkınması için önemli proje-
leri hayata geçiriyoruz” dedi.

Tarım-ÜFE 20 ayın 
zirvesine yükseldi

Toplanan inek
sütü miktarı azaldı

Enflasyon için bir olumsuz haber de tarım ürünle-
rinden geldi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 

(Tarım-ÜFE), yıllık yüzde 22,06 artışla son 20 ayın 
zirvesine yükseldi. Yıllık en fazla artış lifli bitkilerde, 
aylık ise turunçgillerde oldu. n HABERİ SAYFA 4’TE

Ticari süt işletmelerince Şubat ayında 780 bin 524 ton 
inek sütü toplandı. Şubat ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,5 azal-
dı. Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4,3 arttı. n HABERİ SAYFA 4’TE
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KONYA’DAN ÖVGÜYLE 
SÖZ EDİYORLAR

HZ. PİR’İN EDEBİNİ
İYİ ANLAMAK LAZIM

İYİLİK VE DOĞRULUK 
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

HELAL-HARAM 
HASSASİYETİ

‘YEREL KALMANIN 
ONURUNU YAŞADIM’

SEÇER, YÜZLERCE 
HAFIZ YETİŞTİRDİ

AHLAK OLMADAN 
SİYASET ANLAMSIZ

Konya’da yaşayan Kahramanmaraşlılar memleket 
özlemini Konya Kahramanmaraş ve ilçeleri Kültür 

Dayanışma Derneği çatısı altında gideriyor. Kültürle-
rini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan Maraşlılar, 

Konya’dan da övgüyle söz ediyor.
n KONYA İLE YOĞRULANLAR 16’DA

Konya’nın yetiştirdiği 
önemli isimlerden 

olan Merhum 
Hafız Kadir Seçer, 

geçtiğimiz yılın Aralık 
ayında hayatını kay-
betti. Yüzlerce hafız 
yetiştiren Merhum 

Seçer, aynı zamanda 
yardımsever kimliğiy-

le de biliniyordu. 
n KORONAVİRÜSTEN 

VEFAT EDEN 
DEĞERLERİMİZ 2’DE

 “Hz. Mevlânâ ile Ana-
dolu insanının arasına 

engel koyan düşünce ve 
iddia sahipleri bulun-
duğu için bu noktalara 
değinme mecburiyeti 
duymaktayız” diyen 

Adnan Karaismailoğlu, 
Mevlânâ’nın bu tartış-
malarda anılmasının 

üzücü olduğunu söyledi. 
n MEVLANA 

AŞIKLARI 9’DA

Müslüman’ın hayatının her alanında gözettiği en te-
mel ilke helal ve haram çizgisidir. İslam bu konuda 
nasıl hüküm koyduysa, Müslüman için geçerli olan 
da odur. Helal-haram konusunda önemli bilgiler.

n İLMİHAL SAYFASI 13’TE 

AGD, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da iyinin, doğ-
runun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması 

için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şube Başkanı Cey-
lani Kılıç, dernek faaliyetlerini Yenigün’e değerlendirdi.  

n KONYA STK’LARI 10’DA

M. Enes Kala, “Ahlâkı 
ve siyaseti birbirinden 
ayırmamak gerektiğini 
düşünüyorum. Ahlâk, 
mutlu olma, siyaset 

mutlu kılma sanatıdır. 
Ahlâk olmadan siya-
set anlamsız, siyaset 
olmadan ahlâk ise 
güçsüzdür” dedi. 

n GURBETTEN 
KONYA’YA 

BAKANLAR 7’DE 

“Anadolu’da olmanın 
en büyük avantajı doğal 
olmanızdır ve yerelden 
evrensele giden yolun 

basamaklarını birer birer 
geçmenin heyecanını 

yaşarsınız” diyen Tahir 
Sakman, yerel kalmanın 
onurunu hep üzerinde 
bir nişan gibi taşıdığını 

söyledi. n KONYALI 
ŞAİR, SÖZ YAZARI, 
BESTEKARLAR 8’DE 

RAMAZAN'DA YENİGÜN İlçeler de kalkınacak İlçeler de kalkınacak 

Gönlüne düşen tasavvuf 
ateşiyle 40 yıldır ney üfleyen 
Ali Erol, icrasının yanında 
sazlıklarda yetişen kamışları 
da çeyrek asırdır maharet ve 
ince işçilikle ilahi aşkın sesine 
dönüştürüyor. 
Neyle uğraşanların daha ılımlı 
bir ruh yapısına sahip olduğuna 
değinen Erol, "Neyle uğraşan, 
kırmızı ışıkta geçmez, aceleci 
olmaz. Ney insana sabretmeyi 
öğretir." diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE



Pandemi döneminde hayatını 
kaybeden Konya’nın önemli değer-
lerinden biri de Hafız Kadir Seçer 
Hoca. Merhum Kadir Seçer Hoca, 
Ilgın’da 1944 yılında dünyaya geldi. 
Küçük yaşlarda başladığı Kur’an-ı 
Kerim sevdasını, 7 yaşında 3 kez ha-
tim ederek, 9 yaşında ise hafız olarak 
taçlandırdı. Köyde okul olmadığı için 
okula gidemeyen merhum Seçer, 
hafızlık eğitimi aldığı hocasından 
Arapça, Türkçe, Osmanlıca ve Mate-
matik dersleri de aldı. Hafızlık hocası 
Akşehir’e müftü olunca, onunla bir-
likte Akşehir’e gitti. 16 yaşındayken 
dışarıdan ilkokulu bitirme imtihanına 
girerek imtihanı kazandı. Bunların 
yanında Merhum Seçer, Akşehir’de 
bir camide Ramazan mukabelesi 
okudu, teravih namazı kıldırdı. As-
kerden sonra Akşehir’de Gözpınarı 
Köyü’ne imam olarak gitti. Yaklaşık 
3 yıl burada imamlık yaptıktan son-
ra, Atlantı’da da 2 yıl imamlık yaptı. 

YÜZLERCE HAFIZ YETİŞTİRDİ
Merhum Seçer, daha sonra 

Ilgın Müftüsünün isteği üzerine 
Merkez Çukur Camiinde 8 ay imam-
lık ve müezzinlik yaptı. 1971 yılında 
Ankara’da Kur’an Kursu Öğreticilik 
sınavına girerek kazandı.  Isparta’nın 
Sütçüler ilçesine Kur’an Kursu Öğ-
retmeni olarak tayin edildi. Merhum 
Seçer birkaç yerde de imamlık yap-
tıktan sonra Konya’ya tayinini istedi. 
Konya’da Gül Camiine imam olarak 
atanan merhum Seçer, kendisinin 
müftülüğe müracaatı üzerine imam-
lık yaparken aynı anda da Kur’an 
Kursu Öğreticiliği görevini beraber 
yürüttü. 

Merhum Seçer 12 yıl boyunca 
hem imamlık hem Kur’an Kursu öğ-
reticiliği yaparak yüzlerce hafız yetiş-
tirdi. Merhum Seçer burada yaptığı 
çalışmalarla burada yüzlerce hafız 
yetiştirdi. Maddi durumu iyi olan 
cemaati biraraya getirmeyi başaran 
merhum Seçer, İlahiyat ve Eğitim 
Fakültesi öğrencilerine yardımlar 
yapılmasını ve burslar verilmesini 
sağladı. 

Böylece Dost Eli Derneği’nin 
temeli de burada atılmış oldu. Araş-
tırmacı-Yazar Salih Sedat Ersöz, 
merhum Seçer’i kaleme aldı. İşte 
Ersöz’ün Seçer’le ilgili anlattıkları;  

9 YAŞINDA HAFIZ OLDU 
Kadir Seçer hocamız 1944 yılın-

da Ilgın ilçesi Sadık köyde dünyaya 
geldi. Köyde okul olmadığı için 7 
yaşında Kur’an-ı Kerim’i 3 defa hat-
metti. 6 ay talim tecvid gördükten 
sonra hafızlığa başladı ve 9 yaşında 
hafız oldu.

Köyde okul yoktu. Onun için 
okula gidemedi ama hocasından 
hafızlığı yanında Arapça, Türkçe, 
Osmanlıca, Matematik dersleri aldı.  
Hafızlık hocası 1957 yılında Ilgın’a 
vaiz oldu. 

Sonra da müftülük imtihanını 
kazanarak Akşehir’e müftü olunca 
hocasıyla birlikte Akşehir’e gitti. Ak-
şehir’de 16 yaşında iken dışardan 
ilkokulu bitirme imtihanına girdi. İm-
tihanı kazanarak 16 yaşında ilkokul 
diploması aldı. Aynı anda Akşehir’de 
bir camide Ramazan mukabelesi 
okudu ve teravih namazı kıldırdı. 

Daha sonra hocası kendi kö-
yüne imam olarak gönderilmesini 
sağladı. 2 yıla yakın kendi köyünde 
imamlık yaptıktan sonra tekrar Ak-
şehir’e dönerek 2 yıl boyunca imam-
lık yaptı.  1964 yılında askere gitti. 

BİRÇOK YERDE GÖREV YAPTI 

2 yıl yaptığı askerliği tamamla-
dıktan sonra Akşehir’in Gözpınarı 
köyüne imam olarak gitti. 3 yıl bu 
köyde imamlık yaptı. Sonra Kadın-
hanı Atlantı kasabasında 2 yıl imam-
lık yaptı. 

Daha sonra Ilgın Müftüsünün 
isteği üzerine Merkez Çukur Ca-
miinde 8 ay imamlık ve müezzinlik 

yaptı. 1971 yılında Ankara’da Kur’an 
Kursu Öğreticilik sınavına girerek 
kazandı.  Isparta’nın Sütçüler ilçesi-
ne Kur’an Kursu Öğretmeni olarak 
tayin edildi. Burada 3 yıl görev yap-
tıktan sonra İzmir Bornova’ya tayin 
edildi. Burada da 6 yıl görev yaptı. 

Burada görev yaparken imamlık sı-
navına girdi ve kazandı. 

KONYA’YA GELDİ, 
HAFIZ YETİŞTİRDİ 

Konya’ya tayinini istedi. Kon-
ya’da Gül Camiine imam olarak 
atandı. Kendisinin müftülüğe mü-
racaatı üzerine imamlık yaparken 
aynı anda da Kur’an Kursu Öğreti-

ciliği görevini beraber yürüttü. 12 yıl 
boyunca hem imamlık hem Kur’an 
Kursu öğreticiliği yaptı. Yüzlerce ha-
fız yetiştirdi. 

Burada görev yaparken zengin 
olan cemaatini harekete geçirerek 
İlahiyat ve Eğitim Fakültesi öğrenci-
lerine yardımlar yapılmasını ve burs-
lar verilmesini sağladı. Daha sonra 
kurulan ve kendisinin de yıllarca 
hizmet ettiği yardım derneği olan 
Dost Eli Derneği’nin mayası burada 
atılmış oldu.   

Mesleğinde toplam 32 yıl görev 
yaptıktan sonra 15 Eylül 1993 yılında 
emekli oldu. Emekliliğinden sonra 
da boş durmadı. Dost Eli Derneğin-
de fahri olarak hizmet etti ve mahalle 
camiinde 18 yıl mukabele okudu. 
Rahatsızlıkları nedeniyle evine ka-
panmak zorunda kalan Kadir Seçer 
hocamız evinde de Kur’an okumaya 
ve her ay en az bir bazen birden fazla 

hatim inmeye devam etti. 
EVLATLARINIZI 

HAFIZ OLARAK YETİŞTİRİN 
Kadir Seçer hocamızı dinleye-

lim: “Bizim en büyük liderimiz, ön-
derimiz Hz. Peygamber Efendimiz 
buyurmuşlar ki: ‘Sizin en hayırlınız 
Kur’an’ı öğrenen ve öğretenleriniz-
dir.’ 

Cenab-ı Allah bana lütfetti. Ha-
fızlığı yaptım ve bütün gücümle hafız 
yetiştirmek için çalıştım elhamdülil-
lah. Yüzlerce talebem var. İçlerinde 
generalliğe kadar yükselenler var. 
Bana ayaklı Kur’an-ı Kerim diyenler 
oldu. Ben Allah’a; ‘Ya Rabbi bana 
hafızlığı lütfettin. Hafızamdan bunu 
sildirme. Ben dünyalık olan her 
şeyi unutayım da son nefesime ka-
dar Kur’an’ı bana unutturma’ diye 
dua ediyorum. Çok mutluyum ve 
mesudum elhamdülillah. Herkesin 
evlatlarını hafız olarak yetiştirmeleri-
ni istiyorum. Cenab-ı Hak, Cennet-i 
âlâsında yaşamayı bizlere nasip et-
sin İnşallah.”    

‘DERNEK BABAMIN 
SAYESİNDE KURULDU’

Dost Eli Derneği Başkanı oğlu 
Mehmet Seçer babası ile ilgili şunları 
söyledi:

“Merhum babam ömrünü tam 
manasıyla Kur’an’a adamıştı. Yüzler-
ce hafız yetiştirdi. Ayrıca öğrencilere 
burslar temin ederek onlara öğren-
cilikleri boyunca yardım sağladı. Çok 
iyi bir baba, müşfik bir aile reisiydi. 
Dost Eli Derneği’nin mayasını o attı. 

Dernek onun yardım ve des-
tekleri sayesinde kuruldu. Biz yar-
dımlaşmayı, infakı ondan öğrendik. 
İyiliklerine ve samimiyetine şahidiz. 
Rabbimden cennette beraber olma-
yı niyaz ediyorum.”

‘MEKANI CENNET OLSUN’
Kadir Seçer hocamız 7 Aralık 

2020’de kovid-19’a yakalandı. 3 gün 
evde tedavi gördü. Rahatsızlığı artın-
ca Meram Eğitim Araştırma Hasta-
nesine kaldırıldı. 10 gün hastanede 
tedavi gördü. Sonra taburcu olarak 
eve geldi. Evinde bir hafta daha ya-
şadıktan sonra 21 Aralık 2020 tari-
hinde vefat etti. Rabbim hizmetlerini 
kabul eylesin. Rahmetiyle muamele 
etsin. Şehitler sınıfına dahil eylesin. 
Mekanı cennet olsun.

Yüzlerce hafız yetiştirdi
Konya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden olan Merhum Hafız Kadir Seçer, geçtiğimiz yılın Aralık ayında hayatını kaybetti. Yüzlerce hafız yetiştiren Merhum 

Seçer, aynı zamanda yardımsever kimliğiyle de biliniyordu. Merhum Seçer bu kapsamda Dost Eli Derneği’nin de kurulmasında büyük rol oynadı 

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

 Dost Eli Derneği’nin 
kurulmasında büyük katkıları oldu. 

““

Askerden sonra Akşehir’de Gözpınarı Köyü’nde imamlığa başladı. Ilgın Müftüsünün isteği üzerine Merkez Çukur Camiinde 8 ay imamlık ve müezzinlik yaptı.

Merhum Seçer, yurtiçinde ve yurtdışında önemli faaliyetler gösteren Dost Eli Derneği’nin kurulmasına büyük katkılar sağladı. 

Merhum Hafız Kadir Seçer. Merhum Kadir Seçer’in oğlu Mehmet Seçer.

Hafızlığa büyük önem veren Merhum Kadir Seçer, birçok hafız yetiştirdi. 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:42 06:08 12:55 16:36 19:32 20:53
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  7 °C 21°C

Karaman            8 °C 21°C 

Aksaray              5 °C      20°C

Ankara               7 °C        19°C Hicrî: 5 Ramazan 1442 -  Rûmî: 4 Nisan 1437

Ramazan ayı tüm bereketiyle de-
vam ediyor.

Allah tuttuğumuz oruçları kabul et-
sin…

Amin…
Malum, Ramazan ayı girmeden 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan uygulanacak kısıtlamaları açıkladı.

Yasak saati de 21:00’de 19:00’a 
alındı.

Kamu çalışanlarının mesaisi 
16:00’da sona eriyor. Burada problem 
yok ama özel sektör çalışanları yasağa 
takılabiliyor.

Devletimizin açıkladığı bu kısıtlama-
lar bizim sağlığımız içindir.

En başından bunu ifade edeyim.
Lütfen kurallara uyalım.
Maske mesafe temizlik…
Bir de kısıtlamalar…
Uyalım…
Dün 19:00’a takılmışız. Maalesef…
Gazeteciyiz…
Yasağımız yok ama yine de devle-

timizin belirlediği saatlere uymak için 
çaba gösteriyoruz.

Saat 19:00’da yasak saati geldiği 
için 19:05’te araçları durdurmaya baş-
ladılar.

Emniyet güçlerimiz diyorum.

Eyvallah, onlar da bizim için çalışı-
yorlar.

Kolaylıklar diliyorum.,
De…
Suistimaller olduğu için biz de ba-

zen mağduriyet yaşıyoruz.
Önceki günlerdeki kontrolde, sarı 

basın kartının eskisi ile yenisini ayırt ede-
meyen görevli arkadaşlar…

Aslında onlar da haklı…
Neden mi?
Özellikle yasaklara takılmamak adı-

na suiistimaller çoğaldı.
Hangisi sahte hangisi gerçek belli 

değil.
Yani…
Basın ile uzaktan yakından alakası 

olmayan insanlar sahte kart bastırıp kı-
sıtlamadan kurtulmaya çalışıyor.

Sadece bu mu?
Bir de sahre üretici belgesi alan-

lar…
Kardeşim bu vebaldir yahu…
Vebal…
Güvenlik görevlilerimiz bu konuda 

bilgilendirilmelidir. Hangisi sahte, han-
gisi gerçek?

İlgili kurumlar da bir düzenleme ya 
da bilgilendirme yaparsa karışıklığı önle-
miş oluruz.

Örnek mi?
Bunlar gerçek mi?
Merak ediyorum…

***
Dilencilere çözüm 

bulun!
Ramazan ayında 

önemli bir diğer konu ise 
dilenciler…

Emniyet güçlerimiz 
bu konuda da bir çalışma 
yaparsa…

Çok memnun olacağız.
Özellikle bankamatiklerin önlerine 

kamp kuran dilenciler neredeyse tehdit 
ediyorlar.

Lütfen bir çözüm…
Market önleri…
Ekmek almaya gidemez oldu…
Çoluk çocuğumuz…
Duyurulur…
Ramazan ayı tüm bereketiyle de-

vam ediyor.
Allah tuttuğumuz oruçları kabul 

etsin…
Amin…
Malum, Ramazan ayı girmeden 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan uygula-
nacak kısıtlamaları açık-
ladı.

Yasak saati de 
21:00’de 19:00’a alındı.

Kamu çalışanlarının 
mesaisi 16:00’da sona 
eriyor. Burada problem 
yok ama özel sektör ça-
lışanları yasağa takılabi-
liyor.

Devletimizin açıkladığı 
bu kısıtlamalar bizim sağlığımız içindir.

En başından bunu ifade edeyim.
Lütfen kurallara uyalım.
Maske mesafe temizlik…
Bir de kısıtlamalar…
Uyalım…
Dün 19:00’a takılmışız. Maalesef…
Gazeteciyiz…
Yasağımız yok ama yine de devle-

timizin belirlediği saatlere uymak için 
çaba gösteriyoruz.

Saat 19:00’da yasak saati geldiği 
için 19:05’te araçları durdurmaya baş-
ladılar.

Emniyet güçlerimiz diyorum.
Eyvallah, onlar da bizim için çalışı-

yorlar.
Kolaylıklar diliyorum.,

De…
Suistimaller olduğu için biz de ba-

zen mağduriyet yaşıyoruz.
Önceki günlerdeki kontrolde, sarı 

basın kartının eskisi ile yenisini ayırt ede-
meyen görevli arkadaşlar…

Aslında onlar da haklı…
Neden mi?
Özellikle yasaklara takılmamak adı-

na suiistimaller çoğaldı.
Hangisi sahte hangisi gerçek belli 

değil.
Yani…
Basın ile uzaktan yakından alakası 

olmayan insanlar sahte kart bastırıp kı-
sıtlamadan kurtulmaya çalışıyor.

Sadece bu mu?
Bir de sahre üretici belgesi alan-

lar…
Kardeşim bu vebaldir yahu…
Vebal…
Güvenlik görevlilerimiz bu konuda 

bilgilendirilmelidir. Hangisi sahte, han-
gisi gerçek?

İlgili kurumlar da bir düzenleme ya 
da bilgilendirme yaparsa karışıklığı önle-

miş oluruz.
Örnek mi?

Bunlar gerçek mi?
Merak ediyorum…

***
Dilencilere çözüm bulun!
Ramazan ayında önemli bir diğer 

konu ise dilenciler…
Emniyet güçlerimiz bu konuda da 

bir çalışma yaparsa…
Çok memnun olacağız.
Özellikle bankamatiklerin önlerine 

kamp kuran dilenciler neredeyse tehdit 
ediyorlar.

Lütfen bir çözüm…
Market önleri…
Ekmek almaya gidemez oldu…
Çoluk çocuğumuz…
Duyurulur…

SAHTE BELGELERE DIKKAT!

Bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, 
bu alanda yetişmiş insan kaynağını 
artırmayı ve millî projeleri güçlen-
dirmeyi hedefleyen Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 
bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleşecek.  35 kate-
goride 39 bin 684 takımın başvur-
duğu TEKNOFEST 2021'e Selçuk 
Üniversitesinden 468 yarışmacı 142 
takımla katılıyor. 

Dünyanın en büyük havacılık, 
uzay ve teknoloji festivali TEKNO-
FEST’in heyecanı, bu yıl 21-26 Eylül 
tarihleri arasında İstanbul’da yaşa-
nacak. Etkinliğin en büyük hedef-
lerinden biri, toplumun tamamında 
teknoloji ve bilim konusunda farkın-
dalık oluşturmak. 

TEKNOFEST kapsamındaki ya-
rışmalara İstanbul, 13 bin 819 ta-
kım ile en çok başvuru yapan il oldu. 
Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’e ev sa-
hipliği yapan Gaziantep 6 bin 980 
takım ile ikinci olurken, üçüncü ise 
3 bin 153 takım ile Mersin oldu. An-
kara, Adana, İzmir, Samsun, Sakar-
ya, Bursa ve Konya en çok başvuru 
yapan ilk 10 şehir arasında yer aldı. 

SELÇUK ÜNIVERSITESINDEN 
142 TAKIM KATILIYOR

Roketten otonom sistemlere, ta-
rımdan su altı sistemlerine teknolo-
jinin her alanında düzenlenen yarış-
malara 2020’den farklı olarak Karma 
Sürü Simülasyon, İletişim Teknolo-
jileri, Sağlıkta Yapay Zekâ, Turizm 
Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup 
Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsan-
sız Kara Aracı, Sanayide Dijital Tek-
nolojiler Yarışmaları ilk kez düzenle-
niyor. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji 
yarışmalarında yine ilkokul seviye-

sinden ortaokul, lise, üniversite, li-
sansüstü ve mezun seviyesine kadar 
nitelikli binlerce gencimiz hayalle-
rinin peşinden koşacak. Bu büyük 
organizasyonun paydaşlarından biri 
olan Selçuk Üniversitesinden bu yıl 
468 yarışmacı 142 takımla katılıyor. 

‘TEKNOFEST’E OLAN ILGI, 
HER GEÇEN YIL ARTIYOR’

Selçuk Üniversitesi Sivil Hava-
cılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. 
İsmail Sarıtaş, yerli ve millî teknolo-
ji hamlesine önemli katkılar sunan 
TEKNOFEST’e olan ilginin ve ka-

tegori sayısının her geçen yıl biraz 
daha arttığını söyledi ve “TEKNO-
FEST’in ülkemize sağladığı katma 
değer elbette tartışılmaz. Festivale; 
ilk ve ortaöğretimin de dâhil edilme-
siyle küçük yaştan itibaren öğrencile-
rin bilimi sevmesine, yeni bir şeyler 
üretebilme becerisi kazanmasına 
imkân tanınıyor. Tüm bunların ya-
nında üniversitelerdeki mühendislik 
bölümlerinin daha fazla tercih edil-
mesine de vesile oldu. Selçuk Üni-
versitesi olarak TEKNOFEST’in 2022 
yılında Konya’da gerçekleştirilmesini 
çok istiyoruz. Konya’da yapılması hâ-
linde Selçuk Üniversitesi ailesi olarak 
ev sahipliği yapmaktan mutluluk 
duyacağız. TEKNOFEST’te yarışa-
cak olan öğrencilerimize, danışman 
hocalarımıza desteklerinden dolayı 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Metin Aksoy’a, T3 Vakfının 
yöneticilerine, yerli ve millî teknoloji 
hamlesi çerçevesinde ülkemizin ge-
leceğine yön veren politikalar üret-
me gayesiyle TEKNOFEST’e destek 
veren Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edi-
yorum” dedi. n HABER MERKEZİ

Genç doktordan 
arkadaşa kitaplı vefa

Öğretmenlerden ‘bayat 
ekmekleri atmıyoruz’ projesi

Doktorluk mesleğinin yanı sıra 
yazarlık konusunda da büyük bir 
başarı kaydeden genç Doktor Tu-
fan Soydabaş, kaleme aldığı ‘İmpa-
ratorun Mektubu’ isimli son eserini 
bir süre önce görevi başında iken 
kovid-19 nedeniyle hayatını kay-
beden meslektaşı Dr. Ayhan Dağ-
lı’ya atfetti. 

Meram İlçesi 44 Nolu Aile Sağ-
lık Merkezi’nde görev yapan Aile 
Hekimi Dr. Tufan Soydabaş, “Ben 
Aile Sağlığı Merkezinde halen Aile 
hekimi olarak görev yapmaktayım. 
Aynı zamanda Konahed ( Konya 
Aile Hekimlerin Derneği) nin yö-
netim kurulundayım.  Daha önce 
2011-2012 yıllarında yayınlanmış 
iki kitabım var. Romanı öncelikle 
Covid den kaybettiğim arkadaşım 
Dr. Ayhan Dağlı’ ya atfettim. 

Romanda bir arkeoloğun 2000 
sene öncesinde, çalıştığı kendi sit 
alanında ki, medeniyete,  yaptığı 
astral bir seyahat yaparak şahit 
olması ve o medeniyette aristok-
rat ve phlepler- köleler arasında 

yaşanan iktidar kavgaları ve aynı 
zamanda aristokratların kendi ara-
larında geçen sürtüşmelerin ro-
man akisi ile anlatılması. Romanın 
genel teması bu. 

Daha öncede kaleme aldığım 
iki eserim daha var. Bu eserimi 
de mesleğimden kalan zamanları 
değerlendirerek tamamladım. Son 
bir yıl içerisinde özellikle COVİD 
nedeniyle biz hekimler çok zor 
günler yaşadık. Tüm bu sıkıntı-
lara rağmen fırsat bulduğum her 
anı değerlendirerek çalışmamı ta-
mamlamayı çok arzu ediyordum. 
Zor da olsa bunu başardım.

Son çalışmamı ise uzun yıllar 
birlikte görev yaptığım, COVİD 
olan vatandaşlarımıza derman 
olmak için büyük çaba harcayan 
ancak kendisi COVİD denen ille-
te yakalanarak aramızdan ayrılan 
meslektaşım Dr. Ayhan Dağlı’ya 
atfettim.  Bu vesile ile kendisini bir 
kez daha rahmet ve dua ile anar-
ken tüm sevenlerine sabırlar dile-
rim” dedi. n HABER MERKEZİ

Çeltik, Yunak, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerini ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, “İlçelerimizin komple kalkınması için önemli projeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı

İlçelerin kalkınması için
önemli projeler geliyor

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik, Yu-
nak, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerini 
ziyaret ederek, ilçe belediye başkan-
ları ve AK Parti İlçe Başkanlarıyla 
bir araya geldi. Ziyaretlerde 2021 
yılı yatırım programlarını değerlen-
dirdiklerini belirten Başkan Altay, 
“Konya, birlikte huzur içerisinde ve 
güçlü bir şekilde bu süreci yürü-
tüyor. İlçelerimizin kalkınması için 
önemli projeleri hayata geçiriyoruz.” 
dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik, Yu-
nak, Tuzlukçu ve Akşehir ilçelerini 
ziyaret etti. 

Başkan Altay, ilçe ziyaretleri 
kapsamında ilk olarak AK Parti Kon-
ya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf 
Kahraman ile birlikte Çeltik Beledi-
yesi’ni ziyaret ederek Çeltik Belediye 
Başkanı Ali Meşe ve AK Parti Çeltik 
İlçe Başkanı Hacı Zuhal ile bir ara-
ya geldi. Daha sonra Yunak ilçesine 
geçerek Yunak Belediye Başkanı Ali 

Konak ve AK Parti Yunak İlçe Baş-
kanı Cahit Şekeroğlu ile görüşen 
Başkan Altay, göreve yeni seçilen 
Başkan Konak’a görevinde başa-
rılar diledi. Ardından Tuzlukçu’da 
AK Parti İlçe Teşkilatı’nda İlçe Baş-
kanı Mevlüt Turpçu ve partililerle 
buluşan Başkan Altay, son olarak 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Ak-
kaya’yı ziyaret etti. AK Parti Akşehir 

İlçe Başkanı Abdurrahman Çarda-
koğlu’nun da bulunduğu ziyaretin 
ardından Başkan Altay, Akşehir’de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı des-
teğiyle restorasyonu tamamlanan 
Rüştü Bey İş Hanı’nda incelemeler-
de bulundu. 

KONYA HUZUR IÇINDE 
SÜRECI YÜRÜTÜYOR 

Yaptığı ziyaretlerde beledi-

ye başkanları ve ilçe başkanlarıyla 
2021 yılı yatırım programlarını de-
ğerlendirdiklerini ifade eden Başkan 
Altay, “Özellikle KOSKİ’miz ilçeleri-
mizde çok önemli yatırımlara imza 
atacak. Kanalizasyon eksiklerimizi, 
içme suyu problemlerimizi çözmek 
için ciddi bir yatırım yapıyoruz. Ayrı-
ca ilçelerimizin alt yapı eksikleri olan 
yollarla ilgili konuları paylaştık. Pa-
zar yerleri inşa ediyor, kamulaştırma 
çalışmaları yapıyoruz. 

İlçe belediye başkanlarımıza te-
şekkür ediyorum. Konya, hakikaten 
birlikte huzur içerisinde ve güçlü 
bir şekilde bu süreci yürütüyor. İl-
çelerimizin kalkınması için önemli 
projeleri hayata geçiriyoruz. Hayırlı 
olsun.” diye konuştu. Akşehir Bele-
diye Başkanı Salih Akkaya, Yunak 
Belediye Başkanı Ali Konak, Çeltik 
Belediye Başkanı Ali Meşe ve AK 
Parti Tuzlukçu İlçe Başkanı Mevlüt 
Turpçu da kendilerine her zaman 
destek olan Başkan Altay’a teşekkür 
etti.n HABER MERKEZİ

Kulu ilçesinde öğretmenler 
tarafından yürütülen 9 okul ve 53 
öğrencinin katılımıyla Nisan ayı 
sonuna kadar sürdürülecek olan 
‘bayat ekmekleri atmıyoruz’ pro-
jesi başlatıldı. Kulu ilçesi genelinde 
9 okul ve 10 öğretmen tarafından 
uygulanan ‘bayat ekmekleri atmı-
yoruz’ ve ‘kaynak demek servet 
demek’ projeleri başlatıldı. Ocak 
ayı başından itibaren Nisan ayı so-
nuna kadar uygulanacak olan proje 
ile Nisan ayı içinde besin kaynakla-
rı ve besin kaynaklarının tasarruflu 
kullanımı hakkında eğlenceli et-
kinliklerin yapıldığı belirtildi. Proje 

kurucularından Bahadırlı İlkokulu 
Öğretmeni Kamil Kokulu ve Yu-
suf Küçükgöl İlkokulu Öğretmeni 
Mehmet Akif Demirkıran'ın ortak-
laşa yürüttüğü proje kapsamında 
Nisan ayı içerisinde öğrencilerin 
bayat ekmeklerle yaptıkları farklı 
ürünlerle gıda israfının önüne geçi-
lebileceği hakkında topluma mesaj 
verilerek farkındalık oluşturulmak 
istendiği kaydedildi. Projeye, Kulu 
merkez ve çevre mahallelerinde 
bulunan 9 farklı okuldan 10 öğ-
retmen ve 53 öğrencinin katıldığı 
belirtildi.
n İHA

Selçuk’u TEKNOFEST’te 468 yarışmacı temsil edecek

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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1959 ve o yıla yakın olan yılların 
ramazan ayları kış mevsimine denk gel-
mişti. Bu yıllarda doğanlar ve hala yaşı-
yor olanlar, hayatları boyunca ramazanı 
üç kez kış mevsiminde yaşıyorlar. Gerçi 
şuan itibariyle nisan ayında bulunsak da 
daha iki gün önce neredeyse zemheri 
ayını yaşattı mevsim bize. Birkaç yıl son-
ra zaten kışın ortalarına denk gelecek 
ramazan... 

Hicri takvimde dini günler her yıl 
bir önceki yıla nazaran on gün daha 
evvel geliyor. 1959 yılının 22 Şubatında 
doğan birisi olarak ben de Ramazan 
ayını, üçüncü kış mevsiminde idrak 
ediyorum. Gerçi doğduğum zamanın 
ramazanlarında henüz oruç ibadeti so-
rumluluğu taşımıyordum.  O dönem-
den sonraki kış ramazanları 90’lı yıllarda 
yaşandı. 30 ve üzeri yaşlarımdaydım o 
yıllarda da.

Ve üçüncü kış mevsimi de 2020’li 
yıllar oluyor. Bir insan hayatını ortalama 
75 yıl olarak alacak olursak iki kere 36 
yıl yaşamış oluyoruz.  Evrenin yaratılış 

düzeninde dünyanın yeri de elbette belli 
sistematiğe göre ayarlanmış... 

Biz Müslümanlar, kurban ibadeti-
mizi ay takvimine, namaz ibadetimizi 
güneş takvimine diğer bütün ibadetleri-
mizi hicri takvime göre yapıyoruz. Dün-
ya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saate, 
güneşin etrafındaki dönüşünü ise 365 
gün 6 saatte tamamlıyor. Buna “güneş 
takvimi” deniliyor. 

 Hicri takvim 354 veya 355 gün ola-
rak kabul edilmiştir. Buna da “ay takvi-
mi” deniliyor. Yani bu iki takvimin birisi 
güneşi esas almış, diğer ayı esas almış. 
Her ikisi de ilmi gerçeklere dayanmakta-
dır. Hicri takvim, İslam Peygamberi Hz. 
Muhammed Aleyhisselam Efendimizin 
Mekke’den Medine’ye hicret yılını 1. Yıl 
olarak kabul eder ve ayın dünya etra-
fındaki dolanımını esas alan bir takvim 
sistemidir. 

İşte miladi ve hicri takvim arasında-
ki bu 10 günlük farktan dolayı ramazan 
ibadetimiz ile birlikte kurban ve namaz 
haricindeki bütün ibadetlerimizi her yıl 

bir önceki yıldan 10 gün 
evvel yerine getiririz. Bu 
da ramazan ayının yılın 
her mevsiminde hatta her 
gününde yerine getirilen 
bir ibadet olarak karşımıza 
çıkıyor.

Doğduğum ve aklımın 
ermeye başladığı 1960’lı 
yıllar çocukluk yıllarımdı. 
Sahur yemeğine kalkmayı 
çok severdim. Ancak o 
yıllarda ataerkil bir ailenin ferdi olarak 
çok kalabalık bir aile içinde yaşıyordum. 
O yıllarda şimdiki gibi yiyecek içecek 
çeşitliliği de hiç yoktu. Bir kap yemeğe 
belki on kişi kaşık sallardı. O karışıklıkta 
benim gibi çocukların, özellikle de sahur 
yemeğinde bulunması büyüklerimiz 
açısndan bir sıkıntıydı. Büyüklerimiz 
bu duruma razı olmazlardı ve bu ne-
denle kabahati annelerimize bulur on-

lara kızarlardı. O çocukluk 
sahurlarından birinde, 
şu yaşıma geldim hala 
aklımdan çıkmayan bir 
olay yaşanmıştı. Benim 
gibi birkaç çocuk daha 
vardı ailemizde. Amcala-
rımın çocuklarıydı onlar 
da. Bizlerin “mızıltısı” bir 
büyüğümüzün canını 
sıkmış ve sofrayı ters yüz 
edivermesine neden ol-

muştu. ‘Kuşburnu(İt burnu)’ndan yapıl-
mış olan hoşaf tasının duvara çarptığını 
ve “ak toprak” ile sıvalı duvarın kıpkırmı-
zı görüntüsünü hala unutmadım. Zor 
yıllardı o yıllar. Hem çocuklar açısından 
hem de büyükler açısından zordu. Yok-
luk yoksulluk içindeydi tüm halk.

Daha sonraki kış dönemine gelen 
hayatımın ramazanlarını 1990’lı yıl-
lar kapsıyordu. O tarihlerde bir devlet 

memuru olarak Amasya İli Merzifon 
İlçesinde görev yapıyordum. Çocuk-
luğumuzda yaşadığımız her olay ileri 
ki yaşantımızda bizlere dersler de ve-

riyordu elbette. Mesela yukarıda anlat-
tığım o olay bana; “ben böyle bir olayı 
çocuklarıma yaşatmayacağım” sözünü 
verdirtmişti bana. 

“Filinta gibi bir delikanlı” idim o 
yıllarda. Bu defa kendimin iki çocuğu 
vardı ve ben onları sahura kaldırmaz-
sam rahat edemezdim. Zira onlarda 
kendi çocukluğumu görüyordum. El-
bette maddi imkânlar da kendi çocuk-
luk zamanıma hiç benzemiyor daha bir 
rahatlık içinde bulunuyorduk aile olarak. 
Çocukluk dönemimde sofradaki tek çe-
şit yemek yerinde bu defa sofrada yazlık 
sebze meyveden tutun da neredeyse 
canınız ne isterse bulunabiliyordu. Ço-
cukluğumda, kış ortasında domatesi, 
salatalığı hayal etmek bile imkânsız iken 
orta yaş dönemimizde, her istediğimizi 
bulabileceğimiz bir imkân sunuyordu 
hayat bize.

Ve 2020’li yani şimdiki zamanlar... 
Emeklilik, dedelik dönemi... Gençlik yıl-
larımızda televizyonlarda ramazan tanı-
tım filmlerinin öznesi, başrol oyuncusu 
olan dedelerin asıl rolündeyim şimdi. 
Elbette eşimle birlikte, yaşıtlarım ile bir-
likte...  Sofralarımızda yine ne ararsak 
bulunuyor. Canımız ne isterse alabilecek 
durumdayız.

Yazım, “hani o eski ramazanlar?” 
diyerek imrendiğimiz o eski ramazan-
ların güzelliklerine bir zıtlık içeriyor gibi 
görünse de çocukluğumuzdan, genç-
liğimizden bahsetmiş olmam bile o za-
manlarıma olan özlemlerimin bir ifadesi 
de olabilir. 

Ne diyelim? Her yaşın her rama-
zanın kendi dönemine has güzellikleri, 
zorlukları, özlemleri ve keşkeleri vardır 
mutlaka...

Tüm İslam Âlemine ve Türk Mil-
leti’ne hayırlı ramazanlar diliyor, rama-
zanımızın tüm dünya insanlığına huzur 
ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan 
temenni ediyorum.

RAMAZANDA ÜÇÜNCÜ KIŞIM

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Ticari süt işletmelerince Şubat 
ayında 780 bin 524 ton inek sütü 
toplandı. Şubat ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre toplanan 
inek sütü miktarı yüzde 1,5 azaldı. 
Ocak-Şubat döneminde ise bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
4,3 arttı. 

Şubat ayında ticari süt işletmele-
ri tarafından toplanan inek sütü yağ 
oranı ortalama yüzde 3,4, protein 
oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak 
tespit edildi.
SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DE AZALDI

Şubat ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre ticari süt işletmeleri 
tarafından yapılan içme sütü üretimi 
yüzde 1,5 azalarak 128 bin 590 ton 
olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat dö-
neminde bir önceki yılın aynı döne-
mine göre içme sütü üretimi yüzde 

1,2 azalarak 273 bin 521 ton olarak 
gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre ticari süt işletmele-
ri tarafından yapılan yoğurt üretimi 

yüzde 13,3 azalarak 75 bin 601 ton, 
Ocak-Şubat döneminde ise bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
4,6 azalarak 170 bin 890 ton olarak 
gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre, diğer peynirler (koyun, 
keçi, manda ve karışık sütlerden elde 
edilen peynir çeşitleri) yüzde 42,5, 
yağsız süt tozu yüzde 31,4, tam yağlı 
süt tozu üretimi yüzde 19,6, kaymak 
üretimi yüzde 5,8, inek peyniri üre-
timi yüzde 3 artarken, ayran üretimi 
yüzde 23,7, tereyağı üretimi yüzde 
1,2 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre diğer 
peynirler (koyun, keçi, manda ve 
karışık sütlerden elde edilen peynir 
çeşitleri) yüzde 60,4, yağsız süt tozu 
yüzde 23,2, tam yağlı süt tozu yüzde 
13,3, kaymak üretimi yüzde 9, inek 
peyniri yüzde 4,1 artarken, tereyağı 
üretimi yüzde 6,9 ve ayran üretimi 
yüzde 23,1 azaldı.
n MERVE DURGUT

Toplanan inek sütü miktarı azaldı

Tavuk eti ve yumurtası 
üretimi geçen yıla göre azaldı

‘Çevreci ve doğal hayatı
koruyan, hizmet sunuyoruz’

Türkiye genelinde tavuk yu-
murtası üretimi geçen yıl, bir ön-
ceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 
19 milyar 788 milyon 63 bine 
düştü. Söz konusu dönemde tavuk 
eti üretimi de yüzde 0,1 düşüşle 2 
milyon 136 bin 263 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 
Aralık 2020'ye ilişkin kümes hay-
vancılığı üretimi verilerini açıkla-
dı. Buna göre, geçen yıl 19 milyar 
788 milyon 63 bin tavuk yumur-
tası üretildi. Üretim, bir önceki yıla 
göre yüzde 0,6 azaldı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 
200 milyon 707 bin tavuk kesildi. 
Kesilen tavuk sayısı 2019'a göre 
yüzde 0,5 düştü. Geçen yıl 2 mil-
yon 136 bin 263 ton tavuk eti, 58 

bin 212 ton hindi eti üretimi ger-
çekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir 
önceki yıla göre yüzde 0,1, hindi 
eti üretimi yüzde 2,4 geriledi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ ARALIKTA 
YÜZDE 1,4 AZALDI

Tavuk yumurtası üretimi, ge-
çen yılın aralık ayında yıllık bazda 
yüzde 0,5 azalışla 1 milyar 740 
milyon 65 bin adet olarak gerçek-
leşti. Aralık 2020'de kesilen tavuk 
sayısı da yüzde 3,1 azalarak 100 
milyon 414 bin oldu. Tavuk eti 
üretimi, Aralık 2020'de bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre yüzde 
1,4 azalışla 181 bin 725 ton oldu. 
Hindi eti üretimi de aynı dönemde 
21,7 azalışla 4 bin 670 ton olarak 
gerçekleşti. n EMİNE ÖZDEMİR

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş 
(MEDAŞ) gelişen yeni teknolojile-
ri yakından takip ederek, AR-GE 
projelerine her geçen gün bir ye-
nisi eklemeye devam ediyor. Pro-
jelerinde her zaman en yeniyi ve 
en iyiyi hedefleyen MEDAŞ, EPDK 
tarafından kabul edilen “Orta Geri-
lim Havai Hat İzolasyon Malzeme-
lerinin Yerli Ve Milli İmkanlar İle 
Üretimi ve Uygulaması” projesinin 
sonlarına yaklaştı.

MEDAŞ sorumluluk bölgesinin 
coğrafi konumundan dolayı kuş 
göç yolu güzergâhında olduğuna 
dikkat çekilen açıklamada, “Her 
yıl göçlerini tamamlayabilmek için 
binlerce kilometre yol kat etmek 
zorunda olan göçmen kuşlar enerji 
nakil hatlarına konaklama, yavru-
lama amaçlı temas sağlamaktadır-
lar. Bu canlılar zaman zaman elekt-
rik akımına kapılarak hayatlarını 

kaybediyorlar. MEDAŞ, doğa dostu 
bu projesi ile farklı canlı türleri ve 
bazı kuş türleri üzerinde ölümcül 
risk oluşturabilecek durumların 
önüne geçerek doğal hayatın ve 
canlı türlerinin çeşitliliğinin korun-
masına destek olacaktır. Canlılar 
üzerinde herhangi bir olumsuz 
etkisinin olmaması projenin sosyal 
sorumluluk kapsamında en önemli 
çıktısıdır. Yerli ve milli imkanlarla 
geliştirilen bu proje ile izolasyon 
malzemelerinin kullanım sıklığı 
artacak, arıza ve kesintiler azaltı-
larak sürdürülebilir kaliteli enerji 
sağlanacaktır. Bu sayede müşteri 
memnuniyeti arttırılacaktır. Yerli 
ve milli proje ile kullanılan izo-
lasyon maliyetleri azalacağından 
sermaye yurt içinde kalıp ülkemiz 
için ekonomik fayda sağlayacaktır” 
ifadelerine yer verildi. 
n HABER MERKEZİ

Enflasyon için bir olumsuz haber de tarım ürünlerinden geldi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 
yıllık yüzde 22,06 artışla son 20 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık en fazla artış lifli bitkilerde, aylık ise turunçgillerde oldu

Tarım-ÜFE 20 ayın 
zirvesine yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat en-
deksi (Tarım-ÜFE), 2021 yılı Mart 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
2,52, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 8,39, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 22,06 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 
17,68 arttı.

TÜİK verilerine göre, yıllık yüz-
de 22,06'lık artış, Temmuz 2019 
sonrasındaki 20 aylık dönemde kay-
dedilen en yüksek Tarım-ÜFE artışı 
oldu. Tarım ÜFE, çiftçinin üreterek 
piyasaya satışını yaptığı ürünlerin 
ilk el satış fiyatlarındaki zaman içe-
risinde meydana gelen değişimlerin 
oransal göstergesini aylık olarak iz-
lemek amacıyla hesaplanıyor.

Tarım-ÜFE'deki artış, tüketici 
enflasyonu (TÜFE) için de olumsuz 
bir sinyal niteliği taşıyor. Sektör-
lerde bir önceki aya göre değişim; 
balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde 
yüzde 1,93, tarım ve avcılık ürünleri 
ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,47, or-
mancılık ürünleri ve ilgili hizmetler-
de yüzde 5,72 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya 
göre değişim; tek yıllık bitkisel ürün-
lerde yüzde 0,27, canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünlerde yüzde 1,07 ve 
çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 
7,93 artış yönünde oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ 
LİFLİ BİTKİLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre 

en fazla artış gösteren alt grup, yüz-
de 38,68 ile liftli bitkiler oldu. Bu 
dönemde en fazla artış gösteren 
diğer alt gruplar ise yüzde 38,65 ile 
turunçgiller ve yüzde 30,62 ile can-
lı kümes hayvanları ve yumurtalar 
oldu.

Buna karşılık, bir önceki yıla 
göre azalışın olduğu tek alt grup 
yüzde 1,15 ile diğer ağaç ve çalı 
meyveleri ile sert kabuklu meyve-
ler oldu. Yıllık en az artış gösteren 
alt gruplar ise yüzde 2,41 ile sebze 
ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, 
yüzde 14,98 ile yağlı meyveler ve 
yüzde 15,60 ile canlı sığırlar (manda 
dahil), bunlardan elde edilen işlen-

memiş süt oldu.
AYLIK EN FAZLA ARTIŞ 

TURUNÇGİLLERDE
Aylık en fazla artış %7,95 ile tu-

runçgiller alt grubunda gerçekleşti. 
Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya 
göre en fazla artış gösteren diğer alt 
gruplar ise yüzde 2,41 ile lifli bit-
kiler, yüzde 1,63 ile koyun ve keçi, 
canlı; bunların işlenmemiş süt ve 
yapağıları ve yüzde 1,34 ile canlı sı-
ğırlar (manda dahil), bunlardan elde 
edilen işlenmemiş süt oldu.

Buna karşılık, bir önceki aya 
göre azalışın olduğu alt gruplar ise 
yüzde 19,98 ile diğer ağaç ve çalı 
meyveleri ile sert kabuklu mey-

veler, yüzde 4,21 ile çeltik, yüzde 
2,37 ile canlı kümes hayvanları ve 
yumurtalar ve yüzde 1,23 ile yağlı 
meyveler oldu.

MARTTA EN ÇOK ARTIŞ 
SİVRİBİBERDE

Tarım ürünleri üretici fiyat en-
deksi madde sepetinde yer alan 
ürünler arasında martta bir önceki 
aya göre fiyatı en çok artan ürün, 
yüzde 21,07'lik oranla sivribiber 
oldu.

Yüzde 5,84'lük artışla domates 
ikinci, yüzde 2,41 artışla pamuk 
üçüncü, yüzde 2,11 artışla ayçiçeği 
dördüncü oldu.
n BÜŞRA GÜLTAŞ
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Seydişehir esnafına 
yeterlilik belgesi eğitimi

Seydişehir Esnaf ve Sanatkar-
lar Odası Başkanlığı, birçok mes-
lekte geçerli Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi zorunluluğu nedeniyle ilçede 
esnaf eğitimlerini sürdürüyor. Sey-
dişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Aypar, konuya 
ilişkin açıklamasında, odalarına 
kayıtlı üyelerinin kültür ve eğitim 
faaliyetleriyle yakından ilgilendik-
lerini söyledi.

Son dönemde özellikle ikinci 
el satışıyla ilgilenen esnafın eğiti-
mine yoğunlaştıklarını dile getiren 
Aypar, " 'İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yö-
netmelik" ile ikinci el araç satışında 
yeni bir döneme geçildi. İsteyen 
herkesin ikinci el oto satıcısı, ga-
lerici olmasının önüne geçen yö-
netmelik, ikinci el ticareti yapan 
işletmelerde pazarlama ve satış 
görevlisi olarak çalışanlara da mes-

leki yeterlilik belgesine sahip olma 
zorunluluğu getirdi. Galericilik 
işiyle meşgul olan odamıza kayıtlı 
üye ve bu belgeye sahip olmak is-
teyen toplamda 180 kişinin, konu-
sunda yetkili bir firma ile anlaşma 
yaparak, başvurularını aldık. Firma 
yetkilileri ve bakanlıktan gelen 
gözlemcilerle birlikte sınavları ta-
mamladık." ifadelerini kullandı.

Odaya kayıtlı üyelerinin sek-
törlerinde "en iyi" hizmeti vere-
bilmeleri için gerekli çalışmaları 
yaptıkları kaydeden Aypar, "Belge 
bulundurma zorunluluğu olan es-
naflarımızdan 1055 kişi hijyen bel-
geleri için kurslarımızdan sertifika 
aldı. Üyelerimize gerekli olan her 
türlü bilgi ve donanım için gayret-
lerimiz devam edecektir. Her ne 
iş olursa olsun, çalışanın, belli bir 
eğitimden geçilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz." diye konuştu. n AA

Gönlüne düşen tasavvuf ateşiyle 40 yıldır ney üfleyen Ali Erol, icrasının yanında sazlıklarda 
yetişen kamışları da çeyrek asırdır maharet ve ince işçilikle ilahi aşkın sesine dönüştürüyor

Sabırla işleyip aşkın
sesine dönüştürüyor

Konya'daki atölyesinde ürettiği 
neyleri yurt içi ve yurt dışına gönde-
ren Ali Erol, "İnsan nasıl ruhlar ale-
minden yer yüzüne gönderiliyorsa 
ney de kamışlıktan, ailesinden kopa-
rılarak geliyor. Yalnızlığa terk edile-
rek kuruyor ve benzi soluyor. Sonra 
bir usta el dokunarak içini boşaltıp, 
bağrını delip fazlalıklardan arındırı-
yor” diyor.

Gönlüne düşen tasavvuf ateşiy-
le 40 yıldır ney üfleyen Ali Erol, ic-
rasının yanında sazlıklarda yetişen 
kamışları da çeyrek asırdır maharet 
ve ince işçilikle ilahi aşkın sesine 
dönüştürüyor. Lise çağlarında öğ-
retmeninde gördüğü neye karşı ilgi 
duyan Erol, üstatlarından önce ney 
üflemeyi ardından da yapımını öğ-
rendi. Yaklaşık 25 yıldır atölyesinde 
ney üreten sanatçı, sazlıklardan ge-
tirttiği ya da kendi topladığı özel ka-
mışları dükkanında üç yıl kurumaya 
bırakıyor. Dokuz boğumdan oluşan 
kamışlar, uzun ve zahmetli bir süre-
cin ardından önce şekillendirilip içi 
boşaltılıyor, ardından belli ölçülerde 
yedi nota deliği açılıyor. Son olarak 
parazvaneleri ve manda boynuzun-
dan yapılan başparesi takılan kamış, 
akortlanarak neye dönüşüyor.

Sabır gerektiren uzun bir süre-
cin ardından kamışı nefese dönüştü-
ren Erol, imal ettiği neyleri hem yurt 
içine hem de yurt dışına gönderiyor.

Konyalı 58 yaşındaki neyzen ve 
ney ustası Ali Erol, lise öğrencisiy-
ken sesinden çok etkilendiği neyden 
40 yıldır ayrılamadığını söyledi. Ney 
yapmadan önce üflemeyi öğren-
diğini belirten Erol, "Lisede müzik 
öğretmenimizin üflediği ney beni 
büyüledi. Adeta içimi yaktı, kavur-
du. Sonra bir arayışa girdim. İlk defa 
neyim olduğunda yaşadığım heye-
canı hiç unutmuyorum. Neyi aldım, 
kucağıma bastırarak eve koştum." 
diye konuştu. Tabiattaki milyonlar-
ca kamıştan "neylik" olanı bulmanın 

zor bir iş olduğunu kaydeden Erol, 
uygun kamışın pişirilerek olgunluğa 
ulaştırıldığını ve ateşle yola getirile-
rek eğriliğinin giderildiğini anlattı. 
Erol, yaklaşık 25 yıldır atölyesinde 
ürettiği neyleri, yurt içi ve yurt dışı-
na gönderdiğini anlattı.

‘MÜKEMMEL NEY, 
MÜKEMMEL İNSANA BENZER’
Neyin insana benzerliğine ve 

yapımının zahmetli olduğuna dikka-
ti çeken Erol, şöyle konuştu: "İnsan 
nasıl ruhlar aleminden yer yüzüne 
gönderiliyorsa, ney de kamışlık-
tan, ailesinden koparılarak geliyor. 
Yalnızlığa terk edilerek kuruyor ve 
benzi soluyor. Sonra bir usta el do-
kunarak içini boşaltıp, bağrını delip 

fazlalıklardan arındırıyor. İnsan da 
bu şekilde eziyetlere maruz kalır ve 
ona da bir mürşid-i kamil dokunur-
sa ondan da güzel sesler, nameler 
gelir anlamında, ney insana benze-
tilmiştir. Hakikaten mükemmel bir 
neyden çok güzel sesler geldiği gibi 
mükemmel insandan da çok güzel 
ifadeler zuhur edebilir."

Neyle uğraşanların daha ılımlı 
bir ruh yapısına sahip olduğuna de-
ğinen Erol, "Neyle uğraşan, kırmızı 
ışıkta geçmez, aceleci olmaz. Ney 
insana sabretmeyi öğretir." diye ko-
nuştu. Dünyanın birçok ülkesinde 
sema programları düzenlediklerini 
ve her programdan sonra insanla-
rın büyük ilgisiyle karşılaştıklarını 
vurgulayan Erol, şöyle devam etti: 
"Yanımıza gelen insanlar 'O ses 
bundan mı çıkıyor. Nasıl bir ses, çok 
etkilendik.' diyor. Dinleyicilerden 
'Kendimi cennette hissettim.' gibi 
ifadeler de duyduk. Gerçekten ney, 
insanın yüreğindeki külleri savurup 
ulvi duygularını açığa çıkarıyor. Bu 
yolla araştırıp İslamiyet'i bulanlar da 
var. Tabii ki hidayet Allah'ın verme-
siyle olacaktır. Cenabıhak küçücük 
bir örnekle de insanları Müslüman 
edebilir." n AA

Eğitimci  

Muammer 
SELÇUK’un

 

annesi

Fatmana 
SELÇUK’un

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Fatmana Selçuk 
dualarla defnedildi

Eğitimci Muammer Selçuk’un annesi Fatmana Selçuk bir süredir tedavi gördüğü hastanede 
71 yaşında vefat etti. Merhume Fatmana Selçuk dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi. 

Eğitimci Muammer Selçuk’un 
annesi Fatmana Selçuk bir süredir 
tedavi gördüğü hastanede 71 yaşın-
da vefat etti. 

Merhume Fatmana Selçuk’un 
cenazesi dün Cuma namazına mü-
teakip Musalla Mezarlığında kılınan 
cenaze namazının ardından dualarla 
defnedildi. Selçuk ailesini acı gün-
lerinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. 

Merhume Fatmana Selçuk 4 
çocuk annesiydi. Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Fatmana 
Selçuk’a Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n FAHRİ ALTINOK
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<<Ramazan ayı insanlara yol göste-
rici doğrunun ve doğruyu eğriden (hakkı 
batıldan)ayırmanın açık delilleri olarak 
kendisinde Kur’an indirilen aydır…>>-
BAKARA:185-

<<Bir kudsi hadiste Allah Teala 
buyurdu ki: Ademoğlunun amelinin 
hepsinin sevabı kendine aittir. Ancak 
oruç müstesna. Onun mükafatını ben 
vereceğim, bana aittir.>> (bire kaç belli 
değil. Halbuki diğer ibadetlerde bire on, 
bire yüz, bire bin diye ifade edilmektedir.)

• Ramazan: Mukaddes emanetin, 
Risalet davasının, İslam davasının baş-
layacağı zamanı, kendinde bir sır gibi 
saklayan zaman Ramazan…

• Ramazan: Kainatı kendi cezbesinde 

tutan Kur’an’ı, kendisinde bir sır gibi sak-
layan ay, mübarek zaman Ramazan…

• Ramazan: Cihad’ı ekberin (nefs-i 
emare ve işbirlikçisi şeytanla, iblisle sava-
şın) zamanı meydanı olan Ramazan…

• Ramazan: Madde saltanatını yıkıp, 
kin ve ihtirası söndürüp, dilde ve gönül-
de edebi sağlayıp Ahsen-i takvim sırrına 
mazhar kılan bir zaman Ramazan…

• Ramazan: Sevap ve derecede 
sonsuzluk kervanına katılmayı sağlayan 
zaman Ramazan…

• Maddeyi ruha esir ettiren, şeytanla-
rı zincire vurduran, rahmet ve cennet ka-
pılarını ardına kadar açtıran ve cehennem 
kapılarını kapattıran zaman Ramazan…

• Narı, nura kalbeden zaman Rama-

zan…
• Savaşın, sabrın ve 

sonunda zaferin zamanı 
Ramazan…

• Oruç İbadetinin sevap 
derecesini <<O benim-
dir.>> Sırrını kendinde sak-
layan zaman Ramazan…

• Fenafillah sırrına 
ermek ve ilahi renklerle 
renklenmek, Allah’ın bo-
yasıyla boyanmak zamanı 
Ramazan...

-BAKARA:138-

• Ramazan: Muham-
medilik kimliğinin vize 
ayıdır Ramazan.

• Ramazan: Muallak-
ta olan nizama kavuşmak 
için müracaat zamanıdır 
Ramazan…

• Ramazan Kelime-i 
Şahadet ve Fatiha karşı-
sında muhasebenin ye-
niden yapılacağı zaman 
Ramazan.

• Ramazan: Şükrün, ubudiyetin, zik-
rin mevsimi ve iklimidir Ramazan…

….VE ORUÇ
Müminde bedenen, ruhen vahyi 

disiplin sağlayan ibadet oruçtur.
• Oruç: Nefs-i emarenin firavniye-

tine karşı etkili iksirdir, silahtır. Kalkandır. 
Zira nefis ancak oruç dizginiyle gemlenir, 
zaptu rabt altına alınır.

• Oruç: Takva libasıdır. İblis onu yır-
tamaz, ne önden ne arkadan.

• Oruç: Rabbani boya ile boyanmak-
tadır. Yememek, içmemek ve cinsel ar-
zulara uymamak suretiyle…

• Oruç: Hz. Eyyub Aleyhisselamın 
sabrıyla donanmaktır, kıvranmaktır, sı-
nanmaktır. Hz. Yusuf’un (a.s) hayasıyla 
hayat bulmaktır.

• Oruç: Maddi-manevi dezenfekte 

olmaktır.
• Oruç: Kişinin aczini (aciz-i mutlak 

oluşunu) idrakıdır.
• Oruç: Kulluğun şuuruna ermektir.
• Oruç: Vahyi disiplinle kulluğun is-

patıdır.
• Oruç: Elestü bezmindeki ikranın 

teyididir.
• Oruç: Kulun insan olduğunun kai-

nata ilanıdır. Çünkü oruç emri cemaata, 
nebatla, hayvanata emredilmemiş sade-
ce insana o da mümine emredilmiştir.

NOT: Bir önceki yazımızda (yargı-
layıcıdır) olması gereken kelime cümle 
içerisinde sehven (yadırgayıcıdır) olarak 
yazılmıştır. Düzeltir, okurlarımızdan özür 
dileriz.

RAMAZAN KAVRAMI

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL

Merhaba sevgili 
okurlar bugünkü yazım-
da sizlere Müslümanlık 
nedir, nasıl anlıyoruz, 
neresindeyiz hakkında 
bir şeyler yazmaya çalı-
şacağım.

Malumunuz İsla-
miyet dinler arasında 
en güzel olanıdır. Fakat 
İslamiyet’i ne kadar 
doğru anlarsak o kadar 
bu dinin güzelliğini de görmüş oluruz. 
Zaten sorunun kaynağı da buradadır. 
Yani yeterince İslamiyet’i anlaya-
mamış olmamızdadır. Malumunuz 
İslâmiyet manevi müeyyideli bir din-
dir. Günahı sevabı ahirete bırakılmış. 
Bu nedenle de İmanı olan insanlara 
etkili olan bir dindir. İmanı olmayan 
insanların ise vicdanına kalmış bir 
durumdur. Bu nedenledir ki etkisi ye-
terli olmadığından maddi müeyyideli 
kanunlar ortaya çıkmıştır.

Netice itibariyle maneviyattan, 
Allah korkusundan, Cehennem aza-
bından hesap gününden günah ve 
Sevabın ne demek olduğundan uzak-
laşmış toplumlar haline dönmekteyiz.

Kul hakkı, öksüz yetim hakkı, 
yalan, iftira, hırsızlık, cinayet, hakaret 
kısaca ahiret günü sorulacak soru-

ların ne olduğunu kaç 
kişi biliyor veya anlamak 
istiyor.

Ramazan geldi. İn-
sanların kendine ve çev-
resine yardım ve destek, 
Allah'a şükretmek, 
ibadet etmek istemeleri 
gereken çok mübarek 
bereketli bir aya girmiş 
bulunmaktayız

Fakat gördüğümüz 
tablo adeta ticari bir gayretten başka 
bir şey değildir. Uyanın Müslümanlar. 
Bu dünya geçici fani bir dünyadır. 
Öbür dünyaya yatırım yapacağınız 
bir dünyadır. Allah'ın kanunlarından 
korkmayıp insanların kanunundan 
korkacak kadar gaflet içinde yaşıyo-
ruz. Allah'ın kanunlarına sahip olursak 
kulun kanunları ile zaten bir sorun 
olmaz. Çünkü kulun kanunları da Al-
lah'ın kanunlarının maddi yaptırımlara 
dönüşmüş halidir.

İnşallah bu mübarek Ramazan 
ayında yardımlarınızı desteklerimizi 
ibadetlerimizi sevgi ve şefkatlerimizi 
Allah'ın da razı olacağı fakire fukaraya 
ve ihtiyacı olanlara vermeye çalışalım. 
Sizlere ve bütün İslam alemine hayırlı 
Ramazanlar diler, sevgi saygı ve mu-
habbetlerimle selamlarım.

Duygu yüklü ge-
celer

Şehitler gözümün 
önünde

Bir bir sarılmışlar 
Al Bayrağa

Vatan, Ezan Bay-
rak için can verenler

Gez, Oğlum, Vata-
nına göz dikeni

Ez Oğlum dedikçe 
dudaklar

Geçtikçe sıra sıra şehitler
Dilimizde sizlere sonsuz dualar
 
Akşam sabah gece gündüz fark 

etmez

Vatan her yer, nö-
bet kutsal terk etmez

Ağlama Anam, ağ-
lama bacım, sabret

Yüzümde akan 
kutsal, ter, gözyaşı fark 
etmez

Vatanı için ölenler 
şehittir şehit

Onlara komşudur 
binlerce Seyyid

Kutsaldır mekânın Peygamber 
şahit

Şehitleri anlatamaz bu birkaç 
beyit

M. Mülayim - 
14.04.2021

BİZCE MÜSLÜMANLIK NEDİR?
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Konya'da polisin bir otomobile 
gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin 
150 adet ecstasy hap ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şubesi ve İstihbarat 
Şubesinin birlikte yaptığı çalışma-
larda uyuşturucu madde bulundu-
ğu tespit edilen bir otomobile ope-
rasyon gerçekleştirildi. 

Merkez Karatay ilçesinde yapı-

lan operasyonda otomobilin baga-
jında hassas burunlu narkotik kö-
peği ile arama yapıldı.

 Aramada, otomobilin bagaj bö-
lümünde gizlenmiş vaziyette 5 bin 
150 adet ecstasy hap maddesi ele 
geçirildi.

 Olayla ilgili 2 kişi hakkında 
Uyuşturucu Madde Ticareti Yap-
mak ve/veya Nakletmek suçundan 
işlem yapıldı. n İHA

Otomobilin bagajından 5 bin 150 adet ecstasy çıktı

Konya polisi tarafından kısıtlama saatlerinde yapılan denetimlerde yine bilindik manzaralarla karşılaşıl-
dı. Denetimlerde kapalı olması gereken bazı işyerlerinin açık olduğu ve kumar oynatıldığı belirlendi

Kumar oynatılan 
işyerlerine baskın

Konya’da kısıtlama saatlerinde 
polisin denetimlerinde, 2 iş yerinde 
kumar oynayan 25 kişiye 33 bin 400 
lira ceza kesildi. Kumar oynanan 2 iş 
yeri ile özel kapıyla gizli bölme yapı-
lan ruhsatsız çalıştırılan bir işyerin-
de bulunan toplam 53 kişiye sosyal 
mesafe ve maske kuralını ihlalden 
cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından merkez Selçuklu 
ilçesinde 2 iş yerinde kumar oynan-
dığı tespit edildi. İş yerlerinde yapı-
lan aramada 1 tombala makinası, 
tombala kart ve pulları ile 1 televiz-
yon ve kameraya el konuldu. İş yer-
lerinde kumar oynayan 25 kişiye ka-

bahatler kanununa istinaden 33 bin 
400 lira cezai işlem uygulanırken, 

iş yerinde bulunan toplam 31 kişi-
ye de sokağa çıkma kısıtlaması ve 

sosyal mesafeyi ihlalden işlem ya-
pıldı. İş yeri sorumlusu A.D kumar 
oynanmasına yer ve imkan sağlama 
suçundan, R.D ise mühür bozma 
suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan, merkez Meram il-
çesinde ise ruhsatsız faaliyet göste-
ren bir iş yerinde özel kapı ile gizli 
bölüm yapılan alanında pandemi 
kurallarına riayet edilmediği tespit 
edildi. İş yerinde bulunan 22 şahsa 
sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal 
mesafe ile maske kuralını ihlalden 
işlem yapıldı. İş yeri sorumluları R.A 
ve M.Y hakkında adli işlem başlatı-
lırken, iş yerleri faaliyetten men edi-
lerek, mühürlendi.
n İHA

FETÖ bahanesiyle kandırıp 
115 bin lirasını dolandırdılar

Akşehir ilçesinde, telefonda 
kendilerini polis olarak tanıttıkları 
bir kişiyi "FETÖ" bahanesiyle kan-
dırarak 115 bin lira dolandırdıkları 
iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alın-
dı. Gazi Mahallesi'nde ikamet eden 
İhsan M'yi telefonla arayan kişiler, 
kendini polis olarak tanıtıp, "Adınız 
FETÖ terör örgütüne karıştı" diye-
rek korkutarak, İhsan M'nin 115 bin 
lirasını dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan İhsan 

M, Akşehir Emniyet Müdürlüğü'ne 
giderek şikayetçi oldu. Ekipler, yap-
tıkları araştırma ve kamera kayıt-
larından şüphelilerin aracını tespit 
etti. Araç takibe alan ekipler aracı 
D-300 kara yolundaki polis uygula-
ma noktasında durdurdu. Araçtaki 
Hasan O, Sabri D. ve Sevilay K. gö-
zaltına alındı. Şüpheliler emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi.
n AA

7 ilde FETÖ/PDY 
operasyonu: 7 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk 
Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem 
yapılanması içinde faaliyet gös-
terdikleri tespit edilen 10 muvaz-
zaf asker ve ihraç edilen 10 şahıs 
hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 
Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli 
gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleri-
ne yönelik yürütülen soruşturma-
lar devam ediyor. Bu kapsamda, 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü-

nün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri 
mahrem yapılanması içinde faali-
yet gösterdikleri tespit edilen mu-
vazzaf asker ve ihraç edilen askeri 
personel olmak üzere toplam 10 
şüpheli hakkında soruşturma baş-
latıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının 
talimatıyla Konya merkezli 7 ilde 
eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Operasyonlar kapsamında 7 zanlı 
yakalanarak gözaltına alındı. Konya 
İl Jandarma Komutanlığına götürü-
len şüphelilerin sorguları sürüyor. 
Firarı olan 3 şahsın ise yakalanması 
için çalışmalar devam ediyor.
n İHA



Konya’nın gayretkeş Sami 
Kala hocasının oğlu Ankara Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi Dekan 
Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bi-
limleri Fakültesi Felsefe Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Muham-
met Enes Kala çocukluğundan 
eğitim-öğretim yıllarına, ferdi ve 
toplumsal ahlâktan aileye ve hat-
ta küreselleşmeden teknolojiye 
kadar pek çok konuda sorumuza 
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:

“Aritoteles, İbn Sina ve 
Ravaisson’da Ahlâk-Alışkanlık 
İlişkisi” üzerine tez yazdınız. Ah-
lâkın bir yol haritası var mıdır? 
İhtiyaç mı, alışkanlık mı, zorun-
luluk mu yoksa dayatma mıdır?

Halk ve hulk iki kelime ve iki 
kavram… Bu iki kelime de yaratı-
lış manasını taşır. Ancak ilki bizim 
vehbî tarafımıza işaret ederken, 
diğeri kesbî tarafımıza işaret eder. 
Yani ilkinde bilincimiz ve irademi-
zin dâhil olmadığı fizyo-biyolojik 
yaratılış kastedilirken, ikincisinde 
bilincimiz ve irademizle olmak is-
tediğimiz tarafımıza işaret edilir. Bu 
noktada ahlâkın, hulk kelimesin-
den neşet ettiğini dile getirebiliriz. 
Bilincimiz, vicdanımız, irademiz ve 
hissiyatımızla yani tercihlerimiz-
le olmak istediğimiz kişi oluruz. 
Anne-babamızı, memleketimizi, 
ırkımızı, cinsiyetimizi, ten rengimizi 
seçemiyoruz ama karakterimizi 
kendimiz belirleyebiliyoruz. Ahlâk, 
bilincin ve iradenin faal olduğu 
yerde söz konusudur. Bu bakım-
dan ahlâkın, beşerin insan veya 
canavar arasındaki tercihinden 
sadır olduğunu söyleyebiliriz. Me-
deniyetin asli kaynağının insanın 
ihtiyaçları olduğunu düşünebilece-
ğimize göre, medeniyetlerin temeli 
olan ahlâkın da aslında en büyük 
insanî ihtiyaç olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Can, nesil, mal, inanç 
ve düşünce emniyetinin ahlâkî bir 
korumayla muhafaza edildiğini ve 
oradan hukuka taşındığını da dile 
getirmek mümkündür. O halde 
tüm bu dokunulmazların tahrip 
edilmesinde medeniyetin zarar 
gördüğünü, dokunulmazlara hür-

met edilen yerlerde ise medeni-
yetlerin ihya olduğunu görebiliriz. 
Ahlâk ve medeniyet ilişkisinin bu 
çerçevede ele alınıp işlenmesinin 
de önemli olduğuna inanıyorum. 
Ahlâk ve alışkanlık ilişkisi ise çok 
farklı bir veçhede bize görünür. 
Alışkanlık bizim ikinci tabiatımız-
dır. Alışkanlıklarımızın olmadığını 
var saydığımızda yaşam zorlaşır, 
belki çekilmez hale gelir. Yaptığı-
mız birçok şeyi kendiliğinden rutin 
dizgede düşünmeden yapabiliyo-
ruz. Araç kullandığımızda hangi 
anda debriyaja, ne zaman frene, ne 
zaman ve ne ölçüde gaz pedalına 
basacağımızı ayrı ayrı hesap edip 
düşünmüyoruz. Araç sürmeye 
ilişkin bir alışkanlık kesbediyoruz 
ve o alışkanlıklar ölçüsünde araç 
kullanıyoruz. Aynı şekilde her 
lokma ısırışımızda ne ölçüde ve 
nasıl o lokmayı çiğnememiz ge-
rektiğini düşünmüyoruz. Lokmayı 
öğütmeye ve sindirmeye dönük 
vücudumuz bir alışkanlık geliştiri-
yor ve süreç o rutin üzere işliyor. 
Ahlâk mevzuunda ise bir faziletin 
ahlâk yani seciye haline ancak 
alışkanlık haline eriştirildiğinde 
geldiğini söyleyebiliyoruz. Zira 
ahlâkın ilk hali ne yapıp ne yapıl-
mayacağının bilinmesi, ikinci hali 
yapılması gerekenin yapılıp, yapıl-
maması gerekenin yapılmaması 
durumu, nihai hali ise yapıp et-
meler sonunda olunması gereken 
kişi haline gelinmesidir. Sadece bir 
olay karşısında cömertçe hareket 
edene cömert, sadece bir durum 
karşısında cesaretle davranan 
kişiye cesur diyemeyiz. Cömert 
kişinin benzer olaylar karşısında 
her zaman cömertçe, cesur kişi-
nin benzer durumlar karşısında 
her zaman cesurca davranmasını 
bekleriz. Yani cesaret ve cömertlik 
erdemlerinin onun ruhuna sirayet 
edip, onu her durum ve olay kar-
şısında öyle davranmaya itmesi 
gerektiğini düşünürüz. Fazilet kişi-
nin ruhunda meleke haline getirile-
bilmişse, o kişinin hem o faziletin 
bilgisine hem faziletin eylemine 
sahip olduğunu, dahası o fazilet 
ekseninde yaşamını tanzim ettiğini 
düşünürüz. Bu sonuncu merhale 
ise faziletin alışkanlık haline dönüş-
mesi ve o kişinin yaşamını ahlâk 
zaviyesinden kolaylaştırmasıdır. 
Ancak alışkanlığın bir tehlikeli tarafı 
da söz konusudur. Alışkanlık idra-
kin ve iradenin gözünü kör, kulağı-
nı sağır etmemelidir. Yani insan, 
davranışında davranışının değerini 
takdir etme imkânını hiçbir zaman 
elden bırakmamalı, alışkanlığının 
kölesi değil, alışkanlığının hâkimi 
olmayı başarabilmelidir. 

Ferdi ahlâk ve toplumsal 
ahlâk üzerine neler söyleyebilir-
siniz?

Ferdî siyaset ahlâk, içtimaî ah-
lâk ise siyasettir. Ahlâkı ve siyaseti 
birbirinden ayırmamak gerektiğini 
düşünüyorum. Zira ahlâk mikro 
siyaset, siyaset ise makro ahlâktır. 
Ahlâk, mutlu olma, siyaset mutlu 
kılma sanatıdır. Ahlâk olmadan 
siyaset anlamsız, siyaset olmadan 
ahlâk ise güçsüzdür. Ahlâkı siyase-
tin yönetim disiplini ve yöntemine; 
siyaseti ise ahlâkın istikamet ve 
manasına taşımak gerekir. Ahlâkı, 
ferdin iyi insan olma yolu, siyaseti 
ise toplumun ortak menfaati inşa 
etme ufku olarak anlamak müm-
kündür.  Bu işleyişte ahlâkın siya-
sete, siyasetin ise ahlâka ihtiyacı 
söz konusudur. Ahlâk, siyasetle 
tamamlanmalı, siyaset ise ahlâkla 
bir manaya kavuşmalıdır. İnsan 
akıllı ve sosyal canlıdır. Onun 
sosyal canlı olması özü itibarıyla 
muhtaç bir varlık olduğunu ses-
lendirir. İhtiyacını toplum içinde 
gidermesi gereken kişinin, ihtiyaç-
larını giderirken başka insanların 
ihtiyaçlarına da cevap verebilmesi 
beklenir. Bütün parçalardan olu-
şurken, parçalar kendi manasını 
bütün içindeki yerinden alır. İn-
sanın kendi mutluluğunu ararken 
onun mutluluğunun başkalarının 
mutluluğunda gezdiğini görebil-
mesi son derece önemlidir. Mutlu 
olmanın, mutlu kılmakla sütkardeş 
olduğunun farkına varılması da bu 
bakımdan çok değerlidir. O halde 
ahlâkın siyasetin rakibi olmadığını, 
bilakis siyasetle tamamlanması ve 
muhafaza edilmesi gerektiğini ileri 
sürebiliriz. Her ikisi fert ve toplum-
da bir araya geldiğinde ise makine 
gibi işleyen bir sosyal sistem inşa 
edilmiş olur. Bu sistem velut bir 
iklime benzer ve şifalı meyveler o 
iklimde yetişir. İnsan da bu arada 
topraktan çıkmış şifa verici bir 
meyvedir, olmalıdır…

Küreselleşme kavramının 
milletlerin ahlâk anlayışına etki-
leri hakkında tespitleriniz nedir?

Küreselleşme mevzuu çok 
derin bir mesele. Tehdit ve imkân 
olarak küreselleşme meselesini ele 
almayı önemsiyorum. Yaşadığı-

mız küre, gelişen iletişim ve ulaşım 
araçlarıyla artık küçüldü. Bu yönde 
gelişim, yerel dinamikleri tehdit 
etse de, yerel dinamiklerin kendile-
rini güncelleyerek, çağın şartlarına 
göre yenilenerek ve dahası çağın 
sorunlarına karşı sadra şifa verici 
şekilde çözüm önerileri geliştirerek 
tüm küreye birikimlerini ve tecrü-
belerini tanıtma fırsatı da söz ko-
nusudur. O halde küreselleşmenin 
tehditlerinin farkında olarak imkân-
larını keşfetmek ve zenginleştir-
mek çok daha önemli görülebilir.  
Küreselleşmeyi bu çerçevede asıl 
veya amaç olarak değil, araç olarak 
düşünmeliyiz. İnsanın her söylem 
veya eyleminin bir hususi, bir de 
umumi yönünden söz edebiliriz. 
Hususi tarafı onun yerel ve yerli 
boyutuna işaret ederken, umumi 
tarafı onun evrensel boyutunu 
seslendirir. İnsanın teklifi kendi 
zamanı ve mekânını ıskalayamaz, 
zira insan zaman ve mekânla mu-
kayyet olan canlıdır. Ancak, onun 
fıtratı ilk insandan beri insana dair 
ortaklıkların taşındığı ontolojik öze 
işaret eder. Bu bakımdan insanın 
insana dair söyledikleri ve yaptık-
ları, kuşkusuz zamanla ve mekânla 
mukayyet olurken, fıtratı seslen-
dirmeyi başardığı oranda zamanı 
ve mekânı aşıcı, insanın ortak 
paydasını seslendirici bir duruma 
tekabül eder. Ahlâk anlayışlarını da 
bu bakımdan değerlendirebiliriz. 
Yatay ve dikey boyutlarıyla güçlü 
ahlâk telakkileri hem yerel sorun-
ları çözebilen, hem de evrensel 
bakımdan insanlığa sorun çözücü 
bir reçete olarak sunulabilecek kı-
vama sahip anlayışlara işaret eder. 
Teklifin yerli ve bir yerden oluştu-
rulması değil, o teklifin sorunlara 
merhem olduğu yerin kapsamı, o 
teklifin gücünü ve etkisini belirler. 
Küreselleşmeyi iyi ve kendi hedef-
leri doğrultusunda gereği gibi etkili 
kullanmasını bilenler, temerküz 
ettikleri güçlerini başka toplum-
ların güçlerini de sömürmek için 
kullanabilirler. O halde durum kar-
şısında ağıt yakmaktan daha ziya-
de kendi tekliflerimizi inşa etmeye 

mesai harcamak hem daha makul 
hem de daha makbul olabilir.  

Dünyanın cep telefonu ekra-
nına sığdırıldığı, bütün dinlere 
dair muhteva ile en aşağılık ah-
lâksızlığın aynı servis sağlayıcı-
dan sunulduğu çağımızda ahlâk 
düzenini tesis etmek nasıl müm-
kün olacaktır? Bu soruyu şunu 
da ekleyerek sormak istiyorum: 
Beyinlerin bireysel telefon ek-
ranlarına odaklandığı günümüz-
de aile içinde dahi sohbet başta 
olmak üzere ortak film izlemek, 
aynı haber ya da tartışma progra-
mını takip etmek gibi kavramlar 
kaybolmanın eşiğine gelmişken, 
birlikte yaşama kültürünü yeni-
den nasıl tanzim edeceğiz?

İnsanlığın bilgi alış-veriş ekse-
ni, şifahî gelenekten kitabî gelene-
ğe oradan ise mer’î (görsel) gele-
neğe doğru kaydı veya genişledi. 
Burada nazari bakışın yerini görsel 
ve yüzeysel bakışa bırakması bir 
tehdit olarak anlaşılabilir.  Zira il-
kinde derinlemesine, kapsamlı, 
sistematik ve akli kavrayış söz 
konusuyken, diğerinde yüzeysel, 
genel, tahrik ve manipüle edici 
algılayış kendisini gösterir. Kuşku-
suz görsel geleneğin önemsiz ol-
duğunu söylemiyorum. Ona yol ve 
ufuk verici nazariyattan yoksunluk, 
büyük bir tehdidi meydana getirir.  
Nazari ve ameli nazariyatın kaybol-
masıyla peyda olan mer’î gelenek, 
hakikati buharlaştırıp onun yerine 
ekranlara sığabilen görselleri ika-
me edebilir. Hakikati arayış yolla-
rının en kadimi olan hikmet, yerini 
ekranın tahrik edici yönlendiriciliği-
ne bırakırsa, her şeyin hakikat ha-
line getirilebileceği, ölçüsünü takip 
edici yığınlardan ve popülerlikten 
alan bir yaklaşım tahakküm edici 
hâkimiyetini ilan edebilir. Tahak-
kümün himayesinde hakikat de-
ğil, bilakis güç istenci, söylemi ve 
eylemi belirleyici rolü oynar. Kendi 
başına amaç olmaktan ziyade araç 
olan ekranlar, tahakküm gücüyle 
şekillenen söylem ve eylem tarzla-
rını alenileştirerek umumileştirme 
kudretine sahip görünür. Asıl me-
sele ise ekranlardan uzaklaşmak 
yerine hakikat eksenli içerik oluş-
turmak ve bu içeriği güçlü hale 
getirmektir. Bunun da yolu insanlı-
ğın mirasını taşıyan şifahî ve kitabî 
gelenek tarzlarını yeni gelenek olan 
mer’î gelenekten beslemekten ge-
çebilir. Söylem ve eylemin yatay 
ve yüzeysel gücüyle birlikte ona 
derinlikli bir kıvam kazandırmak, 
günümüzde çok önemli görünür. 
Ahlâk özünde mutlu olmak, siyaset 
mutlu kılmaktır. Mutluluk mahiyeti 
itibarıyla basittir. Basit olan ise par-
çalanamaz. O halde mutlu olmaya 
çalışma iştiyakını mutlu kılma aş-
kıyla aynı ufukta birleştiremediği-

miz takdirde ahlâk ve siyaset birlik-
teliğini ıskalamış oluruz. Ahlâktan 
ve ahlâkın beslediği siyasetten 
uzaklaşmak, ahlâkın gücünü de-
ğil, gücün gayri ahlâkiliğini geçer 
akçe haline getirebilir. Böylesi bir 
dünya düzeninde ekonomik güç, 
hukuku; güçlülerin hukuku ise 
zavallıların ahlâkını belirler. Belirle-
nen sürü ahlâkı ekranlar vasıtasıyla 
topluma temessül ettirilir. Çözüm 
ise basit değildir. Nazari ve ameli 
her safhada özü gürleştirerek öz-
gürleşme cesaretini göstermek, 
çözüm arayışının belki ilk halkasını 
oluşturabilir.  Aklın özünde olan 
düşünme melekesinin körelmesi, 
insan olma ve kalmanın önündeki 
en büyük engellerden birisi olarak 
tebarüz eder. Aklın, vicdanın, ira-
denin ve hissiyatın el ele vererek 
taşıyanını iyiye, doğruya ve güzele 
yönlendirmesi insanlaşma serüve-
nini meydana getirir. Aklın, vicda-
nın, iradenin ve hissiyatın üzerinin 
örtülmesi ise insanı, insanlığa karşı 
körleştirip sağırlaştırır. Kör ve sağır 
olan beşerse canavarlaşır. Cana-
varların en büyük özelliği bencil-
likleri ve menfaatperestlikleridir. 
Bencilliğin, menfaatperestliğin ve 
canavarlaştırıcı güç istencinin pan-
zehiri, fedakârlık, feragat ve îsar 
erdemleridir. Söz konusu erdem-
lerin hem bilgisinin hem de eylem 
tarzlarının yeşertildiği, öğretildiği 
ve yaşandığı mekân ailemizdir. O 
halde aile, insanın insanlığa kaçtı-
ğı, canavarlaştırıcı temayüllerden 
uzaklaştırıcı vatanıdır. Öz frenleme 
sisteminin inşa edildiği aile, bu an-
lamıyla tahakküm edici güç isten-
cinin taraftarlarının önündeki yıkıl-
ması gereken kaledir. İnsan olma 
ve kalma sevdalıları içinse terkedil-
memesi gereken okçular tepesidir. 
Paylaşmayı, tahammül etmeyi, 
sevmeyi sevilmeyi, hürmeti, hiz-
meti, merhameti kavrayıp tecrübe 
ettiğimiz, yaşadığımız zemin aile-
dir. O halde aile bu anlamıyla bizim 
insanlık mektebimizdir. Dahası aile 
bizim yekdiğerimizle bir arada ya-
şama ahlâkı ve hukukunu inşa et-
tiğimiz, topluma yaydığımız sosyal 
organizmamızdır. Aileyi güçlendir-
memiz ben, sen, o, zamirlerini biz 
şuuruna vardırma imkânını bize 
tanıdığı gibi, biz şuurunun toplu-
ma yansıtılma gücünü devşirebi-
leceğimiz maden ocağını faaliyete 
geçirmeye tekabül eder. Her şeye 
rağmen inşa edip korumamız ge-
reken, dâhili ve harici virüsleri yok 
edecek sosyal bünyenin kök hüc-
relerinin vatanı olan aile, zayıfladığı 
anda sosyal bünyemizin de zarar 
göreceğini unutmamak gerekir. 
Unutmamalıyız ki, birlikte yaşama 
hukuku ve ahlâkını inşa etmeye 
başlayacağımız ilk yer ailemizdir. 
DEVAM EDECEK

‘Ahlak mutlu olma sanatıdır’
“Ferdî siyaset ahlâk, içtimaî ahlâk ise siyasettir” diyen M. Enes Kala, “Ahlâkı ve siyaseti birbirinden ayırmamak gerektiğini düşünüyorum. Zira ahlâk mikro siya-
set, siyaset ise makro ahlâktır. Ahlâk, mutlu olma, siyaset mutlu kılma sanatıdır. Ahlâk olmadan siyaset anlamsız, siyaset olmadan ahlâk ise güçsüzdür” dedi

haber@konyayenigun.com
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Yazar- mutasavvıf ve müzisyen 
Ö. Tuğrul İnançer kendine has, açık 
ve dikkat çekici üslubuyla Hazreti 
Mevlânâ sorular yelpazesine mu-
habbet vurgusuyla sıra dışı cevaplar 
veriyor. Ömer Tuğrul İnançer’in yıllar 
öncesinde verdiği röportaj ve samimi 
cümleleri…

*Hazreti Mevlânâ bizim için ne 
anlam ifade etmeli?

Hazreti Mevlânâ’nın bence ne 
anlam ifade ettiği o kadar önemli 
değil, çünkü ben kimim ki Hazreti 
Mevlânâ’yı anlayayım veya bir başka-
sı kim ki Hazreti Mevlânâ’yı anlasın ve 
kendine göre tarif etsin.

Hazreti Mevlânâ hakkında yapı-
lan her tarif; kişinin kendi yaptığı tarif 
ile kendi irfanı, iz’ânı ile sınırlıdır ama 
Hazreti Mevlânâ o sınırlar içine sığ-
mayacak bir deryadır, öncelikle bunu 
tesbit edelim. Bana göre nedir diye 
soracak olursan; Hazreti Pîr Mesnevî-i 
şerifte kendisi de bazı şeylerin lisana 
gelmeyeceğini beyan ile ; “bundan 
sonrası söylenmez” der. Yani aşkın 
tarifini sordukları zaman “ben ol da 
bil” diyen bir zât, onun için bana ne 
ifade ettiğini ben ifade edemem ve her 
ifade eksik bir ifade olacaktır. Bunu bir 
şekilde söylemekte bir ifadedir. Ancak 
Hazreti Mevlânâ deryasını bir takım 
fincanlara, bardaklara, şişelere, da-
macanalara sığdırmak isteyenler var. 
Onlara itirazım var; Hümanistmiş, Şa-
irmiş, Düşünürmüş... bu kelimelerin 
hiç biri Hazreti Mevlânâ’yı anlatmaya 
yetmez. Belki kişilerin kendi vüs’atları 
miktarınca anlatabilecekleri bir kelime 
olabilir; EVLİYAULLAH yani bir Allah 
dostu, bu biraz anlatabilir belki. Şair... 
bir çok şair var, Hümanist... hele Hü-
manist yani insanı insandan dolayı 
sevmek, halbuki “ben Peygamberin 
ayağının tozuyum” diyen bir zât in-
sanı insandan dolayı değil her şeyi 
Allah’tan dolayı sever. Evvela bunun 
tarifini doğru yapmak ve yerine koy-
mak gerekir. Onun için Hümanizm 
kalıbına da sığmaz Mevlânâ. Başka 
ne diyorlar; Düşünür... Ne düşünür? 
Mütefekkir demek istiyorlar, yani fikir 
adamı. Hayır! Hazreti Mevlânâ fikir 
adamı değildir, Hazreti Mevlânâ Aşk 
adamıdır. Fikir akıldan türer, akıl mah-
luktur ve ancak acizlere yol gösterir. 
Mevlânâ düşünür yani mütefekkir de-
ğildir. Mevlânâ aşık, maşuk ve bizatihi 
aşktır. Bunlar ne demek? Evlenip ço-
cuk sahib olunmadan babalığın keyfi 
bilinmez, baba olunca anlaşılacak bir 

şeydir babalık.

 Onun için Hazreti Mevlânâ’yı da 
ancak Hazreti Mevlânâ’ya bende olan-
lar anlayabilir. Mânevi evlad olmanın 
tadını ancak onlar tadabilirler.

Konya Mevlana’yı anlayabilmiş 
midir?

Hazreti Mevlânâ’yı, pederi âlilerini 
ve o aileyi bağrına basan Konyalılar 
vardı, 800 sene evvelden bahsediyo-
ruz, bir de Hazreti Şems’i kaçırtanlar 
vardı. Her ikisi de Konyalı idi. Hatta 
pek Mevlevî geleneğinde söylenmez. 
Hazreti Şems’in şehadetine sebep 
olanlar da Konyalı idi ama bunun 
yanında Hazreti Pîr’i bağrına basanlar 
da... Mevlânâ bir muhacir, göçmen 
yani, Konya’nın bir takım ahalisi, lâ 
teşbih, Medineli Ensar gibi, Hazreti 
Mevlânâ ve ailesi, pederi âlileri baş-
ta olmak üzere, onlar da Muhacir 
gibi. Böyle Konyalılar da var, Hazreti 
Şems’i şehid edenler de var, herkes 
kendine layık olanı işler. Konyalılar 
şöyle, Konyalılar böyle demek yan-
lış olur. Konya’nın içinden bir takım 
insanlar Hazreti Mevlânâ’ya bende 
olurlar, bir takım insanlar da ömürleri 
boyunca kabrini ziyaret etmiş olmaya-
bilirler, bu bir kısmet meselesidir.

 Mevlevîlik Anadolu toprakla-
rında yani Konya’dan doğmuştur. 
Yurtdışı ziyaretçilerinin daha çok 
olmasını nasıl açıklamak lazım?

Hazreti Mevlânâ’yı Konya’ya hap-
setmeye kimin ne hakkı var? Hazreti 
Mevlânâ’yı Konya’ya hapsetmeye 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Dolayı-
sıyla Hazreti Mevlânâ sevenlerinin, 
bendelerinin dünyanın her yerinde 
olması çok tabiidir. Ayrıca İstanbul 
Yavuz Sultan Selim Han’dan itibaren 
Mekkâr-ı Hilafet(Müslümanların Hila-
fet merkezi) olduğu için aynı zaman-
da bir Kültür ve Tasavvuf merkezidir, 
onun için İstanbul’da beş tane birden 
Mevlevî dergahı vardır. Bir de bunu 
nüfusa göre hesapladığımız zaman 
bu sayı gayet tabidir. Dünyada kaba 
bir hesapla 72 tane Mevlevî derga-
hı var ve bunu yayanlar da bizzat 
Mevlânâ’dan feyiz alanlardır. En çok 
torunlarından Sultan Divani, Ulu Arif 
Çelebi, Kütahya’daki Ergun Çelebi’dir. 
Ve onun hem yol evladı, hem döl 
evladı olan zevat yaymıştır. Tabi ki 
yayılması lazımdır, onun için sadece 
Konya’ya hapsetmek olmaz.

Konya’ya gelişinizde neler his-
sediyorsunuz?

       Ben Konya’ya yüzlerce kere 
gelmişimdir. Tabi Hazreti Pîr’in mu-

habbetiyle Semâ’ın 
hem estetik 
hem mânevi 

havasıyla bütün insanlar oraya ko-
şuyorlar senede bir defa olsun bir 
mânevi gönül yıkamasına kendilerini 
tabi tutuyorlar. Bu aynı zamanda bir 
tiryakiliktir, Allah ayırmasın senelerdir 

kabul buyruluyoruz, İnşaallah can be-
dende yürüyor olduğu müddetçe de 
bu böyle olacak. Zaten genellikle ge-
lenlere baktığımızda bir çekirdek kad-
ro vardır devamlı gelirler. Bizim bazen 
sadece aralık ayının orta haftasında 
Konya’da selamlaştığımız insanlar 
vardır, sadece bir defa görüşürüz, on-

lar da o zaman gelirler biz de bir defa 
geliriz, bu bir cazibe meselesidir, Haz-
reti Pîr’in şevki onları oraya çeker. Ne-
ler hissettiğime gelirse o bana kalsın.

Hazreti Mevlana’yı edep konu-

sunda ne der?
Anadolu’nun her şehrinde olduğu 

gibi eski Konya’da da başka dinden 
insanlar var, o zamanlarda yerli Hristi-
yan Rumlar var. Bir Papaz Hazreti Pîr’e 
eğilerek selam veriyor, diyelim ki altı 
saniye eğiliyor. Hazreti Pîr bir eğiliyor 
on altı saniye; “yahu ne yaptın gâvura 

çok eğildin” diyorlar. Hazreti Pîr’in ver-
diği cevaba bakınız; “...tabi ben teva-
zuda ondan daha mı az kalayım, ben 
ondan daha mütevâziyim” diyor. Bu, 
tevâzu şeklinde görünen tekebbürdür 

ama Allah’ın emrettiği tekebbürdür. 
Mü’minler birbirlerine karşı mütevazi, 
başkalarına karşı gururlu olurlar ama 
Hazreti Pîr’de öyle bir incelik var ki 
eğilerek yükseklik gösteriyor. Bu ince-
lik edeptir, bunu anlamak lazımdır ve 
Hazreti Pîr’in bütün bu edep hakkında-
ki fikirleri ve davranışları Mevlevî Tari-

katında âdap 
erkân olarak 
asırlarca yaşa-
mıştır, hala da 
gönül bağlıları 
tarafından ya-
şatılmaktadır. 

Edep şe-
kille başlar, 
şekil olmadan 
bir şey olmaz; “efendim şeklin ne 
ehemmiyeti var” diyorlar, peki şeklin 
ehemmiyeti yoktur bana şekilsiz bir 
şey göster, herhangi bir şey gösterin 
ki şekli olmasın. Her şeyin bir şekli 
vardır. Şekilde kalmamak lazımdır, 
o ayrı bir bahis ama şekil lazımdır. 
Mesela hiçbir derviş eşiğe basmaz, 
çünkü eşik Hazreti Ali makamı olarak 
kabul edilir. 

Bir derviş içtiği bardağı öpüp 
bırakır;” bardak olmasaydı ben ne 
yapardım” diye “bardağın bana hakkı 
geçti” der. Ceketini öperek giyer “bu 
olmadan üşürüm” der. Yastığı öper 
başını öyle koyar, yastıksız yatın da 
bir görün; nefes alınamaz doğru dü-
rüst. Yorganı öper öyle üstüne çeker 
üşümemi engelliyor diye. Burada ne 
yapıyor; yorganın, yastığın, bardağın, 
ceketin bile hakkına riayet ediyor. Bu 
öpme hadisesi ile de o hakkı riayeti 
aklına getiriyor, yani şekil esas tutul-
du mu hiç?, kavramını akla getiriyor. 
Eşyanın hakkına böyle riayet eden, in-
sanın hakkına nasıl riayet eder. Bunlar 
birer eğitim, maarif sistemidir, edep 
de buna dahildir. 

Edebin en önemli ölçüsü başka-
larının senden rahatsız olamamasıdır. 
Tabi bunun ana zemininde Efendimiz 
(a.s)’in tavsiyeleri ve bizzat fiileri var. 
Hazreti Peygamber (a.s.) “mümin; 
insanların elinden ve dilinden emin ol-
duğu kimsedir” buyuruyor,. İşte edep 
budur. İnsanla, Şeytanın birbirinden 
ayrıldığı nokta edeptir. Kabahati kendi 
üstüne almak, iyilikleri Hak’tan bilmek 
edeptir.

Şair yazar, ozan ve halkbilim 
araştırmacısı; soyuna çekmiş bir 
insandır Mehmet Tahir Sakman. 
Konya Türkülerinin unutulmaz usta-
sı Mazhar Sakman’ın oğlu olmakla 
kalmayıp, ömrünü Konya kültürüne 
verdi. Derviş Ozan mahlasıyla 1985 
yılında ilk defa katıldığı Türkiye Âşıklar 
Bayramı’nda “memleket şiiri” dalında 
aldığı ödülle dikkatleri üzerinde top-
layan Sakman ömrünü yüzlerce şiir 
ve yürek dolusu kitaplarla süsledi. 
Yazdıklarını, yaşadıklarını, okudukları, 
söyledikleri uzun uzadıya, ama keyifle 
konuştuk. Biz sorduk Sakman anlattı.

Gazete yazarlığı nasıl başladı 
ve hangi gazete ve dergilerde yaz-
dınız?

Gazetelerde yazmaya şiir köşele-
rinde başladım ve sonraları makaleler 
yayımladıktan sonra köşe yazmaya 
başladım. Şehrimizin güzide gazete-
si “Yeni Meram” benim için bir okul 
olmuş, üslubumun oluşması ve ge-
lişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 
Tabii bu arada merhum İbrahim Sur 
ağabeyimizin desteklerini hiçbir za-
man unutamam.

Şehrimizde Konya Postası, 
Anadolu’da Manşet, Yeni Konya ve 
Yeni Gazete’de araştırma inceleme 
ve köşe yazılarımın yanı sıra şiirlerim 
yayımlandı. Konya Postası’nın bir 
kuruluş yıl dönümünde rahmetli şair 
Panos Özararat ile aynı sayfada, 1. 
sayfada şiirimin yayımlanması bende 
büyük heyecan uyandırmıştı. 

2000’li yıllarda Konya Postası 
gazetesinde haftalık bir sanat sayfa-
sı yaptım. O dönem gazetenin yazı 
işleri müdürü Uğur Özteke’ydi ve 
bize önemli destek vermişti. O güne 
kadar şehrimizde yapılamayan farkı 
bir sayfa hazırlıyorduk. İsmi bile bu 
farkı ortaya koymaya yeterdi: “Öteki 
Sanat…” Kadim bir şehrin, öteki sa-
nat anlayışını ortaya koyarken yurdu-
muzun bir çok şehrinden de övgüler 
alıyorduk ve yağmur gibi eser gönde-
riliyordu. 

O dönemlerde gazeteler gerçek-
ten okuldu ve şehrin; fikir, sanat ha-
yatına yön veriyorlardı. 

Kendinizi şiirle sınırlandırmadı-
nız. Kitap çalışmalarınızdan ve ne, 
neler yazdığınızı anlatır mısınız?

Ailemizin kültür geleneğinden ve 
hazinesinden kısmen bahsetmiştim. 
Bunların yitip gitmesine gönlüm razı 
olmadı ve özellikle Konya türkü kültü-
rü / müzik kültürü üzerine araştırma-
larımı yoğunlaştırıp yayımlamayı bir 
görev bildim. 

Ayrıca dönem dönem yerel ba-
sınımızda yayımladığım ramazan 
manilerini kitaplaştırdım ki bu kitap 
alanında telif olarak edebiyatımızda 
sanırım ilk kitaplardan biridir. Mani-
ler; geleceğin sosyologlarına, toplum 
mühendislerine o günün Konya’sı 
hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

Yaşayan insanlarımızdan tutu-

nuz, yemeklerimize ve siyasi eleştiri-
lere kadar çok geniş bir yelpazede ar-
gümana sahiptir. Sanırım gelecekte, 
en çok aranılan kitabım bu olacaktır.  

Yine “Dünden Bugüne Konya 
Oturakları” ismiyle yayımladığım 
kitap da sahasında tektir ki bu kitap 
şehrimizin üzerinde Demokles’in 
kılıcı gibi duran bir tabuyu yıkması 
ve iç yüzünün ilk elden aktarılması/
anlatılması nedeniyle önemini ispat 
etmiştir. 

Babamın bant kayıtlarını deşif-
re ederek ve yine babamın 1963 
yılında, o günün klişe zorluklarına 
rağmen “Şehir Postası” gazetesinde 
yayımlamayı başardığı Konya türkü-
lerinin notalarını da ekleyerek, geç-
mişin sisli hatıraları arasından çıkar-
dığım fotoğraflarla, “Konyalı Mazhar 
Sakman’dan Türküler” ismiyle 1999 
yılında yayımladım. Çok kısa sürede 
baskısı bitti ama ne yazık ki yeni bas-
kıları bir türlü gerçekleştiremedik. 

Şiir harici deneme, öykü ve ro-
man kitaplarım yayımlandı. Son ya-
yımlanan eserim “Leylâ’dan Mevlâ’ya 
Cennete Yürüyüş” isimli romanımdır. 
Romanım Leylâ aşkının Mevlâ aşkına 
dönüşünün ve bir sufi yolculuğunun 
ipuçları içerirken, ileri tasavvuf bilgileri 
satır aralarında yer almakta ve tabii ki 
bir başka Konya’nın tasviri yer almak-
tadır. En çok bu kitabım satmış ve 
toplamda 5 baskı yapmıştır. 

Ne söylediysem ne yazdıysam 
Konya’dan başka bir şey yazmadım. 
12 kitabımın hepsi de Konya’dır. Ef-
sunlu kadim bir şehrin, şair gönlüne 
yansıması gibidir eserlerim. Bak-
tığım, gördüğüm, duyduğum hep 
Konya olmuştur. 

Selçuklu Konya’sının, 
Selçukya’nın özlemiyle ve eski bir 
başkentli olmanın üzerimize yüklediği 
misyonla çalışmalarımı sürdürdüm. 
Hayata bakış açım nedeniyle bazen 
ötekileştirildiğimin de farkındayım 
ama beni ben yapan bu bakış açısıdır. 
Kimsenin anlamasını beklemiyorum 
ve bu yolda kimseye eyvallahım ol-
madı. Yayınlayamadığım eserlerim 

de geleceğin edebiyat tarihçisinin 
anlayışına kalıyor; ancak şundan ol-
dukça eminim ki Konya üzerine ne 
söylediysem, bir gün gerçek değerini 
bulacaktır. 

Yazarlığın, şairliğin endazesi 
nedir?

Bu sorunun yanıtı kişiden kişiye 
değişebilir; ancak evrensel anlamda 
ve benim anladığım anlamda; insanı 
ve doğayı temel alarak, koşulsuz, ön-
yargısız sevgilerle güçlendiren, hoş-
görülü ve her koşulda halkın yanında 
olmak veya hayatın tarafında olmaktır 
diyebilirim… 

Yüce Atatürk’ün bir sözünü bu-
rada hatırlatmak isterim: “Sanatçı, 
toplumda uzun çalışma ve çabalar-
dan sonra alnında ışığı ilk hisseden 
insandır.” Eğer bu ışığı hissediyor-
sanız, bundan daha güzel bir endaze 
olabilir mi?

Yazmanın, hatta okumanın ge-
netiksel olması düşünülebilir mi?

Elbette düşünebiliriz hatta doğ-
rudur da ancak her insan kendini bu 
konuda geliştirebilir; eğer doğru kul-
varda yürümesini öğrenirseniz ve ta-
bii ki isterseniz… “Şair olunmaz şair 
doğulur” derler ama doğmakla iş bit-
miyor, çok okumak, çok çalışmak ve 
söylenmemiş bir konu ve söylenme-
miş bir söyleyiş bulmak gerekiyor…

Kazandığınız ödüller de var, 
bunlardan bahseder misiniz?

Ödüllerin insana itici güç olabile-

ceği gibi körleştirebileceğine inanan-
lardanım, bu nedenle sadece benim 
için çok anlamlı olan bir ödülden bah-
sedeceğim. 2000 yılında Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği bir 
yarışmada Haber-Röportaj dalında 
“Yüreğimden Yaralıyım/Bu caddenin 
Kralıyım” başlıklı söyleşimle birincilik 
ödülü kazanmıştım.  Bu ödül benim 
için çok değerlidir.

Toplumun edebiyat ve sanatla 
münasebetini hangi seviyede görü-
yorsunuz?

Sanat ve edebiyat, insanî duygu-
larımızı dışa vurmanın en kestirme 
yoludur. Günümüzde geldiğimiz nok-
ta pek iç açıcı görünmese de okuyan 
ve araştıran bir nesil geliyor ve bu beni 
oldukça umutlandırıyor. Her ne kadar 
son dönemlerde “dinî hassasiyetlere 
aykırı” gibi yanlış düşünceler zaman 
zaman gündemi meşgul etse de, ma-
ğara duvarlarına ilk resmi çizen insan-
dan, günümüze ve geleceğe uzanan 
yelpazede, son sözü daima sanat ve 
edebiyat söyleyecektir, çünkü; sanat 
hayattır…

Her insanın edebi ya da sanat-
sal vasıflar edinmesi mümkün mü? 

Yukarıda da bahsettiğim gibi 
eğer yeteneğiniz varsa, neden olma-
sın ki her insanın mutlaka güzel sa-
natlar dalından bir tanesine yeteneği 
doğuştan vardır mesele bunu ortaya 
çıkarmaktır. Kız kardeşim Vesile, yıllar 
sonra resme karşı yeteneğinin oldu-

ğunu keşfetti ve yaptığı resimlerle 
bizleri büyülemeye devam ediyor. 
Yıllar sonra üniversite sınavına girdi, 
kazandı ve şu an Selçuk Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nde kendini daha da geliştir-
menin peşinde…

Anadolu’da yazar ve sanatkâr 
olmanın, avantajları ve dezavantaj-
ları var mı?

Anadolu’da olmanın en büyük 
avantajı doğal olmanızdır ve yerelden 
evrensele giden yolun basamakla-
rını birer birer geçmenin heyecanını 
yaşarsınız. İstanbul, ülkemizin vitrini 
gibidir, orada sahneye çıkarsanız sizi 
bütün ülke tanır değilse yerel kalırsı-
nız. Ben yerel kalmanın onurunu hep 
üzerimde bir nişan gibi taşıdım. 

Görev aldığınız sivil toplum 
faaliyetlerinden bahsetmek ister 
misiniz?

Sanırım sanatsal faaliyetlerden 
soruyorsunuz, özellikle iki binli yılla-
rın başında, şehir ve çevresinde şiir 
dinletileri yaptık ve çok ilgi çekti. Farklı 
radyo ve TV’lerde şiir programlarının 
yanı sıra bir dizi kültürel programlar 
yaptım. Özellikle “Yıldız Yolu” isimli 
canlı sunduğum şiir ve müzik prog-
ramı yoğun bir izleyici kitlesine ulaştı. 
Üyesi olduğum kültür sanat dernek-
lerinin faaliyetlerine katılmakla birlikte 
bireysel çalışmalara ağırlık verdim. 
Özgür ruhum, biraz da beni buna itti 
diyebiliriz. 

Son dönemlerde ise Meram Be-
lediyesi Sanat Yönetmeni olarak gö-
rev yaptım ve Konevi Kültür Merkezi 
sorumlusu olarak ciddi programlara 
imza attım. O dönemde kendime 
hep şunu sordum; “şehirde kültür 
adına eksik olan ne”, “halkın beklen-
tisi ne” gibi soruların yanı sıra “keşke 
Konya’da şu da olsaydı” diyebilece-
ğim programları yapmaya çalıştım. 
Belgesel nitelikli programların yanı 
sıra çok önemli uluslararası boyutta 
iki festival düzenledim ki bunlardan 
“Türk Dünyası Bacıbey Festivali”nin 
benim için anlamı oldukça büyüktür. 
O dönemde Meram Belediyesi çok 
ciddi bir destek vermişti ve yaptığımız 
etkinlikler şehirde beğeniyle karşılan-
mıştı. 

Masanızdaki yeni çalışmalar-
dan bahsetmek ister misiniz?

Bugüne kadar yayımlama şansı 
bulduğum 12 kitabın yanı sıra uzun 
yıllar Konya üzerine söylediğim şi-
irlerden ve şiirdeki mekânların 
fotoğraflarından oluşan ve 
“Konya’sın Diye Sevdim” is-
mini verdiğim özgün bir dos-
ya ile “Öteki Şehrin Hikâyesi / 
Korona Günlükleri” isimli bir 
dosya basılmayı bekli-
yor. 

Bu eser, aile-
mizin üzerinden 
eski Konya’nın 
bir topoğrafyası 
gibi. Dünün, gü-
nümüzle eleştirel 
bir mukayesesi 
ve tarihe tanıklık 
eden fotoğrafla-
rın yer aldığı ha-
cimli bir eserdir. 
Basılmayı bekliyor…  Ayrıca söyle-
meme gerek var mı bilmiyorum ama 
ışığa çıkmayı bekleyen şiirler de bir 
kitap olmayı bekliyor…

Sohbetimizi bir şiirinizle taçlan-
dıralım mı, ne dersiniz?
Elbette;
Alâeddin tepesi’nde kayarken çocuk-
luğum
Dede bahçesi’nde büyüdük sevdalara
Üşüyen ellerindi yüreğimi yakan
Bozkır ayazında alev
Meram’da gedavettin
Serin türkülerin kanatlarında çırıl çı-
rıldık
Uçmuştuk en son yalnızlığımıza
Üçler’de kalbi kırık bir taş
Musalla’da buruk fatiha
Ve gözümüzde sıra bekleyen
Birkaç damla yaş
Kaderimiz kederimiz olmadı
Ne seninle ne sensiz
Çünkü sevmiştim yönsüz

Ben seni konya’sın diye sevdim
Selçuklu kartalı gibi bakardın hani
Gümüş gecelerin koynundan sabaha
Bir yanın mağrur bir yanın mahcup
Kim bilir hangi düşlerin efendisiydin

Kınından sıyrılmıştı atlılar
Atlılar ki cehennemden baktılar
Atlılar o gün canlar yaktılar

Ulu tengri gök şamanları unuttu
Bir ateş ki 
Döküldü moğol nallarından
Kıvılcım kıvılcım
Ateşe boğuldu her yan
Kargılar duman duman sardı
Selçukya şimdi kan
Dönmezdi 
Döndü tersine 
Deveran / deveran / deveran
(Konya’sın Diye Sevdim’den bir bö-
lüm)

‘Mevlana Konya’ya hapsedilmez’‘Yerel kalmanın onurunu yaşadım’
Hz. Mevlana ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Yazar Ö. Tuğrul İnançer, “Hazreti Mevlânâ’yı Konya’ya hapsetmeye hiç 

kimsenin hakkı yoktur. Dolayısıyla Hazreti Mevlânâ sevenlerinin, bendelerinin dünyanın her yerinde olması çok tabiidir” dedi
“Anadolu’da olmanın en büyük avantajı doğal olmanızdır ve yerelden evrensele giden yolun basamaklarını birer birer geçmenin 

heyecanını yaşarsınız” diyen Tahir Sakman, yerel kalmanın onurunu hep üzerinde bir nişan gibi taşıdığını söyledi 
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ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?
Ömer Tuğrul İnançer (d. 1946, Bursa), Türk avukat, 

mutasavvıf ve müzisyen. İstanbul Üniversitesi'nin hu-
kuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar 
hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun 
genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk 
Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin 
de yöneticisidir.

TRT'nin Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi ayininde 
sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. 1999'dan beri İs-
tanbul Cerrahi Tarikatı'nın postnişinliğini yapmaktadır.

Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri
Vakte Karşı Sözler
Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri
Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana
Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)
Sohbetler
Gönül Gözü (Kenan Gürsoy)
Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile)
Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim 
Karakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, 
Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile)
Mübarek Vakitler



Anadolu Gençlik Derneği (AGD), 
evrene, çevreye, insanlara ve kendine 
karşı sorumluluklarının farkında; tarihi-
ne, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeş-
liğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin 
yaygınlaştırılmasında emek sahibi; 
adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı 
ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gay-
retinde olan müstesna bir kuruluş ola-
rak çalışmlarını sürdürüyor.  Anadolu 
Gençlik Derneği, dünyaya yeniden yön 
verecek, kurtların kapmaya niyetlen-
dikleri kuzulara hangi nehrin kenarında 
olursa olsun kol kanat gerecek, çorba-
sını komşusuyla paylaşacak, kardeşlik 
anlayışıyla coğrafyamızı bir ve bütün 
tutacak kadroların harmanlandığı etkin 
bir teşkilat. AGD Konya Şube Başkanı 
Ceylani Kılıç çalışmaları hakkında açık-
lamalarda bulundu. 

Anadolu Gençlik Derneği hak-
kında bilgi verir misiniz?

Anadolu Gençlik Derneği, dün-
yaya yeniden yön verecek, kurtların 
kapmaya niyetlendikleri kuzulara han-
gi nehrin kenarında olursa olsun kol 
kanat gerecek, çorbasını komşusuyla 
paylaşacak, kardeşlik anlayışıyla coğ-
rafyamızı bir ve bütün tutacak kadro-
ların harmanlandığı etkin bir teşkilattır. 

İyinin, doğrunun, faydalının ve 
adaletin yeryüzüne egemen olması 
müşahedesinde aynı inancı paylaşan 
her renkten ve ırktan herkesi kardeş 
bilirken, hangi renkten ve ırktan olur-
sa olsun tüm mazlumların yanında 
olmayı da kendimize görev addeden 
bir teşkilatız.

Sizin için AGD’li olmak neyi ifa-
de ediyor?   

Benim için AGD’li olmak en baş-
ta şükredilecek ve hamdedilecek bir 
nimettir. AGD’li olmak; önce ahlak ve 
maneviyat prensibini benimsemektir. 
AGD’li olmak; projesi insan ve hedef 
kitlesi olan gençliğe hizmet etmektir. 
AGD’li olmak; kim var diye soruldu-
ğunda sağına ve soluna bakınmadan 
ben varım diyebilmektir. AGD’li olmak; 
Allah rızasına talip olup, gönüllere gi-
rebilmeye gönüllü olmak demektir. 
AGD’li olmak; merhum Erbakan Ho-
camızın da dediği gibi bir milletin asıl 
gücü tankı topu tüfeği değil inançlı 
ve imanlı gençliğidir bilincine sahip 
olmaktır. AGD’li olmak; ailesine, vata-
nına ve milletine hayırlı bir evlat olmak 
demektir. AGD’li olmak; Milli ve mane-
vi değerlerine sahip çıkmak demektir. 
AGD’li olmak; insanların en hayırlısı 
insanlığa en faydalı olanıdır düsturunu 
benimsemektir. AGD’li olmak; gelece-
ğin inşası için, gençliğin ihyasını hedef 
bilmektir. AGD’li olmak; İyinin, doğ-
runun, faydalının, adil ve güzel olanın 
hakim olması için çalışmak demektir. 
Kısacası AGD’li olmak gençliğe, do-
layısıyla geleceğe hizmet etmek ve iki 
cihan saadetini umut etmektir.

Bundan sonra Konya gençliği 
için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? 

Bugüne kadar süre geldiği gibi 
bundan sonra da Konya gençliğimize 
en iyi şekilde hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Zira gençlik demek, gelecek 
demektir. Gençlerimizin her biri bizle-
re Allah’ın birer emanetidir. Bizler de 
bu emanetin kıymetini bilerek hareket 
edecek ve onları asımın nesli olma 
yolunda yetiştirmeye gayret edeceğiz. 
İlköğretim, ortaöğretim, üniversite ça-
lışan ve sporcu gençlikten kız ve erkek 
öğrencilerimizin sorunları ile ilgilenip 
onların tüm dertleri ile hemhal olmaya 
devam edeceğiz. Milli ve manevi de-
ğerlerine bağlı, sevdası Türkiye olan, 
imanlı ve inançlı gençlik yetiştireceğiz.

Size göre gençliğin şu dönem 
için en büyük sorunları neler, yet-
kililer bu sorunlara nasıl bir önlem 

almalı? 
Bugün gençliğin içinde bulun-

duğu en büyük sorunun cevabını 
bulabilmek için eğitim sistemimizin, 
aile yapımızın, sosyal yaşantımızın, eş, 
dost, akraba, arkadaş ilişkilerimizin ve 
sokaklarımızın sorgulanması gerekir. 
Bu sorgulama neticesinde hastalığı 
teşhis edebilirsek ve en uygun reçeteyi 
yazıp en uygun tedaviyi uygulayabilir-
sek sorunuzun cevabını vermiş oluruz. 
Bugün gençlik üzerinde yapılan araş-
tırmalar şunu gösteriyor ki: 
• Sigara, alkol, kumar, uyuşturucu kul-
lanma eğiliminde artış, bunları meşru 
görmek. 
• Fuhşu, eşcinselliği, lezbiyenliği meş-
ru görmek. 
• Şiddete eğilim göstermek. 
• Bilgisayar ve internet bağımlılığında 
artış. 
• Ferdileşmek, yalnızlaşmak, sanallaş-
mak. 
• İletişim kopukluğu ve sosyal bağlılık 
ve dayanışma ruhunun yok olması, 
• Davranış bozukluğu, psikolojik olarak 
gelgit yaşamak., 
• Parçalanmış kimlik-kişilik, kendine 
belirlediği kimlikle, düşünce ve davra-
nışlarının uyuşmaması, tezatlı davra-
nış, şizofren/melez kimlik. 
• Din algısında zedelenme, laikleş-
me-sekülerleşme, ateistleşme, deist-
leşme. 
• Toplumsal değerlere yabancılaşma, 
değer yargılarında zedelenme. 
• Kavramsal kargaşa, zihinsel kirlen-
me. 
• Ahlâk, iffet, hayâ, vefa, aile, mahremi-
yet, nikâhsız birliktelik, zina, eşcinsellik. 
• Başkalarına karşı güven kaybı, ken-
disine karşı güvenme ile güvenmeme 
arasında gidip gelme(özgüven kaybı), 
• Kuşaklar arası çatışma ile oluşan gü-
ven bunalımı, 
• “Her şeyi bilir” psikolojisinde olmak. 
• Gelecek korkusu. 
• Kendini sorumlu hissetmemek; fakat 
başkalarını sorumlu tutmak. 
• Sorumluluk ve yükümlülük duygusu 
ile alay etmek; çevresini, kendine karşı 
sorumlu saymak, 
• Birlikte yaşadıklarını kendine mecbur 
saymak, kendinî kimseye karşı mec-
bur saymamak. 
• Kendini ifade edememek.  
• Anormal giyim tarzı. 
• Aşırı uyku uyuma. 
• Erken ergenleşme. 
• Günlük ve anlık yaşamak, geleceğe 
yönelik plan yapmamak.  . 

Gibi birçok konular sayabiliriz. 
Bütün bu olumsuzlukların nedenini 
sorgulayacak olursak. 

Milli ve manevi değerlerden yok-
sun bir eğitim sistemi, aile yapımızın 
bozulmasına yönelik uygulamalar, 
yayınlar, diziler, programlar, kontrol 
edilemeyen sınırsız medya ve iletişim 
araçları, değer yargılarımızın değiş-
mesi, ekonomik ve sosyal buhranlar, 
neme lazımcılık, güven duygularının 
azalması v.b olumsuzluklar günümüz 
toplumunu olumsuz yönde etkilemesi 
neticesinde en çok zararı çocuklarımız 
ve gençlerimiz görmektedir. Bundan  
dolayıdır ki:  Gençlerin inancından, kül-
türünden, geleneğinden uzaklaşması, 

kendi özüne, tarihine yabancılaşması, 
amaçsız, hedefsiz bir şekilde, nereden 
geldiğini ve nereye gideceğini düşün-
meden günü birlik yaşamları tercih 
etmesi, popüler kültürün oyuncağı 
haline gelmesi, her şeyi sadece ken-
di nefsi için yaşaması, emeğin, alın 
terinin ve helal dairenin dışına çıkıp, 
her şeye kolayca ulaşma çabalarını 
doğurmuştur. Gençliği içinde bulun-
duğu bu olumsuzluklardan kurtarmak 
için yetkim kadar vebalim var şuuruyla 
hareket ederek bütün resmi kurumlar, 
sivil toplum kuruluşları aileler ve her 
fert üzerine düşen görevi hakkıyla ye-
rine getirmelidir. 

 Sosyal mecra ve çevre etkisi 
gençlerimizi nasıl etkiliyor? 

Bu gün sosyal medya tüm insan-
lığı ama özellikle ülkemizi büyülü etkisi 
altına almıştır.  Bu büyülü etki gençleri-
mizi duygusuz, hissiz, maneviyatsız ve 
ahlaksız hale getirmiş ve bizim inan-
cımızla alakası olmayan Z kuşağı gibi 
bir sonucu önümüze koymaktadır. Bu 
gün kurulan tuzaklar sosyal medya ve 
mecralarda olmaktadır.  Arkadaşlık 
ortamları bu sanal ortamda gerçek 
yüzlerini gizlemiş binbir surat kişiliksiz 
şahsiyetler oluşmasına sebep olmak-
tadır. Şunu da ihmal etmemeliyiz: 
Kesinlikle sosyal medya ihmal edilme-
meli. Ahlaklı sosyal medya kullanıcı-
larını oluşturacak ortamlar kurulmalı. 
Memleketimizin, Müslümanların hatta 
tüm insanlığın hayrı ve iyiliği için genç-
lerimizi sosyal medyada ahlaklı üreten 
daha faydalı alanlara yönlendirilmelidir 

 Ailelerin gençlik üzerinde etkisi 
yitirildi mi? 

Bizim ecdadımız çocuklarını ye-
tiştirmede hep İslam’ın güzellikleriyle 
yetiştirmiştir. Ana karnından itibaren 
imanın, sevginin güzellikleri çocuğun 
kalbine zerk edilirdi adeta. Dualarla; 
helal lokma gayretleriyle, Kur’an tila-
vetleriyle ve diğer tüm güzelliklerle ev-
ladını yetiştirme gayretini gösterirlerdi. 
Yetiştirdiği evladı için Hedef olarak 
adam olmak, analı babalı ve Kur’an’lı 
büyümesi için dua edilirdi. Genç ye-
tiştirilirken her safhası Dua ve faziletli 
davranış kazandıracak eğitimlerle 
doldurulurdu. Bu manevi atmosferde 
yetişen gençlerimiz annesine ve baba-
sına, memleketine itaatkâr ve faydalı 
birer nesil olmuşlardı. Bunun sayısız 
örnekleri vardır.  Bu gün ise maalesef 
batıdan ithal edilmiş olan eğitim an-
layışımız, ailelerin hayata bakış açıları 
ve beklentileri, doğru diye yönlendiril-
dikleri yanlış yollar ve yaşam tarzları 
ailelerimizin içinde patlamalara sebep 
olmuştur. Bu patlama ve çöküşler 
artarak devam etmektedir. Bırakın 
ailelerin gençlerimiz üzerinde etkisini 
daha küçük yaşta olan çocuklarımızın 
üstünde etkileri bile kalmamıştır. Bunu 
son dönemde özellikle internetin ka-
ranlık sokaklarına mahkûm olan genç-
lerin hali, uyuşturucunun anaforunda 
kaybolan gençlerimizin sayılarının 
artmasında görüyoruz. Hatta üretme-
yip sadece tüketen ve yemek, içmek 
ve eğlenmekten başka hiçbir şey 
düşünmeyen gençlerimizi gördükçe 
ailelerimizin içine girdiği çıkmaz sokağı 
görmekteyiz.  

Çocuk yaşlarına kadar inen 
madde bağımlılığının temel sebebi 
nedir? 

Bu konu tek bir sebebe bağlana-
maz. Ailelerimizin çocuklarına verdiği 
eğitim, eğitim sistemimiz, kurulan 
hayat standartları ve insanımızın bek-
lentiler, memleketimizin maneviyat 
örgüsünün bozulması… vb daha bir 
çok sebebi sayabiliriz. Mesela çocuk-
larımızı evde nasıl yetiştiriyoruz. Biz-
zat ilgileniyor muyuz? Sadece temel 

fiziki ihtiyaçlarını karşılayıp duygusal 
ve manevi ihtiyaçlarını ihmal etmek o 
çocuğumuzu bu ihtiyaçlarını ya yan-
lış yerlerde yanlış ilişkilere saptırıyor 
veya uyuşturucunun kavurucu ateşine 
pervasızca dalıyor.  Sosyal yönünü 
zenginleştirememiş, ahlaken perişan 
durumda olan, maneviyatı maalesef 
hiç gelişmemiş olan gençlerimiz uyuş-
turucu ile bu eksikliklerini telafi etmeye 
çalışıyorlar. Böylesi gençlerimiz maa-
lesef çoğalmaktadır. Böylesi gençle-
rimizin artmaması için Mukaddesatçı 
nesillerimizin önümüzde yürümesi 
için aile yapımızda eğitim sistemimize, 
devlet millet anlayışımıza varana kadar 
özümüze dönmemiz ve bunun için var 
gücümüzle takatimizin sonuna kadar 
çalışmamız gerekir. 

Sosyal, dini ve kültürel etkin-
liklerinizi önemsiyor musunuz? Ne-
den? 

 Bencil ve hoyratça yaşanan bu 
ahir zamanının tüm fitnelerinden genç-
lerimizi uzak tutabilmek için yapılan 
her türlü etkinlik olumludur ve olması 
gerekendir. Ahlak ve maneviyat pren-
siplerini ilke edindirecek, diğerkâmlık 
hasletini bizlere yeniden kazandıracak 
olan bu tür programlar hem Hâkk hem 
de halk nezdinde şüphesiz ki kıymetli-
dir. Bu vesile ile de insanlarda bir far-
kındalık oluşturuyor, onlara derdinizi 
anlatıp ortak bir payda da buluşma im-
kânını elde etmiş oluyoruz. Konya’mız 
maneviyata önem veren mütedeyyin 
bir şehirdir.  Halkımız evladını ahlaklı ve 
dinine düşkün biri olarak yetiştirmek 
için büyük emekler harcamışlardır. 
Memleketine ve dinine sahip çıkacak 
evlatları yetiştirmiş ve bunlarla ilgili bir-
çok örnekleri göstermiştir.   Çanakkale 
savaşında en fazla şehit veren şehirle-
rin başında gelmektedir. Konya’mız bu 
hususta her zaman duyarlı olmuştur. 
Ancak geldiğimiz bu günlerde bu duy-
gu, ruh ve düzeyde gençler yetiştirmek 
gibi bir gayreti değil Konya’mızda tüm 
memleketimizde kaybetmiş durum-
dayız. 

Milli ve şuurlu bir nesil için Konya 
da çalışmalar var olmuştur ve halen 
var olup gelecekte de var olmaya de-
vam edecektir. Bu çalışmalar maalesef 
yetersiz durumdadır..  Çünkü halkımız 
bulunduğu hayat şartları ve algılarının 
yanlış ve zoraki yönlendirilmelerden 
dolayı milli ve manevi eğitim veril-
mesinden daha fazla başarıya odaklı 
eğitimi yani menfaat, maddi kazanma 
ve zevk merkezli eğitime yönlendiril-
miştir. Konya’mızda bizler AGD olarak 
ahlak ve maneviyatı önceleyen pay-
laşan yardımlaşan ve memleketine, 
İslam âlemine ve tüm dünyaya faydalı 
olan nesiller yetiştirebilmenin gayretini 
göstermekteyiz.

Ramazan ayında ne tür çalışma-
lara imza atıyorsunuz?

Lise ve ortaokullara yönelik şuan 
da Türkiye genelinde her yıl düzenli 
bir şekilde gerçekleştirilen, yaklaşık 1 
milyon gencin katılımlarıyla çevrimiçi 
Siyeri nebi yarışması düzenliyoruz. 
Ayrıca ramazan ayı içerisinde ortao-
kullu gençlerimize yönelik fidan dikimi 
projesi çalışmalarımız vardır. Gençle-
rimizin eğitim çalışmaları hususunda 
haftalık düzenli bir şekilde çevrimiçi 
eğitimlerimiz devam ediyor. Yapmış 
olduğumuz çalışmalara Konya’mızda 
bulunan kardeşlerimizi bekliyoruz. 
Çalışmalarımızda bulunmak isteyen, 
evladının milli ve manevi değerlerine 
bağlı bir genç olarak yetişmesini iste-
yen tüm kardeşlerimizi derneğimize 
bekliyoruz. Maddi ve manevi destek-
lerini esirgemeyen hemşerilerimize 
teşekkür eder, ramazan ayını tebrik 
ederim.

İyiliği ve doğrunun 
tesisi için çalışıyorlar

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne 
egemen olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şube Başkanı Ceylani Kılıç, dernek faaliyetlerini Yenigün’e değerlendirdi

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Ceylani Kılıç
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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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FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

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

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

SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

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

ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ 444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.
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Kur’an’dan Mesaj
“Gerçek şu ki, insan kendisini ihtiyaçtan uzak 

görünce azgınlaşıverir. Oysa dönüş yalnız Rab-
binedir.” (Alak Sûresi 96/6-8.)

Hadis
“(Ey insanlar!) Bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde bu 

(Arefe) gününüz nasıl saygın ise, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız 
(kişilik değerleriniz ve namuslarınız) da aynı şekilde saygındır.” 

(Buhârî, İlim, 9, Kasâme, 30.)

Günün Duası
Allah’ım ! Bu sadakayı büyük bir sevaba vesile 
kıl, (hak sahibine ödenip sevap beklenmeyen) 

bir borç kılma. Bununla bana bereket ver, 
günahıma kefaret eyle.

Günün Manisi
On dur derdi atalar orucu tutmanın yaşı
Bu ayda yapalım bolca kardeşçe paylaşı
Atılsın üzerimizden yalan dünya telaşı
Huzurlu şehrimiz şu Konya da Konya da

HELAL-HARAM HASSASİYETİ

Müslüman hayatının her alanında gözettiği en temel ilke helal ve haram çizgisidir. İslam 
bu konuda nasıl hüküm koyduysa Müslüman için geçerli olan odur

AÇLIK VE ORUÇTAKİ 
ON GÜZEL HASLET

AMİL KİME DENİR?

Ömer bin Abdülaziz rahmetulla-
hi aleyh der ki: Haramlar bir ateştir. 
Ona ancak (kalbi) ölüler uzanır. Eğer 
el uzatanlar diri olsalardı, o ateşin 
acısını duyarlardı. İnsanoğlunun sa-
hip olduğu bütün nimetler, Cenabı 
Hakk’ın ona olan bir lütfudur. Bunlar, 
günün birinde hesabı verilecek olan 
emanetlerdir. Zira insanoğlu “boşu-
na yaratılmamıştır. Bir gün Allah’ın 
huzuruna döndürülüp hesap verecek-
tir. Dolayısıyla, sahip olduğumuz mad-
di ve manevi nimetleri kullanırken, 
tamamen serbest bırakılmış değiliz. 
Bunları Allah’ın rızasına muvafık bir 
şekilde kullanmak mecburiyetindey-
iz. Yüce Rabbimiz, bu mesuliyetimizi 
şöyle hatırlatır: Nihayet o gün (dünyada 
faydalandığınız) nimetlerden elbette 
ve elbette hesaba çekileceksiniz. (et 
Tekasür, 8) Yani Cenabı Hak, lütfet-
tiği nimetleri kazanırken olduğu gibi 
onları kullanırken de riayet edilmesi 
gereken birtakım kaideler koymuştur. 
Bunları da, helaller ve haramlar olmak 
üzere beyan buyurmuştur. Cenabı Hak 
şöyle buyurur: Ey insanlar! Yeryüzünde 
bulunanların helal ve temiz olan-
larından yiyin, fakat şeytanın peşine 
düşmeyin; zira şeytan sizin apaçık bir 
düşmanınızdır. (el Bakara, 168) En-
sar’dan bir zat şöyle anlatır: Rasulullah 
Sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze 
defnetmiş dönerken, bir kadının hiz-
metçisi gelip evlerine davet etti. Efen-
dimiz de ashabıyla birlikte icabet etti. 
Yemek getirildi, Allah Rasulü sallalla-
hu aleyhi ve sellem elini yemeğe uza-
ttı, sofradakiler de yemeye başladılar. 
Bir de baktılar ki Rasulullah sallallahu 
aleyhi ve sellem lokmayı ağzında 
dolandırıyor, yutmuyordu. Daha sonra: 
Bu, sahibinin izni olmadan alınmış bir 
koyun etidir. buyurdu. Bunun üzerine 
kadına haber gönderildi. Kadın gelip 
hadiseyi şöyle izah etti: Ya Rasulallah! 
Bir koyun satın almak üzere Baki’a 

adam gönderdim, fakat bulamadım. 
Komşum bir koyun satın almıştı, 
ona haber gönderip koyunu ücreti 
karşılığında bana vermesini istedim. 
Fakat komşumu evinde bulamadık. 
Bunun üzerine, onun hanımına haber 
gönderdim, o da koyunu bana verdi.» 
Hadiseyi dinleyen Rasulullah sallalla-
hu aleyhi ve sellem: Onu esirlere yedir! 
buyurdu. (Ebu Davud, Büyu 3/3332; 
Ahmed, V, 293)

Haramın azabı, helalin de hesabı 
vardır. Helal yoldan kazanılmayan 
mallar kadar, Allah’ın razı olduğu 
şekilde kullanılmayan helal nimetler 
de, ahirette sahibi için ağır bir vebal ol-
acaktır. Helal ve harama karşı dikkatli 
olmak, insan hayatının akışına tesir 
eden en mühim sebeplerden biridir. 
Zira helal helale vesile olurken, har-
am da diğer bir harama yol açar. Ebu 
Bekir Verrak Hazretleri bir sohbetin-
de: Sabahları kal¬kın¬ca insanlara 
bakarım; kimin helal, kimin haram 

yediğini anlarım! buyurmuştu. Tale-
beleri merakla sordular: Bunu nasıl 
anlıyorsunuz? Şöyle izah etti: Her kim 
sabahleyin kalkar kalkmaz dilini boş 
laf, gıybet ve sövüp saymakla meşgul 
ederse, bilirim ki bu hal, yediği haram 
gıdadan kaynaklanmaktadır. Her kim 
de sabahleyin kalktığında dilini Allah 
Teala’nın zikri, kelimei tevhid ve istiğ-
farla meşgul ederse, onun aldığı gıda 
da helal yoldandır... Çünkü helal de 
haram da, sahip oldukları hususiyet-
lere göre insanların fiillerine akseder...
Alınan gıdanın maddi tesirinin yanında 
bir de manevi tesiri vardır. Lokmanın 
helal, haram veya şüpheli yollardan 
gelmiş olması, ruhumuzu tesiri altına 
alır.

Mevlana kuddise sirruh şöyle 
buyurur: Lokmalar, tohum gibidir. 
Meyvesi fikir, düşünce ve niyetlerdir. 
Sende ibadet ve taatlere arzu, iştiyak 
ve iştiha uyandırıp feyz veren lokmalar 
helaldir. İbadet ve taatlere karşı tem-

bellik uyandıran ve kalbe kasvet veren 
lokmalar ise haramdır. Sen, hayatında 
helal lokmaları çoğalt! Şüpheli ve har-
am lokmalardan da kaçın ki, ibadet 
ve taatin lezzetini tadarak huşu haline 
erebilesin! Helal haram konusunda 
gösterilecek hassasiyet ibadetlerin ka-
bul edilip edilmemesini de belirleyen 
bir keyfiyettir. Allah Rasulü sallallahu 
aleyhi ve sellem haram parayla hac-
ca gidene semadan bir münadinin 
şöyle seslendiğini haber vermiştir: 
Sana ne lebbeyk ne de sa‘deyk. Çünkü 
senin kazancın haram, azığın haram, 
bineğin haramdır. Hiçbir sevap al-
madan günahkar olarak dön! Hoşlan-
mayacağın şeyle karşılaşacağından 
dolayı üzül! (Heysemi, III, 209-210) 
Bir gece vaktiydi. Hazret-i Ömer radıy-
allahu anh adeti olduğu üzere Medine 
sokaklarını gezmekteydi ki, ansızın 
durakladı. Önünden geçmekte olduğu 
evin hanımı: Kızım, yarın satacağımız 
süte biraz su karıştır! diyordu. Kızı 
ise: Anacığım, halife süte su karıştırıl-
masını yasak etmedi mi? dedi. Ana, 
kızının sözlerine sert çıkarak: Kızım, 
gecenin bu saatinde halife süte su kat-
tığımızı nereden görecek?!. dedi. An-
cak gönlü Allah sevgisi ve korkusu ile 
dipdiri olan kız, anasının süte su katma 
hilesini yine kabullenmedi: Anacığım! 
Diyelim ki halife görmüyor, peki Allah 
da mı görmüyor? Bu hileyi insanlardan 
gizlemek kolay, ama her şeyi görüp 
bilen Kainatın Halıkı Allah’tan gizlemek 
mümkün mü? dedi. Rabbani hakikat-
lerle dolu diri bir kalbe sahip olan bu 
kızın, deruni bir Allah korkusu içinde 
annesine verdiği cevap, Hazreti Ömer’i 
son derece duygulandırdı. Müminlerin 
Emiri, onu sıradan bir sütçü kadının kızı 
değil, gönlündeki takvası ile müstesna 
bir nasip bildi ve oğluna gelin olar-
ak aldı. Raşid halifelerden sayılan 
meşhur Ömer bin Abdülaziz, işte bu 
saliha hanımın torunudur.

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

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

3-) Açlıkta gönül yumuşak-
lığı, inkisar ve tevazu; toklukta 
ise taşkınlık, gurur, kibir ve 
övünme olur.

4-) Açlıkta fakir ve açlar 
düşünülür. Toklukta ise unutu-
lur, hatırlanmaz olur

5-) Açlıkta şehvani ve nef-
sani istek ve arzular kırılır. 
Toklukta ise nefsi emmare kuv-
vet bulur.

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

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

8-) Açlıkta beden sıhhati 
olur. Hastalık kalkar. Toklukta 
ise vucut yıpranır ve hasta olur.

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

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

 Ezcümle orucun bütün bu 
faydalarına binaen hadisi şerifte 
ne güzel buyurmuştur:

 ‘’ Oruç tutunuz ki (manen ve 
madden) sıhhat bulasınız!’’

Fakirler ve miskinler iki 
ayrı grup sayılacak olursa, il-
gili ayette zekat gelirlerinden 
pay alacakları belirtilen üçüncü 
grup kişiler “zekat işlerinde 
çalıştırılan memurlar” anlamı-
na gelen amillerdir. Sözlükte 
bir iş yapan, işçi, zanaatkâr gibi 
manalara gelen “amil“, terim 
olarak, zekât gelirlerini toplamak 
ve ve dağıtmakla görevlendirilen 
kişiyi ifade eder. Amil terimi had-
islerde genel olarak idareci, her 
türlü devlet gelirlerini, özellikle 
zekât gelirlerini toplayıp dağıtan 
kişi anlamında kullanılmaktadır. 
Bunun yanında hemen hemen 
aynı anlamda “arif, aşir, cabi, 
emin, hazin, sai ve musad-
dık” terimlerinin kullanıldığı da 
görülmektedir.

Kur’an’ın, amilleri zekat-
tan pay almayı hak eden sekiz 
sınıftan biri olarak zikretmesi, 
zekatı toplama ve dağıtım işinin 
devletin kontrol ve idaresi altın-
da yapılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Nitekim Hz. Peyg-

amber döneminden itibaren 
zekatın amiller vasıtasıyla top-
landığı bilinmektedir. İslam’ın ilk 
dönemlerindeki uygulamalardan 
anlaşıldığına göre zekât gelirler-
ini bir yere toplayan, muhafaza 
eden, hak sahiplerine dağıtan, 
hesap işlerini yürüten, tartan, 
ölçen, sayan ve zekât idaresinin 
her kademesinde çalışan me-
murların tamamı amiller sınıfına 
girmektedir.

Zekat amilliğine tayinde 
aranacak şartlar, amillerin hak 
ve görevleri ve amillerin ücreti 
konuları fıkıh literatüründe etraflı 
bir biçimde ele alınmıştır. Bu 
konudaki ayrıntılar ve görüş ay-
rılıkları bir yana, bütün bilginlere 
göre, zekat amillerinin ücrete 
veya zekattan paya hak kazana-
bilmeleri için fakir olmaları şart 
değildir. Zira Hz. Peygamber ze-
kâtın beş kişi müstesna zengine 
helal olmayacağını belirtmiş ve 
bu beş kişi içinde zekat amillerini 
de saymıştır (Ebu Davud, “Ze-
kat”, 25).

TALHA BİN UBEYDULLAH
Cennetle müjdelenen on kişiden 

biri olan Talha bin Ubeydullah (r.a.) 
Künyesi Ebu Muhammed Talha b. 
Ubeydillah b. Osman et Teymi el 
Kureşi’dir. Doğduğu tarih hakkında 
kesin bir bilgi yoktur. Nesebi Hz. Peyg-
amber sallallahu aleyhi ve sellem ile 
Mürre’de, Hz. Ebu Bekir ile Amr b. 
Kab da birleşir.  Annesi Sabe bint Ab-
dullah sahabeden Ala b. Hadrami’nin 
kız kardeşidir. İslam öncesi Mekke’nin 
önemli tüccarlarından biri olan Hz. 
Talha ticaret için bulunduğu Busra’da 
karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellemin peygam-
berliğini öğrenince hemen Mekke’ye 
döndü ve Hz. Ebu Bekir vasıtasıyla İs-
lamiyet’i kabul edip ilk müslümanlar 
arasında yer aldı. Vahiy katipliği de 
yapan Talha radıyallahu anh hem cen-
netle müjdelenen on sahabiden hem de 
Resulullah’ın havarisi diye bilinen on iki 
kişiden biridir. Ayrıca Ashabı Şura’ya 
seçilmiş altı zattan biridir.

Peygamber Efendimiz tarafından 
Bedir Savaşı esnasında Said b. Zeyd’i 
ile birlikte Şam yoluna istihbarat için 
gönderdiği için savaşa katılamamış 
fakat savaşa katılanlar gibi ganimetten 
pay almıştır. Uhud Gazvesi’nden iti-
baren bütün savaşlarda yer aldı. Kah-
ramanca savaştığı Uhud Gazvesinde 
Resulullah’ı korurken birçok yerinden 
yaralandı ve eli çolak kaldı. O gün 
üzerinde iki zırh bulunduğu için Uhud 
kayalığına çıkamayan Resuli Ekrem 
sallallahu aleyhi ve sellem Talha’nın 
sırtına basarak oraya çıktı bu sebeple de 
“Talha’ya cennet vacip oldu” buyurdu 
(Tirmizi, “Menaıb”, 21). Talha radıy-

allahu anhın faziletine dair birçok hadis 
nakledilmiştir. Talha bin Ubeydullah 
Hazretleri 656 yılından Irak’ta bulunan 
Basra yakınlarında atmış yaşlarında 
şehid edilmiştir. Kabri Basra’nın dışın-
dadır.

Gözle görülmeyecek, sayılara sığ-
mayacak kadar Allah’ımızın pek çok 
nimetleri içinde yaşıyoruz. Kuranı Ker-
im’de buyruluyor: “Allah’ın nimetini 
sayacak olsanız bitiremezsiniz.” (İbra-
him, 34) Sevgi de bu nimetlerden bir 
tanesi... Bedeni gıdamız için yiyip içm-
eye ne kadar ihtiyaç duyuyorsak ruhu-
muz için de o derece sevgiye muhtacız. 
Sevgisiz hayat kuru bir ağaca benzer. 
Sevgili peygamberimiz: “Sevmeyen ve 
sevilmeyende hayır yoktur” buyuruyor-
lar. 

Sevgi, insanların birbirleriyle 
yakınlaşmasını, kaynaşmasını, birlik 
ve beraberliğini sağlar. Mümin Allah 
için sever ve sevilir. Zira o Allah ve 
Resulünün sevgi halesinde yetişmiştir. 
O sevgi hayatlarına yön verir, dünyaya 
aldanmazlar. O sevgi nuru Müslümanı 
dünya sıkıntılarına karşı sabra, İslam’ın 
yücelmesi yolunda fedakarlıklara 
alıştırır. Malını, canını her şeyini Allah 
ve Resulü için feda edebilecek bir kıva-
ma getirir. Sahabeyi kiram efendilerim-
izin hayatına bakılacak olursa bu fed-
akarlıkların binlerce örneğini bulmak 
mümkündür. Habibi Kibraya (s.a.v.) 
Efendimiz’in kendisini çok sevdiği ve 
onu göremeyince: “Ne oldu ki ben o 
melih, fasih dostumuzu göremiyorum.” 
buyurduğu Hazreti Talha bin Ubeydul-
lah (r.a.) bunlardan sadece biridir.

Uhud günü, Sultanül Enbiya 

(s.a.v.) Efendimizin etrafında pervane 
gibi dönmüş, onu müşrik hücumları-
na karşı himaye etmeye çalışmıştır. 
Gelen oklara, taşlara, kılıçlara karşı 
vücudunu siper etmiş otuzdan fazla 
yerinden yara almıştır. Habibi Kibriya 
(s.a.v.) Efendimize yönelen bir kılıcı 
koluyla karşılayıp çolak kalmıştır. 
Sevgili Peygamberimizin: “Allah’ım 
Talhaya şifa ver ve onu kuvvetlendir.” 
diyerek mübarek eliyle Talha’nın bütün 
vücudunu meshetmesi üzerine iyileşip 
kalkarak, hemen tekrar meydanı 
mübarezeye koşması unutulmayacak 
kahramanlıklardandır. Allah Resulü 
(s.a.v.) Efendimiz onun hakkında: “Tal-
ha mustehıkkı Cennet oldu.” tebşiratın-
da bulunmuşlardır. Yani, Cennet Tal-
haya vacib oldu. Ayrıca ona “Talhatül 
hayr,” “Talhatü’l cud,” ve “Talhatül 
Feyyaz” lakaplarını vermişlerdir. 
Peygamber Efendimiz buyurdu: 
“Uhud günü, yeryüzünde sağımda Ce-
brail’den, solumda Talha bin Ubeydul-
lah’tan daha yakın bir kimsenin bulun-
madığını gördüm. Yeryüzünde gezen 
Cennetlik bir kimseye bakmak isteyen, 
Talha bin Ubeydullah’a baksın!” Uhud 
günü gösterdiği fedakarlıkarı Hz. Aişe 
(r. anha) validemiz: “Her ne zaman 
Hz. Ebubekir’in (r.a.) yanında Uhud 
günü anılsa: “Bugün tamamen Tal-
ha’nın günüdür.” derdi diye söylerdi. 
Onun cudu sehasına dair bir misal 
çocuğundan naklen şöyle anlatılır: 
“Talha (r.a.) güzel bir rida giyinmiş ara-
mızda yürürken bir adam ridasını kaptı, 
kaçtı. Koşup başkaları onun elinden al-
dılar. Talha dedi ki: O ridayı ona veriniz. 
Adamın mahcubiyetini görünce: “Bunu 

al. Allah bunu sana mübarek kılsın. Ben 
üzerimdeki bir şeyi isteyen kimsenin 
arzusunu boşa çıkarmaya Allah Tea-
la’dan haya ederim.” diyerek adamın 
gönlünü aldı ve ridayı ona verdi. Hz. 
Ali (r.a.) onun hakkında: “İşte bu Ebu 
Muhammed Talha’dır (r.a.) ki, ekseri-
yetle kendinden bir şey istenmeden 
verir.” Gönüllerinde zerre kadar gıllü 
gış bulunmadan, her türlü kin, gazap, 
hasetten uzak, saf, berrak bir gönle 
sahip olmak ne büyük bahtiyarlıktır. Hz. 
Ali (r.a.) Cemel Vakası’nda Talha’nın 
(r.a.) şehadetini duyunca çok ağlamış 
ve: “ey Talha! Benim ve senin şu ayette 
“Biz Cennet’teki müttekiylerin gönüller-
indeki kin ve husumeti çıkarmışızdır. 
Kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde 
otururlar ve birbirlerine yüz çevirme-
zler.” (Hicr: 47) buyurulan bahtiyar 
müttekiylerden olmamızı temenni eder-
im” demiştir. Ehl-i Cennet’in gönüller-
inde gıll ü gış kalmaz, hıkdü kin dur-
maz. Takvaya ermiş bir Müslümanın 
şiarından biri de kin tutmamaktır. Allah 
Teala mutteki kalplerde kin bırakmaz. 
Geçmişte olmuşsa siler. Hz. Ali (r.a.): 
“Ümid ederim, Osman, Talha, Zübeyr 
ile ben bunlardan olayım” demiştir.

Talha bin Ubeydullah (r.a.) aşe-
reyi mübeşşereden olup ilk Müslüman 
olan sekiz kişidendir. Ashabı Şura’ya 
seçilmiş altı zattan biridir. Cemel 
Vakası’nda altmış yaşlarında olduğu 
halde Mervan’ın okuyla şehit olmuştur. 
Künyesi Ebu Muhammed’dir. Cenabı 
Hak’dan şefaatini ve Resuli Ekrem 
(s.a.v.) Efendimize gösterdiği feda-
karlıkların bizlere örnek olmasını niyaz 
ederiz.

Menkıbe

İsmail Detseli

Günün Manisi
Oruç tut emri verilmiş herkese
Rahatlık veriyor yorgun mideye
Orucun son gelişi yaz günlerine
Sayılı gündür baksana gelmiş beşe İsmail Detseli
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Galatasaray, Süper Lig'in 35. haf-
tasında bugün deplasmanda Göztepe 
ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel 
Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 
19.00'da başlayacak. Ligin geride kalan 
bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmı-
zılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 
yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Ga-
latasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 
8 puan gerisinde 3. sırada tamamla-
dı. Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 
12'isini kazandı, 10'unda berabere kaldı 
ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bu-
lunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer 
alıyor. İki takım arasında sezonun ilk 
yarısında oynanan maçı, Galatasaray 
3-1 kazanmıştı.

TAKIMDA 6 EKSİK
Galatasaray'da 6 futbolcu çeşit-

li nedenlerle Göztepe maçında forma 
giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda 
sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, 
DeAndre Yedlin ve Martin Linnes, yeni 
tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için 
karantinada olan Mustafa Muhammed 
ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk ve 
sarı kart cezalısı Ryan Babel yarın kad-
roda yer alamayacak. Teknik direktör 
Fatih Terim'in forvetler Falcao, Musta-
fa Muhammed ve Babel'in yokluğunda 
hücumda Oğulcan Çağlayan ya da Halil 
Dervişoğlu'na görev vermesi bekleni-
yor. Galatasaray'da Göztepe maçı ön-
cesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart 
ceza sınırında bulunuyor.

FATİH TERİM VE 
ÜMİT DAVALA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezaları biten teknik 
direktör Fatih Terim ile yardımcı antre-
nör Ümit Davala, bugünkü maçta saha 
kenarında yer alacak. Ligde Çaykur Ri-
zespor müsabakasından sonra Profes-
yonel Futbol Disiplin Kurulunun ikişer 
maçtan men ettiği Terim ile Davala, 

Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük 
maçlarında görev yapamamıştı.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 

son 6 maçın sadece birini kazanabildi. 
Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçında bir 
galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet 
yaşadı. Bu sürede Hes Kablo Kayse-
rispor'u yenen Galatasaray, Demir Grup 
Sivasspor ve Fatih Karagümdük ile be-

rabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur 
Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup 
oldu. Galatasaray, söz konusu süreçte 
alması muhtemel 18 puanın sadece 
5'ini hanesine yazdırdı.

 İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig 

tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak. 
Geride kalan müsabakalarda Galata-
saray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü 

bulunuyor. İzmir'deki maçlarda Galata-
saray 39, Göztepe ise 24 gol attı.

 FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 57 lig 

maçında en farklı skorları İstanbul'un 
sarı-kırmızılı ekibi elde etti. Galatasa-
ray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 
6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 
5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşı-
sında en fazla 2 farklı skorlar aldı. n AA

GALATASARAY, İZMİR’DE
MORAL BULMAK İSTİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bugün Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fal-
cao, Yedlin ve Linnes, karantinada olan Mustafa Muhammed, cezalılar Donk ve Babel maçta forma giyemeyecek. Öte 
yandan ligdeki son 6 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, Göztepe karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor

Selçuklu Belediyespor Güreş 
Takımı’nda milli sevinç 

Yıldızlar Avrupa ve Dünya Şampiyonası Güreş 
Milli Takım Kamp Seçmelerinden madalya ile dönen 
Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları Ahmet Ekrem 
Taşkınoğlu ve Abidin Üstün Milli Takım kamp kadro-
sunda yer almayı başardılar.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş Takımında 
Milli Takım sevinci yaşandı. Antalya’da düzenlenen 
‘Yıldızlar Avrupa ve Dünya Şampiyonası Milli Takım 
Kamp Seçmeleri’nde mücadele eden sporcular Ah-
met Ekrem Taşkınoğlu ve Abidin Üstün seçmelerde 
madalya kazanarak Milli Takım Kamp kadrosunda yer 
almaya hak kazandılar. Büyük heyecana sahne olan 
karşılaşmalarda 51 kiloda toplam 6 müsabakaya çı-
kan Ahmet Ekrem Taşkınoğlu final maçında da rakibi-
ni mağlup ederek birinci olurken, 71 kiloda mücadele 
eden Abidin Üstün, 6 müsabaka sonunda üçüncülük 
maçını kazanarak Milli Takıma girmeye hak kazandı. 

Yaklaşık 700 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 
Milli Takım kamp kadrosuna girmeyi başaran sporcular 
Ahmet Ekrem ve Abidin, Milli Takımı hazırlık kampında 
da başarılı bir performans göstermesi halinde Avrupa 
ve Dünya Şampiyonalarında şehrimizi ve ülkemizi tem-
sil edecekler. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da 
Milli Takıma kamp kadrosunda yer alacak ola sporcula-
rı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 
n SPOR SERVİSİ

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
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the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ 
VE 

TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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Spor Toto Süper Lig’in 35.haftasında 
İttifak Holding Konyaspor, sahasında ligde 
kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kay-
serispor ile karşı karşıya geldi. Rakibiyle 
golsüz berabere kalan Anadolu Kartalı, 
puanını 41’e çıkarırken kaçan galibiyet ta-
raftarları üzdü. Maçın mutlak kontrolünü 
elinde bulunduran Konyaspor, hücum or-
ganizasyonlarında yaratıcı olamayınca 1 
puana razı oldu. Özellikle Milosevic’in iki 
şutunda Kayserispor kalecisi Doğan Alem-
dar gole izin vermezken, Konyaspor galibi-
yet adına büyük fırsatı tepti.

MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dı-

şından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar 
topu kornere çeldi.

18. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan 
ortasına iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuru-
şunda, top yandan auta gitti.

29. dakikada Kayserispor’un sol çap-
razdan paslaşarak kullandığı serbest vuruş-
ta Kvrzic’in uzaktan yaptığı vuruş auta gitti.

34. dakikada Sekidika'nın ceza sahası 
çizgisine yakın noktadan sert şutunda, ka-
leci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı tek 

hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle 

tamamlandı.
İKİNCİ YARI

51. dakikada sol kanattan ceza sahası-
na gönderilen topu arka direkte Skubic kale 
önündeki Milosevic’e çevirdi. Milosevic’in 
şutunda kaleci Doğan topu kornere çelmeyi 
başardı.

64. dakikada sol kanattan gelişen 
Konyaspor atağında Cikalleshi ceza yayı 
üzerindeki Milosevic’e pasını çıkardı. Mi-
losevic’in yerden köşeye gönderdiği şut az 

farkla auta gitti.
67. dakikada ceza sahası sol çapra-

zında topu taşıyan Pedro Henrique’nin sert 
şutunu kaleci Sehic kornere gönderdi.

72. dakikada Kayserispor savunması 
çıkarken topu kapan Milosevic’in ceza sa-
hası dışından çektiği sert şutunda kaleci 
Doğan gole izin vermedi.

90+4. dakikada Konyaspor savunma-
sının kaptırdığı topta Alibec ceza sahası 
önündeki Avramovski’ye pas verdi. Müsait 
pozisyondaki Abromovki’nin şutu dışarıya 
gitti.n SPOR SERVİSİ

Konyaspor
fırsat tepti!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 35.haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 
golsüz berabere kaldı. Karşılaşma genelinde oyunu istediği gibi yönlendiren Yeşil-Beyazlılar bir türlü üçüncü bölgede 

doğru kararı veremeyince meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. Anadolu Kartalı bu sonuçla puanını 41’e çıkardı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, ligin 27.haftasın-
da yarın sahasında Kocaeli Kağıtspor’u 
ağırlayacak. Ligde oynadığı son iki 
karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan 
Yeşil-Beyazlılar, Kocaeli Kağıtspor 
karşısında kazanarak moral bulmak 
istiyor. Yarın Selçuklu Belediyesi Spor 
Salonu’nda saat 15.45’de başlayacak 
olan Konyaspor Basketbol-Kocaeli Ka-
ğıtspor müsabakası Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun Youtube hesabından 
canlı olarak yayınlanacak. 

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligde kritik bir karşılaşma-
ya çıkacak. Dev Kartallar yarın evinde 
Kocaeli Kağıtspor ile kozlarını paylaşa-
cak. Play-Off mücadelesinde önemlilik 
seviyesi üst düzey bir maça çıkacak 

olan Yeşil-Beyazlıların tek hedefi gali-
biyet. Ligde oynadığı son 2 karşılaşma-
dan mağlubiyetle ayrılan ve 6.sıraya 
kadar gerileyen Konyaspor Basket, 

ligin bitimine 4 hafta kala bu süreçte 
kayıp yaşamak istemiyor. 7.sırada yer 
alan Kocaeli Kağıtspor’u ağırlayacak 
olan Dev Kartallar, hem son 2 haftada 

yaşadığı mağlubiyetleri unutturmak 
istiyor hm de rakibiyle arasındaki farkı 
açmak istiyor.

RAKİP İSTİKRARSIZ
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 

Basketbol’un 27.haftadaki rakibi Koca-
eli Kağıtspor, ligde istikrarsız perfor-
mansıyla dikkat çekiyor. Ligde oynadı-
ğı son 6 müsabakada 4 mağlubiyet ve 2 
galibiyet alan Kocaeli ekibi, geçen haf-
ta ise sahasında konuk ettiği Semt77 
Yalovaspor’a 75-60 mağlup oldu. 
Kocaeli Kağıtspor, ligde oynadığı 26 
karşılaşma sonunda 14 galibiyet ve 12 
mağlubiyet alarak 7.sırada yer alıyor.

Öte yandan ligin ilk yarısında Koca-
eli Kağıtspor’un ev sahipliğinde oyna-
nan karşılaşmayı Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol 73-71’lik skorla 
kazanmasını bilmişti. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basket moral bulmak istiyor

Uğur Demirok
Konyaspor’a rakip oldu

Kayseri’nin galibiyet
hasreti 6 maça çıktı

Konyaspor’da 2.5 sezon geçirdikten sonra devre ara-
sında takımdan ayrılarak Kayserispor ile anlaşan Uğur 
Demirok, Konyaspor karşı mücadele etti. Sezonun ilk yarı-
sında Konyaspor forması giyen ve ilk yarıdaki müsabakada 
Kayserispor filelerini havalandıran deneyimli savunmacı bu 
sefer sarı-kırmızılı forma ile yeşil-beyazlılara karşı mücade-
le verdi. Kayserispor’da sahaya kaptan olarak çıkan Uğur 
Demirok, sık sık arkadaşlarını uyarırken, maç genelinde 
ortalama bir performans sergiledi. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor, Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki 11. 
beraberliğini alırken, puanını da 41’e çıkardı. Öte yandan 
rakip Kayserispor ise ligde kalma mücadelesi verirken gali-
biyet hasretini 6 maça çıkardı. Konyaspor karşısında savun-
ma ağırlıklı bir maç çıkaran Kayseri ekibi, hücum anlamın-
da sıkıntılar yaşadı. Puanını 34’e çıkaran Kayserispor maç 
fazlasıyla 17.sıraya yükselirken, sarı-kırmızılı ekip için ka-
lan maçlar final niteliğinde olacak. Konyaspor ise Kayseri 
savunmasını bir türlü aşamazken, Yeşil-Beyazlılar gelecek 
hafta Çaykur Rizespor deplasmanında zorlu bir müsabaka-
ya çıkacak. 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.SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 7 50
8.HATAYSPOR 32 14 7 11 53 40 13 49
9.KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 9 49
10.GÖZTEPE 33 12 10 11 49 44 5 46
11.ANTALYASPOR 33 9 15 9 32 41 -9 42
12.İH KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 -1 41
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.KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 -17 34
18.BAŞAKŞEHİR 32 8 9 15 35 51 -16 33
19.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 -26 31
20.ERZURUMSPOR 33 6 10 17 32 56 -24 28
21.DENİZLİSPOR 32 6 8 18 29 55 -26 26

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

1922 Konyaspor’daki gençlik aşısı yüzleri güldürdü
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

mücadele eden Karatay Termal 
1922 Konyaspor, ligin 24.haftasın-
da Eyüpspor’a 1-0 mağlup olarak 
haftayı puansız kapattı. Takımda 
çıkan koronavirüs vakalarından do-
layı birçok as oyuncusundan yarala-
namayan Yeşil-Beyazlılar, ilk 11’de 
6 altyapı oyuncusuyla sahaya çıkar-
ken maçı 8 genç isimle tamamladı.

Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta 
son 5 haftada aldığı sonuçlarla 
küme düşme hattında uzaklaşan 
ve nefes alan Karatay Termal 1922 
Konyaspor’un bu serisi Eyüpspor 
karşısında sona erdi. Ligde lider 
olan ve şampiyonluğunu garantile-
yerek TFF 1.Lig’e çıkmayı garantile-
yen İstanbul ekibi, formalite maçın-
da tecrübesiyle 1922 Konyaspor’u 
mağlup etti. Aldığı bu sonuçla 38 
puanda kalan Yavru Kartal, haftayı 

da 16.sırada kapattı. Öte yandan 
1922 Konyaspor karşılaşmada 8 alt-
yapı oyuncuna görev verdi. Takım-
da çıkan koronavirüs vakalarından 
sonra bir hayli eksikle Eyüp karşı-

sına çıkan Yavru Kartal’da 6 altyapı 
oyucusu maça ilk 11’de başlarken, 
2 oyuncu ise oyuna sonradan dahil 
oldu. Yeşil-Beyazlılarda Eyüpspor 
karşılaşmasında görev alan altyapı 

oyuncuları şu şekildeydi: 
Fatih Mankır, Adem Eren Kabak, 

Ali Karakaya, Şener Kaya, Ekrem 
Kayılıbal, Abdülsamet Kaya, Mert 
Hüseyin Uyanıker, Oğuzhan Eski-

köy.
Bu 8 genç altyapı oyuncusunun 

Eyüpspor karşısında süre bulması 
Konyasporlu taraftarların takdirini 
kazanırken, taraftarlar bunun de-

vamlı olmasını diledi.
SON 4 HAFTA

Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor, ligin bitimine 4 hafta kala 
38 puanla 16.sırada bulunuyor. Şu 
ana dek oynadığı 34 karşılaşma-
da 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 
mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlılar, 
geçen hafta 15.basamakta bulu-
nurken bu hafta mağlup olmasıyla 
ve Sivas Belediyespor’un kazanma-
sıyla 16.sıraya geriledi. 2. Lig’de 
sezon 8 Mayıs’ta sona ererken 1922 
Konyaspor, 16 günde 4 maça çıka-
cak. Yavru Kartal, sırasıyla Tarsus 
İdman Yurdu ile deplasmanda kar-
şılaşırken, sonrasında sahasında 
Kırklarelispor’u konuk edecek. 1922 
Konyaspor, Vanspor ile deplasman-
da kozlarını paylaşırken sezonu ise 
sahasında Pazarspor karşısında ka-
patacak. n SPOR SERVİSİ
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Kahramanmaraş, binlerce yıllık 
uygarlık geçmişinin birikiminden 
oluşan zengin Anadolu kültür mo-
zaiğinin en önemli parçalarından 
biri. Gelenekleri, yemek kültürü ve 
tek başına birçok Avrupa ülkesinden 
daha zengin fauna ve florasının yanı 
sıra, Dünyanın en önemli su havza-
larından biri olan Maraş’ta uygarlığın 
izleri M.Ö. 16 binlere dayanıyor. Kon-
ya’da yaşayan Kahramanmaraşlılar 
memleket özlemini Konya Kahra-
manmaraş ve ilçeleri Kültür Dayanış-
ma Derneği çatısı altında gideriyor. 
Konya Kahramanmaraş ve ilçeleri 
Kültür Dayanışma Derneği Başkanı 
Ömer Cücük faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi.  

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
28/02/1980 Kahramanmaraş/

Elbistan doğumluyum İlk ve Orta 
öğrenimimi Elbistan’da tamamla-
dım. Üniversite eğitimimi Kahra-
manmaraş Sütçü İmam Üniversi-
tesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
Bölümünden mezun olduktan sonra 
Yüksek lisans eğitimini Selçuk Üni-
versitesi de tamamladım. İş hayatına 
eğitimci olarak devam etmekteyim. 
Evli ve iki çocuk babasıyım.

Derneğiniz hakkında bilgi vere-
bilir misiniz?

Kahramanmaraş ve İlçeleri Kül-
tür Dayanışma Derneğimiz faaliyet-
lerine 2005 yılından beri çok çeşitli 
faaliyetler göstermektedir. 2018 yılı 
itibariyle tüzel kişiliğine kavuşan de-
neğimizin misyonu insanı her şeyin 
merkezine alarak gerek yerel gerekse 
genel anlamda sivil toplum bilincini 
geliştirici çalışmalar yapmak, güçlü 
bir sivil toplum oluşumuna katkıda 
bulunmak ve bu yolla nitelikli insan 
ve refah toplumunun oluşmasına 
gayret göstermektedir. Vizyonu ise 
İnsan Haklarını en önemli hak kabul 
ederken, yaşadığı toplumun sorun-
larına sahip çıkan yönetim ve bilişim 
değerlendirmesini en üst düzeyde 
tutan, örgütlü toplumların önemini 
kabul eden ve bunun için çalışarak 
geleceğe ümitle bakmaktır.

Hemşerilik aidiyet ve kimlik 
duygusu denildiğinde sadece akra-
balık bağlarıyla birbirine bağlı olan 
kesimimi anlamalıyız?

Böylesi güzel bir suale ortala-
ma bir cevap olmasa gerek çünkü 
geleneksel bağlarından kopmadan 
yabancı bir yerde varlık mücadelesi 
vermek ve aidiyet arayışı içinde olan 
bireyler için "aynı yerden gelmek" 
büyük önem taşır. Kent sakinlerinin 
yeni hayatlarına uyum sağlamaların-
da, hemşehri dernekleri büyük işlev-
ler üstlenmektedir. Bizim dernekleri-
miz toplumsal değişime özgü bir ara 
kurum niteliği gösterir. Memleketin 
geleneksel ve kültürel özelliklerini 
yaşatmaya çalışan dernekleri ayrıca 
yerel siyasete katılımı sağlayarak 
kentte etkin bir baskı grubu haline 

gelebilmektedir. Bu nedenle hem-
şehri derneklerimiz, siyasal katılım, 
sosyal dayanışma ve ekonomik iliş-
kiler ekseninde   de önemli görevler 
üstlenmek zorundadırlar derneğimiz 
bu anlamda üzerimize düşen görevi 
yapmaya gayret gösteriyor.

Derneklerin en önemli özellik-
lerinden biri de kültürümüzü tek bir 
çatı altında çocuklara ve gençlere 
öğretilmesidir. Bu konu ile ilgili bir 
programınız var mı?

Bunu dernekler tek başına hare-
ket ederek yapmaz. Bütün çocukların 
güçlü bir şekilde seslerinin duyu-
rulması, aileler için anlamlı, faydalı 
kaynakların sağlanması, eğitim ve 
her çocuğun iyi yetiştirilmesi için 
savunuculuk yapmak, çocukların ve 
gençlerin evde, okulda ve huzurlu 
ve refah içinde olmalarını sağlamak, 
aile ile öğretmenler arasında yakın 
ilişkiler kurulmasının sağlamak, 
çocuk haklarını savunması gerekir. 
Şu temel değerler dernekleri için 
önemlidir: Tüm çocukları ve ailelerini 
desteklemek ve onlara hizmet etmek 
üzere becerilerini genişletmek ve 
geliştirmek için geniş bir yelpazeden 
bireyler ve organizasyonlarla işbirliği 
içinde çalışma. Derneğin kuruluş 
prensiplerine bağlı kalırken, güçlü 
aile ve toplum bağlarıyla kendilerini 
çocukların eğitimsel başarısı, sağlığı 
ve mutluluğuna adamak. Herkesin 
potansiyelini, farklılıkları gözetmek-
sizin, kabul etmek; yaş, kültür, eko-
nomik statü, eğitim durumu, etnik 
köken, cinsiyet, coğrafi bölge, hukuki 
statü, medeni durum, zihinsel yeter-
lik, ulusal köken, kurumsal pozisyon, 
ailevi durum, fiziksel yeterlik, siyasi 
görüş, ırk, din  ve mesleki deneyim 

gibi farklılıklar ve bunlarla sınırlı ol-
mayanlar da dahil. Derneğin hedef-
lerini gerçekleştirmek için işbirliği 
içinde çalışırken üyelerin, iş verenle-
rin, gönüllülerin ve ortakların bireysel 
katkılarına değer vermesi gerekir.

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

Aslında yer değiştirme insanlık 
tarihi kadar eski bir olgudur. İnsanoğ-
lu devamlı bir yer değiştirme hareketi 
içinde olmuştur. Fakat günümüzde 
göçün hızı ve içeriği değişmiştir. 
Özellikle küreselleşme olgusu gü-
nümüzde ulusal ve uluslararası göç 
hareketlerini hızlandırmıştır. Özellikle 
son dönemlerde işsizliğin yoğun ol-
duğu şehirlerde insanlar iş imkânları-
nın bol olduğu yerleri tercih etmesine 
dayalı yer değiştirmeler. 

Gönüllü göç dışında insanları 
göçe sevk eden ve zorlayan sebepler 
bunlarla da sınırlı değil. Etnik kökeni, 
dili veya dini farklı olduğu için ayrım-
cılığa maruz kaldığı için göç etmek 
mecburiyetinde kalan insanların sa-
yısı bir hayli fazla. Günümüzde göç 
birtakım şeylerin özlemi olarak da 
kendini gösterebiliyor, insanlar kendi 
şehirlerinde bulamadıkları fırsatları 
yakalayabilmek için farklı coğrafyala-
ra bu hayallerin peşine koşabiliyorlar.  
Gittikleri yerlerde çok çeşitli problem-
lerle de karşılaşabiliyor uyum sağla-
makta zorlanıyor ki bu noktada şehir 
dernekleri vakıflar bu uyum sürecin 
de insanımıza çok ama çok kolaylık-
lar sağlamakta yalnızlaşma kaybol-
ma hissiyatlarını bir kenara bırakıp 
hem geçmişini hem de geldikleri 
yerlerde yaşantılarını canlı tutarken 
bulundukları ortama da doğal uyum 
sağlıyorlar insanoğlu bu hayallerinin 
peşinde koşarken göç ettiği yerler de 
şehir deneklerimiz bu anlamda bir 
terapi görevi üstleniyor.

Göç eden insanlar büyük şehir-
lerde uyum sağlama konusunda ne 
gibi sorunlarla karşılaşırlar?

Yer değiştiren insanımız yabancı 
insanlar konumundadırlar. Yaşa-
dıkları bu değişim sosyal birliktelik 
onların saflarını daha çok sıklaştıra-
bilmektedir. Ortaya çıkan bu birlik, 
göç eden insanımız yaşayacakları 
psikolojik sorunlarda da yararlı olabil-
mektedir. Grup üyeleri ortak amaçlar 

dahilinde 
ya ln ı z l ı k 
ve kaybol-
m u ş l u k 
hislerinden 
korunabil-
mektedirler. 
Bu onlara 
hem duy-
gusal hem 
de psikolojik destek sağlamaktadır. 
Ancak bu oluşturulan bağlar kuvvetli 
olduğunda da bireyler toplumdan 
izole bir halde olabilmektedir. *Eği-
tim sistemine yönelik sorunlar* İş 
fırsatları ve barınma sorunları, *İzole 
edilme *Ön yargı, *Kültürel anlayış-
sızlık ve ayrım olarak sıralayabiliriz.

Dernek üyeleri dernekten güç 
alırlar mı? 

Dernek; üyelerinin temsil ettiği 
sosyal sorumluluklar ortak sorun-
larının çözümü, nezdinde temsil 
etmeleri, üretim projelerinde  or-
taklaşa hareket etmeleri gibi değişik 
konulardaki ortak sorunlarına çözüm 
arayışları bulmak ve çözüm getir-
mek, bir sivil toplum örgütü olarak 
mesleki alanlarda güç birliği oluştur-
mak, üyeler arasında mesleki daya-
nışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak 
adına dernek çatısı altın da bunları 
koordineli bir şekilde yapmak için 
tüzel kişilik olarak çalışmak pek tabi 
ki üyeler ve yönetimdeki arkadaşların 
karar alma ve uygulamada kolaylıklar 
sunmaktadır.

Konya ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

Konya, bir başkent olarak, saray 
ve köşkünde sultanlara ev sahipliği 
yapmış, medreselerinde ilim adam-
larını yetiştirmiş maneviyatı oldukça 
yüksek bir şehrimizdir. 

Mevlâna’nın gel diye çağırdığı 
manevi atmosfer yoğunluğunun ya-
şanılması ve haz alınması kültürüyle 
de zengin olan Konya’mız ufku göre-
bileceğimiz bir şehir.

Ramazan ayında olmamız se-
bebiyle vermek istediğiniz mesaj-
lar var ise o mesajlar nelerdir?

Bu yıl 13 Nisan 2021 gününe 
denk gelen Ramazan ayı Konya’da 
heyecan ile karşılanıyor. Salgın has-
talığın gölgesinde geçecek ikinci 
ramazanımız olacak. Biraz hüzünlü 
biraz da buruk olacağız. Tüm İslam 
alemi için en önemli aylardan biri 
olan ramazan ayının ülkemiz ve Kon-
ya’mıza hayır ve bereket ve sağlık 
getirecektir. 

Son olarak ne söylemek ister-
siniz?

Böylesine güzel bir söyleşi için 
sizlere çok teşekkür ederim. Dün-
ya genelin de ve ülkemizde son bir 
yıl çok zor günler geçirdik. Bu zor 
sürecin bir an önce son bulması, 
maskesiz günlerimizin geri dönme-
sini temenni ediyoruz. Sağlıklı günler 
diliyorum.

Kahramanmaraş hasretini
Konya’da gideriyorlar

Konya’da yaşayan Kahramanmaraşlılar memleket özlemini Konya Kahramanmaraş ve ilçeleri Kültür Dayanışma Derneği 
çatısı altında gideriyor. Kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan Maraşlılar, Konya’dan da övgüyle söz ediyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Ömer Cücük


