
Yeni yatırımlar Tuz
Gölü’nü koruyacak

Ramazan tadında
bir Ramazan için

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Tuz Gölü’nün korunması için 
yeni yatırımlar yaptıklarını, bu 
kapsamda Cihanbeyli ilçe 
merkezinde ve Gölyazı Mahal-
lesi’nde atık su arıtma tesisleri 
yapımına başladıklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Meram Belediyesi ve Kızılay 
Meram Şubesi, salgının getir-
diği olumsuzluklara rağmen 
Ramazan tadında bir Ramazan 
yaşanması için ihtiyaç sahip-
lerinin yüzünü güldürmeye 
devam ediyor. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Kelebeklerin enerjisi güneşten
Daha önce belediye 
binasına GES kuran Sel-
çuklu Belediyesi şimdi de 
Kelebekler Vadisi Parkında 
GES kurdu. Sistemle Tro-
pikal Kelebek Bahçesinin 
yüzde 55’lik elektrik ihtiya-
cı karşılanmaya başlandı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

060403 115 yaşında 
koronayı yendi!

SOBE Vakfı, fitre 
ve zekâtları bekliyor

Sağlıklı bir Ramazan
için özenli beslenin

DİLENCİ İSTİLASI!

May ve Apa’nın su 
seviyesi yükseldi 

Sille Müzesi, Sille’nin 
tarihini yansıtıyor

Tahıl ambarı Konya’da Mart ve Nisan ayında etkili 
olan yağmurları barajlardaki doluluk oranlarını da 
etkiledi. Konya Ovasına düşen yağışlardan nasibini 
alan May barajından sonra Apa Barajında da sular 

yükseldi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille’de bulu-
nan Sille Müzesi, çeşitli kültürel eserleri ile geçmişe 

ışık tutarken, müzede sergilenen lastik çarıklar 
Konya’nın ilk patentli ürünü olma özelliği taşıyor. 

n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘DARBE KİSVESİ ALTINDA
BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ’

ÖMRÜNÜ İSLAMA VE
GENÇLERE ADADI

KONYA POTANSİYELİ
YÜKSEK BİR ŞEHİR

‘TYB KONYA, ŞEHRİN
FİKİR VE SANAT MERKEZİ’

MUSİKİ NAMELERİYLE
İNLEYEN BİR ŞEHİR

ŞEYH GALİP’İN İLHAM
KAYNAĞI MESNEVİ

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, “15 Temmuz, darbe 
kisvesi altında bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişimi 

hem milli iradeye hem de tarihi şekillendirici fail 
olan Türkiye’ye karşı dışarıda planlanmış, içerideki 

kuklalarla uygulamaya konulmuş ama milletin çelikten 
iradesine çarparak akamete uğratılmıştır” dedi.

n  GURBETTEN KONYA’YA BAKANLAR 7’DE

Onlarca bestesi TRT repertuarına giren bestekâr yazar 
Hasip Celil Kolas, “Konya’mız ezelden beri musiki 

nağmeleriyle inleyen bir şehirdir. Konya musikimizim 
membaıdır da diyebiliriz. Buna en büyük örnek Hazreti 

Mevlana’dır” diye konuştu. n KONYALI ŞAİR, 
SÖZ YAZARI, BESTEKARLAR 8’DE

Yakın zamanda hayatını kaybe-
den değerlerimizden biri olan 
merhum Eğitimci-Yazar Halil 
Atalay Hoca, ömrünü İslam’a 
adadı. Gençlere büyük önem 

veren merhum Atalay, gençlere 
sahip çıkmak adına büyük gay-
ret gösterdi. Merhum Atalay, 
sanayi camilerine özellikle 

giderek sanayideki gençlerle 
sohbet eden önemli bir isimdi. 
n PANDEMİDE KAYBETTİĞİMİZ 

DEĞERLERİMİZ 15'DE

1994 yılında üniversite 
okumak için memleketi Nev-
şehir’den Konya’ya gelen, 
Konya’da eğitimini tamam-
ladıktan sonra iş hayatına 
Konya’da atılan, Konya’da 

çeşitli görevlerde görev alan 
Sector Tarım A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ziraat Mü-
hendisi Fuat Kunduracı ile 
Konya ile tanışma hikaye-
sini konuştuk.  n KONYA İLE 

YOĞRULANLAR 16'DA

Çok sayıda şair ve 
yazara ilham olmuş 

Mevlana, XVIII. yüzyıl 
şâirlerimizden olan 

Şeyh Gâlib de Mevla-
na’nın himmetiyle şiir 
söyledi. Şeyh Galip’in 
ilham kaynağı direkt 
olarak Mevlânâ’nın 

Mesnevî’sidir.
 n MEVLANA 

AŞIKLARI 9’DA

Türkiye Yazarlar 
Birliği (TYB) Konya 

Şube Başkanı Ahmet 
Köseoğlu ile TYB 

Konya Şubesi üzerine 
söyleşi yaptık. Baş-

kan Ahmet Köseoğlu, 
TYB Konya’nın şehrin 
fikir ve sanat üreten 
önemli bir merkezi 

olduğuna dikkat çekti. 
n KONYA 

STK’LARI 10’DA

RAMAZAN'DA YENİGÜN

DAHA CİDDİ TEDBİRLER
DAHA SIKI DENETİM LAZIM

Konya’nın en işlek yürüyüş yollarından 
Zafer Yürüyüş Yolu, Alaeddin Tepesi 
Çevresi, Alaeddin’den Mevlana’ya 
uzanan bölge, Gedavet Parkı gibi yerler 
başta olmak üzere şehrin hemen her 
yerinde beliren dilenciler, hedeflerine 
ulaşmadan da yakanızı bırakmıyor. Zafer 
bölgesindeki esnaf, “Akşama kadar gö-
rüyoruz. Resmi ekip geldiğinde hemen 
kayboluyorlar. Sivil ekiplerle denetim 
yapılmalı” diyor. n HABERİ SAYFA 5’TE

HER AN HER YERDE
KARŞINIZA ÇIKABİLİRLER

Farklı metotlar geliştirerek insanların 
duygularını sömüren, kendilerine 
maddi kazanç devşirebilmek için 
karşısındakileri ikna etmek adına türlü 
yollara başvuran dilenciler, her an her 
yerde karşınıza çıkabiliyor. Bir caminin 
kapısında cemaatin çıkmasını bekle-
yenleri de var, şehrin işlek caddelerin-
de yürüyüp sinsice sokulanı da, banka-
matik önlerinde pusuya yatanı da var.

Manevi atmosferin zirveye tırmandığı Ramazan ayında insanların duygularını sömürüp kazanç elde etmeyi 
kendilerine meslek edinmiş olan dilencilerin sayısı Ramazan ayında artıyor. Dilenciler, türlü yollara başvuruyor
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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      Gece Gündüz
Konya                16 °C 29°C

Karaman          16 °C 27°C 

Aksaray            16 °C      27°C

Ankara              10 °C        20°C Hicrî: 7 Ramazan 1442 -  Rûmî: 6 Nisan 1437

Muhterem okurlarım.  Yüce yara-
tıcımız Allahü Azimüşşan ‘ın insanlara 
emrettiği her ibadette maddi ve manevi 
birçok hikmetler vardır. Bu hikmetleri 
eksiksiz olarak sayabilmek insanoğlu-
nun ilimi ve kudreti dışındadır.

İçinde bulunduğumuz Mübarek 
Ramazan’ı şerif ayı da, bu hikmetleri 
sonsuz dereceye ulaştığı, Allah’ın rah-
met ve mağfiretinin sağanak sağanak 
döküldüğü ulvi ve mübarek bir aydır. 
Kuran-ı Kerim beşeriyeti bu ayda aydın-
latmaya başlamıştır. Bu hususta Reh-
berimiz Kuran-ı Kerimde Bakara suresi 
185. Ayetinde şöyle buyrulur:

Ramazan ayı öyle bir aydır ki, 
Kuran-ı Kerim onda indirilmiştir. (O 
Kur’ân ki) İnsanlara Hidayettir, doğru 
yolu hak ve batılı ayırt eden hüküm-
lerin nice açık delilleri vardır onda. 
Öyleyse içinizden kim o aya erişirse 

mutlaka orucunu tutsun. Kimde hasta 
olur, yahut bir sefer üzerinde bulunur-
sa, o zaman başka günlerde tutama-
dığı günler sayısında (orucunu kaza 
etsin) . Allah size kolaylık diler, size 
güçlük istemez.

İşte Ramazan ayı Kuranla şeref-
lenen her saati her dakikası ve her sa-
niyesi gerçekten oruç tutanların ebedi 
selamete kavuşmasına vesile olan Rah-
met ayıdır. Yeter ki, biz inananlar ona ge-
reken hürmeti gösterip ve oruca bütün 
kalbimizle yönelelim.

Böyle hürmet göstermek bütün acı 
ve ızdıraplarımızı dindirir. Kibri, ve guru-
ru kini riyayı üzerimizden yok eder. 

Şu halde bizler oruçlu iken kibirl de-
ğil vakarlı. Gurulu değil faziletli. Riyakar 
değil rızâkâr kindar değil, merhametli, 
iffetli namus ve şerefliyizdir.

Oruç müslümanı, beşeri hislerden 

rahmani duygulara ulaştı-
ran nurani bir merdivendir.

Bunun için.
Oruçlu Mümin de-

mek: gönlü Allah ve re-
sulünün aşkı ile dolmuş, 
Kalbi Namaz, oruç hac ve 
zekâtla dirilmiş Kuranın 
hizmetinde kişi demektir.

Oruçlu olan mümin 
demek: Şefkat ve merha-
met sıfatlarıyla donanmış. 
Önce Müslüman kardeşini düşünebil-
me şuuruna ermiş İslam aşığı demektir. 

Oruçlu mümin demek: yalnız ye-
meyen, içmeyen değil, Bütün varlığı 
ve benliği ile Allaha’a teslim olan Kul 
demektir. Peygamberimiz (S.A.V.) bir 

hadisi kudsi’de Şöyle 
buyurur: “ Kim kötü söz-
leri, kötü işleri bırakmaz 
ise, Allahü Azimüşşanın 
onun yemesini içmesi-
ni bırakmasına ihtiyacı 
yoktur”. 

Yine başka bir hadi-
sinde ise:

“Nice oruç tutanlar 
vardır ki, orucunun ona 
açlıktan başka bir fay-

dası yoktur. Ve yine gecelerini nice 
ibadetle geçirenler vardır ki, Uykusuz-
luktan başka bu ibadetin kendilerine 
hiçbir faydası olmaz”. 

Bu hadisi şeriflerde ince hikmetler 
vardır. Bu hikmetleri anlamalıyız. Ha-

disi,i şeriflere göre sadece yememek, 
içmemekle oruç tutulmuş olmuyor.
sadece seccade üzerinde eğilip doğ-
rulmakla da namaz kılınmış olmuyor. 

Oruç tutan, namaz kılan kimsenin, ayni 
zamanda her türlü kötülükten ve riyadan 
uzak kalması da gerekiyor.

Buna göre dilinden kötü sözler ve 
yalan dolan eksik olmayan, gözünü ha-
rama bakmaktan sakınmayan, elinden 
ayağından kötülüğü bırakmayan günler-
ce yemese içmese gerçek oruç tutma-
mış ve orucun huşuuna erememiştir. 
Elinde imkânları olduğu halde, hayır ve 
hasenatta bulunmayan, kış günlerinde 
yiyeceği yok içeceği giyeceği yok, evsiz 
duvar diplerinde yaşam savaşı vermeye 
çabalayan yoksullara yardım elini uza-
tamayan kimse aylarca aç susuz kalsa 
gerçek oruç tutmamış ve o sevaba layık 
olmamış demektir.

Böyle insanlığı kasıp kavuran nice 
canlar alan kötü bir salgın dönemi değil 
de normal Ramazan ayı zamanlarında. 
Akşamları iftar sofralarına zengin eşini 
dostunu ve variyetli komşularını çağırıp 
fakir evsiz yurtsuzları aklına bile getirme-
yen veya çağırsa da onlara ayrı muame-
le eden ayrı sofralar kurup onların guru-
ru ile oynayanlar. Saatlerce seccadenin 
başında oturup hiç kalkmasa bile Allahın 
istediği bir Salih kul olma şansına sahip 
olamaz. Değerli dostlar Kur’anı Keri-
min İnsanlık semasını aydınlattığı bu 
mübarek ayda bütün samimi ve içten 
duygularımızla Allaha yönelelim. Şu Ulvi 
ve duygulu günlerde hiç vakit kaybet-
meden, Hemen iman sofrasına diz dize, 
omuz omuza oturup Yüce Yaradan’ın 
bahşettiği nasibimizi alalım. Allaha ha-
kiki kul Resule hakiki Ümmet olmaya 
gayret edelim inşallah. Selam ve dua ile.

GERÇEK ORUÇ NEDİR?

Çumra Belediyesi tarafından 
ilçede yeşil kuşak oluşturma çalış-
maları devam ederken bir yandan 
da vatandaşa fidan dağıtımı ger-
çekleştiriliyor. 

Geleceğe yeşil bir Çumra bı-
rakmak için çalışmalarına yoğun 
bir şekilde sürdüren Çumra Bele-
diyesi, kendi başlattığı seferberliğe 
ilçe halkını da ortak ederek fidan 
dağıtımlarına da devam ediyor.

TOPLAM 5 BİN FİDAN DAĞITILDI
Çumra’da vatandaşa fidan des-

teğinde bulunan Çumra Belediyesi 
bugün Cuma namazı sonrası dört 
bini badem bin tanesi de çam ol-
mak üzere toplam beş bin fidanı 

vatandaşa teslim etti.
 İlçenin dört bir yanında ger-

çekleştirilen yeşil kuşak çalışmala-
rı ile bu konuda örnek bir belediye 

olduklarını ifade Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan; “ Tüm 
dünya küresel ısınma ve çölleşme 
sorunları ile mücadele ederken 
bozkırın ortasında bir ilçe olma-
sına rağmen Çumra’mızın yeşil 
tabiatını daha da zenginleştirmek 
için yarınlara yem yeşil bir Çumra 
bırakmayı hedefliyoruz. Ağaçlan-
dırma projelerimizi tamamlarken 
bir yandan da vatandaşlarımız bu 
seferberliğe dahil ederek onlara 
fidan desteğinde bulunuyoruz. Bu-
gün toplamda 5 bin fidanımızı va-
tandaşımız dağıttık. Hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Ramazan’ı sağlıklı geçirmek 
için beslenmenize özen gösterin’

May ve Apa Barajında
su seviyesi yükseldi 

Karatay Belediyesi Karatay 
Kent Konseyi’nin dijital platform-
lar üzerinden düzenlediği ve sos-
yal hayata katkı sunan programla-
rı devam ediyor. 

Diyetisyen Cansu Dölek, “Ra-
mazan Ayında Sağlıklı Beslenme-
nin Püf Noktaları” programında 
sağlıklı bir Ramazan geçirmek 
için özellikle pandemi sürecinde 
beslenmeye çok dikkat edilmesi 
gerektiğine vurgu yaptı.

Karatay Belediyesi Karatay 
Kent Konseyi, Korona Virüsü 
salgının olduğu günlerde dijital 
platformlar üzerinden yaptığı et-
kinliklerle vatandaşların sosyal ve 
kültürel etkinliklerden faydalan-
ması için proje üretmeye devam 
ediyor.

Bu kapsamda Diyetisyen 
Cansu Dölek, “Ramazan Ayında 
Sağlıklı Beslenmenin Püf Nokta-
ları”nı konuşmacı olarak katıldığı 
programda anlattı. Yoğun ilginin 
olduğu programda Diyetisyen 

Cansu Dölek, katılımcılara Rama-
zan Ayı’nda ilk kuralın sahura aç 
kalkılması olduğuna vurgu yaptı.

Cansu Dölek, “Öncelikle iftarı 
olabildiğince hafif geçirip sahura 
aç uyanmaya özen göstermeliyiz. 
Hiçbir şey yemeden oruç tutma-
mız uygun değil. 

Dolayısıyla en azından bir bar-
dak süt, üç dört hurma veya yulaf 
gibi hafif yiyecekleri tüketmeye 
gayret edelim. Sahurda kahvaltı 
yapılmasını öneriyoruz. Kahvaltı-
da ise bir adet haşlanmış yumur-
ta, bir dilim peynir, roka marul ve 
tere gibi bol yeşillik olmalı. Ekmek 
tüketiminde ise erkeklerde üç 
dört dilim bayanlarda ise iki dilim 
yeterlidir. Yapılan araştırmalar, 
iftar menülerinde yemek çeşitleri 
ne kadar fazla ise insanın da ye-
mek yeme eğiliminin o kadar ar-
tığı yönünde. Dolayısıyla yemek 
çeşitlerimiz mümkün oldukça az 
olmalı” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Tahıl ambarı Konya’da Mart ve 
Nisan ayında etkili olan yağmur-
ları barajlardaki doluluk oranlarını 
da etkiledi. Konya Ovasına düşen 
yağışlardan nasibini alan May ba-
rajından sonra Apa Barajında da 
sular yükseldi. Suların yükselmesi 
çiftçileri sevindirdi. Ramazan ayı-
nın Nisan ayında denk gelmesi çift-

çinin yüzünü güldürürken, Konya 
Ovasına yeni yağışların beklen-
mesi barajlardaki oranı daha fazla 
yükselteceği düşünülüyor. Bu kap-
sam da önümüzdeki süreçte Nisan 
yağmurlarının yağması arazilerin 
de bu bağlamda payını alması bek-
leniyor.
n HABER MERKEZİ

Daha önce belediye binasına GES kuran Selçuklu Belediyesi şimdi de Kelebekler Vadisi Parkında GES 
kurdu. Sistemle Tropikal Kelebek Bahçesinin yüzde 55’lik elektrik ihtiyacı karşılanmaya başlandı

Kelebekler Vadisi’nin
enerjisi güneşten!

Selçuklu Belediyesi bir süre-
dir yürüttüğü GES projesinin ikinci 
etabını da tamamladı. Belediye hiz-
met binasının çatısına kurulan 120 
KW’lık GES panellerinin ardından 
Kelebekler Vadisi Parkında kurulan 
sistemle de Tropikal Kelebek Bah-
çesinin yüzde 55’lik elektrik ihtiyacı 
karşılanmaya başlandı

Selçuklu Belediyesi enerji ve-
rimliliği ve yenilenebilir enerji sis-
temlerinde çalışmalarını sürdürü-
yor. 2022 yılına kadar belediyenin 
tüm elektrik ihtiyacını güneş enerjisi 
santralleri ile karşılamayı hedefle-
yen Selçuklu Belediyesi, Kelebekler 
Vadisi Parkı'nda kurulan sistemle 
projenin ikinci etabını da tamamladı. 
Kelebekler Vadisi Parkında kurulan 
360 KW’lık GES panelleri ile üreti-
len elektrik, Tropikal Kelebek Bah-
çesi'nin elektrik ihtiyacının yüzde 
55’lik kısmını karşılamaya başladı.

Projenin son etabında Bağrıkurt 
Mahallesi'nde yapılması planlanan 
GES projesi için yıl içerisinde ihaleye 
çıkılarak projenin temelinin atılması 
planlanıyor. Belediye hizmet binası-

na kurulan 120 KW ve Kelebekler 
Vadisine kurulan 360 KW elekt-
rik üretimiyle Selçuklu Belediyesi, 
elektrikten büyük oranda tasarruf 
etti. Selçuklu Belediyesi bundan 
sonra yapılacak tüm tesislerde ben-
zer çalışmayı yaparak her tesisin 
kendi elektriğini üretmeyi hedefli-
yor.

Selçuklu Belediyesi hizmet bina-
sı çatısına kurulan 120 KW'lık GES 
sistemi ile yıllık yaklaşık 190000 kw 
elektrik üreterek yıllık yaklaşık 184 

bin TL, Kelebekler Vadisi Parkı'na 
kurulan 360 KW'lık sistem ile de 
yıllık yaklaşık 576 bin KW elektrik 
üreterek yıllık yaklaşık 558 bin TL 
tasarruf sağlıyor.

PEKYATIRMACI: BELEDİYEMİZ 
BÜYÜK ORANDA TASARRUF ETTİ

Belediye olarak enerji tasarru-
funa özen gösterdiklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,"Bu alanda 3 farklı pro-
je geliştirdik. İlk etapta belediye hiz-
met binamızın çatısını verimli kul-

lanmak adına çatıya güneş enerjisi 
panelleri kurarak belediye hizmet 
binamızın elektrik sarfiyatının yüzde 
15’ini karşıladık. İkinci aşama olarak 
Kelebekler Vadisi Parkımızın yanın-
da bulunan alanda kurduğumuz 
360 kilovatlık güneş enerjisi santra-
limizle Tropikal Kelebek Bahçemizin 
enerji ihtiyacını yüzde 55 oranında 
karşılamış olduk. Bu iki projemizin 
tamamlanmasıyla belediyemiz yıl-
lık elektrik sarfiyatından yaklaşık 
750 bin TL tasarruf sağlamış oldu. 
Üçüncü aşamada da inşallah Bağrı-
kurt Mahallemizde kuracağımız 3.6 
megavatlık güneş enerjisi santrali-
mizle belediyemizin bütün tesisle-
rinin elektrik enerjisi ihtiyacını artık 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
güneş enerjisi sistemiyle üretmeyi 
planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyesi GES sistem-
lerinin tamamlanmasıyla üreteceği 
elektrikle, yıl boyu tüketeceği ener-
jinin tamamını karşılayabilecek ve 
kamu binaları içerisinde arazide bu-
lunan en büyük güçlü projeye sahip 
olacak. n HABER MERKEZİ

Yeşil Çumra için seferberlik sürüyor

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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Hayat kitabımız, hidayet rehberimiz 
kelam sırrı Kur’an bu ayda ilk defa ayet 
ayet bize elini uzattı. Onunla ilk defa bu 
ayda el sıkıştık, tanışmaya ilk adımı bu 
ayda attık.

Kur’anla tanışmak, iç içe olmak 
onunla konuşmak, mesajlarını almak, 
anlamak, yaşamak, tatbik etmek, çağla-
ra taşımak. Bunları gerçekleştirebilmek 
için de her birimize ayrı ayrı uzatılan 
Allah’ın ipine “Hablullah’a” sımsıkı sarıl-
mak . Her ne olursa olsun o kopmaz ipin 
bir ucu Allah’ın elindedir. O ip sımsıkı sa-
rılanı Allah’a kavuşturur.

Akılsızlığın, gafletin imandan mah-
rumiyetin neticesinde “Hablusşeytan’a” 
sımsıkı sarılan da çürük ip kopunca ce-
hennemi boylar.

Kur’anla tanışmadan, el sıkışmadan 
iç içe yaşamadan, mesajlarını almadan, 
anlamadan derüni iştiyakla konuşma-
dan, her konuda onu dillendirmeden 
her fırsatta meşhur! duayı yapmamız 
bize fayda sağlamaz. Neydi o meşhur 
duamız “Allah’ım! Beni Kur’an’dan ayır-
ma.”

İnsan çok sevdiği, bir an olsun ayrı 
olmadığı birisi için veya bir değeri için 
böyle dua eder. 

Sen, hayat kitabı, hidayet rehberi 
olarak, yön mesajlarını alma, hayatının 
hiçbir safhasına onu hakim kılma, beş 
yüz civarında ahkamla ilgili ayetlerin hü-
kümetlerini rafa kaldır. Ondan sonra da 
kalk “beni imandan, Kur’andan ayırma!” 
diye dua et.

Kur’an ayında, Kur’a-
nımız kalplerinizin baharı 
olmalıdır. Nasıl ki tabiatın 
baharı gelince diriliş olur, 
kıyameti dillendirir aynen 
öyle de kalplerin baharı 
Kur’an da gelince kulluk 
ikliminde diriliş gerçekleşir.

Allah Rasulu 
(s.a.v).”Allah’ım! Senden 
Kur’anın kalbimin ilkbaharı, 
göğsümün nuru olmasını 
istiyorum” buyurur.

Biz de bu Nebevi duayı derüni bir 
duygu ve inançla ihlasla yaparsak kal-

bimizin nevbaharı Kur’an, 
gerçekten bize de dirilişi 
gerçekleştirir. Kalpler 
çorak toprak gibi olma-
malıdır. Çorap toprağa 
ne kadar rahmet yaparsa 
yağsın orada olmaz.

Kaypak arazide de 
yağmur (rahmet)tutmaz 
ot bitmez, çimen yeşer-
mez. Kaypak kalp de öyle 
orada da tövbe, istiğfar 

netice vermez.
….VE KUR’AN
• KUR’AN: Şu kainat kitabının ezeli 

ve ebedi tercümesidir.
• KUR’AN: Kainattaki tecelliyatı 

okuyan çeşitli dillerin tercümanıdır.
• KUR’AN: Şu şahadet (dünya)ve 

gayıb aleminin(ebedi alemin)müfessiri-
dir.

• KUR’AN: Yerde ve gökte, bütün 
kainatta gizli esma-ilahiyenin manevi 
hazinelerinin keşşafıdır.

• KUR’AN: Kainat sırlarının ve gizli 
hazinelerin miftahı(anahtarı)’dır.

• KUR’AN: Bu alemde ebedi alemin 
lisanıdır.

• KUR’AN: Ahiretin manevi bir hari-
tasıdır.

• KUR’AN: Kainatın mucizevi bir 
hendesesidir.

• KUR’AN: Mektubat-ı Rabbaninin 

(insanın)dünyevi ve uhrevi hayatının 
kılavuzudur.

• KUR’AN: İlahi sanatın kelam sırrı-
dır.

• KUR’AN: Bütün ayetleri Allah’ın 
hayy isminin birer simgesidir. Bu se-
beple ayetlerinin ifade ve delalet ettiği 
bütün manalar diridir. Her bir kelime-
sinden hayat fışkırır. Her bir ayet diriliş 
iksiridir.

Batmayan Ticaret
“Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı 

ikame edenler (hayatına hakim kılanlar) 
ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah 
için) gizli ve açık sarf edenler asla za-
rara uğramayacak (batmayacak, iflas 
etmeyecek) bir kazanç umabilirler.” 
-FATIR:29-

KURAN AYINDA KURANLA TANIŞMAK

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL

Selçuklu Belediyesince hayata 
geçirilen Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Merkezi'nde (SOBE) otizmli-
ler, çeşitli eğitim, aktivite ve faaliyet-
lerle sosyalleşiyor. Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE), 
otizmli bireylerin günlük yaşama 
adaptasyonlarını sağlamak amacıyla 
dünya standartlarında rehabilitas-
yon, eğitim, terapi ve aktiviteler ger-
çekleştiriliyor. Selçuklu Belediyesi 
ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı iş birliğinde, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi desteğiyle faaliyete 
geçirilen merkezde eğitim sınıfları, 
yüzme havuzları, sosyal yaşam, spor 
ve müzik alanları ile binicilik tesisleri 
gibi çok amaçlı bölümler bulunuyor.   
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı (SOBE) Ramazan ayında SO-

BE’ye yapılacak fitre, zekât ve bağış-
larını kabul ediyor. Bağışlanan fitre 
ve zekatlar ihtiyaç sahibi öğrenci-
lerin eğitimlerinde kullanılıyor. SO-
BE’nin sosyal medya hesaplarından 

yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın 
yüzü hep gülsün. Ramazan ayında 
yapacağınız fitre, zekât ve bağış-
larınızla öğrencilerimizin yanında 
olabilir, eğitimle değişen hayatlarına 

katkıda bulanabilirsiniz.” İfadelerine 
yer verildi.  Ramazan ayında SO-
BE’ye yapılacak yardımlar ile bağış-
çılar otizmli çocuklara umut olacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

SOBE Vakfı, fitre ve zekâtları bekliyor

Kızılay Konya Şubesi
üç ödül birden aldı

Türk Kızılay Selçuklu 
Şubesi’ne ödül 

Meteoroloji’den Konya ve
bölgesi için önemli uyarı

Türk Kızılay Genel Merkezince 
Türkiye çapında faaliyet gösteren 
tüm şubeleri arasında başarılı şube 
ve temsilcilikler ödüllendirildi. Per-
formans değerlendirme sonucun-
da Türk Kızılay Konya Şubesi üç 
ödüle layık görüldü. Türk Kızılay 
Konya Şubesi bağış kategorisinde 
Birincilik, genel performans sıra-
lamasında İkincilik ödülü alırken 
kadın kolları aktifliğinde de teşek-
kür belgesi aldı. Türk Kızılay Kon-
ya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez 
aldıkları ödülle ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Türk Kızılayı Konya Şube 
Başkanlığı olarak Performans Ödül 
Töreninde 3 ödülü birden kazan-

dık. 3 yıl önce göreve geldiğimiz 
günden bugüne ilimizde yapılan 
tüm hizmetlerde gerek bağış kaza-
nımı gerekse ihtiyaca yönelik yar-
dımı ulaştırma noktasında başta 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Şube Personellerimiz ve Şubemi-
zin iyilik ordusu Genç Kızılay ve 
Kadın Kolları gönüllülerimizin des-
teği ile ekip ruhunu yakalayarak 
bu başarıyı elde ettik. İyilik sensiz 
olmaz diyerek kapısını çalacağımız 
her bağışımızın emanetlerini tek 
tek yerine ulaştıracağımızın huzu-
ru ve güveni ile hizmetlerimize de-
vam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türk Kızılayı Genel Merkezi 
280 temsilcilik, 261 şube arasında 
2020 yılı performans değerlendir-
mesi yaptı. Türk Kızılay Selçuklu 
Şubesi de yapılan değerlendirme-
ler sonucunda Türkiye genelinde 
şubeler arasında dereceye girdi. 
Türk Kızılay Selçuklu Şube Başka-
nı Zekeriya Kartal, Türk Kızılay Sel-
çuklu Şubesi’nin ödülünü Türk Kı-
zılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın 
elinden aldı. Türk Kızılay Selçuklu 
Şubesinden yapılan açıklamada, 

“2020 Yılı Performans Değerlen-
dirmesi sonucunda ilk 3'e giren 
Kızılay Selçuklu Şubemize ödül; 
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem 
Kınık tarafından Kızılay Selçuklu 
Şube Başkanımız Zekeriya Kartal'a 
takdim edildi. 2020 Yılı içerisinde 
yapmış olduğumuz faaliyetlerde 
canla başla çalışan gönüllülerimi-
ze, şube çalışanlarımıza, bağışçı-
larımıza ve tüm destekçilerimize 
şükranlarımızı sunarız” ifadelerine 
yer verildi. n HABER MERKEZİ

Konya, Karaman, Niğde ve Ak-
saray'da kuvvetli rüzgar ve fırtına 
bekleniyor. Meteoroloji 8. Bölge 
Müdürlüğünden yapılan açıkla-
mada, bölgede havanın parçalı ve 
çok bulutlu olmasının, Konya'nın 
kuzeyi, Aksaray ve Niğde'de sağa-
nak beklendiği bildirildi. Sıcaklık-
ların 3 ila 5 derece yükselmesinin 
öngörüldüğü kaydedilen açıklama-
da, rüzgarın da genellikle güneyli 

yönlerden kuvvetli, yer yer kısa 
süreli fırtınanın saatte 40 ila 70 
kilometre hızla eseceğinin ve toz 
taşınımı olacağının tahmin edildiği 
bildirildi. Rüzgar ve fırtına nede-
niyle meydana gelebilecek ağaç ve 
direk devrilmesi, çatı uçması, soba 
ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşım-
da aksamalar ve toz fırtınası gibi 
olumsuzluklara karşı dikkatli ve 
tedbirli olunması istendi. n AA

Konya’nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille’de bulunan Sille Müzesi, çeşitli kültürel eserleri ile geçmişe 
ışık tutarken, müzede sergilenen lastik çarıklar Konya’nın ilk patentli ürünü olma özelliği taşıyor

Sille Müzesi, Sille’nin 
geçmişine ışık tutuyor

5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip 
olan Sille'nin cazibesini artırmak 
amacıyla kurulan Sille Müzesi, 
2017 yılından beri yerli ve yaban-
cı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. 
Konya ve Sille'nin tarihi ve kültürel 
geçmişine ışık tutan müze, Sille'nin 
el sanatlarını ve folklorik yapısını 
gün yüzüne koyuyor. 19. ve 20. 
yüzyıla ışık tutan müzede Sille'nin 
çömlek ve halıları, kılık kıyafet, 
mutfak ve hamam kültürüne ait 
eserler yer alıyor. Ayrıca Konya’nın 
ilk patentli ürünü lastik çarıklar ve 
içinde balık bulunan hamam tası 
dikkat çeken eserler arasında yer 
alıyor.

Sille Müze Sorumlusu Uzman 
Arkeolog Sercan Yayla, Sille Mü-
zesi’nin eski bir ilkokul binasının 
restore edilmesiyle oluşturulduğu-
nu söyleyerek, “Bu ilkokul binası 
yaklaşık yüz yıllık bir binadır. Bu 
binayı 2001-2002 yıllarında restore 
edip Sille Kültür Evi’ne çevirmiştik. 
2017 yılında da tekrar restoras-
yonla Sille Müzesi’ne çevirdik. Sille 
kültürünün gelen ziyaretçilere ta-
nıtılması için bir müze yaptık. Mü-
zede neler sergiliyoruz? Kabe’nin 
iç örtüsünü, Sille Medresesi’ne ait 
yazma eserleri sergiliyoruz. Sil-

le’nin çömlekçiliği çok meşhurdur. 
Sille’nin çömlekçiliğiyle ilgili eser-
ler sergiliyoruz. Ürgüp’e, Avanos’a 
bile buradan çömlekçilik ustalığı 
öğretilmeye gidilmiştir. Sille’nin 
halıları da çok meşhurdur. Hatta 
1700’lü-1800’lü yıllarda bu Sille 
halıları İtalya’da ve İspanya’da çok 
meşhur oluyor. İtalya’dan buraya 
motif hırsızlığı yapmaya geliyorlar. 
Bu açıdan Sille halıları çok önemli. 
Onlardan örnekler sergiliyoruz. Sil-
le’nin kıyafetleri, hamam kültürüy-
le alakalı şeyler sergiliyoruz. Ha-
mam kültürüyle alakalı da burada 
bir hamam tasımız var. Çok ilginç-
tir, hamam tasımızın içerisinde bir 
balık ve kuş var. Bunu yapmaların-

daki sebep ise hamama gittiklerin-
de ufak çocuklar sıcaktan, nemden 
etkileniyorlar ve çıkmak istiyorlar 
hamamdan. Aileler bu tasın içeri-
sine suyu alıyorlar, çocuğun önüne 
koyuyorlar. Çocuklar balıkla oynar-
ken aileler de yıkanmak için fırsat 
buluyorlar. Böylelikle çocuklara yı-
kanmayı da sevdiriyorlar” dedi.

‘KONYA’NIN İLK PATENTLİ ÜRÜNÜ’
Müzenin dikkat çeken eseri 

olan lastik çarıklara değinen Ser-
can Yayla, “Buranın en önemli 
eserlerinden biri de lastik çarıkla-
rımız. Bunlar Konya’nın ilk patentli 
ürünü. Güzel de bir hikayesi var: 
1945’li yıllarda Türkiye 2. Dünya 
Savaşı’na hazırlanıyor. Ekonomik 

tedbir alındığı için halkın durumu 
iyi değil. Normalde çarıklar deriden 
üretiliyor ve ömrü 1 yıl oluyor. Hi-
dayet Kolcu krizi fırsata çeviriyor. 
Kamyonların atılan lastiklerini top-
luyor. İç lastiklerinden çarık, dış las-
tiklerinden ayakkabı yapıyor. Bunu 
yarı yarıya ucuz satıyor ve ömrü 5 
yıl gidiyor. Böyle olunca halk çok 
rağbet gösteriyor. Civar illere gön-
dermeye başlıyor. Hemen valilik 
duruma müdahale ediyor. Belgey-
le Hidayet Kolcu’nun ismini marka 
olarak tescilliyor ve 15 yıllığına üre-
tim izni veriyor. Devletin durumu 
yerine gelince kamyon lastiğinden 
üretmeyi bırakıp deriden devam 
edeceksin diyor. O da sözünü yeri-
ne getiriyor. Aslında baktığımızda 
bizim nereden nereye geldiğimizin 
en iyi göstergelerinden biri bu las-
tik çarıklar. Bu ve bunun gibi birçok 
hikayesi olan eser sergiliyoruz bu-
rada. Sille'mizde Selçuklu Belediye-
mizin 3 tane müzesi bulunmakta. 
Bir tane sanat galerisi bulunmakta. 
Her müzemizde rehberimiz var. Bu 
rehberlerden ücretsiz bir şekilde 
ziyaretçilerimiz yararlanabilir. Bu 
hikayeleri paylaşmak için ziyaret-
çilerimizi Sille’ye bekliyoruz” diye 
konuştu. n İHA
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Baraj gölünde yasa dışı
av denetimleri yapılıyor

Kartalı, evcil hayvan
gibi satmaya kalktılar

Konya’da ticari balık avcılığının 
yıl boyu yasak olduğu Altınapa Ba-
raj Gölü’nde yasa dışı avlanmaya 
karşı denetimler gerçekleştirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya Ama-
tör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve 
Doğal Hayatı Koruma Derneğine 
(KAOBDER) iftar sonrasında yasa 
dışı balık avı için ağ atıldığı yönün-
den gelen ihbar üzerine çalışma 
başlatıldı. Harekete geçen Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Ge-
nel Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlı-
ğında görevli Koruma ve Güven-
lik Şube Müdürü Serdar Aydar ile 

KAOBDER yöneticilerinin de eşlik 
ettiği sahur vaktine kadar süren 
baraj gölünde denetim ve kont-
roller gerçekleştirdi. Gölün su yü-
zeyinde ve derinliklerinde yapılan 
denetimlerde baraj gölünden çok 
miktarda balıkçı misina ağı tespit 
edilerek karaya çıkarıldı. Çalışma-
lar esnasında ağlara takılı ve canlı 
olarak görülen sazan, kadife ve 
turna cinsi canlı balıklar baraj gölü 
sularına yeniden bırakıldı. İstilacı 
tür olarak bilinen İsrail Sazanı tür-
lerine ekipler tarafından el konu-
lurken, ele geçirilen misina ağlar 
da yakılarak imha edildi.n İHA

Konya'da evcil hayvan dükka-
nına yapılan baskında ele geçiri-
len kartal, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğüne teslim 
edildi. Konya Emniyet Müdürlü-
ğü, Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, kaçakçılıkla mücadele 
kapsamında aldıkları ihbar doğ-

rultusunda, Selçuklu ilçesi Dum-
lupınar Mahallesi'ndeki bir evcil 
hayvan dükkanına baskın düzen-
ledi.

 Baskında bir adet yırtıcı hay-
van ele geçirildi. El konulan kar-
tal, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Şube Müdürlüğü görevlilerine 
teslim edildi.  n AA

Manevi atmosferin yükseldiği Ramazan ayını duygu sömürüsü için bir fırsat olarak gören dilenciler, şehrin her bölge-
sinde, her an, her şekilde karşınıza çıkabiliyor. Dilencilere karşı daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği ifade ediliyor

Dilenciler çoğaldı!

Başı rahmet, ortası bereket, 
sonu ise günahlardan arınmaya ve-
sile olan, içinde bin aydan daha ha-
yırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran 
mübarek Ramazan ayının bir haftası 
geride kaldı. Ramazan ayında yine 
pandemi tedbirlerinin uygulanması 
nedeniyle kalabalık iftar sofraları ol-
masa da; camilerde teravih namaz-
ları kılınamasa da; büyük salonlarda 
binlerce kişinin birlikte iftar açtığı 
iftar programları icra edilemese de 
Konya’da Ramazan ayının güzellik-
leri yaşanıyor. 

Bu güzel adet ve hasletlerin ye-
rine getirilememesi bir eksiklik olsa 
da Ramazan ayının manevi coşkusu 
evlerde en güzel şekliyle yaşanma-
ya çalışılıyor. Ancak diğer yandan 
şehrin dilenci gerçeği Ramazan 
ayında kendini daha belirgin bir şe-
kilde hissettiriyor. 

NE PANDEMİ DİNLİYORLAR 
NE DE YASAK!

Namaz vakitlerinde şehir ge-
nelindeki büyük camilerde, gün 
içerisindeki muhtelif zaman dilim-
lerinde ise şehrin işlek cadde ve 
sokaklarında kol gezen dilencilerin 
sayısı, Ramazan ayında iyiden iyiye 
artmış durumda. Her an her yerde 
karşınıza çıkabilecek olan dilenciler, 
koronavirüs nedeniyle uygulanan 
pandemi kurallarını hiçe sayıyor, 
uygulanan yasakları ise görmezden 
geliyorlar. 

NEREDE DURACAKLARINI 
İYİ BİLİYORLAR!

Özellikle Ramazan ayı geldiğin-
de dilencilerin sayılarının arttığına 
dikkat çeken vatandaşlar, “Bir şehir 
efsanesi midir, gerçekliği var mı-
dır bilinmez ama Ramazan ayında 
Konya’ya farklı şehirlerden dilenci-
lerin geldikleri söyleniyor. Dilenciler 

ise ne zaman, ne şekilde, nerede 
duracaklarını iyi biliyorlar. Mesela 
Hacıveyiszade, Kapu, Şerafettin, 
İplikçi, Selçuklu Merkez Camii, Oto-
gar Camii gibi büyük camilerin 
önünde neredeyse cemaat kadar 
dilencinin de olduğunu görürsünüz. 
Kimisi kucağına küçük bebeğini alıp 
geliyor, kimisi sakat olan uzuvlarını 
göstererek duygu sömürüsü yapı-
yor. İnsanımız da merhamet sahibi 
olduğu için dilencilerin duygularını 
sömürmesine izin veriyor” diyor. 

BANKAMATİKLERE YAKIN 
BÖLGELERE KONUŞLANIYORLAR

Birbirinden farklı taktiklerle 
insanların yanına yaklaşan, eylem-
leri ve söylemleri sonucunda kısa 
bir zaman içerisinde kendilerine 
yardım etmeye mecburmuşsunuz 
hissi oluşturabilecek kadar büyük 
ve büyüleyici bir ikna kabiliyetine 
de sahip olan dilenciler, insanların 
duygularını sömürebilmek için bir-

birinden ilginç yöntemlere başvura-
biliyor. 

Konya genelinde her ne ka-
dar pandemiye bağlı olarak insan 
hareketliliği azalmış olsa da, gün 
içerisinde insanların çoğunlukla bu-
lunduğu Zafer Yürüyüş Yolu, Fuar 
Kültür Park, Alaeddin Tepesi çevre-
si, Mevlana’ya uzanan bölgede avcı 
gibi pusuya yatan dilenciler, doğru 
zamanı buldukları anda harekete 
geçiyor. 

Dilencilerin şimdilerde banka-
matiklere yakın bölgelerde konuş-
landıklarını ve insanların bankama-
tikten ayrıldıkları anı beklediklerini 
belirten vatandaşlar, “Bankama-
tikteki işlemlerini bitiren vatandaş, 
parasını cebine koyup yürümeye 
başladığı sırada yanına yaklaşan di-
lenciler, icraata hemen başlıyor. Di-
lenmediklerini, pandemi nedeniyle 
işsiz kaldıklarını, evlerinde çocuk-
larının aç ve susuz olduğunu söy-

leyen dilenciler, bu tür söylemlerle 
insanların manevi yönlerine hücum 
ediyor. Alacağını alıyor. Sonrasında 
ise bir başka kişinin gelmesini bek-
liyor. Bu tür duygu sömürücülere 
izin vermemek gerekiyor” ifadeleri-
ni kullandı. 

DENETİMLER ARTIRILMALI, 
GEREĞİ YAPILMALI

Gün içerisinde dilencilerin türlü 
taktiklerle insanları nasıl sömür-
düklerine şahit olan Zafer bölgesin-
deki birçok esnaf ise, bu durumun 
rahatsızlık verici boyutlara ulaştı-
ğına dikkat çekerek, “Sayıları her 
geçen gün artan dilencilerin önüne 
geçebilmek için denetimlerin sıklaş-
tırılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Zabıta ve polis ekiplerini gördükleri 
zaman hemen dağılıyor, ara sokak-
lara kaçıyorlar. Bence bunları yaka-
layabilmenin en iyi yolu sivil ekipler 
marifetiyle üstlerine gitmektir” diye 
konuştu. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Teknik Isıl İşlem Sahibi

Adnan 
BÜYÜKDIŞIKITLI’nin 

babası

Hüseyin 
BÜYÜKDIŞIKITLI’nin

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞIHüseyin Büyükdişikitli 
dualarla defnedildi 

Teknik Isıl İşlem Sahibi Adnan Büyükdişikitli'nin babası Hüseyin Büyükdişi-
kitli vefat etti. Merhum Büyükdişikitli, Musalla Mezarlığına defnedildi 

Teknik Isıl İşlem sahibi Adnan 
Büyükdişikitli'nin babası Hüseyin 
Büyükdişikitli 89 yaşında vefat etti. 
Merhum Hüseyin Büyükdişikitli’nin 
cenazesi Cuma günü ikindi namazı-
na müteakip Musalla Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. Büyükdişikit-
li ailesini acı günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Bü-
yükdişikitli ailesi cenaze namazının 
ardından taziyeleri kabul etti. Mer-
hum Hüseyin Büyükdişikitli 3 çocuk 
babasıydı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Adnan Büyükdişi-
kitli'ye Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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İhtiyaç sahiplerinin yüzü Meram Belediyesi ve Kızılay Meram ile gülüyor
Meram Belediyesi ve Kızılay 

Meram Şubesi, salgının getirdiği 
olumsuzluklara rağmen Ramazan 
tadında bir Ramazan yaşanma-
sı için ihtiyaç sahiplerinin yüzünü 
güldürmeye devam ediyor. 

Kızılay Aşevi’nde hazırlanan 
iftar ve sahur yemekleri Kızılay gö-
nüllüleri ve Meram Belediyesi ekip-
leri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırılıyor.

 Kızılay gönüllülerine eşlik 
ederek yemek dağıtımına katılan 
Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, bu mübarek günlerde 
insanların yüzünü güldürmekten 
gönüllere dokunmaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘TÜM ÇABAMIZ BU MANEVİ İKLİM 
HAKKIYLA YAŞANABİLSİN DİYE’
Ziyaret ettikleri aile bireyleriyle 

de sohbet eden Başkan Kavuş, ai-

lelerin gerek özel talepleri gerekse 
belediye hizmetleri noktasındaki 
isteklerini de dinledi ve bu istekler 
doğrultusunda yapılabilecekleri not 
aldı. 

Konya’nın ve Meram’ın daya-
nışma ve yardımlaşma noktasında 

her zaman örnek çalışmalara imza 
attığını belirten Başkan Kavuş, bu 
iyilik hareketinin Ramazan ayın-
da daha da arttığını ifade ederek, 
“Meram Belediyesi olarak yılın her 
ayında sosyal yardım ve desteklerle 
ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında 

olmaya onlara sahip çıkmaya gay-
ret ediyoruz. Bu çalışmalar kapsa-
mında Türk Kızılay Meram Şubesi 
ile de ortak çalışmalar yürütüyoruz. 
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl 
da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 
ailelerimizin evlerine sıcak yemek 

ulaştırıyoruz. 
Aslında Kızılay Meram Şubesi 

ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin yılın 
bir ayında değil her anında yanın-
da olmaya gayret gösteriyoruz. 
Kimsesiz büyüklerimizin, yetimle-
rimizin, ihtiyaç sahibi ailelerimizin 

yardımına koşuyoruz. Bu mübarek 
ayda bu iyilik hareketini daha da 
artırıyoruz ki bu güzel zamanlar en 
güzel haliyle ve hakkıyla yaşansın. 
Şunu özellikle belirtmek isterim ki 
yapılan bu iyilikte en büyük övgü-
yü Kızılay gönüllülerimiz hak edi-
yor. Çünkü onlar, en güzel ay olan 
Ramazan’ın en güzel vakti olan 
iftar öncesinde sevdikleriyle vakit 
geçirmek, birlikte olmak yerine 
Meram’da kapı kapı dolaşıp ihtiyaç 
sahibi insanların yüzlerini güldü-
rerek bu mübarek ayı layıkıyla ve 
hakkıyla değerlendiriyorlar. Hep-
sinden Allah razı olsun. Birlikten 
kuvvet doğar düşüncesi ile Meram 
Belediyesi olarak bizler de ekiple-
rimizle ve bireysel olarak bu iyilik 
hareketine destek olmaya devam 
edeceğiz.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Cansuyu Derneği, Doğu Afrika 
Ülkesi Uganda’da yardım organizas-
yonu düzenledi. Cansuyu Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği, 2021 
Ramazan Organizasyonları kapsa-
mında Türkiye’nin 81 ilinde ve dün-
yanın dört bir köşesindeki yardım 
çalışmalarına yoğun şekilde devam 
ediyor. “Kazancımız Allah için ver-
diğimizdir” sloganı ile her yıl onlarca 
ülke, yüzlerce bölgede hayırsever va-
tandaşların emanetlerini muhtaçlara 
ulaştıran Cansuyu, Ramazan ayının 
bereketini kardeşleriyle paylaşmayı 
sürdürüyor.

Doğu Afrika Ülkesi Uganda’da 
yardım organizasyonu düzenleyen 
Cansuyu ekipleri, içerisinde temel 

gıda malzemeleri olan Ramazan ku-
manyalarını binlerce muhtaca ulaş-
tırdı. Dağıtılan kumanyalar her bir 
ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak 
şekilde hazırlandı. Uganda’nın Jinja 
bölgesinde gerçekleştirilen yardım-
lar, bölge halkına umut ışığı oldu.

Kumanya dağıtımlarının ardın-
da bölgedeki en büyük sıkıntılardan 
biri olan temiz su ihtiyacını gidermek 
için de çalışmalar yapan Cansuyu, 
Uganda’da ulaşılması güç köyleri-
ne giderek 20 tane temiz su kuyu-
su açılışı gerçekleştirdi. On binlerce 
mazlumun yararlanacağı su kuyuları 
ile hem bölgedeki temiz su ihtiyacı 
karşılanıyor hem de bulaşıcı hasta-
lıkların önüne geçilmiş oluyor.

Gerçekleştirilen Ramazan Or-
ganizasyonu hakkında açıklamalar-
da bulanan Cansuyu Derneği Dış 
İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın 
çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini 
belirtti. Aydın: “Cansuyu Derneği 
olarak hayırseverlerin emanetleri-
ni muhtaçlara ulaştırmaya devam 
ediyoruz. Doğu Afrika Ülkelerinden 
Uganda’da kardeşlerimize ulaştık. 
Burada binlerce kardeşimiz için Ra-
mazan kumanyaları dağıttık. Rama-
zan kumanyalarımızı kapsamlı bir 
şekilde hazırlıyoruz. Her bir kuman-
yamız bir ailenin bir aylık ihtiyacını 
karşılayacak şekilde hazırlanıyor. 
Üzerimizde sorumluluğu yerine ge-
tirmek için titizlikle çalışmalarımızı 

yürütüyoruz.” dedi.
Ramazan’ın bereketini ve sevin-

cini Ugandalı kardeşleriyle paylaştık-
larını belirten Aydın: “Bölgedeki te-
miz su sıkıntısını çözmek için 20 tane 
su kuyuları açarak önemli bir ihtiyacı 
daha karşıladık. Açtığımız su kuyula-
rı bir yandan tarım ve hayvancılığa 
katkı sağlarken, diğer yandan kirli 
suyun neden olduğu bulaşıcı hasta-
lıkların önüne geçmiş oluyor. Ugan-
da’da gerçekleştirdiğimiz yardım 
organizasyonu ile Ramazan’ın be-
reketini ve sevincini kardeşlerimizle 
paylaştık. İnşallah Ramazan ayı bo-
yunca birçok ülke ve bölgede muh-
taç kardeşlerimize ulaşmaya devam 
edeceğiz.” dedi. n HABER MERKEZİ

Cansuyu, Ugandalı muhtaçlara uzandı

115 yaşındaki Hatice Nine
koronavirüsü yendi!

Kontrolden çıkan hafif ticari 
araç ağaca çarptı:1 yaralı

Çumra İlçesi Güvercinlik Ma-
hallesinde daha önceden koro-
navirüse yakalanan Hatice Nine 
tedavilerinin ardından koronavi-
rüsü yenmeyi başardı. Kimlik yaşı 
115 olan Hatice Şen şimdi evlat-
larının desteğiyle ayakta duruyor. 
Oğlu Mustafa Şen tedavi için git-
tiği Çumra Devlet Hastanesi’nden 
sonra Konya Numune Hastanesine 

sevki yapıldı. Sevkinin ardından 
özel odaya alınan Hatice Nine yak-
laşık 2 aylık özel bakımın ardından 
taburcu edildi. Mustafa Şen'in eşi 
Ferida Şen, “Bir dediğini iki etmi-
yoruz burada bakımı çok iyi inşal-
lah Rabbim Bütün hastalara şifa 
versin" dedi. Mustafa Şen; Yüce 
Allah'ın lütfu işte, yaşayacak ömrü 
varmış" dedi. n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde kontrolden çı-
kan hafif ticari aracın boş arazideki 
ağaca çarpması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi yara-
landı. Kaza, saat 07.30 sıralarında 
Ereğli ilçesi Hortu Mahallesinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ereğli ilçesinden Karapınar 
ilçesine yönüne seyir halinde olan 
Eren Ö. yönetimindeki 33 DL 363 
plakalı Peugeot marka hafif ticari 
araç, sürücüsünün direksiyon ha-

kimiyetini kaybetmesi sonucu yol-
dan çıktı. Boş bir araziye giren araç 
ağaca çarparak durabildi. Kazada 
aracın sürücüsü Eren Ö. yaralandı. 
Vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine polis ve ambulans sevk edil-
di. Sağlık görevlilerinin müdahale-
sinin ardından yaralı sürücü, Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Polis, kazayla 
ilgili inceleme başlattı.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü’nün korunması için yeni yatırımlar yaptıklarını, bu 
kapsamda Cihanbeyli ilçe merkezinde ve Gölyazı Mahallesi’nde atık su arıtma tesisleri yapımına başladıklarını söyledi

Yeni yatırımlar Tuz
Gölü’nü koruyacak

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziya-
retleri kapsamında AK Parti Konya 
İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrah-
man Utanç ve AK Parti Cihanbeyli 
İlçe Başkanı Ömer Yıldız ile bir-
likte Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale’yi ziyaret etti. Cihan-
beyli’ye her geldiklerinde yeni bir 
hizmetin başlangıcının yapıldığını 

ifade eden Başkan Altay, “Tuz Gö-
lü’nün korunması için yeni yatırım-
lar yapıyoruz. Bu dönem ilçedeki en 
önemli işimiz Tuz Gölü’nü koruma 
kapsamında Cihanbeyli merkez ve 
Gölyazı’daki arıtma tesislerinin ya-
pımına başlamak oldu. İnşallah en 
kısa sürede tamamlayacağız. Bun-
larla birlikte bölgede dört adet arıt-
ma tesisini hayata geçirmiş olacağız. 

Böylece Tuz Gölü’nün kirliliğinin ön-
lenmesiyle ilgili önemli bir çalışma 
yürütmüş oluyoruz. Bununla birlikte 
mahalle yollarının ve yeni otoga-
rın yapımına başlayacağız. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
belediye başkanımızla koordineli bir 
şekilde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 
Belediye başkanımıza, AK Parti İlçe 
Başkanımıza ve İl Koordinatörümü-

ze teşekkür ediyorum.” dedi. Cihan-
beyli Belediye Başkanı Mehmet Kale 
de, “İlçemizin bugünkü ve gelecekte 
yapılması planlanan projelerini isti-
şare ettik. Cihanbeyli’ye kazandır-
dıkları ve kazandıracakları yatırımlar 
nedeniyle Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza şükranlarımı sunuyorum.” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ



Konya’nın gayretkeş Sami Kala 
hocasının oğlu Ankara Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi Dekan Yardımcısı, 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Muhammet Enes Kala, önemli 
değerlendirmeler yaptı. 15 Tem-
muz’a dair dikkat çeken açıklamalar 
yapan Kala, “Tarihiyle, geleneğiyle, 
farklılıkları zenginlik haline getirici 
hususiyetiyle özel bir yere sahip 
olan Türkiye’de 15 Temmuz, darbe 
kisvesi altında bir işgal girişimiydi. 
Bu işgal girişimi hem milli iradeye 
hem de tarihi şekillendirici fail olan 
Türkiye’ye karşı dışarıda planlan-
mış, içerideki kuklalarla uygulama-
ya konulmuş ama milletin çelikten 
iradesine çarparak akamete uğratıl-
mıştır” dedi.

Ülkemiz yakın geçmişte ‘be-
nim şahsi tespitime göre’ darbe 
görünümlü bir işgal girişimine 
maruz kaldı. Siz de “Darbeye 
Kafa Tutmanın İnsani İmkânı” 
başlıklı bir makale yazdınız. Türk 
Devletleri tarihinde yüzlerce defa 
darbe yaşanmıştır. Cumhuriyeti-
mizde de 27 Mayıs, 71 Muhtırası, 
12 Eylül, 28 Şubat ve Nihayet 15 
Temmuz gibi girişimler olmuştur. 
Bunlar arasında sadece 15 Tem-
muz’da darbeye kitleler halinde 
kafa tutmuş olmamızı nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Sosyal bünyenin sağlıklı şekilde 
inşasını ve muhafaza edilmesini çok 
önemli görüyorum. Sosyal bünye, 
toplumu tahrip edici dâhili ve harici 
virüslere direnç gösterme gücü-
müzü gösterir. Söz konusu bün-
yede herkesin kendi işiyle meşgul 
olurken bütünün işinin görülmesi 
güzelliği kendisini hissettirir. Sosyal 
bünyenin kaynağıysa milli iradedir. 
Milli irade sağlıklı şekilde tezahür 
edebilirse sosyal bünyenin inşa-
sından söz edebiliriz. Sosyal bünye 
içinde en büyük güç tahammül 
sınırının esnekliği ve cevvaliyetidir. 
İnsanlarının birbirine tahammül 
etme erdemini tecessüm ettiren, 
kendi iradesine sahip çıkabilen, yer 
altı ve üstü kaynaklarını kullanma 
konusunda kendi kararını kendisi 
verebilen, tarihe bir teklif sunabilme 
öz güvenini gösterebilen toplumun 
sosyal bünyesi güçlüdür. Bu bün-
yede bizlik şuuru, benlik, senlik 
davasını aşıp yaşanan ulvi bir hali 
gözler önüne serer. 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 akame-
te uğratılmıştı. Kuşkusuz milletin 

haysiyet kıyamına durmasına ne-
den olan birçok gerekçe sayılabilir. 
Bunlardan önemsediğim birkaç 
tanesini ifade edebilirim. Milletin 
tarihten temerküz edegelen şuu-
runda bu darbe girişiminin altındaki 
işgal girişimi tefrik edilebildi. Milletin 
iradesinin önemsendiği ve baş tacı 
edildiği süreçte bu iradenin birileri 
tarafından yok sayılması milletin 
gazabını celbetti. Tarihte darbeler 
karşısındaki suskunluğun bir kabul-
leniş değil bilakis isyan kazanını kay-
nattığı açığa çıkarılmış oldu. Gelişen 
iletişim kanalları gelişmelerin çok 
hızlı yayılmasına imkân sağladı. Son 
olarak ve her şeyden önemlisi i’lâ-yı 
kelimetullahın kalesi olan Türkiye’ye 
Yüce Mevla nusretini gönderdi.  

İngiltere, Almanya ve Pakis-
tan’da eğitim amacıyla bulun-
dunuz. Doğu ile batı arasında 
ahlâkın seyri hakkında bir tespit 
yaptınız mı? 

Ahlâkın merkezinde olan 
canlı insandır. Ahlâk felsefesi ta-
rihine baktığımızda batı dünyası 
için paradigmatik dönüşümlerin 
yaşandığını görebiliyoruz. Batı’da 
Tanrı ve insan ilişkisi genel şekilde 
iki şekilde tezahür etmiş görünür; 
Tanrının insanlaştırılması ve insanın 
Tanrılaştırılması…  Kurgusal İsa ile 
Tanrı insanlaştırılmış ve insandaki 
tanrısallık kiliseye havale edilmiş-
tir.  Ortaçağ Batı dünyasında kilise 
merkezli ve tek tipleştirici dünya 
görüşü, her bir alanın var olabilme 
imkânını kilisenin onayına bırakmış 
gibidir. Burada kilise onaylı insani 
her türlü nazari faaliyet özgürlüğünü 
ve özgünlüğünü yitirmiş görünür. 
Bu baskıcı ortam Luther’in Katolik 
kilisesini protestosuyla rahatlatı-
lınca, bu sefer akıl ve imanın birbi-
rinden ayrılarak iki saha arasındaki 
dikotomiye sebebiyet verdiğini 
fark ediyoruz. Aklın hâkimiyet alanı 
bilim olurken, irade merkezli iman 
alanının hâkimiyet alanı din olmuş 
oluyor. Kiliseye iman bahsiyle bas-
tırılan aklın esaretten kurtulması, bu 
sefer her ifratın tefritini doğurması 
gibi inanç karşısında aklın tekelleş-
mesini meydana getiriyor. O halde 
yeni düzende, Aydınlanmayla be-
raber adeta aklın onayını alamayan 
hiçbir şeyin bir değere sahip olama-
yacağı inancı hâkim olmaya başlar 
görünür. Katolik kilisesi yerini akılla 
vaftiz edilmiş bilim kilisesine bırakır.  
Ancak değişmeyen şey yine bu yeni 
düzende de tahakküm edici tavır 
olur. Yeni durumda, ahlâk dinden 
ve siyasetten tecrit edilmiş dahası 
bilim haline getirilmesi gereken pra-
tik bir alan olarak ele alınır. Olunan 
bir halden ziyade ahlâk, üzerinde 
konuşulan ve ahkâm kesilen akade-
mik pratik haller dizgesinin adı olur. 
Bu durum Hobbes, Hume, Kant, 
Bentham ve Mill ile tahkim edilerek 

sistematik hale getirilir. İslam ahlâk 
felsefesinin de derdi büyüktür ben-
ce. Onun en büyük derdi, gelenekte 
büyüyerek ve güncellenerek gelen 
ahlâk felsefesi sistematiğini 18. 
Yüzyıldan sonra çağa hâkim olacak 
ve güçlü bir teklife büründürülecek 
şekilde güncelleyememiş olmasıdır. 
Ahlâk, İslam düşüncesinde bilinen, 
eylenen ve nihayetinde olunan hal 
olarak kabul edilir. Yaşama sirayet 
etmeyen düşüncenin ehemmiyeti 
tartışmalıdır. Ahlâkı taşıyan İslam 
düşüncesinde kitaplarla birlikte biz-
zat insanların yaşamları olmuştur. 
Şu anda Batı, ahlâkı tüm insanları 
kapsayıcı şekilde yeniden hayatın 
damarlarında nasıl tedavüle so-
kabiliriz meselesini düşünürken, 
Müslümanlar ise ahlâk düşüncesi 
geleneğini yeniden keşfedip, vaaz-ı 
cedidi nasıl yapabiliriz, dünyaya yeni 
ve taze bir teklifi tekrar nasıl sunabi-
liriz meselesi üzerinde kafa yormak-
tadırlar, yormalıdırlar…   

Ahlâk ve İktisat üzerine bir 
çalışma yaptınız. Bu çalışmada-
ki gayelerinizden bahsetmeniz 
mümkün mü?

İnsan, bir taraftan sorunların 
kaynağıyken diğer taraftan neden 
olduğu sorunların çözüm imkânıdır. 
Sosyal denklemler de bir tür denk-
lem olarak matematik denklemleri 
gibi eşitliğin bir tarafını sabit bir 
değerde eşitleyerek çözülebilir gö-
rünür. Sosyal denklemlerin çözüm 
kümesinin imkânı, eşitliği insanda 
sabitlemekle mümkündür. Burada 
ayrıca çözüm imkânı aynı zamanda 
iki hududa riayet etme gerekliliğini 
de bize hatırlatır. İnsanın tüm yaşa-
mının bu bakımdan iki ana hat üze-
rinde cereyan ettiğini ifade edebiliriz. 
Hudûd’ullah ve hudûdu’l-ibâd ara-
sında yaşaması gereken insan, bu 
sınırlara riayet etmediğinde sorun-
ların kaynağı, bu hudutlar arasında 
samimiyetle yekdiğerine ufuk olarak 
ve insan haysiyetini merkeze almak 
suretiyle bireysel ve toplumsal ya-
şamını kurguladığında ise sorun-
ların çözüm imkânı haline gelebilir. 
Ahlâk dediğimiz alanın bu sınırlar 
arasında yaşama şuuruna işaret et-
tiğini de düşünebiliriz. Batı kaynaklı 
günümüz modern iktisat anlayışının 
pratikte kendisini açtığı veçheyi göz 
önünde tutarak duruma baktığımız-

da, tüm iktisadi sistemin hiçbir sınır 
tanımayan, sınırlandırılması kötü 
kabul edilen bir özgürlük anlayışı 
ekseninde kurulmuş olduğunu fark 
edebiliriz. Böylesi bir anlayış ise 
insana, gayesinin hazlarını en üst 
düzeye çıkarması olduğunu telkin 
eder. Zira dayandığı kabul, yeryüzü 
kaynaklarının sınırlı, insanın ihtiyaç-
larının ise sınırsız olacağına ilişkin-
dir. Hâlbuki kendisini iradi olarak 
sınırlandırması ve ahlâkî şuuru canlı 
tutması gereken insan, her istediğini 
yapmayı değil, her istediğini yapma-
mayı tercih etmeyi başarabildiğinde 
hür olduğunun bilincine varır. İnsa-
na değerini kazandıran, dahası onu 
yekdiğeri ile bir arada hakkaniyet ve 
adaletle yaşamasına olanak tanıyan 
husus da çok önemsediğim ahlâkî 
şuurdur. Ameli ve nazari düşünce 
geleneğimize sinen iktisat anlayı-
şımız, bizlere öncelikle üretimde 
insanın haddini bilmesini, sonra tü-
ketimde ona lütfedilmiş olan nimet-
leri tasarruflu kullanmasını, bölü-
şümde, yekdiğeriyle olan ilişkisinde 
adaletli olmasını ve tüm yaşamında 
itidal üzere olmasını hatırlatır. O 
halde karşımıza tahakküm merkezli 
iktisat anlayışıyla hikmet merkezli ik-
tisat anlayışı çıkar. Kuşkusuz hikmet 
merkezli, insan haysiyetini baş tacı 
eden, insanı iyi-huzurlu-insana ya-
raşır şekilde yaşatmayı hedefleyen 
yaklaşım hikmet merkezli olandır.  
Yaptığımız çalışmada bu muka-
yesenin hem teknik hem nazari 
hem de ameli taraflarını keşfetmeyi 
hedeflemiştik. Bunda başarılı oldu-
ğumuza inanıyorum. Çalışmanın 
sonunda çıkan sonuç bildirgesi ise 
hayati önemini koruyan birçok nok-
tayı dile getirmektedir. 

Sizin tespitlerinize göre batıda 
nasıl bir İslam algısı var? Batılı 
devletlerin İslam’a karşı nefret 
söylemlerine ve eylemlerine tanık 
oluyoruz. Sizin bu konuda tespitle-
riniz nedir?

Batı’nın tarihine baktığımızda 
İslam’a ilişkin birbirinin rakibi ola-
rak değerlendirilebilecek tavırlara 
şahit oluyoruz. Endülüs tecrübesi-
nin Batı’nın bilime ve fenne bakan 
yüzünün kurucu motivasyonuna 
işaret ettiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. 
Bu açıdan Aydınlanmanın önemli 
filozoflarından Francis Bacon’un 
New Atlantis adlı eserinin ilk kapak 
resminde Cebelitarık’ı geçen bir 
geminin resmedildiğini görürüz. O 
gemi Batının medeniyet kaynağı 
olan Endülüs’e gitmektedir. Endülüs 
1492 yılında barbarca yerle yeksan 
edilmiştir ama oranın medeniyet ku-
rucu hayaleti Batıda iyiye, güzele ve 
doğruya işaret edecek şekilde dolaş-
maktadır. Bu ruha istinaden Batı’nın 
İslam’a karşı tavrını olumsuz olarak 
tek tipleştirmememiz gerektiğini de 
düşünüyorum. Batı’da İslam’a kar-

şı nefret söylemlerinde bulunanlar 
kadar, meselelere hakkaniyetle ve 
İslam’a empatiyle yaklaşan çok de-
ğerli simalar vardır ve bunların var-
lığını es geçemeyiz. O halde Batı’da 
İslam algısından değil algılarından 
söz etmek daha doğru olur. Kuş-
kusuz bu diğergam bakışın neden-
lerinden de bahsedebiliriz. Ancak 
bu nedenlerden bahsetmek ve her 
birisini teşrih etmeye kalkışmak bu 
mülakatın sınırını aşacaktır. Burada 
belki şunu söylemekle iktifa ede-
biliriz. İslam, Batı için öteki de olsa 
önemli bir gerçekliktir. Zamanında 
belki Müslümanlar Batı’nın dışında 
yer almaktaydı ama artık Müslü-
manlar Batı’nın kaderine ortak olan 
vatandaşlar olmuştur. Onları yanlış 
tanımanın hiç kimseye faydası yok-
tur. Batı’nın kılcal damarlarına kadar 
giren Müslümanları doğru tanımak, 
onlarla iyi geçinmenin yollarını bul-
mak, onların inançlarına en azından 
tahammül edebilmeyi öğrenmek, 
temel insan haklarına saygıda kusur 
etmemek hem orada yaşayan Müs-
lümanlara hem de onların yaşadığı 
coğrafyaya kazandıracaktır. Bu açı-
dan Batı’da İslam’a karşı olumsuz, 
tahakküm edici, nefret doğurucu 
söylem ve politikalar söz konusu 
olurken, bunu Batı’nın İslam’a ve 
Müslümanlara karşı tek tavrı olarak 
görmek bizi eleştirdiğimizin kötü bir 
talebesi yapar. O tavırları görüp tel’in 
ederken, o tavırlara karşı İslam’ı 
Batı’nın gerçeği ve geleceği olarak 
gören tavırların da olduğunu görüp, 
dahası bu tavırları takdir edip, görü-
nür kılmak için çaba sarf etmek çok 
daha anlamlı olabilir. Nihayetinde 
anlaşmak için lazım olan en büyük 
erdem samimiyettir. Kazan-Kazan 
politikası dururken, düşmanı öğret-
menlerimiz olarak görmek kaybetti-
rici olur. Yıkıcı-tahakküm edici-nef-
ret söylemi inşa edici Batı dışında, 
kurucu-muhatap alınabilir-yapıcı ve 
diğergamlığa meyyal Batı’nın var-
lığını da tefrik edebiliriz, kuşkusuz 
ilkinin sesi daha çok çıkıyor ama ne 
var ki hakikat sesle ölçülmüyor…

Özgürlüğün tanımını yapar 
mısınız? Sınırsız özgürlük olur 
mu? Nerede başlar, nerede biter? 

Özgürlüğün aslına bakılırsa 
birçok tanımı yapılmaya çalışılmış. 
En genel çerçevede özgürlük insa-
nın engellenmeme hali olarak ifade 
edilmiş. Fakat böylesi bir tanımın 
iradeden neşet eden hürriyeti tanım-
lamakta oldukça yetersiz kaldığını 
düşünüyorum. Zira önemli filozof-
lardan birisi olan Kant’tan mülhem 
söyleyecek olursak, hürriyet insanın 
arzu ettiği şeyi tercih etmemesin-
den veya arzu etmediği şeyi tercih 
etmesinden doğar. Merhum Necati 
Öner’in düşüncelerinden istifade 
ederek dillendirirsek, her tercihin 
kökeninde bir bilgi ve hamle gücü 

yatar. Bu önerme doğruysa akıl ve 
iradenin ancak hürriyetle açığa çıka-
bileceğini söylemiş oluruz. O halde 
hürriyet insanın her istediğini yap-
ması değil, her istediğini yapmama-
sıdır. Bir İngiliz filozofunun teşbihini 
çok kıymetli buluyorum. Bir oda için 
duvarlar neyse, hürriyet için de sınır-
lar odur. Hürriyet bu açıdan bakıldı-
ğında sınırlandırma ve engellenme 
hali üzerine anlaşılabilir. Yapmayı 
yapmamaya, yapmamayı yapmaya 
tercih ettiren sebeplere baktığımızda 
o sebeplerin de bir diğer insanın 
beninin/haysiyetinin başladığı sınır-
dan doğduğunu görürüz. Kişinin 
hürriyetinin hem anlamı hem de 
imkânı karşıdakinin haklarının sı-
nırlarıyla tayin olunur. İnsanın hürri-
yetinin sınırını ise sadece başka bir 
insanın hakkı belirlemez. Hürriyetin 
sınırının anlaşılabileceği ve yaşa-
nabileceği zemin hikmettir. Hikmet 
ve tahakküm aynı kökten gelir 
ama birisinden adalet, diğerinden 
zulmet neşet eder. Hikemi yakla-
şım, insanın yöneldiği her neyse o 
şeye, o şeyi var kılan hususiyetlere 
hürmetle yönelmekten, tahakküm 
edici yaklaşım ise yönelinen şey ne 
olursa olsun, ona yönelenin isteği 
ve menfaatini dikte etmekten doğar. 
Hürriyet, hikemi yaklaşımla yöne-
linen bir tavır sonucu kabullenmek 
ve itminana ulaşabilmek şuurudur. 
İnsanın âlemlerle, yekdiğerleriyle ve 
Allah ile ilişkisinde kendisini kaybet-
meden, yöneldiğinde kaybolmadan 
sürdürdüğü iletişim, hürriyetin ya-
şanma hallerini seslendirir. Bu hür-
riyete sahip olan kişi için zamanın ve 
mekânın hürriyeti tayin etme gibi bir 
özelliği söz konusu değildir. Bu kişi 
nerede ve hangi durumda olursa ol-
sun, ne zaman yaşarsa yaşasın her 
daim hürriyet neşidelerini terennüm 
eder.  

Çocukluk yıllarınızın bir bölü-
mü Konya’da geçti ve zaman za-
man muhtelif vesilelerle Konya’ya 
geldiğiniz de oluyor. Konya’ya 
ilişkin son sözlerinizi alarak biti-
relim.

Konya Anadolumuzun inci 
şehirlerinden birisidir. Konya sa-
dece kent değil, aynı zamanda 
şehirdir. Şehir kentin ruhu, kent 
şehrin bedenidir. O halde bir şehir 
olan Konya’nın Mevlana’da temsil 
edilen ruhu vardır. O ruh, insana 
geçmişi hatırlatırken geleceği inşa 
etme iştiyakı verir. Tabiatın cevval 
hareketlerini soluma imkânı sunar. 
Son olarak yaşanan yeri metafizik 
iklimin tanığı kılarak, içinde meskûn 
olanın şahsiyetinin şekillenmesine 
imkân sağlar. Ruhu olan şehirlerde 
yaşayanlar diridir, dirilticidir. Konya 
muhabbeti bende gerçekten çok 
derindir. Konyalılara kalbi selam ve 
hürmetlerimiz sunuyor, size de şük-
ranlarımı iletiyorum.

15 Temmuz işgal girişimiydi
   Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, “15 Temmuz, darbe kisvesi altında bir işgal girişimiydi. Bu işgal girişimi hem milli iradeye hem de tarihi şekillendirici fail 
olan Türkiye’ye karşı dışarıda planlanmış, içerideki kuklalarla uygulamaya konulmuş ama milletin çelikten iradesine çarparak akamete uğratılmıştır” dedi

haber@konyayenigun.com
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XVIII. yüzyıl 
şâirlerimizden 
olan Şeyh Gâlib 
(1171 H./ 1757-
1758 M. -27 
Recep 1213 
H./4 Ocak 1799 
M.) İstanbul’lu-
dur. Mevlevî bir 
âilenin çocuğu-

dur. Husûsi hocalardan ders almış 
ve babası tarafından yetiştirilmiştir. 
Kendi ifadesine göre, daha çocuk 
yaştayken, Mevlânâ’nın himmetiyle 
şiir söylemeye başlamıştır. Mevlevî-
hâne’de, Mevlevî büyüklerinin soh-
betlerinde bulunmuş, Mevlânâ’nın 
Dîvân-ı Kebîr’i ve Mesnevî’siyle 
meşgul olmuş, Mesnevî şerhleri-
ni ve diğer tasavvufla ilgili kitapları 
okuyup incelemiştir. Mesnevî’yi, 
Kur’ân-ı Ma’nevi ve bürhân-ı Mevlevî 
olarak kabûl etmiş, bu kitabı  elinden 
düşürmemiştir. Hüsn ü Aşk yazma-
larındaki kayıtlara bakılacak olursa, 
27 yaşında iken, Mesnevî’yi onbirinci 
defa hatmettiğini görürüz. Mevlânâ 
ve yüzyıllar içinde tanınmış Mevlevî 
şâir ve âlimlere son derecede bağlı 
bulunan Şeyh Gâlip, eserlerinde, 
özellikle Dîvân’ı ile Hüsn ü Aşk’ında, 
münâsebetler düşürerek bunları 
anmış veya kendilerine övgüler yaz-
mıştır. Mevlânâ ve Mevlevîliğe olan 
ilgisiyle, kendisinden önce Abdülme-
cid Sivasî, Cevri ve İlmi Dede tara-
fından şerhedilen Yûsuf Sîneçak’ın, 
Mesnevî’den bir mânâ bütünlügü 
içinde seçilen 366 beyitlik “Cezîre-i 
Mesnevi”sini şerhetmiştir.

Yenikapı Mevlevî-hânesi şeyhi 
Abdülbâki Dede (1237/1821)’ye 
intisap eden Gâlip, Konya’ya gelip 
Mevlânâ dergâhında çileye so-
yunmuştur. Zayıf ve nahif bir bün-
yeye sahip olan Gâlib’in, çilesini 
İstanbul’da tamamlamasına müsaa-
de isteyen babası, oğlunun Yenikapı 
Mevlevî-hânesi’nde çilesini doldur-
masını sağlamıştır. (25. Ramazan 
1201=1787 M.) Binbir gün, yaklaşık 
olarak 3 yıl süren bu “çile” esnâsında 
Gâlib, hiç şiir söylememiştir. O’nun 
“çile”ye girişini, bazı uydurma sebep-
lere bağlayanlar olmasına rağmen, 
biz, Gâlib’in Mevlânâ ve Mevlevîliğe 
olan derin muhabbetinin bunda en 
müessir âmil olduğunu ifade ile di-
ğer ihtimallere değer vermedigimizi 
söylemek isteriz.

Gâlib, yukarıda belirttiğimiz gibi, 
kendini büyük işlere hazırlamış bir 
şairdir. Arapça ve Farsça’yı çok güzel 
öğrenmiş; Arapça bir eser olan Kö-
şeç Ahmed Dede’nin “Es-Sohbetü’s-
Sâfiyye” sine aynı dilde “Er-Risâletü’l 
Behiyye fi Tarikati’l Mevleviyye” adıy-
la “tâlika” yazmıştır. Gâlib bu Arapça 
şerhinde, Mevlevîlik tarikatı hakkında 
kıymetli bilgiler vermiştir.

     Mevlânâ ve ona nisbetle kuru-
lan Mevlevîlik sevgisiyle bir “Mevlevî 
Şairlere Dâir Tezkire” hazırlığına 
girmiş, bazı şairlerin kısaca hal ter-
cümelerini yazmış, şiirlerinden ör-
nekler seçmiş fakat bu müsveddeyi, 
tamamlamak üzere çok sevdiği der-
vişi Esrâr Dede’ye devretmistir. Şim-
di Esrâr Dede Tezkiresi olarak bilinen 
bu eserde Gâlib’in payı büyüktür.

     Gâlib’i Şeyh Gâlib yapan, hiç 
şüphesiz Hüsn ü Aşk’ıdır. 

Edebiyat tarihçilerinin kanâatlerine 
göre, Hüsn ü Aşk, Divan Edebiyatının 
son sözü’dür. 

Yazarına göre, Hüsn ü Aşk’ın 
ilham kaynağı Mevlânâ’nın 
Mesnevî’sidir:

Feyz erdi Cenâb-ı Mevlevî’den
aldım nice ders Mesnevî’den 

(2029. beyit)
Gâlib, bununla öğünerek:
Esrârını Mesnevî’den aldım
Çaldımsa da mîrî mâlı çaldım 

(2019. beyit) demektedir. Daha 27 
yaşlarında iken Mesnevî’yi 11 defa 

“hatmeden” Gâlib, Mesnevî”de bit-
mez tükenmez bir hazine keşfetmiş-
tir. Bu hazineden bize Hüsn ü Aşk bir 
“yâdigâr”dır.

 Şeyh Gâlib, ilahi aşkın cezbe-
sine kapılmış, derin bir Peygamber 
sevgisi ile dolu olarak, “Peygamber-
ler silsileni tamamlayan Allâh, herşe-
yi bilen evliyâyı” (137. beyit) hizmete 
koşmus. Bunların başına, Gâlib’e 
göre, Mevlânâ’yı getirmiştir:

Şehdir o gürûha Molla Hünkâr
Besdir bu cihâna bir cihân-dâr 

(138.beyit)
    Mevlânâ, evliyâların şâhıdır. 

Bu dünyâya bir hükümdâr kâfîdir. 
Gâlib’e göre Mevlânâ, “İrfan 
diyârının tahtında hükümdârdır. 
Allâh’ın Aslan’ı lakabiyle anılan Hz. 
Ali’nin seccâdesine oturmuştur. 
Hz. Ebubekir gibi, onun düşünce-
si de hakikate giden yolu gösterir. 
Mevlânâ, Hz. Ali’nin neslinden ge-
lenlerin göğsünde bir güneş, Ali 
yolcularının yoluna bağlayan bir 
altın zincirdir. Ney’i sayesinde Hz. 
Dâvûd’un sesi duyulur gibi olur. 
Mevlânâ, din bilginlerinin hepsinden 
üstündür. Gâlib, çok ileri giderek, 
Mevlânâ hakkında “Peygamber-i 
Rûm” tabirini kullanmaktadır.

Elbette bu tabiri biz, Anadolu’nun 
habercisi” manasında anlıyoruz, zâten 
böyle tevîli sayesinde Gâlib, kendisini 
gelebilecek ağır ithâmlardan kurta-
rabilmektedir.     Şeyh Gâlib’e göre, 
Mevlânâ’nın sözü hayat verir. 

O, Mehdî gibi, şerîatı ihya 
eder. Bu güne kadar, hiçbir kitâba: 
“Kur’ân’ın özü” denmemiştir. Mes-
nevi’sine bakıp, şerefini seyretme-
lidir! Söz mülkü çok geniştir. Bir 
bucağı ta İbrahim Edhem’e dayanır. 
Bu geniş bahçe’de, Mesnevi’ye, 
“Ma’nevi” adlı bir nazire yazan 

İbrâhim Gülşenî (O. 940 H./ 1533-
34 M.), bülbül olmuştur. Felek 
abdâlı, onun aşkıyle helâktır. Güneş 
ve Ay, onun aşkıyle yakasını yırt-
mıştır. (Sîne-çak: “Mevlevi büyük-
lerinden Yusuf Sîne-çak’tır. O. 953 
H./ 1548 M.). Mesnevî’nin şerefli 
beyitleri, ayet ayet şeriatın ve haki-
katin sırrıdır. Aydınlık sözleri, mânâ 
meş’alesidir. Her noktası, mânâ 
mücevheridir. Mevlânâ Hazretleri, 
Gâlib’e göre, evliyâlar kafilesinin baş 
tacı ve erenler topluluğunun şâhı, 
çelebisidir. O’nun Tanrı’da yok oluş 
ve Tanrı zuhurlarındaki mazhariyet-
leri anlayış dalgaları, Doğu’yu da 
Batı’yı da kaplamıştır. 

          Günümüz Türkçesiyle 
bu beyitlerde Gâlib: Mevlânâ’nın 
hükmü, dünyânın bütün ülkelerine, 
feyzi, bereketi de zamanın en kü-
çük dilimlerinde geçerlidir. Bütün 
dünyâ O’nun himmetinin feyziyle, 

bereketiyle dolu iken, Mevlânâ’nın 
kerâmetlerinden bahsetmek, saç-
malıktır, diyor. Bunları, Mevlânâ için, 
samimiyetle ifâde ederken de Şeyh 
Gâlib, bize göre, kerâmet göster-
mektedir.

     Mevlevî olanların ve Mevlevîlik 
tarîkatını sevenlerin, Mevlânâ’yı ve 
O’nun eşsiz eserini sevmeleri şaşı-
lacak bir olay değildir. Ancak Emîr 
Buhârî’nin hacca giderken yanına 
bir Mushaf ile bir Mesnevî alması, 
Mesnevî’nin değerini anlatmaya ye-
ter bir delildir. (Mustafa Kara, Molla 

İlahî’ye Dâir, Osmanlı Araştırmaları 
VII-VIII. s.389.).

Şeyh Gâlib, Divanı’nda, hemen 
her vesile ile Mevlânâ’ya olan sev-
gisini ifade imkanı bulur. Burada, 
Mevlânâ’ya medhiye olarak yazılmış 
3 kasîde vardır. Gâlib’in bu medhi-
yelerde, Mevlânâ’yı övmesi kadar 
tabii bir şey olamaz, Lakin O, Hz. 
Ebûbekir’i överken bile:

Cedd-i a’lasıdır ol Hazreti 
Mevlânâ’nın

Mazhar u muzhır-ı esrâr-ı 
safâdır Sıddîk (s.5)

demektedir. Zamanının Osmanlı 
Sultanı Üçüncü Selîm’i, hemen her 
vesile ile öven Şeyh Gâlib, padişâhın 
Mevlânâ’ya, Mevlevîlige olan yakın-
lığını çeşitli Mevlevî-hâneleri tâmir 
ve yenilemesini, Konya’mızdaki 
Mevlânâ dergâhına olan bağışlarını 
ve Padişah tarafından gönderilen 
“Pûşide”yi gözden uzak tuttuğu 

düşünülemez! Husûsiyle Kubbe-i 
Hadrâ”nın tâmiri vesilesiyle yazdığı 
kasîdede (s. 34-35) Gâlib, bir taraf-
tan Kubbe-i Hadrâ”nın tâmirinden 
duyduğu sevinci, diğer taraftan biz-
zat kendisinin padişahtan gördüğü 
“keremler”i karşılaştırmalar yaparak 
dile getirmektedir: (Her sahada yeni-
likler yapmaya çalışan Padişah için)

“Ukûlün mâ-verâsı münkeşiftir 
zihn-I pâkinde

Nazar-gâhıdır anın Levh-I 
Mahfûza kadar hâlâ

Şeyh Gâlib”e göre. Hz. Mevlânâ:

Mazhar-ı “aşk-ı Hudâ Hazret-i 
Mevlânâdır

Menba”-ı sıdk u safâ Hazret-i 
Mevlânâdır

Ser-te-ser hükm eden ıklîm-i 
Fenâ fi”llâha

Şâh-ı evreng-i bekâ Hazret-i 
Mevlânâdır

Nür-ı “irfâna dil-i pâki sipihr-i 
bâlâ

Maşrık-ı şems-i hüdâ Hazret-i 
Mevlânâdır

Vâris-i ekmel-i sultan-ı rusül 
şâh-ı kerem

Hâtem-i tavr-ı sehâ Hazret-i 
Mevlânâdır

Bir başka şiirde Mevlânâ, Cenâbı 
Hakkın Cemâl ve Celâl sıfatları ile 
çağrışımlar yaptırılarak, edebî sanat-
lardan en geniş mânâda faydalanıla-

rak, şöyle vasfedilmektedir:
Görünürse her ne taraftan 

cemâl-i Mevlânâ
Gelir zebânlara ism-i celâl-i 

Mevlânâ

Celâl-i din olur Allâh hakı “Celle 
Celâl”

Göründü kudret-i Mevlâ misâl-i 
Mevlânâ (s.6)

Şeyh Gâlib, yüksek seviyede ki-
şilerin anlayabileceği bir üslup içinde 
övdüğü Mevlânâ’yı, dergâha yeni 
intisap eden dervişlerin kolaylıkla 
söyleyebileceği ve anlayabileceği bir 
dille de şiirler yazarak, hem kendi iç 
dünyasını açığa vurmakta hem de 
rehber edindiği Hünkâr’ına yalvar-
maktadır:

Düştüm yine kaldır beni
Yâ Hazret-i Monlâ-yı Rûm

Bakmaz diye bildim seni
Ya Hazret-i Monlâ-yı Rûm

Şeyh Gâlib, az önce ifade etti-
ğimiz gibi, “çile” esnasında hiç şiir 
söylememistir. Ancak, “çile” dol-
durduğu sırada ve daha sonraları, 
Mevlevi Mutfakını övmüş ve bunu 
Mevlânâ’ya olan sevgisini ifade için 
bir vesile bilmiştir: Gâlib’e göre, 
Mevlânâ’nın Mutfakı:

Mu’alâ dûdman-ı evliyâdır 
Matbah-i Monlâ

Dil ü câna ocağ-ı kîmyâdır 
Matbah-i Monlâ

Sultan Üçüncü Selim’in Şeyh 
Gâlib’i sevdiği, rivayete göre, başını 
onun dizine koyarak dinlediği bilin-
mektedir. Padişahın Şeyh Gâlib’e et-
tiği ihsânlardan biri de Cevrî hattıyla 
kaleme alınmış bir Mesnevî’dir. Bi-
lindiği gibi, XVII. Yüzyıl şâirlerinden 
Cevrî İbrahim Çelebi, hayatını ka-
lemiyle kazanıyordu. Bugün kü-
tüphanelerimizde, onun kalemiyle 
yazılmış 22 Mesnevî nüshası bulun-
maktadır. İşte böyle bir Mesnevî”yi 
satın alan padişah, onu cildleterek, 
Şeyh Gâlib’e hediye eder. (Bk. Hü-
seyin AYAN, Cevrî- Hayatı, Edebi 
Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkidli 
Metni, Erzurum, Atatürk Üniver-
sitesi Basımevi, 1981, s.5). Bunu 
fırsat bilen Şeyh Gâlib, Mevlâna”nın 
Mesnevî”sine verdiği değeri şöyle 
ifade ediyor:

Bana Sultân Selîm-i kâm-ver 
kâm-ı cihân verdi

Bütün dünyâ değer bir genc-i 
hâs u râyegân verdi

Gâlib’e göre, Mesnevî’nin her 
cildi bir ışık saçan gök, bu yerinde 
duramayan kara yer üzerine 9 kat 
gök; Gâlib’in böyle bir kitâba “nice 
zamandan beri hasret çektiği keşif 
yoluyla bilen Padişah, işte şimdi 
Halîfeliğin hükmünü yerine getirmiş 
olur.” Bu ihsân karşısında Gâlib, 
hem Padişah Üçüncü Selim’i hem 
de Mevlânâ’nın Mesnevîsi’ni en yüce 
vasıflarla övüyor.

İşini sorarsanız emekli Türk Dili 
ve edebiyatı öğretmenidir. Ama onu 
farklı kılan bestelediği şarkılar ve yaz-
dığı kitaplarıdır. Konya’da yaşayıp 
TRT’ye onlarca beste beğendirebilen, 
devrin ünlü bestekârlarının övgülerini 
kazanan, bunun yanında da yazdığı 
kitaplarla kültür hayatımıza katkılar 
sunan Hasip Celil Kolas ile musiki ta-
dında bir söyleşi yaptık.

Hangi tarihte nerede dünyaya 
geldiniz, çocukluğunuz nasıl bir or-
tamda geçti?

1956 senesinin Temmuz ayın-
da Konya da doğdum. Çocukluğum 
Türk sanat müziğinin narin nağme-
lerini dinleyerek geçti. Genellikle çe-
şitli makamlardan oluşan, rahmetli 
babaannemin de dinlemekten zevk 
aldığı farklı makamlardan oluşan 
fasılları takip ederdik. Hiç unutmuyo-
rum; hemen hemen her akşam TRT 
radyosunda saat 17.30 da yayınlanan 
fasılları rahmetli babaannemin lamba-
lı radyosundan dinlerken odun soba-
sının alev şavkı tavana yansır, ben ise 
bir taraftan bu eşsiz manzarayı seyre-
derken bir taraftan da radyodan yayı-
lan nağmelere dalar ve bundan büyük 
bir zevk alırdım.

Eğitim hayatınız nasıl şekillen-
di, hangi okullarda tahsil aldınız? 
Öğretmenliğe nerede başladınız, 
branşınız neydi ve hangi illerde gö-
rev yaptınız?

Mümtaz Koru İlkokulu’ndan 
sonra Mevlana Ortaokulunu bitirdim. 
Ardından Gazi Lisesine gittim. Daha 
sonra Selçuk Eğitim Enstitüsünü bi-
tirdim. 1989 yılında da Selçuk Üniver-
sitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim 
Dalında lisansımı tamamladım.

Bundan sonra memuriyet haya-
tımız başladı ve Türkiye’mizin çeşitli 
bölgelerindeki okullarda Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni olarak çalıştım.

Müziğe ilginiz nasıl başladı?
Babaannemim müziğe ilgisi 

sayesinde ben de Küçük yaşlardan 
itibaren Türk sanat musikisine aşina 
olmuştum. Rahmetli babaanneme 
karşı olan aşırı hayranlığım bana mu-
sikimizi de çok sevdirmişti. Rahmetli 
kendisi boş vakitlerinde amatörce 
keman da çalardı. 2004 senesinde 
emekli olduktan sonra bestekârlığa 
daha bir yoğunlaştım. Topluma daha 
başka ne verebilirim diye düşündüm 
ve bestelerle Türk sanat Musikisinin 
incilerini yan yana dizerek hizmetimi 
sürdürmeye karar verdim. Zira günü-
müz gençliği dejenere olmuş, sözüm 
ona kalitesiz söz ve müzikleri dinleye-
rek harap oluyordu.

İlk bestenizi ne zaman yaptınız?
Rahmetli şair Nevzat Küçükerdo-

ğan ağabeyimizin yazdığı Adını Hay-
kırsam Karanlıklara adlı şirini 1997 
yılında nihavend makamında beste-
ledim. Böylece müzik dünyamıza ilk 
eserimi vermiş oldum. Bu şarkı halen 
Türkiye Radyo ve televizyonlarında 

okunmaktadır. Bu vesileyle duayen 
şair Nevzat Küçükerdoğan’ı da rah-
metle anıyorum. Konya’mızın yetiştir-
diği nadir şahsiyetlerden biriydi.

Musıkinin insan ruhuna tesiri 
nedir?

Bu hususta yapılan ilmi araş-
tırmalar var. Ünlü Türk bilginleri 
Farabi’nin, İbni Rüşt ve İbni Sina’nın 
eserlerinde Musikinin Ruh ve akıl 
hastalarına muazzam bir etkisi olduğu 
kaydedilmektedir. Günümüzde dahi 
ruh ve akıl hastalarının tedavisinde 
müzik seansları uygulanmaktadır.

Onu ilk ve orta dereceli okulla-
rımızda teneffüs saatlerinin müzikle 
yapılması da öğrencilerin ruhen de 
dinlendirilmeleri içindir. Müziğin ne 
denli önemli olduğu buradan anla-
şılmaktadır?

Şunu da söylemeliyim; Camile-
rimizde vakit ezanları da makamların 

sihirli nağmeleriyle okunmakta ve 
böylece tesirli olmaktadır. Musiki her 
bakımdan önemlidir, hem de çok 
önemlidir.

Bestekârın bir yanında güfte 
yazarı şair, diğer yanında da ses 
sanatçısı vardır. Bu ilişkiyi nasıl yö-
netiyorsunuz?

Tabii ki her bestenin temelinde 
bir şair ya da bir şaire hanım vardır. 
Bana göre şarkılar şairlerin duygula-
rıyla vücut bulur. Bestekâr da şairlerin 
duygularıyla yazılmış sözlere adeta bir 
elbise biçer. Buna söz ve sazın ortak 
kaynaşması da diyebiliriz. Bu kaynaş-
ma şarkıyı vücuda getirir. Bestelen-
miş şarkının seslendirilmesi de gerek-
mektedir. Bunu da bir ses sanatçısı 
icra eder. Biz buna yorumcu deriz.

Bestelerinizin sayısını hatırlıyor 
musunuz?

Çetele tutmuyorum tabi ama TRT 

repertuarına giren ya da günlük farklı 
mecralarda bilhassa internet ortamın-
da okunan yüzün üzerinde bestemin 
olduğunu söyleyebilirim.

Hangi sanatçılar sizin eserleri-
nizi okudu?

Vedat Kaptan Yurdakul, Tahir 
Engin İçöz, Mehmet Şafak, Belgin 
Erol Gündoğdu, Özlem Azılıoğlu gibi 
isimler bestelerimi yorumlayan sa-
natçılardan bazılarıdır. Bu arada, 2000 
yılında Türkiye Alaturka Ses Yarış-
masında birinci olan sevgili Mehmet 
Emin Kabakcı’nın da eserlerimi ses-
lendirdiğini söylemem gerek.

Mehmet Emin Kabakcı 
Mevlevî’dir ve sanatçımıza birinci-
lik ödülü kazandıran eser tanınmış 
bestekârlarımızın bilinen eserlerinden 
oluşmaktaydı. Jüri heyetinin değer-
lendirmeleri bu çerçevede oluşmak-
taydı.

Konya’nın müzikle ilgisi nasıl-
dır?

Konya’mız ezelden beri musi-
ki nağmeleriyle inleyen bir şehirdir. 
Konya musikimizim membaıdır da 
diyebiliriz. Buna en büyük örnek Haz-
reti Mevlana’dır. Kudüm, rebab ve ney 
eşliğinde,  bir eli  göğe bir eli yere açık 
semâ yapan Mevlana evrensel mesaj-
larını musiki yöntemiyle de vermiştir.

Ayrıca Konya’da çok önemi 
güftekâr, bestekâr ve ses sanatçısı 
yorumcular da yetişmiştir. Buna pek 
çok örnek verebiliriz.

TRT radyolarına da misafir ol-
duğunuz hatırlıyorum, sizden dinle-
yebilir miyiz?

TRT’nin davetlisi olarak Vedat 
Kaptan Yurdakul’un hazırlayıp sun-
duğu Kaptan’ın Gemisi isimli bir 
programa katılmıştım. Bu programda 
eserlerim çalındı ve Vedat Bey bu-
ğulu sesiyle yorumladı. Bu program 
bana büyük bir mutluluk verdi. Zan-
nediyorum 2008 yılıydı. Ben yayın 
masasındaydım ve aynı anda eser-
lerimi tüm Türkiye dinliyordu. Bir de 
meşhur bestekâr Muzaffer Özpınar 
vardı yayında. Bir Sokak Çeşmesi 
Oldu Gençliğim adlı meşhur şarkının 
bestecisidir. Meşhur bestekâr Ca-
hit Ünyaylar ile de 1997 senesinde 
radyoda TRTFM radyosunda birlikte 
programa katılmıştık. Rahmetli Avni 
Anıl’da TRT’de hazırladığı müzik 
programında benim bestemi övgü 
dolu sözlerle takdim ederek yayına 
vermişti. Bundan da büyük bir mutluk 
duymuştum.

TRT repertuarına giren eserle-
rinizden örnekler verebilir misiniz?

Erdoğan ağabeyin Adını Haykır-
sam Karanlıklara adlı güftesinden baş-
ka sözlerini Süleyman Beşuğu’nun 
yazdığı İçime Akıttım Gözyaşlarımı 
ve Aşk’a Düşen Gönüller ile Halit 
Bardakçı’nın yazdığı Ermeneğe Veda 
adlı bestelerim repertuara alınanlar-
dan bir kaçıdır. 

Bestekârlığın ekonomik 
getirisi var mı?

Bestekârın birinci kârı 
ruhsal tatmindir. Şairin inci gibi 
dizdiği kelimeleri hoş sedalara 
dönüştürmenin bambaşka 
bir keyfi ve heye-

canı vardır. Bu-
nun yanında, bes-
tenin beğenilmesi 
halinde telif ücreti 
de alınabilir. Bu 
da bir taşla ikinci 
kuşu varmak gibi 
bir şeydir.

Öğretmenlik 
ve bestekârlıktan 
başka sizin bir de yazarlık yönünüz 
var. Kitaplarınızdan bahseder misi-
niz?

Emeklilik hayatın geri kalan kıs-
mını aylak geçirmek demek olmama-
lıdır. Madem üzerimizden memuriyet 
yükü kalktı; o halde yeni şeyler yap-
malıydım. Bu düşünceden hareket 
ederek kitap yazmaya karar verdim. 
İlk kitabımı da 1995 senesinde Gez 
Dünya’yı Gör Konya’yı adıyla yayım-
ladım. 2000 yılında ise gerçek hayat-
tan esinlenerek yazdığım Hasır isimli 
seçme hikâyeler raflardaki yerini aldı. 
2008 yılında da Hazreti Mevlâna’nın 
Mesnevi’sinden derlediğim Ney’in 
Sesi isimli kitabım piyasaya çıktı. 
Dünyanın gülmece ustası merhum 
Nasreddin Hocamız, hem güldüren 
hem de aynı anda düşündüren en-
der bir kişiliktir. Bu olağanüstü bir 
bilgenin insanlığa verdiği mesajları 
inceleyip anlatmadan geçemezdim. 
Bu düşünceyle Nasrettin Hoca fıkra-
larını ve dünyada insanlığa tatlı sert 
mesajlar veren fıkraları bir insanlık 
vazifesi olarak derleyip kitaplaştırdım. 
Nüve kültür merkezi bu eseri yayınla-
yarak dağıtımını yaptı. Kitabın bekle-
diğimden daha fazla ilgi gördüğünü 
söyleyebilirim. Konya ve Nasrettin 
Hoca’nın tanıtımına eserlerimle katkı 
verebilmiş olmaktan da mutluyum.

Evlilik saadetini ne zaman ya-
şadınız?

1980 yılının eylül ayında dünya 
evine adım attım. İki çocuk babası-
yım. Kızım endüstri mühendisi oldu, 
oğlum ise iç mimarlık yapmaktadır.

Bir dönem haftalık röportajlarla 
medya sektöründe de bulundunuz 
değil mi?

Evet. Memleket gazetesinde 
Hasbice adlı bir köşe hazırladım. Kon-
septimiz gereği esnaf tanıtımı yaptım, 
daha ziyade lezzet mekânlarına yöne-
lik özel sayfa hazırladım. Lezzet sayfa-
sı yapınca insan bir anlamda gurmelik 
de yapmış oluyor.

Gurmelik tecrübenize göre 
Konya’nın öncü lezzeti hangisidir?

Konya mutfağı çok zengindir. 
Ama etliekmeğin ve tandır kebabının 
rakibi yoktur diyebilirim. Bu ikilinin 
yerini hiçbir yemek tutamaz.

Yeni çalışmalarınız var mı?
Yazarlıktan ziyade beste çalışma-

larına ağırlık veriyorum. Bu kulvarda 
yeni eserler üretmenin gayretindeyim. 
Türk gençliğine ve Türk Müziğine 
hizmet etmek, kalıcı eserler vermek 
arzusu taşıyorum. Allah emanetini 
almadığı sürece beste çalışmalarım 
devam edecektir. Sadettin Kaynak, 
Selahattin Pınar, Avni Anıl gibi diller-
den düşmeyecek besteler yapmanın 
azminde ve gayretinde olacağım.

Şeyh Galip’te Mevlana sevgisiKonya musiki membaıdır
Çok sayıda şair ve yazara ilham olmuş Mevlana, XVIII. yüzyıl şâirlerimizden olan Şeyh Gâlib de 

Mevlana’nın himmetiyle şiir söyledi. Şeyh Galip’in ilham kaynağı  direkt olarak Mevlânâ’nın Mesnevî’sidir
Onlarca bestesi TRT repertuarına giren bestekâr yazar Hasip Celil Kolas, “Konya’mız ezelden beri musiki nağmeleriyle inleyen 

bir şehirdir. Konya musikimizim membaıdır da diyebiliriz. Buna en büyük örnek Hazreti Mevlana’dır diye konuştu
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TYB Konya, şehrin fikir 
ve sanat merkezidir

Türkiye’de en fazla üyeye sahip ve etkili bir yazar kuruluşu olan Türkiye Yazarlar Birliği 
(TYB), Konya’da şehrin fikir ve sanat merkezi konumunda çalışmalarını sürdürüyor 

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Türkiye’de en fazla üyeye sa-
hip ve etkili bir yazar kuruluşu 
olan Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 
siyaset üstü tavrı, demokratik ya-
pısı ve modern teşkilatlanması ile, 
üyelerinin dışında ülkemizdeki tüm 
yazar, fikir adamı ve sanatçıların 
kendilerini ifade edebildikleri bir 
meslek kurumu olarak çalışmala-
rını aralıksız sürdürüyor. Ülkemizin 
en önemli yazar kuruluşu olan TYB 
ve Konya Şubesi faaliyetleriyle şeh-
ri zenginleştiriyor. Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya Şube Başkanı Ahmet 
Köseoğlu ile TYB’yi ve Konya Şu-
besi’ni konuştuk.

Öncelikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

En zor olanı da bu, insanın 
kendisini anlatması. Fakat madem 
sordunuz yine de deneyeyim:

1967 yılında Konya’da doğmu-
şum. 1990’da Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden mezun ol-
dum. Konya’da çıkan Merhaba ga-
zetesinin kuruluş çalışmalarına ka-
tıldım, Kon TV Haber ve Müessese 
Müdürlüğü, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür, Basın ve Proto-
kol Müdürlüğü, Meram Belediyesi 
Başkan Yardımcılığı, Tarım Bakan-
lığı Yayın Dairesi Başkanlığı, Niğde 
Belediyesi Başkan Yardımcılığı ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanı görevlerini ifa ettim. 2015 
Yılında Kurulan Türk Dünyası Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şube Baş-
kanlığı görevlerim devam etmek-
tedir.

Türkiye Yazarlar Birliği hak-
kında bilgi verir misiniz?

Türkiye Yazarlar Birliği’nin şair, 
yazar ve kültür adamı olarak 1000’i 
aşkın üyesi bulunmaktadır. Genel 
Merkezi Ankara’da bulunan Türki-
ye Yazarlar Birliği’nin hâlen Anka-
ra, İstanbul, Konya, İzmir, Bursa, 
Trabzon, Kahramanmaraş, Kay-
seri, Şanlıurfa, Erzurum, Sakarya, 
Gaziantep ve Adıyaman’da olmak 
üzere toplam 13 şubesi vardır. 
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 
1981’den beri her yıl “Kültür Sanat 
Ödülleri” verilmektedir. Yıl içinde 
belirlenen “Yazar, Fikir Adamı ve 
Sanatçılar" Ocak ayının ilk gününde 
kamuoyuna açıklanıyor. 

Türkiye Yazarlar Birliği ne 
için ve ne amaçla kuruldu?

Türkiye Yazarlar Birliği, yazar-
lar arasındaki mesleki dayanışmayı 
geliştirmek ve Türkiye’nin kültür 
hayatına yazarların katılımını sağla-
mak amacıyla 7 Ağustos 1978’de 
“Yazarlar Birliği” adıyla kuruldu. 
1985’te Bakanlar Kurulu kararıyla 
Türkiye Yazarlar Birliği adını aldı. 
1991’de ise “Kamu yararına çalı-
şan kuruluş” sayıldı.

Kurucuları kimlerdi?
D. Mehmet Doğan ağabeyimiz 

ile Türkiye’nin önemli fikir adamı, 
yazar ve sanatçıları buna öncülük 
ettiler.  Necmettin Turinay, Ah-
med Günbay Yıldız, Yavuz Bülent 
Bakiler, Mustafa Yazgan, Beşir Ay-
vazoğlu, Erdem Bayazıt ve Hüsnü 
Aktaş şimdi aklıma gelenler.

Bir de Türkiye Yazarlar Birliği 
Vakfı var değil mi?

Tabi, kamuoyunun bildiği 
şekilde Türkiye Yazarlar Birliği ilk 
önce dernek olarak faaliyete geçti. 
Daha sonra 15 Şubat 1991’de vakıf 
kuruldu.

Genel olarak Türkiye Yazar-
lar Birliğinin misyonu ve vizyonu 
hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye Yazarlar Birliği yazarlı-
ğı meslek edinmiş kişileri bir ara-
ya getirerek meslekî dayanışmayı 
sağlamak ve geliştirmek, yazarların 
ülkemizin kültür, sanat ve düşün-
ce hayatında etkin bir şekilde yer 
alabilmeleri için çalışmak, eserle-
rinden doğan haklarını savunmak, 
yazarların sosyal güvenliğe kavuş-
maları ve ekonomik yönden güç-
lenmeleri için çaba göstermek, bu-
nun için fonlar, işletmeler kurmak, 

yazarlığa istidadı bulunan gençleri 
yetiştirmek, eğitimlerine katkı sağ-
lamak, kültürel zenginliklerimizi ve 
kültürel meselelerimizi yurt için-
de ve dışında tanıtmak, gelecek 
nesillere aktarmak ve korumak 
yönünde faaliyetlerde bulunmak 
gayesindedir. 

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesinin çalışmaları hakkında 
bilgi verir misiniz?

1994 yılında kurulan Türkiye 
Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şube-
si, bünyesinde yazar, şair, öykücü, 
akademisyen, gazeteci, televizyon 
programcısı, güzel sanatlar ve mu-
siki ile ilgilenen sanatçılar ve kül-
tür adamlarından oluşan 200’ün 
üzerinde üye barındırmaktadır. 
Üyelerimiz, TYB Konya Şubesi’nin 
ev sahipliğinde çeşitli kültürel faali-
yetlerde bulunmaktadır. TYB Kon-
ya Şubesi toplumumuzun kültürel 
kimliği doğrultusunda yetişen ve 
gelişen düşünce insanlarımızın 
yeni nesillerle buluşmalarına ve 
toplumumuzun onları tanımalarına 
önemli katkılar sunmaktadır. Bu 
katkılarını hem yurt dışı hem de 
yurtiçi etkinlikler yaparak gerçek-
leştirmektedir.

Konya Şubesi olarak 2002 yı-
lından itibaren başladığımız Kültür 
ve Sanat Takvimi uygulamamızı 20 
yıldır sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl 
salgın hastalık nedeniyle salonda 
gerçekleştiremediğimiz program-
larımızı çevrimiçi programlarla di-
jital alemde gerçekleştirdik. Bu yıl 
da yılbaşında açıkladığımız Kültürel 
Etkinlikler Takvimi’ne bağlı olarak 

programlarımızı sosyal mecralar-
da kesintisiz olarak sürdürüyoruz. 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şu-
besi, TYB’nin en etkin şubelerinden 
biri olagelmiştir. Diğer yandan ise 
Konya’nın kültür ve sanat merke-
zidir. 

TYB’nin girişimleri sonu-
cunda TBMM Genel Kurulu’nda, 
Meclis Başkanı Mustafa Şen-
top’un ilk imza sahibi olduğu ve 
TBMM’de grubu bulunan tüm 
partilerin ortak önergesiyle, 2021 
yılının "İstiklâl Marşı Yılı" olması-
nı içeren düzenleme ile ilgili gö-
rüşleriniz nelerdir?

Bu konu, yani İstiklâl Marşı 
ve Mehmet Âkif mevzuu TYB’nin 
gündemine yeni girmiş değildir. 
Biz yıllar boyu hem genel merkez 
hem de şubeler olarak rahmetli İs-
tiklâl Şairimizi ve onun Safahat’ı ile 
İstiklâl Marşı’mızı bu yıla gelinceye 
kadar hiç ihmal etmedik, pek çok 
önemli program gerçekleştirdik. 
Hatta Türkiye Yazarlar Birliği Vak-
fı’mız Mehmet Âkif Ersoy’la ilgili 
faaliyetleri sürekli hale getirmek, 
çalışmaları değerlendirmek ve Sa-
fahat isimli şiir külliyatının konuya 
vakıf kişilerce topluma açık şekilde 
sürekli okunmasını sağlamak gibi 
gayeleri gerçekleştirmek için Meh-
met Âkif Araştırmaları Merkezi’ni 
kurdu. Merkezin başkanlığını da 
TYB Şeref Başkanımız D. Mehmet 
Doğan yürütmektedir.

Türkiye’de “Mehmet Âkif” de-
nildiğinde önemli hizmetleriyle akla 
gelen isimlerin başında D. Mehmet 
Doğan abimiz gelmektedir. Gerek 
onların sürekli işaretleri gerekse 
bizlerin çabalarıyla 2021 yılını Mec-
lisimiz tüm partilerin mutabakatıyla 
"İstiklâl Marşı Yılı" ilan etmiştir. Milli 
marşımızın yazıldığı dönemle şu 
an dünyada olup bitenlere baktı-
ğımızda benzeşen yönler çoktur. 
Marşımız ezelden ebede yolculu-
ğumuzun da kılavuzluğunu yap-
maktadır. Türkiye Yazarlar Birliği 
olarak bizler, yıllardır yapageldiği-
miz Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı ve 
milli mücadele dönemi programla-
rımıza bu yıl da çoğaltarak devam 
ediyoruz. Meclisimizin kararıyla da 
bu programlar tüm ülke sathına 
yayılmış oluyor.

Ahmet Köseoğlu



11 19 NİSAN 2021İLAN

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

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
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1986-1999 yıllarında Konya 
İmam Hatip Lisesi’nde beden eği-
timi dersi öğretmeni olarak görev 
yapan, kendisi de eski bir millî at-
let olan Erdem Şerbetçigil, bu yıl-
lar arasında birçok atlet yetiştirdi. 
Bunlardan bazıları millî oldular, 
bazıları Türkiye çapında dereceler 
elde ettiler. 

Bazıları da yetenekleri çerçeve-
sinde gerek okul gerek bölge ge-
rekse kulüp formalarıyla hizmet-
lerde bulundular. İşte bunlardan 
üçü: Mehmet Fatih Yüksel, Osman 
Bozdemir ve Lokman Koyuncuoğ-
lu.

MEHMET FATİH YÜKSEL
27/05/1980 yılında Konya'nın 

Doğanhisar ilçesinde doğdu. İl-
köğrenimini Beyşehir, orta ve lise 
öğrenimini Konya İmam Hatip Li-
sesi’nde tamamladı. 2001 yılında 
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulundan mezun 
oldu. 

2001-2016 yılları arasında 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdür-
lüğü’nde spor uzmanı olarak gö-
rev yaptı.  2011 yılında SÜ Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü (Anatomi ABD) 
ve 2015 yılında da Gazi Üniversite-
si Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden 
Eğitimi ve Spor ABD’de doktora 
eğitimini tamamladı. 2016-2017 
yılında Aksaray Üniversitesinde 
yrd. doç. olarak çalıştı. 2017 yılın-
da Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde 
kurucu öğretim üyesi olarak atan-
dı. 2018 yılında doçentlik unvanı 
kazandı.

Spor yaşantısına 1993 yılında 
atletizmle başladı. Konya İmam 
Hatip Lisesi ortaokul üçüncü sınıf-
tayken beden eğitimi dersi öğret-
meni Erdem Şerbetçigil tarafın-
dan okul kros takımına seçildi ve 
2000 yılına kadar aktif sporculuk 
yaptı.

 Bu süreçte Konya İmam Ha-
tip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi 
okul takımları ayrıca Konya PTT 
Spor ve Konya Telekom Spor ku-
lüpleri adına yerel ve ulusal düzey-

de iki yüz civarında yarış koştu. 
Farklı yaş kategorilerinde Kon-

ya şampiyonluklarının yanı sıra 
ulusal düzeyde Yıldız Kulüpler 
Pist Türkiye Şampiyonasın-
da 3000m’de Türkiye 2’ncisi 
ve 5000m’de Türkiye 4’üncüsü 
oldu. Takım halinde yıldızlar kros 
ligi Türkiye ikincisi olan Konya 
PTT Spor Kulübü’nün kadrosun-
da yer aldı. 

Aktif sporculuk sonrası 2016 
yılına kadar il düzeyinde ve ulu-
sal düzeyde atletizm hakemi 
olarak görev yaptı. Ayrıca ama-
tör düzeyde Maliyespor, Üniver-
sitespor, Akviran Kültürspor, Köy 
Hizmetlerispor kulüplerinde futbol 
oynadı. 

1998-2015 yılları arasına Kom-
bassan Konyaspor, Çevre Or-
manspor, Selçuklu Belediyespor 
basketbol kulüplerinde on iki yıl 

süreyle kondisyoner olarak çalış-
tı. Üniversite öğrenimi sırasında 
tanıştığı badminton branşında 
okul ve kulüp takımlarında spor-
cu olarak ve sonrasında yedi yılı 
millî takım olmak üzere on iki yıl 
antrenörlük yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan 
Mehmet Fatih Yüksel halen Be-
densel Engelliler Badminton Mil-
li Takım antrenörü olarak görev 
yapmakta ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve 
Spor ABD/Bölüm Başkanlığı göre-
vini yürütmektedir.

OSMAN BOZDEMİR
1977 yılında Konya’nın Meram 

ilçesinde dünyaya gelen Osman 
Bozdemir, 1991 yılında Konya 
İmam Hatip Lisesi’ne başladı. 
Bozdemir, 1992 yılında beden eği-
timi dersi öğretmeni Erdem Şer-
betçigil’ in teşvikiyle atletizmle 
tanıştı. 

1992 yılında okul takımının 
yanı sıra PTT Spor Kulübü’nde de 
yarışlara katıldı. 1993 yılında At-
letizm Ortaokullar Türkiye Şam-
piyonası’na katılan ve Türkiye 
şampiyonu olan Konya İmam 
Hatip Ortaokulu takımında 400m 
ve 3000m birinci olarak okulunu 
başarıyla temsil etti.

1996-1998 yılları arasında Türk 
Telekom Spor’da koştu. 1998-
2004 yılları arasında tekrar PTT 
Spor bünyesinde yarışlara katıldı. 

4 0 0 m , 1 5 0 0 m , 3 0 0 0 m , 
5000m,12000m ve 1500m en-
gelli branşlarında ve hakem ola-
rak atletizme hizmet etti.

Eğitim hayatı boyunca gaze-
tecilik mesleğini de bir arada yü-
rüten Bozdemir, 2001 Yılında SÜ 
BESYO’ dan mezun olduktan son-
ra özel bir okulda öğretmenliğe 
başladı. 

2011 Yılında Necmettin Erba-
kan Üniversitesine basın müşaviri 
olarak görevlendirildi. 

Birçok sivil toplum kuruluşla-
rında yönetim kurulu üyeliği de 
yapan ve gönüllü hizmet eden 
Bozdemir’in hali hazırda atletizm 
federasyonu eğitim kurulu üye-
liği, Eğitim Birsen Konya 2 nolu 
şube üyeliği, TYB Konya şube 
üyeliği, Konya Gazeteciler Cemiye-
ti üyeliği ve İki Doğu İki Batı Ulus-
lararası Öğrenci Derneği üyeliği 
bulunuyor. Çocuklar, geleneksel 
oyunlar, drama, geleneksel Türk 
meddahlığı ve sahne sanatları ala-
nında çalışmaları bulunan Bozde-
mir’ in “Harmanbiş” adında bir de 
oyun kitabı bulunuyor.

    Evli ve üç çocuk babası olan 
Bozdemir, halen Necmettin Erba-
kan Üniversitesinde öğretim gö-
revlisi olarak görev yapmaktadır. 

LOKMAN KOYUNCUOĞLU
1973 Konya doğumlu Lokman 

Koyuncuoğlu, Konya Karatay Bü-
yük Sinan İlkokulu, Konya İmam 
Hatip Lisesi ve SÜ İlahiyat Fakül-

tesi mezunu.
1988 yılında İmam Hatip Li-

sesi orta kısımda atletizm takımı 
seçmelerini kazanarak spor yap-
maya başladı. İlk yıllarda daha 
çok kros ağırlıklı antrenmanlar 
yaptı, yarışlara katıldı, bireysel 
dereceler ve takım dereceleri 
elde etti.

Kendisini atletizme kazandıran 
beden eğitimi dersi öğretmeni 
Erdem Şerbetçigil’in teşvikiyle 
puanlı atletizm branşlarına da yo-
ğunlaştı. Özellikle orta mesafe 
koşularında kayda değer başarı-
lar elde etti.

Okul müsabakalarında 4x100 
ve 4x400 takımlarında yer aldı. 
200, 400, 800 ve 1500 metrede 
Konya, bölge ve Türkiye yarışla-
rında derceler elde etti.

1992 yılında Konya GSM adı-
na İzmir’de katıldığı yarışmalar-
da dekatlon dalında Türkiye ikin-
cisi oldu.

Spor hayatındaki başarısını, 
kendisini atletizme kazandıran Er-
dem Şerbetçigil’e güvenmek ve 
onun verdiği antrenman progra-
mını en iyi şekilde uygulamak ola-
rak tarif ediyor. Gençler için vazge-
çilmez sporun atletizm olduğuna 
dikkat çekiyor. Türkiye’nin genç 
nüfusu spora yönlendirmesiyle 
çok önemli uluslararası başarılar 
kazanılacağına inanıyor.

 “Yeni Haber” gazetesi sahibi 
Lokman Koyuncuoğlu, Konya ba-
sınına hizmet etmeyi sürdürmek-
tedir.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

1. ligde mücadele veren PTT Takımı Ayaktakiler; Ali Topal, D. Ali Erdoğan, M. Ali Uysal, Hasan  Olcay, Soner Ergün, Erdem Şerbetçigil, 1. ligde mücadele veren PTT Takımı Ayaktakiler; Ali Topal, D. Ali Erdoğan, M. Ali Uysal, Hasan  Olcay, Soner Ergün, Erdem Şerbetçigil, 
Kemal Küçükköroğlu Mevlüt Çifçi, Doğan Nur, Yaşar Çelik, Fatih Yüksel, Hüseyin Özdemir, Oturanlar; Kemal Gümüşçay, Cemil Küçükkolbaşı, Kemal Küçükköroğlu Mevlüt Çifçi, Doğan Nur, Yaşar Çelik, Fatih Yüksel, Hüseyin Özdemir, Oturanlar; Kemal Gümüşçay, Cemil Küçükkolbaşı, 

Mehmet Çelik, Mehmet Erol, Mevlüt İnanır, Fatih Bayrakçı, Abdullah Saru, Ali Kamber, Sami Söğüt.Mehmet Çelik, Mehmet Erol, Mevlüt İnanır, Fatih Bayrakçı, Abdullah Saru, Ali Kamber, Sami Söğüt.

Seyit Bilici ve takım arkadaşı Lokman Koyuncuoğlu otelde istirahatte.Seyit Bilici ve takım arkadaşı Lokman Koyuncuoğlu otelde istirahatte. Ali Kamber Osman Bozdemir ve Ali Topal antrenmanda.Ali Kamber Osman Bozdemir ve Ali Topal antrenmanda.
Mehmet Fatih Yüksel önde Mehmet Fatih Yüksel önde 
Mustafa Ertavukçu takipte.Mustafa Ertavukçu takipte.

1980 liegt yılların Milli atleti beden 1980 liegt yılların Milli atleti beden 
eğitimi öğretmeni Erdem Şerbetçigil eğitimi öğretmeni Erdem Şerbetçigil 

atletizmin İHO’ndaki hamisi.atletizmin İHO’ndaki hamisi.

Konya kros yarışı 1. Ali Topal, Konya kros yarışı 1. Ali Topal, 
2. Mehmet Fatih Yüksel 3.Mehmet Erdeğer.2. Mehmet Fatih Yüksel 3.Mehmet Erdeğer.

İHO Konya Şampiyonu Ayaktakiler Beden eğitim öğretmeni İHO Konya Şampiyonu Ayaktakiler Beden eğitim öğretmeni 
Erdem Şerbetçigil, Şamil Koçak, Sami Söğüt, Mehmet Çelik, Erdem Şerbetçigil, Şamil Koçak, Sami Söğüt, Mehmet Çelik, 
Muttalip Özdemir, Hasan Eroğlu, Mesut Cengiz, Ali Kamber, Muttalip Özdemir, Hasan Eroğlu, Mesut Cengiz, Ali Kamber, 
Lokman Koyuncuoğlu Oturanlar; Mustapha Tam, Ali Topal, Lokman Koyuncuoğlu Oturanlar; Mustapha Tam, Ali Topal, 

Kasım Örnek , Ahmet Gönülal, Ömer Faruk, ?, Mehmet Eser, Kasım Örnek , Ahmet Gönülal, Ömer Faruk, ?, Mehmet Eser, 
Kasım Eser, İbrahim Yaprakçı.Kasım Eser, İbrahim Yaprakçı.

Arkadakiler; Mehmet Çelik, Cemil Küçükkolbaşı, Abdullah Şanlı, Ali Kanber, Mehmet Erol, Mevlüt Çiftçi, Mehmet Ali Arkadakiler; Mehmet Çelik, Cemil Küçükkolbaşı, Abdullah Şanlı, Ali Kanber, Mehmet Erol, Mevlüt Çiftçi, Mehmet Ali 
Uysal, Hasan Olcay, Öndekiler; Erdem Hoca , Kemal Küçükköroğlu , Ali Topal, Fatih Yüksel , Muammer Tüysüz, Soner Uysal, Hasan Olcay, Öndekiler; Erdem Hoca , Kemal Küçükköroğlu , Ali Topal, Fatih Yüksel , Muammer Tüysüz, Soner 

Ergün, Hüseyin Özdemir, Doğan Nur, Yaşar Çelik, Fotoğraf Sakarya 1998.Ergün, Hüseyin Özdemir, Doğan Nur, Yaşar Çelik, Fotoğraf Sakarya 1998.
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 İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 
35.haftasında sahasında Kayserispor ile 
golsüz berabere kalarak puanını 41’e çıkar-
dı. Karşılaşma genelinde rakibine büyük 
üstünlük kuran ancak bir türlü golü bulama-
yan Yeşil-Beyazlılar 1 puana razı olmuş ve 
maçtan sonra büyük üzüntü yaşamıştı. Öte 
yandan yoğun bir fikstüre giren Anadolu 
Kartalı, yarın oynayacağı Çaykur Rizespor 
maçının hazırlıklarına da ara vermeden 
başladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi:  “İttifak 
Holding Konyaspor’umuz, 20 Nisan Salı 

günü deplasmanda Ç. Rizespor ile oynaya-
cağı Spor Toto Süper Lig 36.hafta maçının 
hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antren-
manla başladı.

Kayacık Tesisleri’mizde Teknik Direk-
törümüz İlhan Palut ve yardımcı antrenörle-
rimiz yönetiminde yapılan antrenmana, te-
davilerine devam edilen Alper Uludağ, Eray 
Birniçan, Marin Anicic ile Artem Kravets 
katılmazken, Ahmet Çalık takımdan ayrı 
olarak fizyoterapist Salih Kırışka gözetimin-
de çalıştı. H.K. Kayserispor karşılaşmasın-
da ilk 11’de forma giyen oyuncularımızın 

yenileme çalışması yaptığı antrenmanın 
diğer grubunda yer alan oyuncularımız, iki 
gruba ayrılarak çabukluk, denge ve daya-
nıklılık hareketleri yaptı. Savunma-hücum 
organizasyonları ile devam eden antren-
man, çift kale maç ile sona erdi.”

GALİBİYET HASRETİ 2 MAÇA ÇIKTI
İttifak Holding Konyaspor’da galibiyet 

hasreti 2 maça çıktı. 34.haftada oynanan 
Sivasspor karşılaşmasına 4 maçlık yenil-
mezlik serisi ile çıkan Konyaspor, önce 
deplasmanda Sivasspor’a mağlup olur-
ken, 35.haftada ise Kayserispor ile golsüz 

berabere kaldı. 2 maçtır kazanamayan 
Konyaspor, yarın deplasmanda Çaykur Ri-
zespor ile deplasmanda kozlarını paylaşır-
ken, zor bir karşılaşmaya çıkacak. Son haf-
talarda elde ettiği skorlarla13.sıraya kadar 
yükselen Karadeniz ekibi, Konyaspor’un 
2 puan  gerisinde bulunuyor. Konyaspor, 
Rize deplasmanından galibiyetle dönme-
si durumunda alt sıralarla bağını büyük 
oranda keserken, aksi durumda ise Ye-
şil-Beyazlılar adına ligin geri kalanı diken 
üzerinde geçecek. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da gözler
Rize maçına çevrildi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da, Kayserispor karşısında alınan beraberliğin üzün-
tüsü yaşanıyor. Ligin 35.haftasında oynanan maçta rakibine karşı büyük üstünlük kuran ancak bir türlü çerçeve-
yi bulamayarak sahadan beraberlikle ayrılan Anadolu Kartalı’nda kritik Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları da 

ara verilmeden başladı. Rize deplasmanında galibiyeti hedefleyen Konyaspor artık fişi çekmek istiyor

‘Süper Lig’de isem
Konyaspor sayesinde’

Konyaspor U19 takımı
Kayseri ile yenişemedi

Çaykur Rizesporlu Selim Ay, yarın oynanacak olan Kon-
yaspor maçı öncesi konuştu. Selim, "Altyapım Konyaspor. 
Uzun yıllar Konyaspor'da görev yaptım. Bana kattıkları göz 
ardı edilemez. Selim Ay olarak Süper Lig'de isem Kon-
yaspor sayesinde. Altyapısından yetiştim ama biz profes-
yoneliz. Maç başladığında renklerin bir anlamı olmuyor. 
Sadece işimize odaklanıyoruz. Rizespor'un başarısı için 
söz vermiş ve çalışan bir oyuncuyum. Bunun için mücadele 
edeceğim." ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Gelişim Ligi’nde Konyaspor U19 takımı, ligin 
6.haftasında deplasmanda Kayserispor U19 takımıyla kar-
şı karşıya geldi. Genç Kartallar, rakibiyle golsüz berabere 
kalırken, puanını da 11’e çıkardı. 6 hafta sonunda 3 galibi-
yet, 2 beraberlik alan Konyaspor U19 takımı, ligde müca-
dele eden en genç takımlardan birisi olarak göze çarpıyor. 
16-17-18 ağırlıklı bir kadroyla U19 liginde mücadele eden 
Yeşil-Beyazlıların şu ana kadarki performansı ise beğeni 
kazandı. Genç Kartallar, ligin 7.haftasında sahasında Çay-
kur Rizespor U19 takımını konuk edecek. n SPOR SERVİSİ

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

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.

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 37 71
2.FENERBAHÇE 33 20 6 7 59 33 26 66
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 33 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 9 59
5.ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 15 52
6.HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 13 50
7.GAZİANTEP FK 32 13 11 8 47 37 10 50
8.SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 7 50
9.KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 9 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 3 46
11.ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 -10 42
12.İH KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 -1 41
13.RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 -12 39
14.MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 -5 37
15.ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 -12 37
16.KASIMPAŞA 33 9 9 15 35 48 -13 36
17.KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 -17 34
18.BAŞAKŞEHİR 32 8 9 15 35 51 -16 33
19.ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 -23 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 -26 31
21.DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 -27 26

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

RRPPSS



Konya’nın önemli değerle-
rinden biri de merhum Eğitim-
ci-Yazar Halil Atalay Hoca’ydı. 
Geçtiğimiz haftalarda Hakk’a 
yürüyen merhum Atalay, ortaya 
koyduğu eserlerle adeta bir yol 
gösterici oldu. Birçok televizyon 
ve radyo programlarına da katı-
lan merhum Atalay, sohbetiyle, 
tatlı diliyle, güler yüzüyle herkesçe 
sevilen bir isim olarak biliniyordu. 
Ders ve sohbetlerinde anlattıkları-
nı yaşayan bir isim olarak bilinen 
merhum Atalay, edepli biri olarak 
tanınıyordu. Gençlere olan sevgisi 
nedeniyle sanayi camilerine giden 
merhum Atalay, elinden geldiğin-
ce gençlere sahip çıkmaya çalışır-
dı. Merhum Atalay’la ilgili Araştır-
macı-Yazar Salih Sedat Ersöz, şu 
detayları paylaşıyor;   

KÜRSÜ DENEYİMİ BAŞLADI
1959 yılı Ramazan ayının Ka-

dir gecesinde Eskişehir’in Mihalıç-
çık ilçesi Çalkaya köyünde doğdu. 
İlkokulu Çalkaya Köyü İlkokulun-
da tamamladı. Kur’an Kursu eği-
timi için Nallıhan’da ve Ortaokul 
eğitimi için Sarıyar ile Beyliko-
va’da bulundu. Ömrü boyunca hiç 
inmeyeceği kürsü deneyimleri de 
burada başladı. 

Henüz ortaokul talebesiyken, 
çeşitli köylerde ve ilçe merkezle-
rinde yer alan Camilerde vaazlarda 
bulundu. Daha kendi köyünden 
ayrılırken hedefini koyduğu Eski-
şehir İmam Hatip Lisesine 1975 
yılında başladı. Lise hayatı bo-
yunca da kürsülerden hiç inmedi. 
Akıncı gençlik hareketi içerisinde 
çeşitli görevlerde bulundu. 

10.7.1979 tarihinde mezun 
oldu. 1979 yılı Temmuz ayında 
babasının bekçilik görevi yaptığı 
Eskişehir/ Üçbaşlı Köyünde ev-
lendi. 31.07.1979 tarihinde Ada-
na merkez Sarıhamzalı köyünde 
İmam Hatip olarak göreve başladı. 

Bu süreçte Üniversitelerin 
sınavlarına girmek için başvuru-
larda bulundu ve Türkiye’nin her 
yerinde her bölüme girebilecek 
başarısı ile birlikte 1980 yılında o 
dönemki adıyla Selçuk Üniversi-
tesi Yüksek İslam Enstitüsünde 

Yükseköğrenimine başladı. 
RİBAT İLE TANIŞTI 

Bu dönemde senelerce bir-
likte İslam davasına koşturacağı 
Ribat ile tanıştı. 20.07.1982 yılın-
da da Konya Merkez Uluırmakta 
bulunan Konya’ya ilk geldiğinde 
namaz kıldırdığı, Elmacık Yavuz 
Selim Camii’ne İmam Hatip olarak 
tayin oldu. 10.9.1985 tarihinde 
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinden mezun oldu. 1985 yılı ilk-
baharından 1986 yılı sonbaharına 
kadar Hollanda’da bulundu. 

30.01.1989 yılında Sinop 
Boyabat İmam Hatip Lisesinde 
“İrfan Ordusu” olarak gördüğü 
öğretmenlik mesleğine başladı. 
31.08.1992 yılına kadar idari gö-
revler ile birlikte burada görevine 
devam etti. 

7 Kasım 2020’de Boyabat 
İmam Hatipliler Derneği 52. Açılış 
yıldönümünde “ Bu güzel insan-
ların olduğu müstesna kurumda 
Rabbimiz bize de 1989-1992 
yılları arasında öğretmenlik ve 
idarecilik görevi nasip etti. İdareci-
siyle, öğretmeniyle, bütün hizmet 
edenleriyle, öğrencisiyle, halkıyla 
müstesna ve mümbit bölgemizde 
hayatımın en güzel ve verimli yılla-
rını yaşadım. Orada kazandığımız 
tecrübe ve birikim, daha sonraki 
hizmetlerimize ışık tuttu. Hatta o 
yıllarda idareci, öğretmen ve farklı 
kurumlarımızdan dostlarımızla 
yapmış olduğumuz özel dersleri 
Konya’ya dönünce “Fikri Tevhi-
de Doğru” ismiyle kitaplaştırdık. 
Şimdilik yirminin üzerinde neş-
redilen eserimiz oldu. Yine “İrfan 
Ordusuna Notlar” diye Türkiye 
genelinde muallimlere yönelik 
yaptığımız çalışmalar oldu. Boya-
bat tecrübesinin bunlarda da çok 
faydasını gördüm. Rabbim imkân 
verirse hayatım ve hatıratım ile il-
gili bir eser düşüncem var. 

Bu eserde de en çok Boya-
bat’tan bahsedilecektir. “İman 
varsa imkân vardır. İmkânlarımız 
imtihanımızdır. İmkânımız olduğu 
halde yapmadıklarımızdan so-
rumluyuz.” anlayışıyla Boyabat’ta 
öğrencilerimizle, öğretmenleri-

mizle birlikte, cami kürsülerinden, 
köy ziyaretlerine, çevre ilçelere 
programlar ile her fırsatta halkı-
mızla ve diğer kurumlarımızla da 
kaynaşma, paylaşma sağlanmış 
oldu. Bilhassa İmam Hatip Lise-
si ile Müftülük kaynaşmasının, 
dayanışmasının çok güzel fayda-
larını gördük.” Diyerek, görüş ve 
düşüncelerini bildirmiştir.  
ÖNEMLİ GÖREVLER YÜRÜTTÜ 

1992 yılında binlerce gencin 
yüreğine dokunacağı Lale Eğitim 
Kurumlarında görevine başla-
dı. İlkokuldan Liseye her yaşta o 
dönem eğitim gören öğrencilerin 
tamamı için Değerler ve Karakter 
Eğitimi ile Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmenliği görevini sür-
dürdü. 

Bu süreçte de Ribat FM, 
Kontv, Kanal 42, Suntv ile çeşitli 
radyo ve televizyonlarda prog-
ramlar yaptı. Ribat, Misak, Vah-
det, Altınoluk ile çeşitli dergi ve 
gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 
15’den fazla eser yazdı. Toplumun 

eğitimi aile ile başlar düsturu ile 
neredeyse Türkiye’nin tamamında 
aile eğitimi seminerleri gerçekleş-
tirdi. 2002-2009 yılları arasında 
Ribat Dergisi Genel Yayın Yönet-
menliği görevini yürüttü. 

2013 yılında Konya Büyükşe-
hir Belediyesinde Kültür ve Sosyal 
İşler Dairesinde göreve başladı. 
Burada, ülke genelindeki seminer/
konferans ve sohbetlerinin yanı 
sıra personellere yönelik olarak 
çeşitli konularda hizmet içi eği-
tim verdi.  2014 yılında Hakkâri 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 
Fakülte Sekreteri olarak atandı. 
Çeşitli derslere girdi. 

2015 yılında Kütüphane ve 
Dökümantasyon Daire Başkanı ve 
Rektör Danışmanı olarak atandı. 
Görev yaptığı süre boyunca Hak-
kâri ve tüm ilçeleri ile çevre iller-
de büyük bir heyecan ve yoğun 
katılım ile seminer/konferans ve 
paneller düzenledi. Neredeyse ilde 
yer alan tüm camilerde vaazlar 
verdi.  

BİRÇOK ESERİ VARDIR
2016 yılı Ekim ayında Konya 

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesindeki görevine 
döndü. 2020 yılında da Müze ve 
Kütüphaneler Dairesine atandı. 

Yayımlanmış eserleri şunlar-
dır:

Fikri Tevhide Doğru, Huzur 
Hutbeleri 1-2, Huzur Sohbetleri, 
İrfan Ordusuna Notlar, Görün-
meyen Günahlardan Nasıl Koru-
nuruz? Gönül Sohbetleri, Çocuk-
lara Öykülerle Kırk Hadis, Kırk 
Hadiste Hayatımız, Kırk Hadiste 
İslam Ahlakı, Günlük Hayatımız-
da Büyük Günahlar, Hayatımızı 
Güzelleştiren Görgü Kuralları 1-2, 
İslami Ölçülerle Ticaret Ahlakımız, 
Hikmet Deryası, Edebü’l – Müfred 
Terceme ve Şerhi, Günü Hz. Pey-
gamber ile Yaşamak, Ahlâkı Hz. 
Peygamber’den Öğrenmek, Dua 
ve Surelerle Namaz.

Vefatından önce de gençlere 
yönelik olarak “Önceliklerimiz” 
adlı ve ailelere yönelik olarak eser 
çalışmaları devam etmekte idi.

Halil Atalay hocamızla ilgili 
bu bilgileri veren Sami Yıldız ho-
cama şükranlarımı sunuyorum. 
Halil Atalay hocamızı bendeniz de 
yakından tanıyan bir kardeşiniz 
olarak, kendisini samimi, gay-
retli, cihad ruhuyla dolu, İslâmi 
yaşantısından hiç taviz vermeyen 
bir mü’min ve aynı zamanda ilim 
sahibi olduğu kadar, ilmi ile âmil 
yani ilmini kendisine yük eden 
değil onu eksiksiz yaşayan, ya-
şantısına hile, hurda, riya karıştır-
mayan bir kişi olduğuna şehadet 
ediyorum. Ayrıca mütevazı ve cö-
mert hallerine de her zaman şahit 
olmuşuzdur. 

TASAVVUF EHLİYDİ 
Büyükşehir Belediyesi’nde, 

yakın çalışma arkadaşı olan Mü-
cahit Sami Küçüktığlı kardeşim, 
Halil hocayla ilgili şunları yazdı:

“Halil hocamı son 5-6 yıldır 
yakından tanıdım. Hakkari’de Türk 
- Kürt kardeşliği için vaaz ve nasi-
hatleri çok tesirli olmaya başlayıp 
PKK terör örgütü tarafından şah-
sına yönelik tehditler çok arttığı 

için Konya’ya nakil olmuştu. Bu 
vesile ile beraber çalışmaya baş-
ladık.

Mütevazı bir gönül insanı idi. 
Tasavvuf ehliydi. Hastalanmadan 
bir gün önce misafir edip gençler-
le buluşturduğumuz gün, konu-
şurken terliyordu. Rahatsız oldu-
ğu belliydi. Ama gençliğe iki saat 
ahlak, edep anlattı. Bu onun en 
son sohbetiydi. O sohbette Allah 
var hocam için içimden “maşallah 
Erbakan hocam gibi nazik, kibar 
ama dağ gibi yiğit, pehlivan” diye 
düşünmüştüm. Dağ gibi hocamı-
zı aldı melun hastalık. Arkadaşlar 
arasında bir ikram olduğunda ilk 
‘ben ikram edeyim’ derdi. Bırak-
sak hep hocamız ikram edecek 
kadar da cömertti. İyi bir hatipti. 
Dinleyeni sıkmadan dersini işlerdi. 

Çok iyi bir aile babası olduğu 
yetiştirdiği evlatlarından belliydi. 
Bize örnek bir aile yaşantısı vardı. 
Ders ve sohbetlerinde anlattıkları-
nı yaşayan bir insandı.  Edep tim-
saliydi. Gençleri severdi. Gençlere 
sahip çıkardı. Sanayi camilerine 
özellikle giderdi. Sanayi gençliğine 
sohbet ederdi. Davası İslâm’dı. İs-
tikameti sağlamdı.  

Aramızdan bir Allah dostu 
kaydı. Öyle inanıyorum ki bir yiğit 
toprağa verildiğinde gözünde bir 
damla dahi olsa gözyaşı biriken-
ler varsa o damla ile sulanacak, 
Rabbim nice Haliller lütfedecektir. 
Rabbim cennette cem eylesin. 
Rabbim kabrini pûrnûr eylesin. 
Başımız sağolsun.”

22 Mart’ta koronavirüse yaka-
landığı tespit edildi. Bir hafta evde 
tedavisi devam etti. Rahatsızlık-
ları artınca Beyhekim Hastanesi-
ne yatırıldı. 3 gün burada tedavi 
uygulandı. Ancak durumu iyiye 
gitmeyince Selçuklu Tıp Fakültesi 
Hastanesine yatırıldı. Hemen yo-
ğun bakıma alındı. Hastanedeki 
ilk günün akşamı entübe edildi. 
3 gün entübede kaldı. 4. Gün,  5 
Nisan 2021 tarihinde dâr-ul beka-
ya irtihal etti. Allah rahmet eylesin. 
Mekânı cennet olsun. Rabbimiz 
şehitler sınıfına dâhil eylesin İn-
şallah…

Gençlere sahip çıkardı
Yakın zamanda hayatını kaybeden değerlerimizden biri olan merhum Eğitimci-Yazar Halil Atalay Hoca, ömrünü İslam’a adadı. Gençlere büyük önem veren merhum 
Atalay, gençlere sahip çıkmak adına büyük gayret gösterdi. Merhum Atalay, sanayi camilerine özellikle giderek sanayideki gençlerle sohbet eden önemli bir isimdi
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1994 yılında üniversite oku-
mak için memleketi Nevşehir’den 
Konya’ya gelen, Konya’da eğitimini 
tamamladıktan sonra iş hayatına 
Konya’da atılan, Konya’da çeşitli 
görevlerde görev alan Sector Ta-
rım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Ziraat Mühendisi Fuat Kunduracı 
ile Konya ile tanışma hikayesini ko-
nuştuk. Kunduracı memleketi Nev-
şehir ile Konya’nın yakın bağları 
olduğuna dikkat çekerek Konya’nın 
her alanda potansiyelinin yüksek 
olduğuna dikkat çekti. 

Öncelikle kendinizden bahse-
der misiniz?

Ben, 1975 yılında Nevşehir’de 
doğdum. ilk ve orta öğrenimimi 
Nevşehir’de tamamlayıp, Yüksek 
öğrenimimi Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Ziraat Fakültesinde tamam-
ladım. 1998 yılında İş hayatına 
atıldım. Şu anda Sector Tarım A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yü-
rütmekteyim. 

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

1993 yılında Orta öğretimimi 
tamamlamış üniversite sınavlarına 
hazırlanırken, ailemin İnşaat sek-
töründe olması sebebiyle İnşaat 
Mühendisliği Okumayı istemiştim. 
Eğer bu olmaz ise yaşadığımız 
bölgenin tarıma dayalı ekonomi 
olması sebebiyle Ziraat Mühendi-
si olmak istemiştim. 1994 yılında 
Selçuk Üniversitesini kazanarak 
ikinci hayalim olan Ziraat Mühen-
disi olma adına hem Konya’ya 
Hem Ziraat Mühendisi olmaya ilk 
adımımı atmış oldum.

Konya sizi nasıl karşıladı, 
Konya’ya yerleşmenizin üzerin-
den geçen zaman içerisinde hem 
siz, hem çevreniz hem de sosyal 
hayatınızı etki eden ne gibi deği-
şimler oldu?

Nevşehir ve Konya zaten 
İç Anadolu olarak yerleşim, ya-
şam, kültür, olarak çok birbirine 
çok benzemektedir. Bu manada 
hiç yabancılık çekmedim. Konya 
halkı, Mevlana’nın hoşgörüsünü 
içine sindirmiş olmasıyla zaten 
gelenleri bağrına basan kucakla-

yan bir yapıdadır. Konya birçok 
alanda kendini kanıtlamış, gelişim 
yarışında en önlerde olan, fakat 
bu gelişimi sebebiyle özünü, kül-
türünü kaybetmemiş bir şehirdir. 
Bu manada bizim özümüzde de 
çok fazla değişiklikler yaratmadı 
Konya ikametimiz. Konya’mız pek 
tabidir ki iş hayatına atılmamızda, 
yeni dostluklar biriktirmemizde, 
hayatımıza pozitif manada birçok 
yenilik katmamızda etkili olmuştur. 
Konya’da geçirdiğimiz süre arttık-

ça “konyalılığımız” da perçinlendi. 
Artık bu şehir için elimizi taşın altı-
na koymamız gerektiği baskısı biz 
halen devam ettirmekte olduğu-
muz Ziraat Mühendisleri Odası 2. 
Başkanlığı görevimize itti. Ayrıca 
gözbebeğimiz Konyaspor’umuz 
da Yönetim kurulu üyeliği ve ül-
kem adına en faydalı olduğuna 
inandığım bir partinin İl Yönetim 
Kurulu üyelik görevlerine itti.  Ta-
bii İş adamı kimliğimizle SECTOR 
TARIM A.Ş. olarak, ticari faaliyet-
lerimizi her yıl büyüterek devam 
ettirmekteyiz. Konya’mız çiftçisi 
başta olmak üzere tüm Türkiye’nin 
tarımsal kalkınmasına omuz ver-
mek, çiftçimizin yüksek ve kaliteli 
rekolte elde etmesinde öncü rol 
oynamak, varsa sorunlarına teknik 
destek vermek suretiyle gidermek 
ve genel manada ülkemizin özel de 
Konya’mızın tarımsal üretiminde 
şirket olarak bizim de imzamızın 
bulunması için olanca gücümüzle 
çabalamaktayız.

Konya’ya yerleştikten sonra 
kendi memleketinizle bağınızı ta-
mamen kopardınız mı, yoksa ak-
raba, dost vs bağlarınız ve kültü-
rel bağlarınız devam ediyor mu?

Daha önce de dediğim gibi, 
Konya, Mevlana’nın hoşgörüsünü 
kendine düstur edinmiş insanların 
yurdudur.  Tabi tarihsel önemi, 
Coğrafik olarak Yolların kesişme 
noktasında olması, Konya’yı hem 
kültürel bir başkent. Hem Ticari 
bir Anadolu kaplanı, Tarımsal ola-
rak geniş ve bereketli ovalarıyla 
‘Türkiye’nin tahıl ambarı’ unvanını 
almış, Ülkemiz için stratejik olan 
tohum üretiminin en büyük üssü, 
5 organize sanayi bölgesiyle, Ül-
kenin sanayi kalkınmasında öncül 
rol oynayan Her manada dev bir 
büyükşehirdir. Doğup büyüdüğüm 
bu coğrafyanın bize bahşettiği en 
büyük özellik, köklerimizi, nerden 
geldiğimizi, Akraba eş dostun 
kıymetini unutmamak olmuştur. 
Esasında biz ülkenin her ilini, her 
ilçesini, her kasabasını, her köyü-
nü kendimize vatan bellemişiz ve 
fakat elbette insan doğası gereği 
doğduğu toprakları daha bi şevkle 
daha bi özlemle kucaklıyor. Hiçbir 
zaman köklerimizle bağımızı ko-
parmadık koparmayacağız. Zaten 
Halen Baba ocağım Nevşehir’de 
tütmektedir.

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

Memleket ziyaretlerimizde, 
dost meclislerinde Konya’nın po-
tansiyeli her zaman gündem ol-
muştur. 

Konya içinde barındırdığı mu-
azzam bir güçle, doğal yeterlilikle-
riyle, teknik birikimiyle hem tarım-
sal hem Sanayi Hem de ticaretten 
büyük bir potansiyeldir. Tarihi ve 
kültürel dokusunun da ihtişamıyla, 
her gezgine, her turiste, her yatı-
rımcıya, her çalışana kapısını so-
nuna kadar açmaktadır. Bizde Tüm 
Türkiye’ye, Konya’nım bu yönünü 
anlatıp, Konya’nım yatırıma ve ya-
şamaya ne kadarda layık olduğunu 
anlatır dururuz.

‘Konya potansiyeli 
yüksek bir şehir’

Sector Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Fuat Kunduracı, Konya’nın doğal yeterlilikleriy-
le, teknik birikimiyle hem tarımsal hem sanayi hem de ticaretten büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çekti 
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Fuat Kunduracı


