
Tarlalardaki leylekler 
balıkla besleniyor

Meram’a, yeni bir 
eğitim yuvası daha

Meram’da 40 derslikli eğitim 
kampüsü inşaatına başlandı. 
Kampüs bir çok özelliği ile böl-
genin eğitim alanında önemli 
bir ihtiyacını karşılayacak ve 
eğitim kalitesini de artıracak. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Karatay Hayvanat Bahçesi'nin 
ekipleri, şehre gelen ve tarlalar-
da konaklayan göçmen leylek-
lerini de sahipsiz bırakmıyor. 
Yiyecek bulmakta zorlanan 
leyleklere balık verilerek bes-
lenmeleri sağlanıyor. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

İftar sofralarına lezzet katıyorlar

Konya'da fırıncılar, bolluk, bereket ve rahmet 
ayında, iftar sofralarının gözdesi Ramazan pidesi 
için yoğun mesai yapıyor. Yumurtalı, sade, tırnaklı, 
tırnaksız, uzun ya da yuvarlak olarak çeşitlenen 
ramazan pidesinin üzeri, bol susam ve çörek otuyla 
süsleniyor. Pideler çeşidine göre 3 ila 5 lira 
arasında satılıyor. n HABERİ SAYFA 4’TE

Bayram yapabilelim!
Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymakla birlikte aşı sırası gelenlerin de hızlı bir şekilde aşılarını yaptırmala-

rını isteyen Tahir Akyürek, “Kurallara sabırla uyarsak, bayramda çok daha iyi bir noktaya gelmiş oluruz” dedi
‘KONYA BELEDİYECİLİKTE 
HER ZAMAN ÖRNEK OLDU’

Pandemi döneminde hem merkezi hükümet 
hem de belediyeler aracılığıyla büyük destek-
ler verildiğini dile getiren Konya Milletvekili 
Akyürek, “Büyükşehir Belediyemiz eliyle 
halkımıza ulaştırılan sosyal yardım ve diğer 
destekler 178 milyon lirayı buldu. İlçe beledi-
yelerimiz de ciddi katkıda bulunuyor. Genel 
manada bakıldığında ise Konya, belediyecilik-
te örnek oluyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

TEDBİRLERE UYARSAK
‘BAYRAM’ YAPARIZ!

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, “Aşı 
konusunda hassasiyet gösterilmesini 
özellikle istirham ediyorum. Haziran so-
nuna kadar bu rakamların yüksek sey-
retmesi öngörülüyor. Bayramla birlikte 
pandemide iyi bir noktaya gelebilmeyi 
umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BİLGEHANELER RAMAZAN’I 
DOLU DOLU GEÇİRİYOR

HAFIZLIK, BÜYÜK BİR
DEĞER VE SORUMLULUK

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik 
hizmetlerinden olan Bilgehanelerde, Ramazan ayına 
özel çevrimiçi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kur’an-ı 

Kerim, Siyer ve ders takviyelerinin yanı sıra atölyeler, 
yarışmalar, meddah, karagöz-hacivat gösterileriyle 

öğrencilere unutamayacakları bir Ramazan heyecanı 
yaşatılıyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Esader Valide Sultan Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık 
eğitimi alan öğrencileri ziyaret eden Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, öğrencilerle sohbet 

etti. Hafızlığın önemli bir değer olduğunu belirten 
Pekyatırmacı, öğrencilere nasihatlerde bulundu. 

n HABERİ SAYFA 4’TE

• 21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA  • 1,5 TL • www.konyayenigun.com

EĞİLMEZ HOCA, DARBEYE 
RAĞMEN SUSMADI, EĞİLMEDİ

MEVLANA OKYANUSSA
ARİF ÇELEBİ BİR GÖLDÜR

BİR ASIRDIR BAĞIMLILIK 
İLE MÜCADELE EDİYOR 

KORKMAZ: KONYA, 
RUHU OLAN BİR ŞEHİR

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN
HAYATTAN VAZGEÇMEDİ

HAK SAHİBİNE GİTMEYEN
ZEKAT, ZEKAT DEĞİLDİR!

DOÇ. DR. NEVZAT DİNÇER: 
ŞİMDİKİ SPORCULAR ŞANSLI

Konya’nın yetiştirdiği 
önemli isimlerden biri olan 

merhum Abdurrahman 
Eğilmez Hoca, ömrünü 

İslam’a adayan bir isimdi. 
1980 darbesi dönemi-
nin zor günlerinde bile 

sohbetlerine ara vermeyen 
Eğilmez, cemaatini yine 

toplamaya devam ederek 
dini ve tasavvufi sohbetle-
rini korkusuzca sürdürmüş-

tü. n PANDEMİDE VEFAT 
EDEN DEĞERLERİMİZ 2’DE

Ramazan ayı, zekat gibi mali ibadetlerin de yapıldığı, 
zenginin fakirle paylaştığı, rahmet ve bereket ayı. Bu 

ayda zekat verenlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Alim-
ler, zekatın gerçek hak sahibine gitmemesi durumunda 

zekat olmayacağını, bu nedenle dikkatli olunması 
gerektiğini söylüyor. n  İLMİHAL SAYFASI 5’TE

“Mevlana Celaleddin-i Rûmî bir okyanustu, Mevlâ-
na’nın oğlu Sultan Veled bir denizdi, torunu Ulu Ârif 

Çelebi ise bir gölcüktü. Mevlana, torunu Ulu Arif Çelebi 
için "Bugünden sonra bizim Ârif'imiz tam bir şeyhtir ve 

başbuğluğa lâyıktır ve beşikten mezara kadar olgunlaşa-
caktır" cümlesini kurdu. n MEVLANA AŞIKLARI 9’DA

Eğitimi için 1973 
yılında memleketi 

Adıyaman’dan 
Konya’ya gelen İla-

hiyatçı Abdurrahman 
Korkmaz, Konya’dan 
gidemeyenler arasın-
da. Konya hikayesini 
anlatan Abdurrahman 
Korkmaz, Konya’nın 

ruh taşıyan bir şehir ol-
duğuna dikkat çekiyor. 

n KONYA İLE 
YOĞRULANLAR 16’DA

Başlıca kötü alışkanlıklar-
dan halkı ve bilhassa genç-
leri korumak amacıyla 1920 
yılında kurulan Yeşilay, bir 

asırdan uzun süredir bağım-
lılıklarla mücadele ediyor. 
Türkiye genelinde 120 şube 
ve dünya genelinde de 81 
ülkede Yeşilay bulunuyor. 

Yeşilay Konya Şube Başkanı 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 
yapılan faaliyetler hakkında 

bilgi verdi. n KONYA 
STK’LARI 10’DA

Günümüz sporcularının 
şanslı olduğuna değinen 

Konyalı eski güreşçi 
Doç. Dr. Nevzat Dinçer, 
“Bizim zamanımızda 
spor yapmak zordu 

diyebilirim. Malzemeye 
ulaşmak zordu, salon im-
kânları kısıtlıydı, gelecek 

kaygısı ağır basıyordu 
ve benzeri birçok sorun 
bulunmaktaydı” dedi. 

n GURBETTEN KONYA’YA 
BAKANLAR 7’DE 

Engelli şair yazar ve din 
görevlisi Recep Öğütçü, 
hayat hikayesini anlattı. 
Rahatsızlığından dolayı 
zorlu bir okul hayatı ol-

duğunu belirten Öğütçü, 
henüz tekerlekli arabaya 
kavuşamadığı yıllarda 
okulun merdivenlerini 

elleri üzerinde inip çıktı, 
hayattan vazgeçmedi.
n KONYALI ŞAİR, SÖZ 

YAZARI, BESTEKARLAR 8’DE 

RAMAZAN'DA YENİGÜN



Darbeye rağmen susmadı
Konya’nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan merhum Abdurrahman Eğilmez Hoca, ömrünü İslam’a adayan bir isimdi. 1980 darbesi döneminin 

zor günlerinde bile sohbetlerine ara vermeyen Eğilmez, cemaatini yine toplamaya devam ederek dini ve tasavvufi sohbetlerini korkusuzca sürdürmüştü

Merhum Eğilmez, dönemin Konya Müftüsü Tahir Büyükkörükçü’den gerekli izin belgesini alarak Hacı Hasan Başı Kur’an Kursunda, bir müddet de İçeri Çumra Kur’an Kursunda görev yaparak talebe okuttu.

Ali-Hatice Eğilmez çiftinin çocukları olan Abdurrahman Eğilmez 1947 yılında Taşkent’in Balcılar (Alata) kasabasında doğdu.

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Konya’nın yetiştirdiği de-
ğerli hocalardan Abdurrahman 
Eğilmez, yakın zamanda Hakk’a 
yürüyen isimler arasında yer alı-
yor. Merhum Eğilmez, ilkokuldan 
sonra Kur’an Kursu’na başlayarak 
Kur’an dersleri almaya başlar. 
“1960 ihtilalinden sonra Kur’an 
Kursları kapanınca Konya’ya gelen 
Eğilmez, Yüksek İslam Enstitü-
sü’nde öğrenci olan hemşehrisi Ali 
Rıza Kırboğa’nın yardımıyla Konya 
İmam Hatip Okulu’na kaydoldu. 
Dönemin şartları ve imkansızlıklar 
nedeniyle merhum Eğilmez, okulu 
bırakmak zorunda kaldı.  

ŞAM’DA EĞİTİM ALDI
Okulu bırakmak zorunda kalan 

merhum Eğilmez, Şam’da okuyan 
hemşehrisi D. Ali Kırmalı ile mek-
tuplaşmaya başladı. Çok geçme-
den kararını verdi. Babasının da 
rızasını alarak bulduğu borç para 
ile Şam’a gitti. Üç günde Şam’a 
ulaştı. Şam’da oturma izni almayı 
başaran Merhum Eğilmez, Fethül 
İslam Medresesi’ne kayıt oldu ve 
burada 5 yıl eğitim gördü. 5 yıllık 
eğitimin ardından Türkiye’ye dön-
meye karar veren Eğilmez, Tür-
kiye’ye dönüp gerekli parayı bul-
duktan sonra Pakistan’a geçmek 
ve Lahor Üniversitesinde okumayı 
hedefliyordu. Ancak Eğilmez’in 
diploması yetersiz olduğundan bu 
hedefini gerçekleştiremedi. 

KUR’AN KURSUNDA 
GÖREVE BAŞLADI 

Sonrasında askere giden mer-
hum Eğilmez, askerden sonra ise 
İstanbul’a gitti. İstanbul’da İlim 
Yayma Cemiyeti’nde kalarak fizik, 
cebir, kimya dersleri alan Eğilmez, 
1970 baharında Konya’ya döndü. 
Konya’ya gelen Eğilmez, Dönemin 
Konya Müftüsü Tahir Büyükkö-
rükçü’den gerekli izin belgesini 

alarak Hacı Hasan Başı Kur’an 
Kursunda, bir müddet de İçeri 
Çumra Kur’an Kursunda görev 
yaparak talebe okuttu. 

1997’DE EMEKLİ OLDU 
Şam’dan aldığı diplomanın 

geçersiz olması nedeniyle mer-
hum Eğilmez, İmam Hatip Oku-
lundan dışardan girdiği imtihan-
ları vererek mezun oldu. Çumra 
Alibeyhüyüğü Orta Mahalle Ca-
miinde aldığı görevi 1973-1983 
yılları arasında 10 yıl sürdüren 
Eğilmez, Çumra Çarşı Camiinde 
2,5 yıl, Konya Sedirler Kümbetli 
Camii’nde 2 yıl görev yaptıktan 
sonra Gıda Toptancıları Camiine 
geçti. Merhum Eğilmez burada 
10 yıl görev yaptıktan sonra 1997 
yılında emekli oldu.  Merhum Eğil-
mez’i kaleme alan Araştırmacı-Ya-
zar Salih Sedat Ersöz, Eğilmez’le 
ilgili şu detayları paylaştı; 

ALATA’DA DÜNYAYA GELDİ 
Ali-Hatice Eğilmez çiftinin 

çocukları olan Abdurrahman Eğil-
mez 1947 yılında Taşkent’in Bal-
cılar (Alata) kasabasında doğdu. 
İlkokul öncesi 2 yıl Ahmet Gıtavi 
hocadan dini eğitim alan Eğilmez, 
Balcılar İlkokulundan 1958 -1959 
öğretim yılında mezun oldu. 

Mezuniyet sonrası Karaman 
Akçaalan köyü Kur’an Kursunda 
Hadim Kızılcalılı Mehmet Çakır 
hocadan Arapça dersleri almaya 
başladı. 1960 ihtilali ile Kur’an 
Kursları kapanınca Konya’ya geldi. 
Yüksek İslam Enstitüsü’nde öğ-
renci olan hemşehrisi Ali Rıza Kır-
boğa’nın yardımıyla Konya İmam 
Hatip Okulu’na kaydoldu. İmkân-
sızlıklar nedeniyle okulu bırakmak 
zorunda kaldı. 

Abdurrahman Eğilmez, Şam’da 
okuyan hemşehrisi D. Ali Kırmalı ile 
mektuplaşmaya başladı. Çok geç-

meden kararını verdi. Babasının da 
rızasını alarak bulduğu borç para ile 
Şam’a gitti. Üç günde Şam’a ulaştı. 

İLİM YAYMA’DA EĞİTİM ALDI 
Şam’da mektuplaştığı D. Ali 

Kırmalı’yı buldu. Onun yardımıyla 
bir kefil bularak geçici ikametgah 
alındı ve Fethül İslam Medrese-
si’ne kayıt olarak eğitime başladı. 
Fethül İslam Medresesinde 5 yıl 
eğitim gören ve diplomasını alan 

Eğilmez, Türkiye’ye dönmeye ka-
rar verdi. 1967 yılı Haziran ayında 
Suriye-İsrail savaşı çıkmıştı. Eğil-
mez’in niyeti, Türkiye’ye dönüp 
gerekli parayı bulduktan sonra 
Pakistan’a geçmek ve Lahor Üni-
versitesinde okumaktı.

 Ancak diplomasının ge-
çersizliği nedeniyle bu hayalini 
gerçekleştiremedi. 24 Temmuz 
1967 tarihinde havacı olarak Kü-
tahya’da başladığı askerliğini 24 
Temmuz 1969 günü terhis oldu. 
Askerlikten sonra İstanbul’a giden 
Eğilmez, İlim Yayma Cemiyeti’nde 
kalarak fizik, cebir, kimya dersleri 
aldı. 1970 baharında Konya’ya 
döndü. 

1998 YILINDA FELÇ OLDU 
Konya Müftüsü Tahir Bü-

yükkörükçü’den gerekli izin bel-
gesini alarak Hacı Hasan Başı 
Kur’an Kursunda, bir müddet 
de İçeri Çumra Kur’an Kursun-
da görev yaparak talebe okuttu. 
İçeri Çumra’ya yerleşti. Burada, 

aslen Hadim Bolaylılı olan eşiyle 
evlendi. Şam’dan aldığı diplo-
manın geçersiz olması nedeniyle 
İmam Hatip Okulundan dışardan 
girdiği imtihanları vererek mezun 
oldu. Çumra Alibeyhüyüğü Orta 
Mahalle Camiinde aldığı görevi 
1973-1983 yılları arasında 10 yıl 
sürdürdü. Bu arada Fethül İslâm 
Medresesinden aldığı diplomanın 
denkliği kabul edilince intibakını 
yaptırarak rahatladı. Çumra Çarşı 
Camiinde 2,5 yıl, Konya Sedirler 
Kümbetli Camii’nde 2 yıl görev 
yaptıktan sonra Gıda Toptancıları 
Camiine geçti. Burada 10 yıl gö-
rev yaptıktan sonra 1997 yılında 
emekli oldu.  

Emekliliğinden sonra 1998 yı-
lında felç hastalığına maruz kaldı. 
Yıllarca yatağa bağlı kalmasına ve 
vefatına kadar çeşitli hastalıklar-
la karşı karşıya kaldı ama hiçbir 
zaman şikâyetçi olmadı. Her za-
man haline şükretti. Nasılsın diye 
soranlara sürekli, “Elhamdülillah, 

iyiyim” diyerek ve Rabbine şükre-
derek cevap verdi. 

DARBE DÖNEMİNDE 
SOHBETE ARA VERMEDİ 
Abdurrahman Eğilmez ho-

camla İlim Yayma Cemiyeti’nde 
beraber hizmet etme imkânımız 
olmuştu. Kendisini dünyevi hiçbir 
karşılık beklemeden Allah rızası 
için gayret eden samimi, gayretli, 
muvahhid bir mü’min olarak tanı-
dım. Tek isteği, İslâm’a bağlı, dini 
ve milli duygularla bezenmiş bir 
gençlik kitlesinin yetişmiş olduğu-
nu görmekti. Bütün gayreti bunun 
içindi. Bütün hayatı sürekli talebe 
yetiştirmek, sohbetler yapmak, 
vaazlar vermekle, aynı zamanda 
hayır hasenat işleri için çabala-
makla geçti. 80 darbesi dönemi-
nin zor günlerinde bile sohbetle-
rine ara vermemiş, cemaatini yine 
toplamaya devam ederek dini ve 
tasavvufi sohbetlerini korkusuzca 
sürdürmüştür.

 1970’li yıllarda Müslümanları 
her taraftan bağlayan 163. Madde 
olduğu için İslâm tam manasıyla 
anlatılamazdı. Abdurrahman Eğil-
mez Hoca, o yıllarda bir hoca ca-
mide İslâm’ı niçin bütün yönleriyle 
anlatamaz diye bunun sancısını 
çekerdi. 

Felç rahatsızlığı devam eder-
ken aynı zamanda parkinsona 
yakalandı. Kasları kasılmaya baş-
landı. Felcin ilk zamanları destekle 
ve başka birinin yardımı ile yürü-
yebilirken kaslarının kasılmaya 
başlaması ile tamamen yatağa 
mahkûm oldu. Son 5 yılı böyle 
geçti. Bu arada beyin kanaması 
geçirdi. Enfeksiyon değerleri çok 
arttı. 24 Eylül 2020 tarihinde ebedi 
âleme irtihal eyledi. Allah rahme-
tiyle muamele yapsın. Mekanı 
cennet olsun.

Merhum Eğilmez son olarak Toptancılar Camii’nde bir süre görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Merhum Eğilmez son olarak Toptancılar Camii’nde bir süre görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. 
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  7 °C   23°C

Karaman            8 °C 23°C 

Aksaray              7 °C      20°C

Ankara                7 °C        17°C Hicrî: 9 Ramazan 1442 -  Rûmî: 8 Nisan 1437

Son yıllarda Konya’da yaşanan 
birlik ve beraberlik adeta birilerini çıl-
dırtıyor. Bazı kesimler Konya ve Kon-
ya’nın yöneticilerini ne şekilde sıkış-
tırabiliriz derdindeyken yöneticiler de 
Konya’ya daha çok yatırım yapmak, 
Konya’yı tanıtmak ve istihdamını artır-
mak için gayret gösteriyorlar. Ancak 
bazı kesimler her fırsatta Konya ve 
Konyalılara hakaret etmek, Konya is-
mini karalamak ve Konya’yı kötülemek 
için gayret sarf ediyorlar. Son aylarda 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum üzerinden ayar vermek isteyenler 
şimdi Konya Valisi Vahdettin Özkan ve 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın arasını açmak 
ve Konya üzerinden kendilerine siyasi 

malzeme yapmak için çaba sarf edi-
yorlar. Elhamdülillah Konya’nın feraset 
sahibi isimleri ile bu iddiaların ne kadar 
geçersiz olduğunu bilen Konyalılar bu 
duruma inanmıyorlar. 

Sosyal medya başında kahra-
manlık yapmak çok kolay. Dünyayı ve 
ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs 
ile mücadelede Konya Belediyeciliği 
Türkiye’ye örnek oldu. Konya’da ilk 
defa bu dönemde uygulanan örnek 
projeler bazı muhalefet belediyelerince 
sanki ilk kez kendileri yapmış gibi lanse 
edildi. Pandemi ile mücadelede Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay önderliğinde İlçe Belediye 
Başkanları ve KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak ile Konya’da darda 

kalan esnaflarımız için cid-
di çalışmalar yapıldı ve ya-
pılmaya da devam ediyor. 
Bizler bu şehirde kimin 
vatandaşını ve esnafını 
düşündüğünü ve onlar 
için çalıştığını gayet iyi 
biliyoruz. Konya için pro-
jeler ve çözüm önerileri 
üretemeyenler de ne yazık 
ki, konuları araştırmadan 
hemen şehrin yöneticile-
rine yükleniyor. 

Muhalefete çağrım konuları araştı-
rıp bilmeden şehrin yöneticilerini suç-

lamak yerine Konya’nın 
tanıtımına ve Konya’da 
yapılan güzel işlere des-
tek olun. Konya’nın birlik 
ve beraberliğini Türki-
ye’ye gösterelim. Esnafa 
destek için Konya Valili-
ği’nden aktarıldığı ortaya 
atılan 6 milyon iddiası 
yalan. Olmayan para 
nasıl kaybolsun? Res-
mi açıklamaları dikkate 

almıyor, kendi yalanlarına inanıyorlar. 
Muhalefetin yeni taktiği: Ortaya bir ya-
lan at, yalanı büyüt, çamur at izi kalsın. 

Şimdi hedefte Konya var. Konya’da 
neler yapıldı, diyenlere pandemi ilk 
başladığı dönemde belediyeler bazın-
da Türkiye’nin en geniş sosyal destek 

paketi Konya’da hayata geçirildi. Kon-
ya’da sosyal destek paketleri; (Kart, 
eğitim, nakit) 98.604.324 TL, kiracı 
olan esnaflara 11.382.162 TL kira in-
dirimi, su desteği 65.187.100 TL, ticari 
araç sahibi esnafa destek 3.285.626 
TL.

GECİKMİŞ AŞI SALGINI UZATIR
Toplum olarak beklentimiz, koro-

navirüs salgınının bir an önce sona er-
mesidir. Salgının bir an önce bitirilmesi 
adına devletimiz, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız 
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları bü-

yük mücadele veriyor. Bizler de kamu-
sal görev yapmamız sebebiyle aşımızın 
ilk dozunu olduk. İnşallah Rabbim 
ömür verirse önümüzdeki günlerde 
ikinci dozumuzu olacağız. 

Salgının bir an önce bitmesini 
istiyorsak aşı sırası gelenler mutlaka 
aşı olmalı. Aşı olma, ana babanın aşı 
olmasına engel ol, hayali birçok sos-
yal medya yalanına inanıp aşıyı kötü-
le, koronavirüs olunca verilen ilaçları 
kullanma. Sonra da bitmedi bu virüs, 
kurtulamadık, sokağa çıkıp rahat rahat 
gezemiyoruz diye isyan et... Fıkra bu 
kadar mı? Komik değil. Aşıdan kork-
ma, aşı ol! Bu hastalıkla mücadelede 
tek etkili silah aşı. Aşı ol, kendini ve 
sevdiklerini tehlikeye atma...

KONYA BU İFTİRALARDAN BIKTI

Meram, yeni bir eğitim
yuvasına daha kavuşuyor

Meram’da eğitim yatırımlarına 
bir yenisi daha ekleniyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut 
güvencesi ve ortaklığında Yenişe-
hir Mahallesi’nde 40 derslikli eği-
tim kampüsü inşaatına başlandı. 
Kampüs bir çok özelliği ile bölgenin 
eğitim alanında önemli bir ihtiyacı-
nı karşılayacak ve eğitim kalitesini 
de artıracak. İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Koca ile birlikte inşa-
at alanında incelemelerde bulunan 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, eğitim kampüsündeki ça-
lışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Salgın nedeniyle temel atma prog-
ramı düzenleyemedikleri inşaatın 
çok hızlı ilerlediğini ifade eden Ka-
vuş, eğitim kampüsünün 10.746 
metrekare inşaat alanına sahip 
olduğunu ve tamamlandığında 
yaklaşık 1.200 öğrenciye eğitim 
öğretim verileceğini söyledi.

Kavuş açıklamasını şöyle sür-
dürdü: “İlçemizde yapılan çalış-
malarda en fazla önemsediğimiz 
konuların başında eğitim geliyor. 
Meram Belediyesi olarak eğitim 
alanında yapılan her türlü çalışma-
ya destek vermeye gayret ediyoruz. 
Bu anlamda ilçemiz yeni bir eğitim 
yuvasına daha kavuşacak inşallah. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gü-
vencesi ve ortaklığında Yenişehir 
Mahallemizde geçtiğimiz günler-
de inşaatına başlanan 40 derslikli 

eğitim kampüsü. Burası gerçekten 
bölgenin eğitim alanındaki önemli 
bir eksikliği gidermesinin yanında 
ilçemizdeki eğitim kalitesinin art-
masına da katkı verecek bir kam-
püs olacak. Okulda 2 adet anasınıfı, 
19 adet ilkokul ve 19 adet de orta-
okul olmak üzere toplam 40 derslik 
yer alacak. Bu okul aynı zamanda 
bir çok özelliği de içerisinde barın-
dıracak. 

Okul, teknoloji tasarım atölye-
leri, fen laboratuvarları, görsel sa-
natlar derslikleri, müzik derslikleri, 
kütüphaneler, arşiv odaları, birey-
sel görüşme ve rehberlik odaları, 
destek eğitim odaları, kapalı açık 
spor salonları, bay-bayan öğrenci 
soyunma odaları, bay-bayan per-
sonel/öğrenci mescitleri, konferans 
salonu, yemekhaneler ve kantin-
lerden oluşmaktadır. Okulda ay-
rıca engelli öğrenciler için 2 adet 
asansör, her katta ilk ve ortaokullar 
için ayrı engelli wc leri bulunacak. 
Kısaca bu okulda çocukların en iyi 
şartlarda eğitim alabilmeleri için 
her şey düşünülmüş durumda. 
Okulun bir an evvel tamamlanabil-
mesi için ekipler yoğun bir şekilde 
çalışıyor. Tamamlandığında fiziki 
şartları ve eğitim kalitesi ile ilçemi-
ze ve çocuklarımıza değer katacak 
okulun yapımında emeği geçenle-
re teşekkür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Rakamlar şimdilerde yüksek seyretse de aşılamada ciddi bir mesafe alındığına işaret eden AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, “Kurallara sabırla uyar, tedbirlere riayet edersek, bayramda çok daha iyi bir noktaya gelmiş oluruz” dedi

Tedbirlere uyarsak
‘bayram’ yaparız!

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Tahir Akyü-
rek, AK Parti Konya İl Başkanlığında 
düzenlediği basın toplantısında ülke 
ve Konya gündemine dair açıklama-
larda bulundu.  Milletvekili Akyü-
rek’e basın toplantısında İl Başkan 
Yardımcısı Ali Deresoy ve İl Yöne-
tim Kurulu Üyesi Asuman Yazar 
eşlik etti. Bir taraftan pandemi ile 
mücadele edilirken bir taraftan da 
çalışmalara devam ettiklerini söyle-
yen Tahir Akyürek, “Yoğun meclis 
çalışmalarının olduğu bir dönem-
deyiz. Meclis özellikle son 2-3 hafta 
komisyonumuz açısından da yoğun 
geçti” dedi.

‘AŞI KONUSUNDA 
HASSASİYET GÖSTERİLMESİ 

İSTİRHAM EDİYORUZ’
Tüm dünyanın beklenmedik bir 

pandemi dönemi ile karşı karşıya 
olduğuna değinen Akyürek, “Dün-
ya’da yaklaşık 6 milyar insanın mas-
keli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. 
Son 100 yılın en yaygın hastalığı 
yaşanıyor. 

Pandemi dolayısıyla dünya eko-
nomisi küçüldü, ticaret daraldı, tu-
rizm sektörü durma noktasına gel-
di. 2021 yılı bu açıdan çok önemli 
bir yıl. Virüsle mücadelede ciddi bir 
aşamaya gelinen bir yıl. Hem de in-
şallah pandeminin sona ereceği bir 
yıl olacak. Bu konuda Sağlık Bakan-
lığımız ve sağlık teşkilatımız müthiş 
bir çalışma içerisinde bulunuyor. 
Sağlık çalışanlarımız hayatları pa-
hasına o mücadeleyi veriyor. Hal-
kımızın da bu mücadeleye destek 
vermesini arzu ediyoruz. Bayramla 
birlikte pandemide iyi bir noktaya 
gelebilmeyi diliyoruz. Ülkemiz aşı 
ile ilgili ciddi mesafe aldı. Dünyada 
aşılamada en önlerde yer alıyor. Ha-
ziran sonuna kadar bu rakamların 
çok daha yüksek sayılara ulaşacağını 
Sağlık Bakanımız da ifade etti. Sırası 
gelenlerinin bazılarının aşı yaptır-
maya gitmediği de görülüyor. Hem 
kendi sağlıkları açısından hem de 
toplum sağlığı açısından bu konuda 
hassasiyet gösterilmesini istirham 
ediyoruz.”

‘KONYA BELEDİYECİLİKTE 
TÜRKİYE ÖRNEK’

Pandemi döneminde merkezi 
hükümetin ve belediyelerin çalış-
malarına değinen Akyürek,  “Bu 
süreçte gerek hükümetimiz ge-
rekse belediyelerimiz yoğun mesai 
içerisinde çalışıyorlar. Çalışma, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 
sosyal desteklerle ilgili 20 milyon-
dan fazla talebin yerine getirildiği 
belirttiler. Prim istihdam ve diğer 
desteklerin yanında doğrudan yar-
dımlarla da halkımızın yanında ol-
duğu ifade edildi. Belediyelerimiz de 
bu anlamda hemşehrilerimize ciddi 
destek veriyorlar. Konya Büyükşehir 
Belediyemiz başta olmak üzere ilçe 
belediyelerimiz de halkımızın ya-
nında çok büyük destekler oluştur-
dular. Şu ana kadar sadece Büyük-
şehir Belediyemiz eliyle halkımıza 
ulaştırılan sosyal yardım ve diğer 
destekler 178 milyon lirayı bulmuş 
durumda bulunuyor. İlçe belediye-
lerimiz de ayrıca katkıda bulunuyor-
lar. Bu destek çalışmalarının dışında 

fiziki belediyecilik çalışmalarının da 
Konya’da yoğun bir şekilde devam 
ettiğini görüyoruz. Bu anlamda baş-
ta Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay olmak üzere 
tüm belediye başkanlarımızı tebrik 
ediyorum. Konya belediyecilik an-
lamında Türkiye’de en önde gelen 
illerin arasında yer almaktadır.”

‘ALGI İLE ÜLKE YÖNETİLEMEZ’
4 yıl önce Nisan ayında yapılan 

referandumla Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet sistemine geçildiğini 
anımsatan Akyürek, Referandum-
la birlikte adeta bir doğrudan de-
mokrasi modeli ortaya çıkmış oldu. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi ile halk doğrudan hükümeti seç-
meye başladı. Böylece parlamento 
içi hükümet kurma pazarlıkları ya 
da kaoslarının önüne geçilmiş oldu. 
Halkın seçimiyle hükümet doğru-
dan doğruya iş başına getirilmiş 
oldu. Yine Cumhurbaşkanlığı se-
çimi ile ilgili süreçlerde her zaman 
sıkıntı yaşanmıştır. Türkiye istikrar-
sızlaştırılmaya çalışılmıştır. Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 
tüm bunlar sona erdirilmiş ve Tür-
kiye istikrara kavuşturulmuştur. Bu 
konuda farklı fikirler ortaya atarak 
geriye dönüşü temsil etmeye çalı-
şan siyasi çalışmalar var. Kendileri-
nin de ne olduğunu bilmedikleri bir 
güçlendirilmiş parlamenter sistem 
tarifi yapıyorlar. Parlamenter sistem 
Türkiye’de uygulandı ve istikrarsız-
lığın temelini oluşturdu. Bizi birçok 
sıkıntıyla karşı karşıya bıraktı. Bu 
sistemin ne olduğunu kendileri ta-

rif edemiyorlar. Türkiye algı ile yö-
netilmek isteniyor. Algılar gerçeğe 
hakim kılınmaya çalışılıyor. Oysa 
algı ile ülke yönetilemez. Hizmetle, 
eserle, çalışmayla, başarıyla ortaya 
konulan vizyonla Türkiye yöneti-
lebilir. Dikili tek bir ağacı olmayan, 
çakılı tek çivisi olmayan insanlar 
büyük büyük laflar ediyorlar. Tür-
kiye’de artık geriye dönmek, geriye 
gidiş mümkün değildir. Türkiye’yi 
lider ülke yapma vizyonuyla yola 
devam ediliyor. Geriye gidişle ilgili 
projeler yerine ileriye gidiş için pro-
jeler ortaya koyulmalarıdır.  Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Siteminin 
kabulü ile birlikte vesayetçi yapı 
büyük darbe yedi. Türkiye’de vesa-
yet dönemi artık tamamen bitti.  Bir 
takım oyunlarla baskılarla, projeler-
le toplum mühendisliği ile siyasete 
balans ayarı verme dönemi kapan-
dı.  Bu vesayet yapılarının kırıntıla-
rını zaman zaman hala görüyoruz. 
Son amiraller bildirisi de bunun bir 
parçasıydı. Eskiye dönebilir miyizin 
bir çabasıydı. Türkiye’de artık bu 
dönemler bitmiştir. Yeniden ortaya 
çıkma çabalarına da milletimiz mü-
saade etmeyecektir. Vesayetçi yapı 
sadece içerde değildir. Türkiye’ye 
rota çizen, parmak sallayan emper-
yalist çevrelerin de dönemi aslında 
bitmiştir. Türkiye’nin büyük yürü-
yüşünü durdurmak isteyenler bunu 
başaramayacaklar. Milli birlik ve be-
raberlik en büyük gücümüz. Birlik 
ve beraberliğimizle vesayet odakla-
rına fırsat vermeyeceğiz.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin öğrencilere yönelik hizmetle-
rinden olan Bilgehanelerde, Rama-
zan ayına özel çevrimiçi etkinlikler 
gerçekleştiriliyor. Kur’an-ı Kerim, 
Siyer ve ders takviyelerinin yanı sıra 
atölyeler, yarışmalar, meddah, kara-
göz-hacivat gösterileriyle öğrencile-
re unutamayacakları bir Ramazan 
heyecanı yaşatılıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Bilgeha-
nelerde öğrenciler için Ramazan 
ayına özel çevrimiçi etkinlikler dü-
zenleniyor. Pandemi döneminde 
Ramazan ayının öğrenciler açısın-
dan dolu dolu geçmesi için mübarek 
ayın ruhuna uygun birbirinden fay-
dalı ve eğlenceli etkinliler çocuklar-
la buluşuyor. Zarafet Atölyesi “Ha-
yata Zarif Bir Dokunuş”, Hasbihal 
“Heybemizle Ramazan Yolculuğu”, 
Meddah gösterisi “Nerede O Eski 

Ramazanlar” ve Ramazan aylarının 
vazgeçilmesi olan Karagöz- Hacivat 
gösterileri ile öğrenciler unutama-
yacakları bir Ramazan yaşıyor. Ay-
rıca Ramazan ayı boyunca Kuran-ı 
Kerim, Siyer ve ders takviyelerinin 
yanı sıra iftardan hemen sonra; 
atölyeler, yarışmalar ve Ramazan 
Bülteni ile öğrenciler hem öğreniyor 

hem eğleniyor hem de sürpriz he-
diyeler kazanıyor. Ramazan Bülteni 
içerisinde, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
Bilgehane öğrencileri ile buluşarak 
çocukluğundaki Ramazanı anlata-
cağı röportaj da yer alacak. Bununla 
beraber “Konya’da Eski Ramazan-
lar” başlığı altında şehrin önemli 

isimlerinden bir kanaat önderi ile de 
sohbet gerçekleştirilecek. Öte yan-
dan, Ramazan konulu “Afiş-Resim” 
ile Konya’ya özgü kültür sorularının 
bulunduğu “Değerlerimizle Rama-
zan” yarışmaları gerçekleştirilecek 
ve yapılacak sıralamaya göre öğren-
cilere çeşitli hediyeler verilecek.
n HABER MERKEZİ

Bilgehane öğrencileri Ramazan’ı dolu dolu geçiriyor

Tahir Akyürek
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Evveli rahmet, ortası mağfiret, 
sonu da cehennem azabından kurtu-
luş olan Ramazan ayı, ilâhi kazançların 
yanında mübarek bir aydır. Bu mü-
barek ay bize neler kazandırdı? Bunu 
maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: 
1. Öncelikle vakitlerimizi tanzim etti. 
Ramazan’dan önce sahurun, iftarın 
vaktinden habersiz, istediğimiz zaman 
yiyip içerken bu belli bir programa 
bağlandı. Yemeklerimiz artık saatinde 
yenmeye başladı. Buna en çok sevi-
nen de hanımlarımız ve annelerimiz 
oldu. Çünkü diğer zamanlarda ayrı ayrı 
yenen yemekler, Ramazan ayında ai-
lelerin birlikte oldukları yegâne mekân 
haline geldi. 2. Oruç bize irademizin 
ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. 
Sofra kurulmuş, üzerinde çeşit çeşit yi-
yecekler hazır olduğu, bizi onları yemek 
için engelleyecek hiçbir insan olmadığı 

halde, Allah’a olan 
saygımızdan, ezan 
okunmadan elimizi 
sofraya götüremedik.3. İbadetlerimiz-
de bir düzen hâkim oldu. Günde beş 
vakit namazımızı cemaatle kılmaya 
devam ettik. Cemaat şuuruna vardık. 
Aynı safta, aynı kıbleye yönelerek, biz-
leri yaratan ilâhî gücün sahibi Allah’ın 
huzurunda bir fâni kul olduğumuzu 
tekrar tekrar yaşadık.4. Oruç tutanlar 
için bir cennetin hazırlandığını ve bu 
cennete Reyyân adının verildiğini öğ-
rendik. Kıyamet gününde sadece o 
kapıdan oruç tutanların gireceğini[1] 
duyunca, oruç ibadetinin sevabının Al-
lah tarafından verileceği[2] müjdesini 
daha iyi anlamış olduk.5. Çoluk çocu-
ğumuzla birlikte aynı sofrada yemek 
yedik. Hele çocuklarımızın balkondan, 
pencereden, kapıdan, çatıdan mina-

relerin ışıklarının yanıp, 
ezan okunduğunun se-
vinçli haberini sofrada 
bekleyenlere iletmesinin 
verdiği sıcak havayı te-
neffüs ettik.6. Teravih 
namazına giderek, huşû 
içerisinde yirmi rekât na-
maz kılmanın sevabına 
inanarak ve mükâfatını 
yalnızca Allah’tan umarak 
kılanların geçmiş günah-
larının affedileceği[3] müjdesini almış 
olduk.7. “Ramazan münasebetiyle 
kapalıyız” diye meyhanesinin, içkili lo-
kantasının camına ilân yapıştıranları, 
Ramazan’a saygı gösterenleri gördük. 
Fakat bu yerlerin bayramda açılacağını 

düşününce, meyhanele-
rin sadece Ramazan’da 
değil de daima kapalı ol-
masının ne kadar huzur 
verici olduğunu düşün-
dük. Ancak, İslam’ın, ma-
nevi hayatın doya doya 
yaşandığı bu mevsimde 
oruçtan, namazdan ha-
bersiz nesilleri gördükçe, 
Müslümanların gözünün 
içine baka baka oruç yi-

yenleri gördükçe gelecek nesiller için 
de bir hayli üzüldük.8. Zekât ve fitreleri-
mizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize vere-
rek, onların evlerinin de şenlenmesine 
vesile olmanın sevincini yaşadık. Fakir 
fukarayı gözeterek, onları da iftar sof-

ralarımıza davet ettik. 
İftar ettirdiğimiz kişi 
veya kişilerin alacağı 

sevap kadar sevap alacağımızı da öğ-
rendik. Üstelik bu sebeple oruçlunun 
sevabından hiçbir eksilme olmayacağı-
nı da kavradık.[4] 9. Ramazan ayında 
suç işleme oranlarının düştüğü, kavga, 
adam öldürme ve hırsızlık gibi suçların 
sayısında inanılmaz ölçüde düşüşler 
olduğunu gerek haberlerden, gerekse 
televizyonlardan öğrenince, her ayımı-
zın Ramazan olması için dua ettik.10. 
Kur’an ayı olan Ramazan ayında[5] 
Kur’an’ı daha iyi anlamaya, kavrama-
ya ve hayatımıza uygulamaya çalıştık. 
Mukabele dinledik. Bazı Müslüman 
kardeşlerimiz mukabele okumanın 
yanında okuduğu Kur’an’ı anlamaya 
çalıştı. Kur’an’ın tercümesini de hat-
metmeye çalıştı. Biz de onları örnek 

aldık. Bütün bunları duyduk bu sene 
yapamazsak gelecek sene yapmaya 
söz verdik.11. Ramazan ayı dışında, si-
nirlendiğimiz zaman bazen kötü sözler 
söylediğimiz olmuştur. Hâlbuki Rama-
zan ayında sakin olmamız tavsiye edi-
liyor. Orucu sadece mideye değil, gö-
zümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza 
ve dilimize de tutturmamız gerekiyor. 
Bu yüzden oruç, insanı kötü söz söyle-
mekten alıkoyar. Birisi yakışıksız bir lâf 
edecek veya kavga edecek olursa “Ben 
oruçluyum” denmesi gerektiğini[6] bu 
ayda öğrendik.12. Bazen dalgınlıkla 
oruçlu olduğumuzu unuttuk. Ama oru-
cumuz bozuldu mu, bozulmadı mı diye 
bir endişeye kapılmadık ve orucumuzu 
tamamladık. Zira Allah’ın bizi yedirip 
içirdiğine[7] inandık.

Kaynak: Vehbi Akşit, Altınoluk Der-
gisi, Sayı: 365

RAMAZAN VE ORUCUN INSANA VE TOPLUMA KAZANDIRDIKLARI NELERDIR?

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENICI

Başkan Pekyatırmacı’dan 
hafız adaylarına ziyaret

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı Esader Valide 
Sultan Yatılı Erkek Kur’an Kursun-
da hafızlık eğitimi alan öğrencileri 
ziyaret etti. Pandemi döneminde 
de olsa fırsat buldukça öğrenciler-
le maske, mesafe hijyen kuralla-
rına riayet ederek bir araya gelen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı bu kez de Esader Va-
lide Sultan Yatılı Kur’an Kursunda 
hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir 
araya geldi. Keyifli anların yaşandı-
ğı ziyarette Başkan Pekyatırmacı 
ve eğitim alan öğrencilerle sohbet 
etti. Ziyarette Başkan Pekyatırma-
cı’ya Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcılarının yanı sıra yurt yet-
kilileri eşlik etti.

‘HAFIZ OLMAK 
ÇOK ÖNEMLI BIR DEĞER’

Öğrencilerle sohbeti esnasın-
da hafızlık eğitiminin önemine 
değinen Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “Gençler 
sizler şanslısınız çünkü burada en 
başta Kuran-ı Kerim okuyor ve ha-
fızlık yapıyorsunuz. İnşallah hepi-

niz güzel bir şekilde hafızlıklarınızı 
tamamlayacaksınız ondan sonra 
İmam Hatip Ortaokulunu bitirerek 
hem akademik anlamda kendinizi 
geliştirecek hem de hafız olacaksı-
nız.

 Hafız olmanın değerini ve kıy-
metini bilmek önemli bir sorumlu-
luk. hafızlık herkese nasip olmaz 
hayat boyu hafızlığı da muhafaza 
etmek lazım. Burada zaten hoca-
larımız en iyi şekilde gereken ih-
timamı gösteriyorlar. Derslerinizi 
hafızlık süreçlerinizi yapıp akade-
mik süreçleriniz de en iyi şekilde 
tamamlarsınız inşallah. Allah hepi-
nize kolaylıklar versin, zihin açıklığı 
versin” şeklinde konuştu.

Yurt yerleşkesini gezen Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı yetkililerden yurt ve 
eğitimlerle ilgili bilgi aldı. Ziyaretin 
sonunda Esader Valide Sultan Ya-
tılı Erkek Kur’an Kursu Fahri baş-
kanı Abdurrahman Durmuş Sert 
günün anısına Başkan Pekyatırma-
cı’ya bir tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

İftar sofralarına sıcak ve çıtır pide götürmek isteyenler, akşama doğru fırınlarda yoğunluk oluşturuyor. Pide 
ustası Fatih Şendağlı, çörek otlu, bol susamlı pidenin Ramazan ayının değişmez bir geleneği olduğunu söyledi

Konya SMMMO eski başkanlarından, aynı zamanda odanın Onursal Başkanı olan Ahmet İçyer 61 yaşında 
koronavirüse karşı bir süredir verdiği savaşta yenik düştü. Merhum İçyer dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi

İftar sofralarına
lezzet katıyorlar

Ahmet İçyer dualarla defnedildi

Konya'da fırıncılar, bolluk, be-
reket ve rahmet ayında, iftar sofra-
larının gözdesi ramazan pidesi için 
yoğun mesai yapıyor. 

Yumurtalı, sade, tırnaklı, tırnak-
sız, uzun ya da yuvarlak olarak çeşit-
lenen ramazan pidesinin üzeri, bol 
susam ve çörek otuyla süsleniyor. 
Pideler çeşidine göre 3 ila 5 lira ara-
sında satılıyor.

İftar sofralarına sıcak ve çıtır 

pide götürmek isteyenler, akşama 
doğru fırınlarda yoğunluk oluşturu-
yor. Pide ustası Fatih Şendağlı, çörek 
otlu, bol susamlı pidenin ramazan 
ayının değişmez bir geleneği oldu-
ğunu söyledi.

Pideyi sevenlerin ayrı bir kitlesi 
olduğunu belirten Şendağlı, "Günü-
müzde ekmek fırınları arttı, çeşitler 
de çoğaldı. Yüzlerce çeşit ekmek 
çıkarılıyor ama biz geleneksel pide-

yi çıkarmaya devam ediyoruz." diye 
konuştu. Şendağlı, ramazan ayında 
sıcak pidenin sofralara ayrı bir gü-
zellik kattığını ifade ederek, şöyle 
konuştu: "Ramazan pidesi bizim 
eski örf, adetlerimizden biridir. İftar 
deyince akla ilk pide gelir. Onun için 
bu ayda çok rağbet görüyor. Pideleri 
sıcak sıcak çıkarıp müşteriye ver-
mek, o hareketliliği yaşamak çok 
güzel bir duygu. Ramazanda özellik-

le yumurtalı, susamlı pide çok gidi-
yor. Normal günde yapılsa bu kadar 
rağbet görmez ama ramazanda ayrı 
bir kokusu lezzeti oluyor." Pide alan 
müşterilerden Onur Uslu da her ak-
şam işten çıktıktan sonra mutlaka 
pide aldığını, yılda bir kere bereket 
ayında çıkan ramazan pidesini iftar 
sofralarının baş tacı olduğunu dile 
getirdi.
n AA

Konya SMMMO eski başkanla-
rından, aynı zamanda odanın Onur-
sal Başkanı olan Ahmet İçyer 61 ya-
şında koronavirüse karşı bir süredir 
verdiği savaşa  yenik düştü. Yaklaşık 
15 gündür Ankara İbni Sina Has-
tanesi’nde Kovid-19 tedavisi gören 
İçyer vefat etti. Ahmet İçyer, 1996-
2010 yılları arasında aralıksız Konya 
Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler Odası (SMMMO) başkanlığı 
yapmıştı. Merhum Ahmet İçyer’in 
cenazesi dün Musalla Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. İçyer ailesini acı 

günlerinde sevenlerinin ve yakınla-
rının yanı sıra Ereğli Belediye Başka-
nı Hüseyin Obrukcu, Konya SMMO 
Başkanı Abdi Erdal,  Konya SMMO 
Eski Başkanı İsmail Turan, MHP 
Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, İyi 
Parti Konya İl Başkanı Av. Gökhan 
Tozoğlu ile Konya Ticaret İl Müdü-
rü Haşmet Yılmaz yalnız bırakma-
dı. Merhum Ahmet İçyer 3 çocuk 
babasıydı. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Ahmet İçyer’e Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Hayvanat Bahçesi'nin 
sokak hayvanlarını besleme ekipleri, 
kente gelen ve tarlalarda konaklayan 
göçmen leyleklerin balıkla beslen-
mesine yardımcı oluyor. Leyleklerin 
İç Anadolu Bölgesi geneline gel-
mesiyle, kent genelindeki göçmen 
kuşların beslenmesi için harekete 
geçildi. Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi'nde sokak hayvanlarını bes-
lemek için kurulan özel ekipler, tar-
lalarda konaklayan leyleklere balık 
bıraktı. Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi Müdürü Fatih Altay, göç-

men kuşların mevsimsel şartların 
değişmesiyle birlikte göç yolları dı-
şında da konaklama yaptığına dikkat 
çekti. Konya'nın, göçmen kuşların 
bu mevsimde en sık ziyaret ettiği 
şehirlerden biri olduğunu ifade eden 
Altay, "Hava şartlarının bu yıl biraz 
daha farklı seyretmesiyle leylekler 
de konaklama yapacakları alanları 
seçmekte zorlandılar ve bazı boş tar-
lalara gelmeye başladılar. Hayvan-
ları beslemek üzere kurulan ekiple-
rimiz, leyleklere de balık bırakıyor." 
diye konuştu. n AA

Tarlalardaki göçmen leylekler balıkla besleniyor

Ahmet 
İÇYER’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.
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BAŞSAĞLIĞI
Konya SMMMO Onursal Başkanı
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Kur’an’dan Mesaj
 “Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği 
emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı ver-
irler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet 

edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.” (Tevbe Suresi 9/71.)

Hadis
Abdullah b. Ömer (r.a.)’den nakledildiğine göre, 

Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim bir kavme 
benzerse, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4.)

Günün Duası
Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: “Allah’ım! Beni 

hidâyete erdir ve her işini doğru yapan dürüst 
kullarından eyle!” de buyurdu.” (Müslim, Zikir 

78; Ebû Dâvûd, Hâtem 4)

Günün Manisi
Bu mübarek ayda hatır kırarsan eğer
Günahlar çok çok katlanırmış meğer
Abdullah Akif Solak sorumluluk güder
Sevilir sayılan gazeteci şehri Konya da

ZEKAT KİME VERİLİR 
KİME VERİLMEZ!

Zekat, ona ehil olanlara, yani hak sahiplerine verilir. Bu kapsamda İslam, 
zekatın kimlere erilip kimlere verilmeyeceğinin ölçüsünü koymuştu 

TİCARET MALININ ZEKATI 
NEYE GÖRE HESAPLANIR?

MÜELLEFE-İ KULUB 
KİME DENİR?

Zekat yerine sarfedilmez de onu 
hak etmeyenlere verilirse hem bu 
dini mükellefiyet ifa edilmemiş, hem 
de zekattan beklenen ferdî, sosyal ve 
ekonomik amaçlar gerçekleşmemiş 
olur. Bu itibarla fıkıh ilminde, ze-
katın verileceği yerlerin yanı sıra 
verilmeyeceği yerler üzerinde de 
durulduğu, böylece zikredilen olum-
suz sonuçların önlenmek istendiği 
görülür.

Bir kimse zekatını kendi usul ve 
füruuna veremez. Usul bir kimsenin 
anası, babası, dedeleri; füru ise 
çocukları ve torunları anlamındadır. 
Aynı şekilde bir kimse hanımına da 
zekât veremez. Çünkü aralarında 
bakma yükümlülüğü ilişkisi vardır. 
Zekat veren verdiği zekâttan hiçbir 
maddi menfaat beklememeli ve 
ondan yararlanmamalıdır. Bir kim-
se fakir olan usul ve füruuna zekat 
verirse, nafaka borcundan kurtulma, 
miras gibi şu veya bu şekilde ondan 
yararlanabilir. Bu sebeple de zekat 
verilen mal fakire tam manasıyla 
temlik edilmiş, onun mülkiyetine 
geçirilmiş olmaz. Bir bakıma kendi 
kendine zekât vermiş gibi olur. Ebu 
Hanife’ye göre kadın da zekatını fakir 
kocasına veremez. Hanefiler’e göre 
bunların dışındaki kardeş, amca, 
teyze, dayı, hala ve onların çocukları 
gibi akrabaya zekat verilebilir. Şafii, 
Malik ve Ahmed b. Hanbel akrabaya 
zekâtın verilip verilemeyeceği konu-
sunda “nafaka“yı ölçü alırlar ve ze-
kat mükellefinin, hukuken nafakasını 

teminle yükümlü olduğu akrabaları-
na zekât veremeyeceğini söylerler. 
Fakihlerin ittifakı ile zekat, esasen 
ibadet içerikli bir mükellefiyet olması 
sebebiyle, gayri müslimlere, Allah’a, 
peygamberlerine, ahiret gününe in-
anmayan kişilere ve dinden dönen-
lere, yani mürtedlere verilmez. 
Aralarında dört mezhep imamının 
da bulunduğu fakihlerin çoğunluğu 
zekatın, İslâm toplumundaki gay-
ri müslim tebaaya da (zimmîlere) 

verilemeyeceğinde görüş birliğine 
varmışlardır. Çünkü zekat müslüman 
fakirlerin hakkıdır. Onların zenginler-
inden alınıp fakirlerine verilir. Gayri 
müslimler zekatla mükellef değildir. 
Zekat yükümlülüğüne iştirak etmey-
enlerin, bundan yararlanmaya da 
hakları olmamalıdır. Hz. Ömer’in 
zekatın verileceği yerleri belirleyen 
ayetteki “miskinler” tabirini, “Bun-
lar Ehli kitabın fakirleridir” şeklinde 
yorumlamasına dayanarak bazı 

fakihler zekatın zimmilere de verile-
bileceğini ileri sürmüşlerdir. Hanefi 
fakihlerinden Züfer de bu görüştedir. 
Bu fakihlere göre zekat ibadet kastı 
ile fakirin ihtiyacını karşılamaktır. Bu 
amaç fakir zimmilere zekat vermekle 
de gerçekleşir. Şafiiler dışındaki faki-
hler farz olmayan (nafile) sadakala-
rın fakir zimmilere verilebileceğinde 
görüş birliğine varmışlardır. Hane-
filer’e göre tabii ihtiyaçlarından fa-
zla “artıcı” özellikte olsun olmasın 
nisab miktarı mala sahip olan kim-
selere, onların küçük çocuklarına 
zekat verilemez. Buhari’de rivayet 
edilen bir hadiste Hz. Peygamber, 
torunu Hasan zekat hurmalarından 
birini alıp yemek istediği zaman ona 
“Bırak, bırak! Zekat malını bizim yi-
yemeyeceğimizi bilmiyor musun?” 
(Buhari, “Zekat”, 57; Müslim, “Ze-
kat”, 161) buyurmuştur. Zekatın Hz. 
Peygamber’e ve onun yakınlarına 
verilmeyeceğini bildiren başka had-
isler de vardır (bk. Müslim, “Zekat”, 
167; Ebu Davud, “Zekat”, 29). Ancak 
fakihler, Hz. Peygamber’in yakın-
larının kimler olduğu hususunda 
farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Hz. 
Peygamber’in, zekat almayı bizzat 
kendisine ve yakınlarına yasaklamış 
olmasında şüphesiz birçok sebep ve 
hikmetler vardır. Görülen odur ki en 
üstün ahlâk üzerine yaratılan örnek 
insan ve son peygamber Hz. Mu-
hammed, bu emriyle kendisini ve 
yakınlarını her türlü töhmet ve şaibe-
den uzak tutmak istemiştir.

Kar amacıyla alınıp satılan 
mallara ticaret malları denir. 
Borçtan ve asli ihtiyaçlarından 
fazla 80.18 gr. Altın değerinde 
ticaret malına sahip olan kişinin, 
bu malın elde edilmesinin üze-
rinden bir yıl geçmesi halinde, 
kırkta bir oranında zekatını 
vermesi gerekir. Zekat, ileride 
elde edilmesi muhtemel kardan 

değil, mevcut sermayeden öden-
mesi gereken mali bir ibadettir. 
Bu itibarla, ticaret malının zekatı 
verilirken, karsız olarak zekatının 
verildiği tarihteki değeri esas 
alınır. Ticaret mallarının zekatı, 
malın değeri üzerinden hesap-
lanıp parayla verebileceği gibi, 
malın kendi cinsinden de verile-
bilir.

İlgili ayette zekat verilecek 
dördüncü grup, “müellefe-i ku-
lub” olarak nitelendirilmiştir. 
Müellefe-i kulub, kalpleri kazanıl-
mak, İslam’a ısındırılmak veya 
kötülüklerinden emin olunmak 
istenen yahut Müslümanlara fay-
dalı olacakları umulan kişilerdir. 
Bu tanıma göre müellefe-i kulub 
Müslümanlar ve gayri müslimler 
olmak üzere ikiye ayrılır.

1. Gayri müslim olanların 
kalplerinin kazanılması ile, 
kendilerinin veya onlara tabi olan 
fertlerin İslam’a girmeleri umulur, 
yahut onlardan veya yakınlarından 
gelebilecek kötülüklerden ko-
runulur. Müellefe-i kulubun bu 
çerçevede anlaşılış ve uygulanışı, 
günümüzde uluslararası arenada-
ki lobi faaliyetini de kısmen içine 
almaktadır.

2. Müslüman olanların 
kalplerinin İslam’a daha çok 
ısındırılmasında ise şu maksatlar 
güdülür:

a) İslam’a yeni girmiş olan-
lara İslâm’da sebat etmeleri için 
yardım edilir.

b) Çevresinde sözü geçen, İs-
lâm’ı tam benimsememiş kimsel-
ere zekât verilerek, müslümanlar-
la daha iyi kaynaşmaları, böylece 
İslam için ciddiyetle çalışmaları 
umulur.

c) Sınır bölgelerinde görev 
yapan Müslümanlara bu fondan 
yardım yapılarak toplumun genel 
asayiş ve güvenliğini teminde ak-
tif katkıları sağlanır.

d) Önemli mevkilerde olan 
kimselerin İslâm’ın ve Müsül-
manların genel yararına uygun 
davranması ve harcama yapması 
teşvik edilir. Hz. Peygamber gerek 
zekât ve gerekse fey ve ganimet 
gibi diğer devlet gelirlerinden, 
kalpleri kazanılmak ve İslâm’a 
ısındırılmak istenen kişilere pay-
lar vermiştir. Bunlardan bazıları-
na da bu fondan yararlanacak-
larını gösteren belgeler vermişti. 

Bu belge sahipleri Hz. Peygam-
ber’in vefatından sonra Hz. Ebu 
Bekir’e gelerek paylarını istediler; 
o da görüş almak üzere bu kişileri 
Hz. Ömer’e gönderdi. Hz.    Ömer 
onlara: “Hz. Peygamber, İslam’a 
ısındırmak için size zekâttan pay 
veriyordu. Bugün Allah dinini 
güçlendirmiştir. Müslüman kalır-
sanız kalırsınız, aksi halde sizinle 
harb ederiz” dedi. Kaynaklarda 
Hz. Ömer’in bu ictihadı üzerine 
artık Hulefa-yi Raşidin devrinde 
müellefe-i kulub faslından hiçbir 
kimseye pay ayrılmadığı, hatta 
bu konuda sahabe icma oluştuğu 
ileri sürülür.

Bu uygulamayı göz önünde 
bulunduran Hanefî ve Maliki 
fakihleri Hz. Peygamber’in ve-
fatından sonra müellefe-i ku-
lubun zekat gelirlerinden payının 
düştüğü görüşündedirler. İmam 
Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel’in 
de prensip olarak bu görüşü 
savundukları, ancak İmam 
Şafii’nin Müslümanlar savaş gibi 
felâketlerle karşılaştıklarında 
müellefe-i kulub fonuna yenid-
en işlerlik kazandırılabileceği 
kanaatinde olduğu nakledilir. 
Bir Kur’an hükmünün Hz. Peyg-
amber’in vefatından sonra nesh 
ve lağv edildiği düşünülemez. 
Konu, toplumun sosyal ve si-
yasal yapısıyla, Müslümanların 
böyle bir fon ayırmaya ihtiyaç 
duyup duymamasıyla alâkalıdır. 
Müslümanların yanında yer al-
malarında büyük fayda görülen 
bazı gayri müslim devletlere ve 
uluslararası etkin kuruluşlara ze-
kât dışı gelirlerden yardım yapıla-
bileceği gibi, İslâm’ı duyurmak 
ve yaymak amacıyla Müslüman-
lar tarafından yapılan her türlü 
tanıtım ve ikna faaliyetleri de 
bu fondan desteklenebilir. Aynı 
şekilde yeni Müslüman olanlara 
yardım edilerek onların ülkeler-
indeki Müslüman olmayanlara 
İslâm sevdirilir.

SAİD BİN ZEYD 
Said bin Zeyd (r.a.) kimdir? 

Hayattayken “Cennetle müjdele-
nen 10 sahabi”den biri olan Said 
bin Zeyd’in (r.a.) hayatı... Aşar-
eyi Mübeşşere’den, yani dünyada 
iken “Cennetle müjdelenen on sa-
habi”den biri. Künyesi Ebu Aver ve 
Ebu Sevir idi. Nesebi Saîd bin Zeyd 
bin Amr bin Nüfeyl bin Rezah bin 
Adiyy bin Kab bin Lüeyd idi.

Kab bin Lüey’de Peygamberim-
iz Muhammed (aleyhisselam) ile 
nesebi birleşir. Annesi Fatıma bin-
ti Bace İbni Halef el Huzariyyedir. 
Dedesi Amr, Hazret-i Ömer’in (r.a.) 
amcasıdır. Hazret-i Ömer’in (r.a.) 
hem eniştesi hem de kayınbirade-
ridir. Kızkardeşi Atike binti Amr, 
Hazret-i Ömer’in, onun kızkardeşi 
Fatıma (r.a.) da kendisinin hanımı 
idi. Said bin Zeyd (r.a.), Medine’ye 
yakın yeşilliği bol ve güzel bir yer 
olan Akikte yetmiş yaşlarında vefat 
etti. Cenazesini Sad bin Ebi Vakkas 
(r.a.) yıkayıp, techiz etti. Abdullah 
bin Ömer (r.a.) namazını kıldırdı. 
Medine’de Baki Kabristanlığına 
Ashabı Kiramın omuzları üstünde 
getirilip, Sad bin Vakkas (r.a.) ile 
Abdullah bin Ömer kabre indirerek 
defnedildi. Hazreti Said bin Zeyd 
(r.a.) İslam ile ilk şereflenenler-
dendir. Babası Zeyd bin Amr bin 
Nufeyl, Hz. Ömer’in (r.a) amcaza-
desidir. Hayatında hiçbir zaman 
putlara tapmayan Zeyd, onlar adı-
na kesilenleri de yememiş, daima 
Hanif dinini aramış, Tevhid yolunu 
tutmuş bir bahtiyardır. O cahiliye 
adetlerinden uzak kalarak yaşamış, 

çevresinde yüksek zekası, ahlak ve 
seciyesi ile tanınmıştır. O diri diri 
kumlara gömülmek üzere olan kı-
zları kurtarmak için çalışmış kızını 
öldürecek kişiye “- Onu öldürme. 
Onun bütün ihtiyaçlarını ben temin 
edeceğim, diyerek elinden almıştır. 
O çocuk büyüyüp yetiştiğinde de 
babasına ‘ işte kızın, istersen sana 
vereyim, istersen ihtiyaçlarını 
karşılamakta devam edeyim” der-
miş.

Abdullah ibni Ömer’in (r.a.) 
naklettiğine göre Zeyd, Resul-i 
Ekrem Efendimiz ile bi’setden evvel 
Mekke civarında Beldah vadisinde 
karşılaşmış o zaman henüz vahiy 
gelmemişti. Müşriklerin hazırlayıp 
getirdikleri yemeği sevgili Peygam-
berimiz yemeyince Zeyd bin Amr’da 
yememiş ve “Ben putlar adına kes-
ilenleri yemem.” diyerek basiretini 
göstermiştir.

Kureyş’in putlar adına hay-
van kesmelerine çok üzülen Zeyd 
onları devamlı ayıplardı. Bir gün 
Kabe’de kesilmek üzere putların 
önüne sürülen koyunlara bakarak 
“Ey Kureyş topluluğu Allah koyunu 
yarattı. Onun için gökten yağmur 
yağdırdı. Yerde ot bitirdi de ko-
yun onunla doydu. Ama siz onu 
başkasının adına kesiyorsunuz. 
Ben sizi cahil bir millet olarak 
görüyorum” dedi Bunun üzerine 
amcası Hz. Ömer’in (r.a.) babası 
Hattab “Kahrolası bu sözleri de-
vamlı söylüyorsun sabrediyoruz. 
Artık dinlemekten sabrımız tüken-
di” diyerek tokatladı. Sonra da ka-

vminin ayak takımını onun üzerine 
saldırttı. Zeyd, bu hadiselerden son-
ra Mekke’den uzaklaştı. Hira dağına 
kaçar, geceleri gizli gizli ancak 
Mekke’ye girerdi. Bir defasında gi-
zli olarak Varaka bin Nevfel, Abdul-
lah ibni Cahş, Osman ibnul-Haris 
ile ayrı ayrı görüşen Zeyd, onlara 
“Vallahi siz kavminizin hiç bir dine 
mensup olmadığını, İbrahim’in din-
inden çıkıp onu kabul etmediklerini 
biliyorsunuz. Eğer kurtuluşu istiyor-
sanız kendiniz için gireceğiniz bir 
din arayın.” diyerek onları Hanif 
dinine teşvik etti.

Bu dört kişi Hanif dinini öğren-
mek üzere o zamanda yaşayan Ya-
hudi, Hıristiyan alimlerine gittiler. 
İbrahim dini hakkında bilgiler al-
dılar. Varaka ibni Nevfel, Hıristiyan 
oldu. Abdullah İbni Cahş ve Osman 
ibnül Haris hiçbir şeye ilgi duy-
madılar. Zeyd ibn Amr, bu arayışını 
kendisi şöyle anlatır: “Yahudiliği ve 
Hıristiyanlığı inceledim. İkisinde de 
içimi rahatlatacak bir şey bulama-
dım. Orada burada İbrahim dinini 
aramaya başladım. Nihayet Şam’a 
gittim. Bir rahiple karşılaştım. Ona 
Hanifliği sordum. O da Yahudi ve 
Hristiyanlığa benzemeyen, yalnız 
Allah’a ibadet eden Hazreti İbra-
him’in dinidir.” diye cevap verdi. 
İşte ben bu dini istiyorum dedim. 
Rahip bana: “Evet. Ey Mekkeli! 
Senin İbrahim dinini aradığını an-
ladım. Sen öyle bir din istiyorsun ki, 
seni ona eriştirecek kimse bulamay-
acaksın. Fakat sen hemen memle-
ketine dön Allah senin kavminden 

İbrahim dinini yenileyecek son bir 
Peygamber gönderecektir. Gelmesi 
yaklaşmıştır. Durma git, belki de zu-
hur etmiştir.” dedi. Ben de oradan 
ayrıldım. Zeyd, son Peygamberi 
görme aşkıyla Mekke yolunu tut-
tu. Bu arada Allah, Peygamberi 
Muhammed’i (s.a.v.) hak diniyle 
göndermişti. Yolda bedevîlerin 
saldırısına uğrayan Zeyd bin Amr, 
Hak Peygambere ulaşamazdı. Son 
nefeslerinde iken oğlu Saîd için 
Cenabı Hakka “Ya Rabbi Oğlum 
Said’i ondan mahrum etme!” diye 
duada bulundu. Hz. Ömer (r.a.) 
ile oğlu Saîd (r.a.) Efendimiz den 
Zeyd bin Amr için istiğfar niyaz et-
tiler. Sevgili Peygamberimiz onun 
hakkında “Hay, hay. Zeyd kıyamet 
gününde başlı başına bir ümmet 
olarak ba’s olunur.” buyurdular.

Said bin Zeyd (r.a.) bu halis ni-
yetle yapılan baba duası hürmetine 
ilk İslam ile şereflenenlerden oldu. 
Hz. Ömer’in (r.a) kız kardeşi Fatıma 
(r.a.) ile evlenen Said (r.a.) bir-
likte Müslüman olarak Hz. Ömer’i 
(r.a.) da İslam’a girmesine vesile 
oldu. Abid, zahid ve Allah yolunda 
mücahit olan Saîd (r.a.) ilk hicret 
edenlerden olup melek sıfatlı bir 
zattır. Sevgili Peygamberimizden 
dört hadis-i şerif rivayet etmiştir. 
Bedir, hariç bütün muharebelerde 
bulunan Saîd bin Zeyd (r.a.) Med-
ineyi Münevvere’de yetmiş yaşını 
geçerek vefat etti. Cenabı Hak hem 
babasına, hem kendisine rahmet 
etsin. Bizleri de şefaatlerine nail 
etsin. Amin.

Menkıbe

İsmail Detseliİsmail Detseli

Günün Manisi
Onu bunu çekiştirmekten uzağız
Orucu terk edersek günah karız 
Rabbimizin farzına mutlak uyarız
Bir baksanıza oruç olmuş dokuz
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Otomobilin çarpmasıyla yaralanan at, hayvansever vatandaşın çabasıyla kurtarıldı

Aksaray'da, otomobilin çarpıp 
kaçtığı ve yol kenarında yaralı halde 
yatan at, duyarlı bir vatandaşın ça-
basıyla tedavi altına alındı. İncesu 
köyünde yaşayan çiftçi Halis Kat-
man, Aksaray-Konya Karayolu 5. 
kilometresinde sokak köpeklerinin 
yerde yatan ata saldırdığını gördü.

Aracını durdurup köpekleri at-
tan uzaklaştıran Katman, nefes al-
makta güçlük çeken ata su içirerek 
durumu Tarım ve Orman Müdür-
lüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine 
gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü 
veterinerleri, kalça kemiği kırılan 
atı, Aksaray Üniversitesi Veteriner 

Fakültesine götürerek tedavi altına 
aldı.

Katman, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, hayvanları çok sev-
diğini, köyünde çeşitli hayvanlar 
beslediğini belirtti. Yerde hareket-
siz yatan ata saldıran sokak köpek-
lerini kovaladığını anlatan Katman, 

"Atın yaşayıp yaşamadığını kontrol 
ettim. Yaşadığını görünce aracım-
dan su alarak ata içirdim. Durumu 
çok kötü görünüyordu. Sağ olsunlar 
veterinerler hemen olay yerine ge-
lerek yaralı hayvanı muayene edip, 
tedavi için götürdüler." dedi.
n AA

Karaman'da seyir halindeki 
LPG’li otomobilde çıkan yangın, 
başak bir sürücü tarafından yan-
gın söndürme tüpüyle söndürüldü. 
Yangın, Nefise Sultan Mahallesi 
Atatürk Caddesi üzerinde çıktı. Edi-
nilen bilgiye göre, isminin açıklan-
masını istemeyen sürücünün kul-
landığı 70 E 1639 plakalı Renault 
marka otomobil, seyir halindeyken 
biranda motor kısmından alev ala-
rak yanmaya başladı. 

Durumu fark eden sürücü, he-

men aracını yolun sağına durdur-
du. O sırada yoldan geçen ve aracın 
yandığını gören başka bir sürücü, 
durarak aracındaki yangın söndür-
me tüpüyle yanan aracı söndürdü. 
İhbar üzerine olay yerine gelen it-
faiye ekipleri de araçta soğutma 
çalışması yaptı. Elektrik aksamın-
dan kaynaklı çıkan yangında araç-
ta maddi hasar oluştu. Yanan araç 
daha sonra çağrılan çekici ile olay 
yerinden kaldırıldı.
n İHA

Alev alan LPG’li otomobili başka bir sürücü söndürdü

Müstakil ev yangında 
kullanılamaz hale geldi

Bıçaklı saldırıya 
uğrayan kişi yaralandı

Akşehir'de kaçak 
silah operasyonu

Kulu ilçesinde tek katlı müs-
takil bir ev çıkan yangın sonrası 
kullanılamaz hale geldi. Yangın, 
saat 15.00 sıralarında Fatih Sultan 
Mehmet Mahallesinde bulunan 
tek katlı müstakil evde çıktı. Edi-
nilen bilgiye göre, Necdet Timur'a 
ait tek katlı müstakil evde henüz 
bilinmeyen bir nedenle yangın çık-

tı. Çevredekilerin haber vermesi 
üzerine olay yerine itfaiye ve polis 
ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri 
çevre güvenliği alırken, yangın it-
faiyenin müdahalesinin ardından 
söndürüldü. Yangın sonrası ev kul-
lanılamaz hale geldi. Yangının çıkış 
nedeni araştırılıyor.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, bıçakla ya-
ralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 
Beyşehir Gölü kenarındaki bir ko-
koreççide çalışan B.E. (21), kimliği 
henüz belirlenemeyen kişi tarafın-

dan bıçaklı saldırıya uğradı. Baca-
ğından yaralanan B.E, ambulansla 
Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kal-
dırıldı. Polis, şüphelinin yakalan-
ması için çalışma başlattı. n AA

Akşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 
yaptıkları baskında 1 tabanca, av 
tüfeği, kurusıkı tabanca, mermi ve 
av fişeği ele geçirdi. Akşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, yaptıkları istihba-
ri çalışmalar kapsamında A.K. ile 
U.U'nün ruhsatsız kaçak silah ve 

mermi sattığını belirledi. Akşehir 
Cumhuriyet Başsavcılığından alı-
nan arama kararı ile şüphelilerin 
evlerinde yapılan aramalarda, ruh-
satsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 2 
av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve 
av fişeği, ele geçirildi. Şüpheliler, 
polis ekiplerince gözaltına alındı. 
n AA

Kontrolden çıktıktan sonra şarampole düşen otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra 
bir evin bahçe duvarından içeri girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, hıçkıra hıçkıra ağladı

Şarampole düşüp bahçe 
duvarından içeri girdi

Aksaray’da kontrolden çıkarak 
şarampole düşen otomobil, bir evin 
bahçe duvarından içeri girdi. Ka-
zayı eşiyle birlikte ufak sıyrıklarla 
atlatan kadın, ambulansta telefonla 
konuştuğu yakınına ağlayarak ya-
şadığı kazayı anlattı.

Kaza, Aksaray - Konya Kara-
yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray’dan Konya istika-

metine seyir halinde olan Selçuk 
K. (26) idaresindeki 34 BBA 28 
Plakalı Volkswagen marka otomo-
bil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu şarampole 
düştü. Aşırı hız nedeniyle durma-
yan otomobil yaklaşık 300 metre 
gittikten sonra müstakil bir evin 
bahçe duvarına çarparak bahçeden 
içeriye girdi. Lüks otomobilin hur-

daya döndüğü kazada sürücü ve 
yanında yolcu olarak bulunan eşi 
İpek K. (22) yaralandı. 

Kaza anında bahçede kimsenin 
olmaması büyük bir faciayı önler-
ken, kazayı gören diğer sürücüler 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve ambulans sevk edildi. Kısa 
sürede olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri yaralılara ilk mü-

dahaleyi olay yerinde yaptı. Am-
bulansa bindirilen yaralı kadın ka-
zanın şokuyla telefonla konuştuğu 
yakınına hıçkıra hıçkıra ağlayarak 
yaşadığı kazayı anlattı. Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 
yaralıların durumlarının iyi olduğu 
öğrenilirken kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Hırsızlık ve yağma suçlarından 
aranan 134 kişi yakalandı

Konya’da polisin düzenlediği 
çalışmalarda, hırsızlık ve yağma 
gibi çeşitli suçlardan aranan 134 
kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
yapılan çalışmalarda, 230 gram 
uyuşturucu madde, 450 gümrük 
kaçağı tıbbi ilaç ve 75 uyuşturucu 
hap ele geçirilirken, 3 ruhsatsız ta-
bancaya da el konuldu. Bu suçlarla 
ilgili 8 şahsa işlem yapılırken, hır-
sızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan 
aranan 134 kişi yakalandı. Asayiş 

Şube Müdürlüğü tarafından yapı-
lan Covid-19 denetimlerinde ise 
605 şahsa işlem yapılırken, 5 ruh-
satsız umuma açık iş yeri sorumlu-
su hakkında da adli işlem başlatıldı. 
İş yerleri faaliyetten men edilerek 
mühürlendi. Öte yandan, Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü ekip-
leri tarafından yapılan denetimler-
de de 551 sürücüye hız sınırı ihlali 
ve 149 sürücüye kırmızı ışık ihlalin-
den ceza kesildi. 230 sürücüye de 
cep telefonu ile konuşmaktan ceza 
kesilirken toplamda 930 sürücüye 
işlem yapıldı, 45 araç ise trafikten 
men edildi. n İHA

Kumar oynanan iş 
yerindeki 51 kişiye ceza

Konya’da eğlence merkezi ve 
kumar oynan iş yerlerine yapılan 
denetimde, ‘bulaşıcı hastalıklara 
ilişkin tedbirlere aykırı davranmak 
ve mühür bozma’ suçlarından 51 
kişiye cezai işlem uygulandı. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emni-
yet Müdürlüğü Asayiş Şube Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından mer-
kez Selçuklu ilçesinde bulunan 3 
iş yerinde denetim yapıldı. Tütün 
tüketimine izin verildiği tespit edi-

len iş yerlerinde gerekli tutanak 
tutularak cezai işlem uygulandı. İş 
yerlerinde bulunan 48 kişiye ve 2 
iş yeri sorumlusu K.Y ve İ.A hak-
kında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin 
tedbirlere aykırı davranmak’, 1 iş 
yeri sorumlusu L.T hakkında ise 
‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirle-
re aykırı davranmak ve mühür boz-
ma’ suçundan adli işlem başlatıldı. 
İş yerleri faaliyetten men edilerek, 
mühürlendi.n İHA



Yıkılan Konya Atatürk Stadının 
tribün altındaki en hareketli spor 
salonlarının başında güreş gelirdi 
ki burada birçok şampiyon yetiş-
mişti. Mustafa Şahin ve Haydar 
Şahin’in; (soyadlarına bakıp kardeş 
zannetmeyin; Mustafa Bozkırlı, 
Haydar Bulgaristan göçmeniy-
di) Belediyespor’u çalıştırdıkları 
dönemde sporcuları arasında bir 
Nevzat Dinçer vardı. Babası da 
güreş sevdalısıydı ve kimi zaman 
Antrenör edasıyla mindere daldığı 
olurdu. Nevzat Dinçer şimdi Bat-
man Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu Öğretim Üye-
si… Spor üzerine kitap çalışmaları 
da var. Dijital bir söyleşi yaptık, biz 
sorduk o söyledi:

Hangi tarihte nerede dünyaya 
geldiniz, ailenizle ilgili de bilgiler 
verir misiniz?

1976 yılında Konya’da dünya-
ya geldim. Aslen Bulgaristan göç-
meni olan dört çocuklu bir ailenin 
üçüncü çocuğuyum.  

İlk ve ortaöğrenimi hangi 
okullarda yaptınız?

İlkokul öğrenimimi Konya’nın 
Hürriyet İlköğretim Okulunda orta-
okul öğrenimimi Hâkimiyet Ortao-
kulunda, lise öğrenimimi ise Mer-
kez Meslek Lisesinde tamamladım.

Güreşe ne zaman ve hangi 
vesile ile başladınız?

Güreşe ilkokulu tamamladık-
tan sonra ailemin teşviki ile baş-
ladım. Dedem ve babam güreşçi 
olmamı çok istiyordu. Siz de bilirsi-
niz, babam güreş antrenmanlarını 
bile takip etmeye gelir, hatta bazen 
mindere de çıkardı. Bu anlamda 
ailemin desteğini asla göz ardı ede-
mem. Bana her konuda çok destek 
oldular. Annemin, babamın hakkını 
asla ödeyemem. 

Hangi kulüpler adına güreş-
tiniz? 

Konya’da Konya Büyükşehir 
Belediyespor kulübünde güreştim. 
Başka bir kulübe de transfer olma-
dım. Zaten genç yaşta da mindere 
veda ettim. 

Antrenörleriniz kimilerdi, ta-

kımda arkadaşlarınızı hatırlıyor 
musunuz?

Kulüp Antrenörlerim Musta-
fa Şahin, Haydar Şahin idi. Aynı 
zamanda Bölge Antrenörlüğünü 
de onlar yapıyordu. TEK Me-
ramspor’un Antrenörü Halil Ka-
raçor’un da spor hayatıma çok bü-
yük emek ve katkısı oldu. Hepsine 
bu vesile ile teşekkür ediyorum.

Elde ettiğiniz şampiyonluk-
lardan, önemli derecelerden 
bahseder misiniz?

Yıldızlar kategorisinde Türki-
ye’de yedincisi olmuştum.

Hangi stilde güreştiniz ve 
Milli Takıma seçildiniz mi?

Güreş hayatımı Greko-Romen 
dalında devam ettirdim. Milli ma-
yoyu sakatlıklardan dolayı maalesef 
hiç giyme şansı elde edemedim.

Güreşi ne zaman ve neden 
bıraktınız?

Güreşi Üniversite yıllarının 
son dönemlerinde bırakmak zo-
runda kaldım. Zira dizimdeki sa-
katlık müzmin hale gelmişti. Bir 
de önümde KPSS sınavı vardı. 
Devamında da akademik olarak 
çalışmalarım yoğunlaştı.

Yükseköğrenime ne zaman 
ve hangi okulda başladınız. Ho-
calarınızdan ve arkadaşlarınız-
dan unutmadıklarını var mı?

Üniversite hayatıma Şimdi 
Spor Bilimleri Fakültesi olan Konya 
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksek Okulunda 1996 
yılında başladım. Arkadaşlarımın 
birçoğuyla hala görüşüyorum. Ho-
calarımla da irtibatım devam edi-
yor. Özellikle Turgut Kaplan, Ahmet 
Sanioğlu, Mehmet Özdemir, Metin 
Şahin gibi hocalarımı unutmam 
mümkün değil.

Mezuniyet sonrasında hayat 
akışınız nasıl devam etti? 

Yurt dışında dil eğitimi ile ilgili 
bir girişimim oldu fakat o günün 
şartlarında başvurum kabul edil-
medi. Özel sektörde bir süre çalış-
tım ve bu arada yüksek lisans eği-
timime devam ettim. Hem çalıştım 
hem de master ve doktora eğitimi 

sürdürdüm.
Askerliği nerede ve ne zaman 

yaptınız? 
Askerliğimi Tunceli il Jandar-

ma Komutanlığına bağlı Çemiş-
kezek ilçesinde 285. kısa dönem 
olarak yaptım. 

Evliliğiniz ve çocuklarınıza 
dair neler söylemek istersiniz?

2009 yılında evlendim. Bugün 
itibariyle 10 yaşında ve 5 yaşında iki 
çocuğum var.

Akademik kariyeriniz nasıl 
başladı ve süreç nasıl ilerledi. 
Yüksek Lisanstan itibaren geliş-
meleri anlatır mısınız?

Akademik kariyerim üniversi-
tedeki hocalarımın beni yönlendir-
mesi ile başladı. Yüksek lisansımı 
Selçuk Üniversitesinde Spor Yöne-
ticiliği Anabilim Dalında yaptım. Bu 
süreçte babamın vefatı ve bazı so-
runlar yüzünden yüksek lisans eği-
timime bir süre ara vermek zorun-
da kalmıştım.  2010 yılında yüksek 
lisansı tamamladım ve aynı yıl Gazi 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulunda Beden Eğitimi ve 
Spor Ana Bilim Dalında doktora 
eğitimime başladım. 2014 yılında 
da doktora eğitimimi tamamladım.

Memuriyete hangi görevle ne 
zaman ve nerede başladınız?

2014 yılında Batman Üniver-
sitesinde Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulunda Müdür yardım-
cısı olarak göreve başladım. 2018 
yılına kadar da görevime devam 
ettim. Sonra Akademisyenlik döne-

mim başladı ve Müdür yardımcılığı 
görevini bıraktım. 2021’in şubat 
ayında ise Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu Müdürlüğü görevine 
atandım. Bir yandan öğrencilerime 
ders verirken diğer yandan da idari 
görevimi sürdürüyorum.

Yanılmıyorsam Spor Yöneti-
minde Desantralizasyon adlı bir 
kitabınız yayınlandı. Muhtevasını 
ve kitabın oluşum sürecini anlatır 
mısınız?

Bu kitap doktora tezimden 
üretilmiş bir kitaptır. Bundan başka 
birçok kitapta da bölüm yazılarım 
bulunmaktadır. Sporda sponsor-
luk, spor ve medya ilişkisi, engel-
liler ve spor hukuku gibi konuları 
yazdım.

Ülkemizde Sponsorluk mües-
sesesi doğru işletilebiliyor mu?

Maalesef Sponsorluk Türki-
ye’de gerçek anlamı ile uygulama-
ya geçmiş değil. Büyük şirketler 
spora verilen parayı boşa giden bir 
para olarak görüyor. Çünkü yasa-
nın, spora harcadıkları parayı vergi-
den düşebilmelerine hak tanıdığını 
tam olarak bilmiyorlar.

Medya-spor ilişkisinde du-
rum nasıl görünüyor?

Medya şu an spora çok iyi de-
ğer veriyor, diyebiliriz. Çünkü hafta 
sonları sadece futbol konuşuluyor. 
Ama spor futboldan ibaret değil ve 
ülkemizde pek çok spor branşında 
dünya çapında büyük başarılar elde 
ediliyor. Bu uluslararası başarıların 
güncel haberlerin arasında kaybol-

duğunu da söyleyebiliriz. Medya 
halkın ilgisinden dolayı futbolu çok 
ön plana çıkarıyor ama diğer bran-
şlardaki başarıları da gerektiği gibi 
etkileyici formda verebilse kamuo-
yu ilgisinin o branşlara da yoğunla-
şabileceğini düşünmek lâzım.

Engellilerin spora dâhil edil-
mesindeki gayretler yeterli dü-
zeyde mi?

Engelliler için spor anlamında 
çok büyük gelişmeler var. 2021 
Paralimpik Olimpiyatlarında da 
ülke olarak kotamız küçümsenme-
yecek kadar yüksek. Zaten sporcu-
larımız da bunun karşılığını verip 
büyük başarılara imza atıyor.

Yeni kitap çalışmanız var mı?
Evet. Şu anda çalışmalarımı 

spor psikolojisi ve engelliler üzerine 
yoğunlaştırdım. Bu konu üzerinde 
kitap çalışmalarımı sürdürüyorum. 
Fakat idari görevimden dolayı za-
man anlamında zorlanıyorum. 

Sizin aktif sporculuk yılları-
nızla günümüzü kıyasladığınızda 
nasıl bir tablo görüyorsunuz?

Bizim zamanımızda spor yap-
mak zordu diyebilirim. Malzemeye 
ulaşmak zordu, salon imkânları 
kısıtlıydı, gelecek kaygısı ağır ba-
sıyordu ve benzeri birçok sorun 
bulunmaktaydı. Fakat günümüzde 
devletimizin destekleri, spor ve 
sporcuya verilen önem, tesislerin 
uygun hale getirilmesi, sporcuya 
kulüplerin sahip çıkması, devletin 
ödüllendirmesi büyük kazanımlar-
dır. Günümüzün sporcuları bana 
göre çok şanslı. Üstelik ailelerde 
spor kültürü de her geçen gün 
artıyor. Buda spora ve sporcuya 
olumlu şekilde yansıyor, diye dü-
şünüyorum. 

Ata sporumuz güreşin ahvali 
günümüzde nasıldır?

Güreş branşı Türk sporunun 
her zaman lokomotifi olmuştur. 
Hem olimpiyatlarda hem de Dün-
ya ve Avrupa şampiyonalarında 
alınan başarılar ortadadır. Güreşin 
her geçen gün yükselişte olduğunu 
söyleyebilirim.

Benim henüz izleme şansı 

bulamadığım Curling sporunun 
Batman İl Temsilciliği görevini 
yürüttüğünüzü öğrendim. Curling 
ne tür bir spordur ve ülkemizdeki 
pozisyonu nedir?

Curling branşını izlemenizi 
tavsiye ederim. Buz üzerinde oyna-
nan çok zevkli, üstelik her yaştaki 
insanın yapabileceği stratejik bir 
spordur. Satranç gibi düşünecek 
olursak, karşı tarafın hamlesine 
göre siz hamle yapıyorsunuz. Bat-
man iklim olarak çok sıcak bir şehir 
ve burada sporcularımızın oynama 
şansı yok. Buna rağmen biz takım 
kurduk. Sporcularımızı maçlardan 
bir hafta önce yarışmanın yapılaca-
ğı yere götürüyoruz ve milli takım 
hocaları nezaretinde çalışmalarına 
devam ediyorlar. Hem üniversite 
hem de belediyenin takımı var. 
Üniversitemiz sporcuları Türki-
ye’de önemli dereceleri de elde etti. 
Ülkemizde şu an revaçta ve süper 
ligi de var.

Florr curling adı altında salon-
larda oynanan bir branşı da mev-
cut. Okul sporlarına da dâhil edildi. 
Hatta florr curling malzemeleri 
Konya’da üretiliyor. Bunun Konya 
içinde bir kazanç olarak düşünü-
yorum. 

Güneydoğu’nun petrol şehri 
Batman’dan Konya’yı nasıl gö-
rüyorsunuz. Konya’nın size göre 
eksiği ya da cazibesi nedir. En 
çok neyi özlediniz? 

Batman küçük olmakla bir-
likte güzel ve sevdiğim bir şehir. 
Fakat çok sıcak, bazen havası bu-
naltıcı olabiliyor. Bununla beraber, 
gelişiyor da. Seviyorum buraları. 
Konya’ya ise senede iki üç defa 
geliyorum ve her seferinde farklı bir 
şehir ile karşılaşıyorum. Konya’nın 
eksiği bence yok denecek kadar… 
Az ama cazibe açısından yeni yeni 
gelişiyor. Sevindirici yanı ise bu 
gelişim çok hızlı oluyor, diye dü-
şünüyorum. Konya’nın her şeyini 
özledim desem yalan olmaz. Çün-
kü ben Konyalıyım ve Konya’ya 
hizmet etmekten onur ve gurur 
duyarım.

Şimdiki sporcular çok şanlı
Günümüz sporcularının şanslı olduğuna değinen Konyalı eski güreşçi Doç. Dr. Nevzat Dinçer, “Bizim zamanımızda spor yapmak zordu di-
yebilirim. Malzemeye ulaşmak zordu, salon imkânları kısıtlıydı, gelecek kaygısı ağır basıyordu ve benzeri birçok sorun bulunmaktaydı” dedi

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN



1970’li 80’li yıllarda İmam Hatip 
camiası onu azmi, kararlılığı, zekâsı 
ve çalışkanlığından evvel bedensel 
engeliyle tanıdı. Henüz tekerlekli ara-
baya kavuşamadığı yıllarda okulun 
merdivenlerini elleri üzerinde inip çıktı. 
Zorluktan teneffüslerde sınıfta kaldı ve 
diğer öğrencilere ders çalıştırdı.

Hatip olduğu kadar da şairdi. 
Hem makale, hem şiir dallarında ödül-
ler kazandı. İlk şiirlerini kitaplaştırdı 
ama daha bir paketini bile dağıtama-
dan 12 Eylül darbesi oldu. Öğretmen-
ler kadar, matbaacı da korkmuştu. 
Arkadaşlarına dağıttığı yarım paket 
dışındaki bütün kitapları giyotinde 
doğranıp çöp oldu. 

Recep Öğütçü aslen Bozkırlı ve 
Çumra’da yaşıyor. Yazılsa destan ola-
cak hayatını ve kitaplarını konuştuk. 
Ve tabi, kayıp kitabı Çatlayan Dudak-
lar’ın müjdesini de verdik…

Nerede ve hangi tarihte dünya-
ya geldiniz? Anne, babanızdan ve 
ailenizden bahseder misiniz? 

1960 Yılının Şubat ayında, soğuk 
bir kış gününde Konya- Bozkır ilçe-
mizin Armutlu köyünde, (Büyükşehir 
yasasıyla mahalleye dönüşen 250 
hanelik bir dağ köyünde) üç kardeşin 
ortancası olarak dünyaya gelmişim. 
Annem ve babam akraba olup, köyde 
“imamlar” olarak bilinen, çok hoca ye-
tiştiren bir sülaleye mensup. Dedeleri-
min hepsi ilmiye mensubu, medrese 
tahsilli insanlar. Babam Mustafa Hoca 
yarım hafız olup, hocanın olmadığı 
zamanlarda cami de cemaate namaz 
kıldırırdı, yanık bir sesi vardı, insanlar 
salasını ve ezanını huşu ile dinlerlerdi. 
Annem Zeliha Hanım hoca kızıydı, 
dini bütün bir kadındı, benim hoca 
olmamı çok isterdi. Annem 54 yaşın-
da 1987 yılında bir ameliyat sonucu 
erken denecek bir yaşta vefat etti. Ba-
bam seksen beş yaşında 2007 yılında 
rahmetli oldu. Altı kardeşten üçü kü-
çükken öldüler, diğer üç erkek kardeş 
sağ kaldık. Ancak her üç kardeş, ilko-
kul yıllarına kadar çok belli olmayan, 
yedi yaşlarında sonra küçük küçük 
belirtiler gösteren, genetik olduğu an-

laşılan, akraba evliliğinden kaynaklan-
dığı söylenen müsküler myopati-(kas 
erimesi) hastalığına müptela olduk.  

Üç kardeşte de görülen bu has-
talığınızın bir çaresi veya tedavisi 
bulunmadı mı? Araştırdınız mı?  

Aile büyüklerimizde görülmeyen 
ve bilinmeyen bu hastalık, sadece 
biz üç kardeşte görüldü. Okul yılları 
boyunca beden eğitimi derslerine 
katılamadık. İsveç’te yaşayan bir 
akrabamız önder oldu, Avrupa’da 
misafir alarak tanıştığı ve Ankara’da 
Fizik doktoru olarak görev yapan Kon-
yalı Hami Koçaş isimli bir doktora bizi 
götürdü. Doktor hastalığın şimdilik 
net bir tedavisi olmadığını ancak art-
masını önleyici tedbirler ve tedaviler 
uygulayabileceğini, bizden ücret al-
mayacağını ve her yıl belli tarihlerde 
fizik tedavisi yapacağını söyledi. On 
beş yaşlarından itibaren dört yıl bo-
yunca yaz mevsiminde bir ay sürey-
le Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
hastanesinde fizik tedavisi gördük, 
ancak hastalığın seyrinde olumlu bir 
sonuç alamadık. Hastalığımız giderek 
arttı ve her üçümüz de 25-30 yaş ara-
sında yürüyemez hale geldik, engelli 
motorlarına ve tekerlekli sandalyelere 
bağımlı olduk. Ağabeyim Arif Öğütçü 
ve ben annemin -babamın sağlığında 
evlenmiştik, kardeşim Yunus ise an-
nemin vefatından sonra evlenebildi. 
Hanımlarımız da kısmi engelli olup 
ağabeyimin dört, benim beş, küçük 
kardeşimin iki çocuğu var. Çok şükür 
engelimiz çocuklarımızda görülmedi. 

Annem-babam çocuklarının bu 
rahatsızlığına, engelli halimize çok 
üzülüyorlar ve gözyaşlarını içlerine 
akıtıyorlardı. Çalışarak acılarını unut-
maya çalışıyorlardı. Hastanelerin ve 
doktorların kısıtlı olduğu o dönemler-
de bizleri duydukları doktorlara götür-
düler, hastalığımızın çaresi olmadığı 
öğrenince daha da yıkıldılar, hep bir-
likte engelli yaşamayı kabullendik.  

Çocukluk yıllarınızdan da bah-
seder misiniz?  

Üç kardeş olarak çocukluk yıl-
larımızda ilkokul dışında daha çok 

çobanlık yaptık. Kas erimesi hastalı-
ğından dolayı yürüyebiliyorduk ama 
koşamıyorduk, başka çocuklar gibi 
koşup oynayan, çok eğlenceli bir ha-
yatımız olmadı. Zar -zor kendi hayvan-
larımızı otlatabiliyorduk. Özellikle ben 
iki öküzümüzün ve sekiz- on kuzu ve 
oğlağımızın çobanlığını yapıyordum. 
Diğer tarım, çift sürme, bağ-bahçe 
işlerine çok yardım edemiyorduk, bü-
tün işler babamızın, annemizin, bir de 
yanımızda kalan anneannemizin üze-
rindeydi. Köyümüz dağ köyüydü, kır-
saldı, çapayla eker, sıpayla çekerdik. 
Traktörler yoktu, ekerken ve çekerken 
hayvan gücünden faydalanıyorduk, 
öküzlerimiz ve merkeplerimiz tek yar-
dımcımızdı. Arazilerimizin bir kısmı 
engebeli ve taşlı olduğu için bugün 
bile hala hayvan gücünden faydalanır 
bir kısım köylülerimiz.  Son yıllarda 
birkaç traktör ve onlarca çapa motoru 
alındı, eşek, at ve öküz kalmadı diyebi-
liriz. Bir de köyümüze yağan bir metre 
boyunda karları hatırlıyorum. Evimiz 
okula biraz uzaktı, karlı günlerde düşe 
kalka okula giderdim, engelli olmanın 

ilk zorluğunu okul yolunda yaşadım. 
Bugünkü grayderler yoktu, yollarımız 
kürenmezdi.  

Biraz da okul hayatınızı anlatır 
mısınız? İlkokuldan sonra niçin üç 
yıl ara verdiniz?  

Kardeşlerim ilkokuldan sonra 
okumak istemediler. Ben ise ilkokulu 
birincilikle bitirmiştim ve devamını 
okumak istiyordum. İleride ağır köy 
işlerini yapamayacaktım ve ekmeğimi 
okuyarak kazanmayı düşünüyordum. 
Amcam İsmail Öğütçü Konya’nın ta-
nınmış hocalarındandı ve ona özeni-
yordum. Ancak zayıf bünyeli ve engelli 
olduğum için babam gurbet şartlarına 
güvenemiyordu. Birkaç arkadaşım 
Hadim ve Bozkır ilçelerinde bulunan 
ortaokullara yazılmışlar ve okuyorlar-
dı. Yaz tatillerinde onları gördükçe içi-
me bir acı çöküyordu. Üç yıl boyunca 
hep babamdan ısrarla ortaokula yaz-
dırmasını ve okutmasını istiyordum. 
Bu arada zamanımı değerlendirmek 
için kendi isteğimle dedemin kar-
deşi seksen yaşlarında Hacı Kamil 
Öğütçü hocadan Kuran dersi almaya 
başladım. Kamil Hoca, altmış yıl kö-
yümüzün imamlığını yapmış, Hadim 
medresesinde okumuş, Arpça da bi-
len, adı gibi alim ve kamil bir hocaydı. 
Sesi o kadar gür ve yanıktı ki ağlayan 
çocuk susar dinlerdi, çevre köylerden 
duyulurdu. Üç yıl boyunca hem ço-
banlık yaptım hem de Kur’an okumayı 
geliştirdim. Diğer köy imamları Hasan 
Yıldız ve Osman Erdoğan hocalardan 
takviye dersler aldım. Hafız olmasam 
da birçok ezberim oldu, Kur’an’ı tec-
vidli olarak okuyordum.   

İmam hatip lisesine kaydolma 
fikri nasıl gelişti? Okuduğunuz yıl-
larda Konya’da nerede kaldınız? 

1971-1974 yılları arasında imam 
hatiplerin orta kısımları (ilk devreleri) 
kapatılmıştı ve 1974-75 öğretim yılın-
da Ecevit-Erbakan koalisyon hüküme-
ti, imam hatip okullarını liseye dönüş-

türmüş ve ota kısımlarını da açmıştı. 
Her zaman iyi bir hoca olan amcamı 
örnek alıyordum ve görmediğim rah-
metli Recep Hoca dedemin yolundan 
gitmek istiyordum.  Konya’da Hoca 
İsmail (İsmet) amcamın da yardım ve 
teşvikiyle babamı ikna ettim ve Konya 
İmam Hatip Lisesinin orta kısmına 
1974 yılında kaydımı yaptırdım. İlk 
yıl okula 500 metre uzaklıkta bulunan 
Hacıüveyiszade öğrenci yurdunda 
kaldım, ertesi yıl okulun içindeki para-
sız yatılıyı kazandım ve engelli olarak 
okuma imkanına kavuştum. Burada 
da kayıt için karşılaştığım ve gördü-
ğüm ilahi yardımı anlatmadan geçe-
meyeceğim. Şöyle ki:             

İkinci sınıf hazırlığı yapmak ve 
pansiyon bulmak için babamla be-
raber Konya’ya geldik ve önce yatılı 
sınavının sonucunu öğrenmek iste-
dik ve okula uğradık. Sınav sonucu 
adresime gönderilmiş ama bana 
ulaşmamıştı. İkincilikle kazandığımı 
öğrenince dünya benim oldu. Beni 
“heyet raporu” almak için hastaneye 
sevk ettiler. Ortopedi doktoru hareket-
lerimin kısıtlı oluşundan bir anormallik 
hissetti ve hastalığımı sordu. Ben de 
Ankara’da konulan teşhisi söyledim. 
Doktor “kas erimesi var” diye yazdı 
ve heyetin onayına gönderdi. Ertesi 
gün heyete raporumuzun sonucunu 
almak için varınca “sağlam- sağlıklı” 
diye mühür basıldığını gördük ve il-
gili memura nasıl olduğunu sorduk. 
Memur, “bugün heyet toplanmadı, 
doktorlarımızın mazereti çıktı ve ben 
herkesin kağıdını “sağam” diye mü-
hürledim” dedi. “Sağlam” mühürlü 
heyet raporunu alıp okula verdim ve 
yatılıya kabul edildim. Benden sonra 
bir ayak bileğinden kesik bir öğrenci 
geldi, o küçük engeli raporuna işlen-
diğinden dolayı okula kabul edilmedi. 
Benim raporuma da böyle bir not 
yazılsaydı, çürük denilseydi kaydım 
yapılmayacaktı. Rabbim doktorları 
mazerete çıkarmış, katip memura ra-
porumu sağlam yazdırmıştı. Ne kadar 
şükretsem azdı. 

Engelinize rağmen okul haya-
tını nasıl sürdürdünüz, yaşadığınız 
zorluklardan bahseder misiniz?  

Evet, bir yıl paralı, altı yıl parasız 
yatılı olarak okudum. Böyle bir imkan 
olmayaydı engelli olarak okumam 
mümkün değildi. Her yıl yürümem 
biraz daha zorlaştı, dört katlı oku-
lun merdivenlerini çıkmak sanki bir 
cehennem azabıydı. Merdivenlerin 
korkuluk demirleri dile gelse de 
söyleseydi. Sırtımda bezden 
dikilmiş kitap çantam, bir elim 
dizimde, bir elim korkuluk 
demirlerinde soluya soluya o 
dört katlı okulun merdivenleri-
ni nasıl inip çıktığımı 
bir ben bilirim. 

Çok zaman kayıp 
düştüğüm oldu, 
o yüzden karlı 
günlerde bahçeye 
dahi çıkmazdım. 
Sert tabanlı ve to-
puklu ayakkabılar 
giyemezdim, hep 
bez ve spor ayak-
kabılar giydim. 

Çarşıya çıkıp kendimi yorarsam 
kaslarımda laktik asit toplanır, günler-
ce ağrısını çekerdim. Arkadaşlarımın 
çok yardımını gördüm, aralarında 
saygın bir yerim vardı, onların dersle-
rine, ödevlerine de ben yardım eder-
dim. Ne yazık ki öğretmenlerimizden 
aynı şefkati göremedim. Yatakhane 
okulun son katında, akşam müteala 
sınıfları aşağı katlarda idi. 

Son sınıflara gelince benim için 
inip çıkmak çok zor olmaya başla-
mıştı. Müdür Beye durumu anlattım 
ve son yılımı okulun revirinde kalmak 
istediğimi söyledim. Sağ olsun okul 
müdürü izin verdi ancak yatılıdan 
sorumlu müdür muavinimiz beni re-
virde görünce çılgına döndü ve beni 
azarlayarak çıkardı. 

Tabii ki çok üzüldüm. Bir de 
okulda verilen sert tabanlı ayakkabı-
ları giyemediğim için babamın ayak 
numarasını vererek büyük ayakkabı 
almıştım. Bunu fark eden müdür 
muavini de, “devletin verdiği ayakka-
bıyı nasıl babana verirsin” diye birkaç 
değnek vurmuştu.  Hasılı çileli, zorlu, 
üzüntülerle dolu bir okul hayatım 
oldu. Pes etmedim, başarılı bir öğ-
renci olarak okul üçüncüsü olarak 
1981 yılında mezun oldum, aynı yıl 
Ege Üniversitesi İşletme Fakültesini 
kazandım. 

Giderek artan engelimden dolayı 
imam olamayacağımı anladım, ser-
best mali müşavir veya muhasebeci 
olarak çalışmak istiyordum. Ağır de-
recede engelimden dolayı devlet me-
muru olma ümidim de yoktu. Parasız 
yatlı okuyanlar devlete borcu vardı, 
okul biter bitmez atanmak zorunday-
dı. Ankara’da yapılan seçme sınavı 
neticesinde Çumra Merkez Kur’an 
Kursu öğreticisi olarak atandım. Mes-
leğimi bulmuş ve sevmiştim. Kur’an 
öğretmek, öğrenci yetiştirmek dün-
yanın en faziletli mesleğiydi, benim de 
ruhumda bu ideal her zaman vardı.

‘Zor bir okul hayatım oldu’
Engelli şair yazar ve din görevlisi Recep Öğütçü, hayat hikayesini anlattı. Rahatsızlığından dolayı zorlu bir okul hayatı olduğunu belirten 

Öğütçü, henüz tekerlekli arabaya kavuşamadığı yıllarda okulun merdivenlerini elleri üzerinde inip çıktı, hayattan vazgeçmedi 
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Sultan Veled 
ve ilk eşi Fâtıma 
Hâtun’dan 8 
Zilkāde 670 h./6 
Haziran 1272 m. 
târihinde Sultan 
Veled’in üçüncü 
çocuğu olarak 
dünyâya gel-
miştir.228 Tam 

adı, “Muhammed Ferîdun Celaled-
dîn Emir Ârif”dir, Mevlânâ’nın isteği 
üzerine “Emir Ârif” olarak isimlendi-
rilmiştir.229 Zamanla, “Emir” ünvânı 
yerini “Ulu”ya terk etmiş ve “Ulu Ârif 
Çelebi” ünvânı adının yerini almıştır.

Hüsâmeddin Çelebi 11 yıl süren 
görevi sırasında vefat etmiş (1284) 
ve Sultan Veled’in makama geçme-
si bir zaruret olmuştu. Çünkü o, yol 
büyüğü olarak gördüğü ve babasının 
sağlığında lütuflarına mazhar olan 
Hüsâmeddin Çelebi varken posta 
oturmayı bir saygısızlık olarak nite-
lendiriyordu.

Sultan Veled 58 yaşında maka-
ma geçtiğinde; Şems’in, Hz. Mev-
lânâ’nın, kayınpederi Kuyumcu Selâ-
haddin’in, Hüsâmeddin Çelebi’nin ve 
Baktemüroğlu Şeyh Kerimüddin’in 
mânevî terbiyesi ve ilimleriyle teçhiz 
edilmiş ve yol’u bizzat hakke’l-yakîn 
olarak öğrenmiş bir kişiydi. Onun 
makamda bulunduğu 28 yıl zarfında 
mürit ve dostlar artmış, sarayla olan 
ilişkiler kuvvetlenmiş; daha da önem-
lisi semâ, mûsıkî ve Mesnevîhânlık 
usulleri belli bir düzene sokularak ku-
rumsallaşmanın temelleri atılmıştır. 
İleriki yıllarda bu temel üzerine bina 
edilen Mevlevîlik âdâb ve erkânı da 
günümüze kadar büyük bir değişikli-
ğe uğramadan devam ede gelecektir.

Mevlevîlik Sultan Veled döne-
minde (1284-1312) bir taraftan belli 
usullere oturtulurken, diğer taraftan 
da onun halife olarak gönderdiği elçi-
ler sayesinde başta Kırşehir, Amasya 
ve Erzincan olmak üzere Anadolu 
topraklarında yayılmaya başlamıştı. 
Bu elçiler gittikleri yerlerde büyük bir 
sempati ile karşılanıyor, kurulan Mev-
levî zâviyelerinde de Hz. Mevlânâ’nın 
fikirleri, semâ ve mûsıkî sayesinde 
gönüller fethediliyordu. Yine babası-
nın Mesnevî’sini örnek alarak yazdı-
ğı İbtidânâme’si ve Hz. Mevlânâ’ya 
40 yıl müritlik yapmış Sipehsâlâr’ın 
Risâlesi ile de Mevlevîlik tarihinin ilk 
kaynakları bu dönemde yazılmış olu-
yordu.

“Sultan Veled hazretleri bütün 
mutad ilimlerinde sonsuz bir deniz; 
ilâhî bilgi ve kutsal hakikatlerde eşi 
benzeri olmayan bir padişah idi.” (Si-
pehsâlâr, s. 145)

Sultan Veled Hakk’a yürüdüğün-
de (1312) artık, Mevlevîlik Yolu’nun 
esasları büyük ölçüde belirlenmiş ve 
bu kurallar çerçevesinde akın akın 
gelen gönül dostlarına İslâm’ın gü-
zellikleri bir başka üslupla sunulmaya 
başlanmıştı. Sultan Veled’den sonra 
meşihatta bulunan oğlu Ulu Ârif Çe-
lebi (D. 1272) daha babasının zama-
nında kendini yetiştirip bu yol’da iler-
lemiş; Anadolu ve İran tarafına yaptığı 
seyahatlerle Mevlevîliği yaymak için 
çaba sarfetmekteydi. Karaman, 
Beyşehir, Aksaray, Akşehir, Afyon, 

Amasya, Niğde, Sivas, Tokat, 
Birgi, Denizli, Alan-

ya, Bayburt, Erzurum ve devamında 
Tebriz’de kurulan Mevlevîhâneler 
onun bu ziyaretleri sırasında attığı 
temeller sayesinde kurulmuştu. Bu 
seyahatlerin birçoğuna katılan Eflâkî 
Dede de Bahâeddin Veled, Şems-i 
Tebrizi, Hüsâmeddin Çelebi, Kuyum-
cu Selâhaddin, Hz. Mevlânâ ve çağına 
kadar olan çocuklarının menkıbelerini 
toplayarak yazdığı Menâkıbü’l-ârifîn 
adlı eseriyle Mevlevîlik tarihini yazma-
yı gelenek haline getirecektir.

“Bugünden sonra bizim Ârif’imiz 
tam bir şeyhtir ve başbuğluğa lâyıktır 
ve beşikten mezara kadar olgunlaşa-
caktır.” (Hz. Mevlânâ’nın, torunu Ulu 
Ârif Çelebi doğduğunda söylediği 
söz. Eflâkî, II, 230)

Ulu Ârif Çelebi’den sonra (ölm. 
1320) kardeşleri Şemseddin Âbid 
(ölm. 1338) ve Hüsâmeddin Vâcid 
(ölm. 1342) Çelebiler makama geç-
miş ve cedlerinden öğrendikleri gele-
nek üzere Mevlevîliği yaymak istese-
ler de Anadolu’daki siyasi karışıklıklar 
nedeniyle bunda muvaffak olama-
mışlar, ellerindeki imkânlarla tarikatın 
ayakta kalmasını sağlamışlardır.

“Âbid Çelebi keremi bol ve âdil 
biriydi. Allah’tan başka her şeyi daima 
çoluk çocuğuna ve müritlere verirdi.” 
(Eflâkî, II, 367)

“Şemseddin (Âbid) Çelebi’nin 
kardeşleri Zâhid ve Vâcid Çelebiler 
kutupların ciğerleri, akıl sahiplerinin 
gözleridirler. Atalarının âdetlerini 
devam ettirmede ve doğruluk ve hi-
dayet yolunu herkese apaçık bir hale 
getirmede insanların onlara olan gü-
veni sonsuzdur.” (Sipehsâlâr, s. 149)

Ulu Ârif Çelebi’nin oğlu Emir 
Âlim Çelebi I ise gelenek üzere iki 
amcasından sonra makama geçmesi 
gerekirken gittiği İran ve Türkistan se-
yahatinden geri dönmemiş ve âkıbeti 
hakkında da bir mâlumat elde edile-
memiştir. Bazı kaynaklar ise onun 
Türkistan bölgesinde Mevlevîliği 
yayıp 1350 yılında da oralarda vefat 
ettiğini kaydederler.

Emir Âlim Çelebi I’in vefat ettiğine 
dair haber Konya’ya ulaşınca maka-
ma geçme hakkı küçük kardeşi Emir 
Âdil Çelebi’ye verilmiş ve bu zât da 18 
yıl meşihatta bulunarak tarikatı idare 
etmiştir. Konya’nın Karamanoğulları 
elinde bulunduğu bir dönemde post-
ta bulunan Emir Âdil Çelebi bu hü-
kümdarlığın liderlerini ve ileri gelenle-
rini de aydınlatmış ve hatta bazıları da 
müridi olmuştur.

Emir Âdil Çelebi (ölm. 1368)’den 
sonra makamda 27 yıl meşihatta bu-
lunacak olan Şemseddin Âbid Çelebi 
oğlu Emir Âlim Çelebi II vardır. Âlim 
Çelebi II de Karaman’da medfun bu-
lunan Hz. Mevlânâ’nın annesi Gevher 
Hatun ve ağabeyi Muhammed Alâed-
din’in türbelerini onartmış ve bitişiğine 
bir cami ve Mevlevîhâne tesis ederek 
buralara vakıflar bağlanmasını sağla-
mıştır.

“1201 tarihlerinde Karaman’a 
ulaşan Hz. Mevlânâ, babası ve diğer 
aile fertleri 7 yıl kadar burada kalmışlar 
ve Sultan Alâeddin Keykubad’ın ısrarlı 
davetleri üzerine Konya’ya gelmişler-
dir. Hz. Mevlânâ, eşi Gevher Hatunla 
Karaman’da evlenmiş; Sultan Veled 
ve Alâeddin Çelebi burada dünyaya 
gelmişlerdir. Bu yüzden Karaman’ın 
Mevlevîler nezdinde özel bir yeri var-
dır.”

Ulu Arif Çelebi, Sultan Veled’in 
büyük oğludur. Annesi Selâhaddin 
Zerkûbî’nin kızı Fatma Hatun’dur. 670 
Hicrî ve 1272 Milâdî yılı Zilkade ayının 
8. Salı günü dünyaya geldi.

Ulu Arif Çelebi’ye kadar Sultan 
Veled’in pek çok çocuğu olmuşsa da 
hepsi de küçük yaşlarda vefat etmişti. 
Bu sebeple Ulu Arif Çelebi’nin doğu-
mu başta Hazreti Mevlâna olmak üze-
re, ailede büyük sevince vesile oldu.

Arif Çelebi’ye intisap eden Efâkî, 
eserinin sekizinci bölümünü ona tah-
sis eder ve başında da:

“Ariferin Sultanı, bilenlerin bur-
hanı, keşif erbabının örneği, abdal 
ve evtâdın kutbu, hâl padişahlarının 
padişahı, vuslat sahiplerinin hülâsası, 
Hakk’ın ve dinin celâli” gibi sözlerle 
ulular. Ve pek çok kerametinden bah-
seder.

Arifer’in Menkıbeleri’nde anlatıldı-
ğına göre:

“Bir gün Mevlâna Hazretleri Sul-
tan

Veled’e:
‘- Bahâeddin! Ben bu çocukta 

yedi velinin nurunu görüyorum. Yüce 
Allah, nurları onun canına yoldaş et-
miştir!’ demesi üzerine, Sultan Veled 
sorar:

‘-Bu nurlar içinde sizinki de var 
mı?’ Mevlâna cevap verir:

‘- Evet, bizimki de, yani Bahâ Ve-
led, Seyyîd Burhaneddin, Şems-i Teb-
rizî, Şeyh Selâhaddin, Hüsâmeddin’in, 
benim ve Veled’in nurlarını nefsinde 
toplamıştır. Akılların ruhlarının sevgi-
lisidir. Şimdi onun adı, Feridun olsun. 
Bu, onun anne babasının adıdır. Fakat 
siz ona Emir Arif diye hitap ediniz. 
Çünkü Bahâ Veled beni Hüdavendigâr 
diye çağırıyor, adımı hiç söylemiyor-
du, işte benim bu manevi hediyem 
ona lakap olsun. Yani adını Celâleddin 
Arif diye yazsınlar.”

Baha Veled, Ulu Arif Çelebi’yi 
çok sever ve küçük yaşlardan beri 
ona saygılı davranırmş. Arif Çele-
bi’nin Kur’ân-ı Kerim Hocası Malatyalı 
Mevlâna Selâhaddin şöyle anlatır: 
“Celâleddin Arif Hazretleri altı yaşında 
idi. önümde Kur’an okuyordu. O ne 
zaman medreseden içeri girse, Veled 
Hazretleri ona hürmet eder, ayağa kal-
kar, ona yer verirdi.

Bir gün küstahlığım yüzünden 
ona:

“- Arif, nihayet sizin çocuğu-
nuz-dur. Bir çocuğa bu kadar izâzda 
bulunmak lazım değildir. Ulular bunu 
yapmamışlar, hatta bunu ayıp say-
mışlardır” dedim.

Bunun üzerine Sultan Veled:
“- Hayır hayır, böyle söyleme ve 

aksini düşünme, halkın ayıplamasını 
da bırak. Allah’a yemin ederim ki, Arif 
medresenin kapısından içeri girdiği 
anda, babam hazretlerinin içeri girdiği-
ni zannediyorum. Onun salınışı, nazlı 
nazlı yürüyüşü, ölçülü, biçili hareketle-
ri tıpkı babamınkidir.”

Sultan Veled, oğlu Ulu Ârif Çele-
bi’yi büluğ çağına gelince Tebrizli Emir 
Kayzer’in kızı Devlet Hatun’la evlendir-
di. Bu evlilikten Bahaeddin Emir Âlim, 
Muzafereddin Emir Âdil adında iki 
oğlu ve Melike adında bir kızı dünyaya 
geldi. 

Ulu Arif Çelebi Mevlâna’nın bütün 
eserlerini ezberden okuyacak kadar 
güçlü bir hafızaya sahipti. Ulu Arif Çe-
lebi’nin emriyle Ahmet Efâkî, meşhur 
Menâkıbü’l-Arifin isimli eseri yazdı ve 
böylece kaynak olabilecek büyük bir 
eser meydana getirilmiş oldu. Arif 
Çelebi, yanında Ahmet Efâkî de oldu-
ğu halde, başta Tebriz ve Azerbaycan 
olmak üzere, Anadolu’nun pek çok 
yerini defaatle gezdi, oralarda irşatlar-
da bulundu.

1312’de babası Sultan Veled’in 
vefatı üzerine, Mevlevîlik postuna 
oturdu. Bu sıralarda kırk yaşları civa-
rında idi. Sekiz yıl gibi kısa postnişinliği 
döneminde Mevlevîliğin kurulması ve 
gelişmesinde, babası gibi Arif Çele-
bi’nin de büyük emeği geçti. Mevle-
viliği sağlam temeller üzerine oturttu. 
Dergâh’ın vakıf gelirlerini artırdı. Sema 
ve zikir usullerini kurallaş-tırdı. Sipehs-
lar onun için, “Himmeti âlî, keremi he-
sapsızdır” ifadelerini kullanır. (Sipeh-
salar, 1331, s. 206)

Ulu Arif Çelebi, 5 Kasım 1320 Salı 
günü, 48 yaşlarında iken vefat etti. Ce-
nazesi Mevlâna’nın ayakucuna doğru 
soldaki yere gömüldü. Bazı eserlerde 
doğum tarihi 1271, vefat tarihi ise 
1319 olarak gösterilmiştir. Ulu Arif 
Çelebi’nin, bir de Divânı vardır.

‘Ulu Arif Çelebi bir gölcük-
Mevlana Celaleddin-i Rûmî bir okyanustu, Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled bir denizdi, torunu Ulu Ârif Çelebi ise bir gölcüktü. Mevlana, torunu Ulu Arif 

Çelebi için “Bugünden sonra bizim Ârif’imiz tam bir şeyhtir ve başbuğluğa lâyıktır ve beşikten mezara kadar olgunlaşacaktır.” cümlesini kurdu.

haber@konyayenigun.com
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Sigara, alkollü içki ve diğer 
uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile 
mücadele eden ve bütün zararlı 
alışkanlıklardan halkın ve bilhassa 
gençlerin korunması için yaptığı 
çalışmalarla kamuya hizmet veren 
bu sebeple de “Kamuya Yararlı Ce-
miyetler” arasında yer alan Yeşilay 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. 
Mevlüt Büyükhelvacıgil ile Yeşilay 
ve Yeşilay Konya Şubesi’nin çalış-
malarını konuştuk. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir 
miyiz? 

Konya’da doğan Mevlüt Büyük-
helvacıgil, Selçuk Üniversitesi ve 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İş-
letme Bölümlerinde lisans eğitimini 
tamamladı. Yüksek lisans çalışma-
larını ABD Preston Üniversitesinde 
“Fonksiyonel Yağlar”, doktora tezini 
de yine aynı üniversitede “Aile Şir-
ketlerinde Kurumsallaşma ve Ana-
yasa Uygulamaları” konularında 
gerçekleştirdi. 1989’da başlayan 
çalışmaları sonucunda 1991’de 
Konya’da bir ilk olarak Zade Bitkisel 
Yağ Rafinasyon Tesisleri’ni kurdu. 
2003’te, PLC otomasyon sistemleri 
ile insan hatasından bağımsız yük-
sek teknolojili II. Yağ Rafinasyon ve 
Entegre Tesisleri’ni hizmete geçirdi. 
Zade tesisleri, Dr. Mevlüt Büyük-
helvacıgil’in liderliğinde, ileri tekno-
lojisi, aldığı kalite ve sistem sertifi-
kaları, gerçekleştirilen ürün Ar-Ge 
çalışmaları ile alanında dünyanın 
sayılı tesisleri arasına girdi.2000’ler-
den itibaren bitkilerle ilgilenmeye 
başlayan Dr. Mevlüt Büyükhelvacı-
gil, 2007’de Zade Naturel ve Zade 
Organik ürünlerini tüketiciler ile 
buluşturdu. Öncüsü olduğu Zade® 
& Zade Vital® İbn-i Sina Ar-Ge 
Merkezi, Türkiye’nin sayılı Ar-Ge 
merkezleri arasında belgelendirile-
rek, doğal sağlık ürünleri alanındaki 
ilk Ar-Ge merkezi oldu. Büyükhelva-
cıgil, Zade Vital İlaç Üretim Tesisleri 
ile GMP standartlarında Avrupa’nın 
en büyük yumuşak kapsül üretim 
tesislerinin ülkemize kazandırılma-
sını sağladı. Dr. Büyükhelvacıgil, 
Zade Vital başarısı ile 2014’te Avru-
pa İş Ödülleri’ne davet edildi. 34 ül-
keden 1500 kurum arasından ilk 10 
girişimci arasında yer alarak “Yük-
sek Onur” derecesi ile ödüllendirildi. 
Yine 2014’te, tıp dünyası bilimine 
ve Türk tıbbına yaptığı hizmetler ile 
doktorlar tarafından, “Türk Dünyası 
İbn-i Sina Liyakat Nişanı”na layık 
görüldü.Yedi yıllık sürede, 7000 
farklı kaynak tarayarak hazırladığı 
“aile şirketleri” ve “aile anayasası” 
konulu çalışmaları birçok firmaya 
referans oldu.  Helvacızade Aile Ana-
yasası’nın da önemli bir bölümünün 
paylaşıldığı “Aileden Kuruma Aile 
Anayasası” ve “Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” 
kitapları ile Türkiye’de pek çok aile 
şirketine somut bir rehber sundu. 
Kitabının İngilizce versiyonu dünya 
çapında tüm üniversitelere önemli 
bir kaynak sağladı. TOBB Kimya 
Sektör Meclisi Üyeliği ve Ar-Ge 
İnovasyon Kurulu başkanlığı, Tarım 
Bakanlığı Yağlı Tohumlar Destekle-
me Kurulu, Bitkisel Yağ Sanayicileri 
Derneği (BYSD) yönetim kurulu, 
Konya Sanayi Odası yönetim kurulu 
ve meclis üyeliği, KALDER Kalite 
Vakfı,  Malaysian Palm Oil Board 
(MPOB), American Soybean Asso-
ciation (ASA), Trafik Kazaları Koru-

ma Derneği kuruculuğu, Mezarlıklar 
Vakfı kurucu üyeliği, Selçuklu ve 
Meram Anadolu Lisesi’nde Dernek 
Başkanlığı, Musiki Eseri Sahipleri 
Grubu Meslek Birliği üyeliği gibi 
pek çok sivil toplum kuruluşu ve 
eğitim kurumunun yönetiminde 
çeşitli görevlerde bulunan Dr. Bü-
yükhelvacıgil halen Yeşilay Cemiyeti 
Konya Başkanı ve 7 ilden sorumlu 
koordinatörüdür. Aynı zamanda 
çeşitli dergi ve gazetelerde ekonomi 
yazarlığı da yapan Mevlüt Büyük-
helvacıgil, 1997 yılından itibaren 
Türkiye’nin en büyük 500/1000 ku-
rumu arasında yer alan Helvacızade 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan 
yardımcısı ve Zade Global Inc.’nin 
CEO’sudur.Dr. Mevlüt Büyükhel-
vacıgil 2017’den bu yana Helvacı-
zade Şirketler Grubu’nun ABD’deki 
şirketi Zade Global Inc.’in global 
operasyon çalışmalarına liderlik et-
mektedir. Büyükhelvacıgil, inovatif 
yeni ürün serileri geliştirmeye ve 
yoğun talep gören aile şirketlerinde 
kurumsallaşma konulu konferans-
larına da devam etmektedir. 

Yeşilay hakkında bilgi verir 
misiniz?

1920 yılında kurulan Yeşilay, bir 
asırdan uzun süredir bağımlılıklarla 
mücadele ediyor. Türkiye genelinde 
120 şube ve dünya genelinde de 
81 ülkede Yeşilay bulunuyor. Tür-
kiye’nin en köklü sivil toplum kuru-
luşlarından biri olarak; alkol, sigara, 
uyuşturucu madde, kumar ve tek-
noloji bağımlılıkları ile ilgili bilimsel 
ve kanıta dayalı yöntemler kullana-
rak araştırma, geliştirme faaliyetleri 
yürütüyoruz. Önleme çalışmaları 
kapsamında, sağlıklı yaşamı teşvik 
eden pek çok proje hayata geçiriyo-

ruz. Sanattan spora farklı alanlarda 
yürüttüğümüz çalışmalarla, 7’den 
70’e herkesin bağımlılıklardan uzak, 
sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı-
da bulunuyoruz. 

Yeşilay’ın kuruluş amacı ne-
dir ve hangi alanlarda çalışmalar 
gerçekleştirmektedir?

Yeşilay, alkol bağımlılığıyla 
mücadele hedefiyle kuruldu ve son-
rasında mücadele alanlarına yeni 
bağımlılık türlerini ekleyerek çalış-
malarını sürdürdü. Yeşilay olarak, 
bir asrı aşkın süredir bağımlılıkla 
mücadelede canla başla, büyük bir 
sorumluluk ve titizlikle mücadele 
ediyoruz. Bu mücadelemizde önle-
yici çalışmalara önem veriyor; Sa-
nattan spora farklı alanlarda sağlıklı 
yaşamı teşvik eden pek çok proje 
hayata geçiriyoruz. 2014 yılında fa-
aliyete geçirilen Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı (TBM) 
ile bağımlı olmayan bireylerin ba-
ğımlılık sürecine girme riskini en 
aza indirmek için eğitimler veriyo-
ruz. Çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili 
başta çocuklar ve gençler olmak 
üzere toplumun genelinde farkın-
dalığın artırılmasını ve bu hedef 
kitlenin sağlıklı yaşam prensiplerine 
yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılı-
ğın önüne geçilmesini amaçlıyoruz. 
2017 yılından beri ise okullarda 
görev yapan rehber öğretmenlerin 
eğitilmesine yönelik Okulda Bağım-
lılığa Müdahale Programı’nı (OBM) 
yürütüyor; okullarda bağımlılıkların 
oluşmadan önlenmesini hedefliyo-
ruz.2011 yılından bu yana T.C. Millî 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte “Sağ-
lıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek 
Yarışması”nı düzenliyoruz. “Ba-
ğımlılık” konulu yarışmaya ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencileri edebi 
ve görsel eserler kategorilerinde 
katılıyor. Bu yarışma ile çocukların 
ve gençlerin zararlı alışkanlıklara 
karşı bilinçli bir şekilde yetişmeleri-
ni; sigara, alkol, uyuşturucu madde 
ve internet bağımlılığının olumsuz 
ve yıkıcı etkilerini kavramalarını ve 
Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgi 
sahibi olmalarını hedefliyoruz. Bu 
yıl 5’inci kez düzenlediğimiz Ulus-
lararası Yeşilay Karikatür Yarışması 
ile kamuoyunun ve özellikle gençle-
rin bağımlılıklara karşı dikkatini mi-

zahın gücüyle çekmeyi hedeflerken, 
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması 
ile de gençleri bağımlılığın yıkıcı 
etkilerini sinemanın diliyle anlat-
maları için teşvik ediyoruz. Önleyici 
çalışmalara ek olarak, 2013 yılından 
bu yana rehabilitasyon hizmeti de 
veriyoruz. 81 ilimizde ve KKTC’de 
olmak üzere toplam 101 Yeşilay 
Danışmanlık Merkezlerimiz (YE-
DAM) ile bağımlılara ve yakınlarına 
ücretsiz psikolojik danışmanlık ve 
rehabilitasyon desteği sağlıyoruz.

Yeşilay’ın misyonu ve vizyonu 
hakkında bilgi verir misiniz?

Yeşilay olarak bağımlılıkla mü-
cadelede ulusal ve uluslararası dü-
zeyde öncü rol oynama vizyonuyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İn-
san onurunu ve saygınlığını temel 
alan, toplumu ve gençliği ayrım 
gözetmeden zararlı alışkanlıklardan 
korumak için çalışan, milli ve ahlaki 
değerleri gözeterek ve bilimsel me-
totlar kullanarak tütün, alkol, uyuş-
turucu madde, teknoloji, kumar vb. 
bağımlılıklarla mücadele eden; önle-
yici ve rehabilite edici halk sağlığı ve 
savunuculuk çalışmaları yürüten bir 
sivil toplum kuruluşu olma misyo-
nunu üstleniyoruz. 

Yeşilay olarak teknoloji ba-
ğımlılığına yönelik ne tür çalışma-
lar gerçekleştiriyoruz?

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi 
hedefimiz doğrultusunda pek çok 
önleme faaliyeti yürütüyoruz. Tür-
kiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı (TBM) kapsamında okul-
larda teknoloji bağımlılığına ilişkin 
bilgilendirmeler yapıyoruz. Sağlıklı 
Nesil Sağlıklı Gelecek, Sağlıklı Fikir-
ler, Uluslararası Karikatür Yarışması 
gibi yarışmalarla farklı yaş grupların-
dan bireyleri bağımlılıklarla ilgili dü-
şünmeye ve bağımlılığın zararlarına 
ilişkin üretmeye teşvik ediyoruz. Ba-
ğımlılığın oluşmasından sonra ise 
YEDAM’da 12 yaş ve üzeri bireylere 
teknoloji bağımlılığından kurtulmak 
için ücretsiz destek sağlıyoruz. Hem 
birey hem de bireyin ailesiyle gö-
rüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu gö-
rüşmelerde uzun süre akıllı telefon 
ve bilgisayar kullanmanın, çevrimiçi 
oyun oynama ve internet kullanımı-
nın bireyin hayatına ne gibi olumsuz 
etkileri olduğunu anlatıyoruz. Bi-
reyleri ve çocuklarını arkadaşlarıyla 
doğal yollardan görüşmeleri için 
yönlendiriyor; yetenek ve ilgi alanla-
rına uygun aktivite ve spor dallarına 
yönelmeleri için teşvik ediyoruz.

Yeşilay Danışmanlık Merkez-
leri (YEDAM) hakkında bilgi verir 
misiniz?

YEDAM ile bağımlılara ve ya-
kınlarına ücretsiz psikolojik danış-
manlık, rehabilitasyon desteği veri-
yoruz. YEDAM’ın tamamı bağımlılık 
alanında uzman psikolog ve sosyal 
hizmet uzmanlarından oluşan ekibi, 
uyuşturucu madde, alkol, tütün ve 
teknoloji bağımlılıkları konusunda 
bilgi verme, doğru yönlendirme, 
danışmanlık ve ayaktan terapi hiz-
metleri sunuyor. Bu danışmanlık 
hizmetini yalnızca danışana değil, 
aile üyelerine de sağlıyoruz. Bağım-
lılık tedavisinin ardından yeniden 
başlama riski doğduğunda da yine 
YEDAM ile destek oluyoruz.  81 
ilimizde ve KKTC’de olmak üzere 
toplam 101 YEDAM bulunuyor. 
YEDAM’lara Türkiye’nin her yerinde 
115 YEDAM Danışma Hattı üzerin-
den de ulaşılabiliyor.

Bir asırdır bağımlılık 
ile mücadele ediyor

Başlıca kötü alışkanlıklardan halkı ve bilhassa gençleri korumak amacıyla 1920 yılında kurulan Yeşilay, bir asırdan uzun 
süredir bağımlılıklarla mücadele ediyor. Türkiye genelinde 120 şube ve dünya genelinde de 81 ülkede Yeşilay bulunuyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil



11 21 NİSAN 2021İLAN

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL IŞ DENEYIMI OLAN,  
VARDIYA SISTEMINE UYUM SAĞLAYABILECEK,

GEREKTIĞINDE MESAI SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MIKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERINI 

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :Taşınmazın dosya içerisindeki 15.11.2020 tarihli kat irtifakı 
tipi tapu kayıtlarında 20 cilt, 1958 sayfada bulunan, Selçuklu ilçesi, Mimarsinan Mahallesi, 28955 
ada, 3 parsel adı altında, 3070,00m2 miktarında, Arsa vasfıyla kayıtlı olduğu, kat irtifakı ile 11. kat,43 
Bağımsız bölüm numaralı meskenin 12936/420000 arsa payıyla 1/2 hisse oranında üçüncü şahsa 
ve 1/2 hisse oranında borçluya ait olduğubelirlenmiştir.1/2 BORÇLU HİSSESİ SATILACAKTIR.  
Tapu kaydında borçlunun hissesine yönelik Şerh/Beyan/İrtifak/İpotek bölümünde; İcrai Haciz şerhleri 
mevcuttur. Keşfe konu meskenin yapılı bulunduğu 28955 ada, 3 parselin üzerinde 1 adet zemin+12 
katlı binanın bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz malikinin taşınmazdaki arsa payına göre payına düşen 
arsa miktarı (1/2) x (12936/420000) x 3070,00m2= 47,28 m2’dir. 
Taşınmazın Çevresel Özellikleri: Keşfe konu taşınmazın yapılı bulunduğu 28955 ada, 3 parsel, 
Selçuklu İlçesi, Hocacihan Tekke Caddesi, Şehit Ali Bağcı Sokak, Turgutlu Sokak ve Güraylar Sokağın 
çevrelediği alan içerisinde bulunmaktadır. Ana taşınmaz çevrili olduğu alan içerisinde Hocacihan Tekke 
Caddesi cepheli vaziyettedir. Taşınmazın bulunduğu bölge; 12-14 katlı konut amaçlı kullanılan ayrık 
nizam yapılar, küçük çaplı alışveriş merkezleri, ilköğretim okulu, sağlık ocağı, parklar ve ibadethane 
gibi ve sosyal alanlar yer almaktadır. Her türlü sosyal tesisler ve yeşil alan imkânı mevcuttur. Toplu 
taşıma araçları ile ulaşım kolaydır. Gayrimenkulün bulunduğu bölgede altyapı ve ulaşım sorunsuz olup; 
bölgenin her türlü altyapı hizmeti belediye tarafından karşılanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede 
otopark, yeşil alan, sosyal donatı alanları gibi ihtiyaçlar belediyenin çalışmaları ve yeni projelerle en 
iyi şekilde karşılanmaktadır. Sağlıksız ve zararlı olan, alt yapısı olmayan, az gelişmiş, çevre sağlığını 
tehdit eden sanayi atıkları, jeolojik açıdan tehlike arz eden oturmalar ve heyelan, ıslah edilmemiş 
dere yatağı, çöp boşaltım alanlarından, yüksek gerilim enerji hattı, emniyet acısından suç işleme oranı 
yüksek bölgeden uzak konumdadır. Konu mülkün yakın çevresinde güneybatısında Hoca Cihan Tekke 
Caddesi, 150 metre batısında Şehit Ömer Halis Demir Caddesi, 550 metre kuzeybatısında Çevreyolu 
Caddesi, 400 metre kuzeydoğusunda Şefikcan Caddesi, 2,4 kilometre güneydoğusu Maliye Hizmet 
Binası, İş Merkezileri, 650 metre batısında Başkent Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi,2,6 
kilometre kuzeydoğusunda Konya Numune Hastanesi bulunmakta olup, şehir merkezine 4 kilometre 
mesafede konumlu durumdadır. 
Ana Taşınmaz Özellikleri: Keşfi yapılan ana taşınmaz 3070,00m2 alanlı, 28955 ada, 3 no.lu parsel 
üzerinde, 1 adet ayrık nizam konut amaçlı kullanılan yapı mevcuttur. Apartman bahçe ve çevre 
düzenlemesi tamamlanmıştır. Konu taşınmazın bulunduğu bina 1 bodrum, zemin, 12 normal kat dan 
ibaret olup binada Bodrum kat; sığınak, jeneratör odası, hidrofor odası, enerji odası, kazan daire, 1 
adet dükkân eki depo, Zemin katta; 1 adet depolu dükkân, 12 adet normal katların her birinde; 4 şer 
mesken, çatı katta; 1 kapıcı dairesi olmak üzere toplam 49 bağımsız bölüm vardır. Dış cephe kaplaması 
mantolama sıva üzeri boya olan binanın girişinde, merdiven ve sahanlıklarında yer döşemesi mermer, 
duvarları saten alçı üzeri boyadır. Binada2 adet asansör mevcuttur. Parsel çevresi bahçe duvarı ile 
sınırlandırılmıştır. Binada 2 adet asansör mevcuttur. 
Bağımsız Bölümün Özellikleri: Keşfe konu Mesken, antre, 3 oda, 1 salon, mutfak, 1 banyo, WC, 
giriş holü ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Balkonların 2 side kapalıdır. Salonda ve odalarda 
yer döşemesi laminat parke, duvarlar kısmen duvar kâğıt, kısmen saten alçı üzeri boya, tavan 
kartonpiyerdir. Banyo ve WC `de yer döşemesi seramik, duvarlar seramiktir. Mutfakta yer döşemesi 
seramik, duvarlar duvar kâğıt, tavan kartonpiyer olup dolaplar mdf kapaktır. Giriş holü ve koridorda yer 
döşemesi seramik, duvarlar kısmen duvar kâğıt, kısmen saten alçı üzeri boya, tavan kartonpiyerdir. 
Pencereler pvc doğramadır. İç kapılar pvc kaplama, dış kapı çeliktir. Banyoda vitrifiye malzemesi 
olarak, klozet, lavabo ve duş kabin mevcuttur. Dairede doğalgaz yakıtlı, merkezi sistem yerden ısıtma 
kullanılmaktadır. Konu bina yaklaşık 2 yıldır kullanımdadır. Konu daire üçüncü bir şahıs ikamet etmektedir. 
Kuzey, Güney, Batı cepheli, 11.kat, 43 bağımsız bölüm numaralı mesken Balkonlar hariç net 117 m2, 
balkon alanı32 m2, duvar alanı18m2, olmak üzere toplam brüt 167 m2olduğu belirlenmiştir. 
Konu 43 nolu bağımsız bölümün konumlu olduğu binanın, Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair 
Cetvele göre 1. sınıf konut yapılara girdiği, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olan bir yapı olduğu, 
taşınmaza 07.05.2015 tarih ve 545/217 sayılı yapı ruhsat belgesinin alındığı, net alanın 117 m2 
olduğu, Selçuklu Belediyesi emlak vergisine ait arsa m2 birim değerinin 834,71 TL olduğu belirlenmiştir.
Adresi  : Şeker Mahallesi, Hocacihan Tekke Caddesi, No: 52/43 Selçuklu /KONYA adresindedir.
Yüzölçümü : 117,00 m2 (net)
Arsa Payı : 12936/420000
İmar Durumu : Dosyada mevcut 06.11.2020 tarihli imar durum belgesine göre keşfi yapılan ana 
taşınmazın imar planında Mesken sahasına isabet ettiği, Jeolojik Durum: Önemli Alanlar-2 olarak, Bina 
Yüksekliği:, Bina Derinliği:, Ön Bahçe Mesafesi:, Yan Bahçe Mesafesi:, Arka Bahçe Mesafesi: mevcut 
bina olarak belirtilmiştir. Parsel imar parseli konumundadır. Dava konusu taşınmaza 07.05.2015 tarih ve 
545/217 sayılı yeni yapı ruhsat belgesi ve 06.02.2020 tarih ve 2/30/2015-217 iskân ruhsatının alındığı 
belirlenmiştir. Konu binada kat irtifakı kurulmuş olup, henüz kat mülkiyetine geçilmemiştir.
Kıymeti   : 235.000,00 TL (1/2 BORÇLU HİSSESİNİN DEĞERİDİR.)
KDV Oranı  : %8 (inşaat ruhsat tarihi 2013 ten sonraki bir tarih 05.05.2015 olup M2 birim
     değeri 16.04.2021 itibariyle 872,73 TL olduğundan KDV oranı %8 'dir)
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü  : 31/05/2021 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü  : 05/07/2021 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri  : KONYA ADALET SARAYI B-BLOK ZEMİN KAT Z-18-19
     İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK'nun 
127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen 
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan “elektronik 
ortamda ilan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2020/1277 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2020/1277 TLMT 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1360106

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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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

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

 

1-Davanın KABULÜ ile, Karaman İli, Ermenek İlçesi, Susaklı Mahallesi/Köyünde nüfusa kayıtlı, 
16*******08 T.C. Kimlik numaralı Sıttıka Büşra Sözduyar'ın, nüfustaki "SITTIKA BÜŞRA" olan adının 
"BÜŞRA" olarak DÜZELTİLMESİNE, bu şekilde NÜFUSA TESCİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur.

İLAN
KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2021/52 Esas
KARAR NO: 2021/30

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1360243

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)

• GÜVENLIK GÖREVLISI (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI (1 KİŞİ)
• BAY AŞÇI YARDIMCISI (1 KİŞİ)

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

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

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;



1945 yılında Konya’nın fuar merke-
zine yakın bir yerinde bulunan yıkık ma-
hallesinde dünyaya gelen yılların bisiklet 
ustası Hasan Selçuk ilkokulu Hakimiyeti 
Milliye, ortaokulu da Karma Orta oku-
lunda başarıyla tamamlayarak 1963 se-
nesinde bisikletçi olmaya karar verdiğini 
belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü. 

Mustafa Cengiz ve Süleyman Okur 
gillerle aynı mahallede oturuyorduk. Bir-
birimizi teşvik ederek o hafta başlayacak 
olan acemiler arası düz bisiklet müsaba-
kalarına katılmaya karar verdik.

 Yarışmalar 4 hafta devam etti ve 
üçümüzde başarılı olunca Mustafa 
Mest hoca bizlerin elinden tutarak bü-
yük destek verdi. Hepimize de birer ya-
rış bisikleti verdi. 

Ben o zaman sanayide tornacı ola-
rak çalışıyordum ve o dönemler torna-
cılık mesleği çok revansta idi. Mustafa 
Mest hoca beni alarak Konya Şeker 
fabrikasında torna hanede işe başlattı. 
Hem de bu kulübümüzde bisiklet sporu 
yapıyordum. 

1970 yıllında Almanya'ya çalışma-
ya gittim ve orada 12 yıl boyunca tank 
fabrikasında yine tornacı olarak çalıştım. 
1982 yıllında ülkeme kesin dönüş yap-
tım. Kendi iş yerimi Selçuk Demir San. 
ve Ticaret A.Ş. olarak kurdum. Uzun 
yıllar bu mesleği yaptıktan sonra bu iş 
yerimi çocuklarıma devrettim. Tam 33 
yıl bu mesleği yaptıktan sonra emekliye 
ayrıldım. Bazı özel çalıştım.

 Spor da aldığı derecelerde hatırladı-
ğı kadar da şöyle dile getirdi. 

30 kadar bölgede yapılan müsaba-
kalarda ilk 3’e girdim. Askerliğimi An-
kara muhafız gücünde yaptım. Burada 
bisiklet spor ile yakınen ilgilendim. 1967 
yıllında Ankara muhafız gücünde koşar-
ken yolda saate karşı takım yarışında 
Türkiye şampiyonu olduk. Yine 1967 
yıllında İstanbul-İstinye de ferdi Türkiye 
şampiyonasında koştuk.

 O yarışta Türkiye 2.si oldum. Birin-
ciliği Çetin Yüce kazanmıştı. Yine aynı yıl 
yani 1967’de Hollanda da dünya şam-
piyonasına katıldık. Takım yarışı saate 
karşı 100 km koştuk. Takımımızda Rıfat 
Çalışkan, Çetin Yüce, Hasan Selçuk yani 

ben ve Gürol Atasoy vardı. Nusret Ergül 
ve Mustafa Cengiz yedek sporcularımız-
dı. Bu yarışlarda çok iyi derece elde ettik.  

Tunus’ta yapılan Akdeniz oyunla-

rında yine ayni arkadaşlarda saate kar-
şı 100 km. koştuk kıl payı üçüncülüğü 
kaybettik.  

1970 yıllında 25 yaşında Hatice 

Tokatlı ile evlendik. Bu evlilikten 5 tane 
torunum oldu. Sporu 25 yaşında 1970 
yıllında Almanya ya çalışmaya gidince 
bıraktım. 

Sporla şimdi fazla ilgilenmediğini 
sadece eski sporcu arkadaşlarla yılda 2 
kez bir araya geldiklerini söyleyen başa-
rılı bisikletçimiz Hasan Selçuk unutama-
dığı bir anını da şöyle dile getirdi.

1966 yıllında muhafız gücü takımı 
olarak ben, Hasan Kılıç, Mustafa Cen-
giz, Sadık Keleş, Veledrom yarışında 
Konya’ya geçince tribünlerden çok kötü 
tezahüratlar yapıldı. Bu konuda yüzbaşı-
mız Muhlis Özmen karakolluk oldu bu 
olayı hiç unutamıyorum. 

Bir başka olayda Bursa’ya yarışlara 
gittik. Akşam arkadaşlarla dışarıda tur-
larken bir kaplumbağa gördük. Bunu bir 
poşetin içine koyup Sadık keleşin yata-
ğının içine koyduk. Bu hayvanda yatağın 
içine çok pis kokutmuş olacaktı Sadık 
keleş burada çok kötü bir koku var ne 
var burada diye bas bas bağırıyordu. 
Bizde gülmekten kırılıp geçmiştik. Bu 
olay sabaha kadar sürdü. Yorgun ve uy-
kusuz olduğum için federasyon başka-
nımızdan izin istedim. O da vermeyince 
valizlerimi aldım derhal Konya’ya gel-
dim. İşletme müdürümüz çok kızmıştı 
bana. Bu 2 olayı unutamıyorum. 

spor@konyayenigun.com
NIZAMETTIN YETIŞEN

Marmara Turu B Milli Takımı Ahmet Şahin, Ünsal Nazmi Ayvalı, Şahap Yurtsever, Hasan Selçuk, Zeki Çivlik.Marmara Turu B Milli Takımı Ahmet Şahin, Ünsal Nazmi Ayvalı, Şahap Yurtsever, Hasan Selçuk, Zeki Çivlik.

1965-66 Milli Takım Ahmet Nalçacı, Hasan Selçuk, Gürol Atasoy, Mustafa Cengiz, 1965-66 Milli Takım Ahmet Nalçacı, Hasan Selçuk, Gürol Atasoy, Mustafa Cengiz, 
Nusret Ergül, Hasan Kılıç ve Rıfat Çalışkan.Nusret Ergül, Hasan Kılıç ve Rıfat Çalışkan.

Aynı kuşağın gayretlileri, Mustafa Cengiz, Seyit Kırmızı, Nusret Ergül, Halil Köstek ve Hasan Selçuk.Aynı kuşağın gayretlileri, Mustafa Cengiz, Seyit Kırmızı, Nusret Ergül, Halil Köstek ve Hasan Selçuk.

Konya Veledrumu’nda 36 Tur Yarışında birinci olan Hasan Selçuk Konya Veledrumu’nda 36 Tur Yarışında birinci olan Hasan Selçuk 
ödülünü zamanın federasyon başkanı Yavuz Çakır’ın elinden almıştı.ödülünü zamanın federasyon başkanı Yavuz Çakır’ın elinden almıştı.

KONYA’NIN ATA SPORU BİSİKLET241960’LI YILLARIN 1960’LI YILLARIN 
MİLLİSİ HASAN SELÇUK MİLLİSİ HASAN SELÇUK 
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Iki Takım arkadaşı bayram töreninde Iki Takım arkadaşı bayram töreninde 
Süleyman Okur ve Hasan Selçuk.Süleyman Okur ve Hasan Selçuk.

Hasan Selçuk milli formayı şerefle taşımıştı.Hasan Selçuk milli formayı şerefle taşımıştı.

Marmara Turu Hasan Selçuk (sağda) Marmara Turu Hasan Selçuk (sağda) 
Fransız rakibi ile.Fransız rakibi ile.

Konya da bir antrenman öncesi Mustafa Cengiz, Konya da bir antrenman öncesi Mustafa Cengiz, 
Hasan Selçuk, Sadık Keleş ve Rıfat Çalışkan.Hasan Selçuk, Sadık Keleş ve Rıfat Çalışkan.
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Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, ligin 36.haftasında 
deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı kar-
şıya geldi. Yeşil-Beyazlılar, çok iyi başladı-
ğı karşılaşmanın 6.dakikasında Guilherme 
ve 12.dakikasında Sokol Cikalleshi ile 2-0 
öne geçti. Konyaspor’un bu başlangıcını 
kimse beklemezken, ev sahibi ekip 21 ve 
27.dakikalarda iki gol bularak maça eşitliği 
getirdi. Anadolu Kartalı, maçın 2-2’ye gel-
mesinden sonra maçtan koparken, defans 
hattının çok kötü bir maç çıkarmasının yanı 
oyun disiplininden de kopan Konyaspor 
ikinci yarıda 68 ile 82.dakikalar arasında 
kalesinde 3 gol görerek mağlubiyeti hak 
eden taraf oldu. Bu sonuçla haftaya Ri-
zespor’un 2 puan önünde giren Yeşil-Be-
yazlılar, Karadeniz ekibinin 1 puan gerisine 
düşerken, kalan haftalar Konyaspor adına 
alarm verdi. 

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol taraftan ceza sahası 

içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı 
noktası üzerine pasında Guilherme'nin ge-
lişine vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

13. dakikada deplasman ekibi farkı iki-
ye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın 
sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten 
sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde 
Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yu-

varlak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-2
21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasın-

da, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuru-

şunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği 

yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği 

topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Mi-
chalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çapraz-
dan ceza sahasına girdikten sonra sert bir 
vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 
2-2

45. dakikada sağ kanattan köşe çizgi-
sine inen Moroziuk'un penaltı noktasına 
ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vu-
ruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 tamamlan-
dı.

İKİNCİ YARI
68. dakikada ceza sahasının içeri-

sinde Samudio’nun kafayla düşürmeyle 
topla buluşan Remy’nin vuruşunda top 
filelerle buluştu. 3-2

73. dakikada orta sahada topla bu-
luşan Baiano topu ceza sahasına kadar 
sürmeyi başararak ceza sahası içinden 
pasını Samudio’ya verdi ve Samudio’nun 
vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluş-
tu. 4-2

82. dakikada Baiano’nun ceza sahası-
nın sağından yaptığı ortada İttifak Holding 
Konyaspor savunmasında Adil’e çarpan 
top filelerle buluştu. 5-2

86. dakikada Artem Kravets’in vuru-
şunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 
5-3. 
n SPOR SERVİSİ / AA

YAZIKLAR OLSUN!
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 36.haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 5-3 mağlup oldu. Kar-
şılaşmada 2-0 öne geçen Yeşil-Beyazlı ekip, ilk yarıda üstünlüğünü koruyamazken, ekipler soyunma odasına 2-2’lik eşitlikle gitti. 

İkinci yarıda ise 14 dakikada kalesinde 3 gol gören Konyaspor, 5-2 geriye düşerken Anadolu Kartalı’nın üçüncü golü Kravets’ten geldi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor’da moraller yerinde. Levent 
Kartop yönetiminde oynadığı son 6 kar-
şılaşmadan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 
mağlubiyetle ayrılarak 11 puanı hanesi-
ne yazdıran Yeşil-Beyazlılar, küme düş-
me hattından sıyrılarak 15.basamağa 
kadar yükselmişti. Ancak geçtiğimiz haf-
ta sahasında Eyüpspor’a 1-0 kaybeden 
1922 Konyaspor, Sivas Belediyespor’un 
kazanmasıyla 16.sıraya gerilemişti.

Öte yandan ligde genç bir kadro ile 
mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor’un kalan 4 haftada daha da 
gençleşmesi bekleniyor. Son oynanan 
Eyüpspor karşılaşmasında 8 altyapı 
futbolcusunun forma giymesi ve bu 

oyuncuların yaş ortalamasının 17 ila 21 
arasında değişmesi Konya, spor camia-
sında büyük takdir toplamıştı. Son haf-
talarda gösterdiği performansla küme 
düşme hattının üzerine çıkan ve Elazı-
ğspor ile arasındaki farkı 9’a çıkaran 
Yavru Kartal’ın kalan 4 haftada bu genç 
oyunculara daha fazla şans vermesi kuv-
vetle muhtemel. 

Bunun yanı sıra yarın ligin 35.hafta-
sında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu 
ile karşılaşacak olan 1922 Konyaspor, 
hazırlıklarını bugün tamamlayacak. Haf-
ta başından bu yana çalışmalarını sür-
düren Yeşil-Beyazlılar, ligin ilk yarısında 
2-1 mağlup olduğu rakibini deplasman-
da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. 
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor daha da gençleşecek

‘Camiamızdan
özür diliyoruz’

Jevtovic: Kolay
goller yedik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan 
Parlatan Çaykur Rizespor maçı sonrasında konuştu. Par-
latan, “Çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan 
özür diliyoruz. Maça iyi başladık 2-0 öne geçtik. Milose-
vic oyundan alındıktan sonra oyunun dengesini kaybettik. 
Rizespor’un iştahlanmasını sağladık. İlk devre 2-2 bitti. 
Soyunma odasında oyuncularımızı toparlamaya çalıştık. 
Defansif geçişlerde dikkatli olmamız gerektiğini söyledik 
ama bunu bugün iyi yapamadık. Her sonlandıramadığımız 
atakta sonucunda kalemizde pozisyon verdik. Bu da bizim 
adımıza üzücü. Deplasmanda 3 gol attık ancak mağlup ol-
duk. Bunu sorgulamamız lazım. Çok basit hatalar yaptık. 
Takım olarak böyle goller yememeliyiz. Bu hatalarla yüzle-
şerek Cumartesi günü oynanacak olan Hatayspor maçında 
çok daha iyi bir görüntü sergilememiz lazım.” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor’un Sırp futbolcusu Marko 
Jevtovic, 5-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçından son-
ra açıklamalarda bulundu. Jevtovic, şu ifadeleri kullandı: 
“Basit hatalar yaptık ve kolay goller yedik. Rakibimizin bize 
boşluk vereceklerini biliyorduk, bunu da iyi değerlendirdik. 
Golleri yedikten sonra mücadeleyi bıraktık. Bu mağlubiyeti 
daha fazla konuşmadan önümüzdeki maça odaklanıp gali-
biyet almamız gerekiyor.” n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 37 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 27 69
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.GAZİANTEP FK 33 13 12 8 49 39 10 51
7.HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 13 50
8.KARAGÜMRÜK 34 13 11 10 49 40 9 50
9.SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 7 50
10.GÖZTEPE 35 12 11 12 51 48 3 47
11.RİZESPOR 34 10 12 12 44 54 -10 42
12.ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 -10 42
13.İH KONYASPOR 34 10 11 13 42 45 -3 41
14.MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 -5 37
15.ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 -12 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 -13 37
17.KAYSERİSPOR 34 8 11 15 26 43 -17 35
18.BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 -17 33
19.GENÇLERBİRLİĞİ 34 8 8 18 34 60 -26 32
20.ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 -23 31
21.DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 -27 26

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

Karatay Belediyesporlu boksçulardan 3 madalya 
Karatay Belediye Spor Kulübü, 

Antalya’da düzenlenen ve Türki-
ye Kick Boks Federasyonu faaliyet 
programında yer alan “6. Uluslara-
rası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa 
Kupası (Turkish Open)” müsabaka-
larından 3 madalya ile döndü. 

Karatay Belediye Başkan Hasan 
Kılca’da 3 sporcunun da derece elde 
etmesi dolayısıyla sporcuları, antre-
nörler ile kulüp yöneticilerini tebrik 
etti. 

“6. Uluslararası Türkiye Açık 
Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish 
Open)” Antalya’da düzenlendi. 25 
ülkeden yüzlerce sporcunun pande-
mi kuralları çerçevesinde mücadele 
ettiği kupada Milli Takımımız 8 Al-
tın, 11 Gümüş ve 14 Bronz Madalya 
kazanırken; son iki yıldaki faaliyet-
leriyle önemli başarılar elde eden 
Karatay Belediye Spor Kulübü de 3 

sporcuyla katıldığı kupada 2 madal-
ya elde ederek adından söz ettirdi.

Bu kapsamda Karatay Belediye 
Spor Kulübü’nden Muhammet Fur-
kan Karagöz Genç Erkek Low Kick 57 

kiloda, Hasan Hüseyin Özöbüt Genç 
Erkek Low Kick 60 kiloda ve Fatma-
nur Aydın da Genç Bayan Low Kick 
+70 kiloda 3’üncülük elde ederek 
bronz madalya kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, “6. Uluslararası Türkiye 
Açık Kick Boks Avrupa Kupası”n-
da önemli başarılar elde ederek 
3 bronz madalya kazanan Karatay 

Belediye Spor Kulübü sporcularını 
ve kulüp yöneticileri ile antrenörleri 
tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay 
Belediye Spor Kulübümüz bünyesin-

de kariyerlerine başarılı bir şekilde 
devam eden sporcularımız, katıl-
dıkları etkinlik, turnuva ve şampi-
yonalarda başarılarıyla adlarından 
söz ettirmeye devam ediyorlar. Son 
olarak Antalya’da düzenlenen kupa-
ya katılan 3 sporcumuzun da madal-
yayla dönmesi ise bizleri, ailelerini 
ve ülkemizi gururlandırdılar. Bu ve-
sileyle başarılarından dolayı sporcu 
kardeşlerimizi, antrenörlerimizi ve 
kulüp yöneticilerini kutluyorum. Biz-
ler, Karatay Belediyesi olarak genç-
lerimizin iyi bir şekilde yetişmesi, 
onların şehirlerinin ve ülkelerinin 
gururu olması için ne gerekiyorsa 
yapmaya devam edeceğiz. Sporcu 
kardeşlerimizin ulusal ve uluslara-
rası arenada göğsümüzü kabarta-
cak yeni başarılar elde edeceğine 
inanıyorum”
n SPOR SERVİSİ
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Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya, Alparslan 
Dedeş, Deniz Caner Özaral
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, 
Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 90 
Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk. 90 Mithat 
Pala), Samudio, Boldrin (Dk. 70 Baiano), 
Michalak (Dk. 79 Fernando), Remy (Dk. 
79 Skoda)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, 
Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, 
Guilherme, Jevtovic (Dk. 76 Kravets), 
Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic 
(Dk. 14 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 76 
Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 65 Shengelia), 
Cikalleshi
Goller: Dk. 6 Guilherme, Dk. 11 Cikal-
leshi, Dk. 85 Kravets (İttifak Holding 
Konyaspor), Dk. 21 Dokovic, Dk. 27 
Michalak, Dk. 68 Remy, Dk. 74 Samudio, 
Dk. 82 Adil Demirbağ (kendi kalesine) 
(Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin 
(İttifak Holding Konyaspor), Dk. 42 Talbi, 
Dk. 80 Baiano (Çaykur Rizespor)



1973 yılında Konya Yüksek 
İslam Enstitüsünü okumak için 
Konya’ya gelen Abdurrahman Kork-
maz, Konya’da yaşamını üniversite 
eğitiminin ardından da devam etti-
riyor. Gençlik çalışmalarını aralıksız 
sürdüren ve şimdilerde Anadolu 
Gençlik Derneği (AGD) Konya Şube 
İl Yönetim Kurulu Üyeliğini sür-
düren Abdurrahman Korkmaz ile 
Konya’ya geliş hikayesini ve Konya 
ile ilgili görüşlerini dinledik. 

Öncelikle kendinizden bahse-
der misiniz?

Ben Abdurrahman Korkmaz. 
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı 
Gölbağı köyü nüfusuna kayıtlıyım. 
1950 doğumluyum. 1978 Konya 
İslam Enstitüsü mezunuyum.

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

Konya' ya yolum okuma sevda-
sıyla düştü. 1973'te Konya Yüksek 
İslam Enstitüsü okumak için önce 
yazılı imtihan sonrada mülakata tabi 
tutuldum. Hani demişler ya 'Dost 
köyüne bahanesiz gidilmez' diye 
böylece okumak için Selçuklunun 
başkentine gelmiş olduk. Okul haya-
tımız devam ederken İmam Hatiplik 
imtihanına girdim. Meram ilçesi 
Yenice Mahallesi Tırılırmak Cami-
i'ne tayinim çıktı. Bir tarafta imamlık 
diğer yanda öğrencilik devam etti. 
Okul bittikten sonra İmam Hatipliğe 
uzun süre devam ettim. Mahallenin 
gençleriyle güzel, faydalı çalışmala-
rımız oldu. Hala o günlerimi özlem 
ve hasretle anıyorum. İmam de-
mek; kendisine bağlı olan cemaati 
takip eden, dertlerini dinleyen, varsa 
evlatlarıyla iletişim kuran, okumak 
isteyene yardımcı olmak, rehberlik 
yapmak, yönlendirmektir. İmam-
lık; Kâbe’nin şubesi durumundaki 
camiyi canlı tutmak demektir. Ca-
milerimiz birliğimizin sembolüdür. 
Kâbe’ye yöneldiğimizin şuurunda 
olarak ibadet, tefekkür, tezekkür 
ettiğimiz manen coştuğumuz me-
kanlardır. Her yaş grubunun saf 
tuttuğu birliği sembolize ettiğimiz, 
ruh kökümüze döndüğümüz secde 
ile Mevlana’ya en yakın olduğumuz 
huzur, huşu, sevgi, muhabbet dolu 
ibadet hanelerimizdir. İşte bu güzel-
liklerinden dolayı İmam hatip olarak 
kalmayı tercih ettim.ve pişman ol-
madım.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz nelerdir?

Benim Konya'ya bağlılığım farklı 
bir noktadan geliyor. Şehirlerin ruhu 
vardır, özgül ağırlıkları vardır onun 
için de her şehir aynı değildir. Kah-
ramanmaraş-Urfa-Bursa-Konya-İs-
tanbul-Bağdat-Şam-Kudüs-Mek-
ke-Medine. İşte Konya ruh taşıyan 
bir şehirdir. Selçuklunun-Osman-
lının İslam'ın ruhunu taşıyan bir 
şehrimizdir. Mevlâna hazretlerini 
Şems-i Tebrizi'yi Konevi'yi Ateş-
baz-ı Veliyi Hacıveyiszadeleri Tahir 

Hocaları ve daha nicelerini bağrında 
taşıyan şehrimizdir. Haçlıları geri 
püskürten Kılıçarslanların ruhunu 
taşıyan şehirdir. Son dönemlerde 
Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan Hocamızın start verdiği 
Milli Görüş çadırının orta direğinin 
olduğu mekan hasebiyle ruhunu 
devam ettiriyor. Merhum hocamız 
6 Eylül 1980 Tarihinde Kudüs Mi-
tingiyle Konya'nın ruhuyla Mescid-i 
Aksa' ya sahip çıkıyordu. Konya 
İslam birliğinin vurgulandığı şehir. 
1989 Mahalli seçimlerle marka ha-
line gelmiş diğer illerin bile Konya 
gibi şehir dedikleri özlenen şehirdir. 
Mevlâna Hazretlerinin pergelinin 
sabit ucu Konya'dır, Nasrettin Ho-
ca'nın nükteleriyle ruh kazandır-
dığı şehirdir Konya. İşte böylece 
Konya'da kaldık kaynaştık Hamd 
ediyorum. 1993'te Milli Gençlik rad-
yosunun öncülüğünde Bosna Her-
sek yardımlaşma kampanyasının 
o coşkusunu hala unutamıyorum. 
O gün radyoya akın akın gelip yar-
dım eden Konyalı kardeşlerimiz hala 
gözlerimin önünde seyrediyor. Gez 
Dünya'yı Gör Konya'yı esprisi o gün 
vücut bulmuştu. Konya sanayini 
görünce sevinç gözyaşları dökerim 
üreten insanımız var diye. Üretim 
ayrı bir sevdadır. Konya insanımızda 
ufuk ve hedef sahibi olmak gibi bir 
sevda bir aşk vardır. İşte bunlar ve 
bunların ötesindeki güzelliklerden 
dolayı Konya'yı sevdim. Konyalılarla 
kaynaştım.

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

Köyümle akrabalarımla bağım 
devam ediyor. Ancak her şey kendi 
mecrasındayken farklıdır. Maalesef 
kültürlerimiz her yerde eriyor. İki 
yüz yıldır batıya çevrilmiş, evrilmiş 
bir sistemle kültürü ayakta tutmak 
kolay değil. Sosyal hayatı besleyen 
kaynaklar yerli ve milli olmalı ki kül-
tür devam etsin.  Bizim yüzümüz 
kendi kaynaklarımıza, İslam’a dö-
nük olursa güçlü ve huzurlu oluruz. 

Kendi medeniyetimiz yeni nesle ışık 
tutmalı. Yetkililer ve etkililer bu nok-
taya kafa yormalıdır.

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

Ülkemizde ve Konya'mızda bü-
yük bir gençlik potansiyeli var. Hepi-
miz hep birlikte olduğumuz yerlerde 
yeni nesle sahip çıkmalıyız. Bu bağ-
lamda Milli Gençlik Vakfı-Anadolu 
Gençlik Derneğini çok önemsiyo-
rum. Bundan dolayı bu çalışmaların 
içinde oldum. 

Çünkü gençler için Yaz-Kış et-
kinlikleri, Siyer-i Nebi yarışmaları, 
kamplar, eğitimler, irtibat büroları, 
yurt çalışmaları Çanakkale Sarıka-
mış Şehitlerini anma ve anlama 
programları. Diyarbakır'ın İstan-
bul'un Fethi etkinlikleri... 

Ortaokul-lise-üniversite genç-
lerine yönelik çalışmalar devam 
ediyor bizde bu hizmet kervanına su 
taşımaya omuz vermeye gayret et-
tik. Kudüs-Mekke-Medine-İstanbul 
sevdalısı gençliği ayakta tutmalıyız. 
Bir Ulubatlı Hasan, Bir Seyid Çavuş, 
Bir Sütçü İmam ruhunu taşıyan 
gençlik önemli. Merhum Erbakan 
Hocamızın 'Bir Milletin Asıl Gücü ne 
topu ne tüfeğidir Esas gücü İmanlı 
ve İnançlı gençliğidir'. İslam birliği 
ruhunu taşıyan bu gençliğe omuz 
vermeliyiz. Çünkü ufku ve hedefi 
olanlar başarılı olacaktır. Hedefi ol-
mayanların hizmeti de olmaz.

NEM KALDI
Doğduğum köyde, mahallede, 

ilçede, şehirde, çıkmaz sokakta, 
şehrin hafızası olan isimlerde NEM 
KALDI. . .

Yıkıldı mahalleler kentsel dö-
nüşüm diye ne tarihe not düşmüş 
isimler kaldı nede mahallenin çınar 
amcaları, dayıları Ayiş teyzeleri, 
Feyza abaları Ökkeş dedeleri, Ejder 
emmileri hepsi kayboldu. . . Ne 
süllümlü evler, nede eyvanlı, tandır 
fırınlı, hariciyeli evler.

Nem kaldı; sokak başındaki 
tarihi çeşmenin yerinde yeller esi-
yor. . . Damların partıları, mertek-

leri, kirişleri, direkleri boynu bükük 
hurdacıda ağıt yakar. . .  Çıkmaz 
sokaktaki tiyzelerin, abaların o sami-
mi komşuluklarına, birlikteliklerine, 
acıyı paylaşmalarına. . .  Nem kaldı 
eski arkadaşlıklardan, dostluklardan 
Karz-ı Hasen yardımlaşmasından, 
toplu davetlerden, düğünlerden, ta-
ziyelerden. . .

Nem Kaldı sokaktaki komşu-
ların toplanıp erişte kestiklerinden, 
tarhana yaptıklarından, salça çıkarıp 
şebit açtıklarından, bişi yapıp hane 
hane dağıttıklarından, gelin olacak 
genç kıza nasihat ettiklerinden, sa-
hurda lambası yanmayan komşuyu 
uyandırmaktan, iftar vakti bacası 
tütmeyen haneye yemek götüren o 
çınar analar, neneler, genç gelinler 
ne oldu nereye gittiler. Kendi yavru-
su gibi komşu çocuklarına nasihat 
eden, öğüt veren, gülen güldüren 
o amcalar, dayılar nereye gittiler. . . 

Nem kaldı; sabahın erkeninde 
dükkan açan esnafımız, çarşıda biri 
diğeriyle hasbihal eden o ahiler, bir-
birlerine borç verenler, dua alanlar, 
faizden kaçan o güzel insanlar nere-
ye gittiler. . .

Küsleri barıştıranlar, yıkılmak 
üzere olan yuvayı nasihatle tamir 
eden o gönüllü arabulucular ne 
oldu?

İmece usulü çatıları yapanlar, 
harç karanlar, tuğla çekenler, amele 
olarak çalışanlar, dua edip dua alan-
lar ne oldu?

Bulunduğu yerde çınar olup 
insanları gölgeleyenler serinletenler, 
akıl verenler, yol gösterenler, ufuk 
verip hedef gösterenler, acıyanlar, 
merhamet edenler, ağlayanla ağ-
layanlar, gülenle gülenler ne oldu? 
Nereye gittiler?

Biz bunları nasıl kaybettik, kay-
bettiğimizin farkında mıyız ? Zeynep 
teyzenin, Ömer dedenin yanımızda 
olmadıklarının. . . işte bunun için dö-
nüp diyoruz ki NEM KALDI.

Komşu çocuğu Kore’ye askere 
giderken göz yaşlarını yaşmağıyla 
silen dilberler ne oldu?

 Asker yolu beklerim, günü 
güne eklerim diyerek ağıt yakan 
Mihribanlar nereye gittiler?

Çeyiz hazırlayan genç kızların 
olmazsa olmazı el emeği göz nuru 
seccadeler nerde? Kök boya halı 
dokuyan emsal kızlar, gelinler ne 
oldu? Kim götürdü ilmek ilmek halı 
kilim yolluk dokuyan o kahrimanları 
. . . Maniler söyleyerek tarihi cami-
lerin mihraplarına özenle seccade 
dokuyan o maharetli ellere ne oldu? 
Pamuk tarlasında,fındık bahçelerin-
de ter döken, üreten insanlarımız ne 
oldu?

Nem kaldı gardaş nem kaldı 
hepsi gitti. Ne  Selçuk dededen 
nede Osman babadan iz kaldı. HA-
LEP’TEN, ŞAM’DAN, BAĞDAT’TAN, 
KUDÜS’TEN Nem kaldı gardaş Nem 
kaldı.

ABDURRAHMAN KORKMAZ

‘Ruh taşıyan bir şehir’
Eğitimi için 1973 yılında memleketi Adıyaman’dan Konya’ya gelen İlahiyatçı Abdurrahman Korkmaz, 
Konya’dan gidemeyenler arasında. Korkmaz, Konya’nın ruh taşıyan bir şehir olduğuna dikkat çekti

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA


