
D vitamini 
eksik kalmasın

Beyşehir çiftçisi 
yağıştan memnun

Ceza yazılmasın 
diye dil döktü

Bağışıklık sisteminin dengelen-
mesinde ve kemik sağlığının 
korunması açısından büyük bir 
öneme sahip olan D Vitamini, 
yağda çözünen bir vitamin 
olarak karşımıza çıkıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı 
Mustafa Ağralı, ilkbahar döne-
minin başlangıcında gelen kar 
yağışının Beyşehir Gölü Hav-
zası’nda hububat ekimi yapan 
çiftçilerin yüzünü güldürdüğü-
nü söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Jandarmanın yaptığı denetimde 
6,72 promil alkollü çıkan sürücü 
"Size yalvardığım kadar Allah'a 
yalvarsam günahlarımı affeder-
di" diyerek ceza yazılmaması 
için dil döktü.
n HABERİ SAYFA 7'DE

23 Nisan’ı buruk kutluyoruz
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının 
101’inci yıl dönümü ve 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı mesajlarla 
kutlanıyor. Gönderilen 
mesajlarda, TBMM’nin 
açıldığı ve çocuklara 
armağan edilen bugünün 
pandemi nedeniyle buruk 
kutlandığı vurgulanırken, 
şen ve cıvıl cıvıl bayram-
lara ulaşabilmek için 
kurallara dikkat etmek 
gerektiği ifade edildi.
n HABERİ SAYFA 8’DE

Stoklar azaldı!
Kızılay yetkilileri Ramazan ayı sebebiyle düşen bağışlara karşı vatandaşları kan vermeye davet 

ediyor. Stokların bu dönemde azaldığı hatırlatılırken, vatandaşların duyarlı olması isteniyor 
RAMAZAN’DA 

DA ÇALIŞIYORLAR
Koronavirüs nedeniyle kan ba-
ğışlarında azalmalar yaşanmıştı.  
Buna ilave olarak Ramazan 
ayının da girmesiyle kan bağış-
ları neredeyse durma noktasına 
geldi. Bu konuda çalışmalar yü-
rüten Türk Kızılay’ı, Ramazan’da 
bağışı artırmak adına iftardan 
sonra vatandaşların gönül 
rahatlığıyla kan verebilecekleri 
noktalar oluşturdu.

STOKLAR BİTMESİN 
DİYE KAN VERİN

Türk Kızılay Genel Başkanı 
Kerem Kınık, vatandaşları Rama-
zan’da da kan ve immün plazma 
bağışına davet etti. Kınık, “Pan-
demi ve Ramazan etkisi ile kan 
bağışlarında azalma yaşanmak-
tadır. Ulusal Kan Stoklarımızı 
korumak ve hastalarımızın artan 
kan/plazma ihtiyacını karşıla-
mak için kan bağışına davet 
ediyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Mührü bozarak 
eğlenceyi sürdürdüler

Anneanne ve torunu 
hayatını kaybetti 

Konya'da kısıtlamalara rağmen mührü bozularak 
faaliyetlerine devam eden ruhsatsız iki gazinoya poli-
sin düzenlediği baskında, 70 kişiye sosyal mesafeye 
aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai 

işlem uygulandı. n HABERİ SAYFA 6'DA

Önceki gün akşam saatlerinde Meram İlçesi Alavardı 
Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde yürekleri sızlatan 

bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek 
isteyen anneanne ve 6 yaşındaki torunu motosikletin 

çarpması sonucu hayatını kaybetti. n HABERİ SAYFA 6'DA

• 23 NİSAN 2021 CUMA  • 1,5 TL • www.konyayenigun.com

22 YILDIR KONYA’YA 
HİZMET VERİYOR 

MESAİ TANIMAZ BİR 
HZ. MEVLANA AŞIĞI

BÜTÜN ODAK NOKTAMIZ 
GENÇLERİMİZDİR

ASR SURESİ’YLE ALLAH
ÖNEMLİ MESAJ VERİYOR

İKİ KİTAP YÜZÜNDEN
MAMAK’A GÖTÜRDÜLER

ÇOCUKLARA İSLAMİ 
EĞİTİMLER VERDİ 

KONYA HER ZAMAN 
GÖNLÜMDEDİR

1999 yılında TCDD Konya Gar Müdürlüğü’ne memur 
olarak atanması ile Konya hikayesi başlayan Timur 
Sönmez Varol Konya’da geçen 22 yılını ve Konya ile 

ilgili düşüncelerini anlattı.
n KONYA İLE YOĞRULANLAR 19’DA

Yakın dönemde 
Hakk’a yürüyen değerli 

isimlerden biri olan 
merhum Hasan Hüseyin 
Kutludoğmuş, çocuklarla 
birebir ilgilenerek, onla-
ra hem İslam’ı anlatan 
hem de çocuklara kar-
deş, abi yeri geldiğinde 
baba olan bir isim olarak 

dikkat çekiyordu. 
n PANDEMİDE VEFAT 

EDEN DEĞERLERİMİZ 2’DE

Mevlâna ve mevlevi-
lik araştırmaları ko-
nusunda Konya’daki 
önde gelen isimler-

den biri de 
Şahabettin Uzluk 
olarak biliniyor. 

Mevlana’ya büyük bir 
sevgi besleyen 

Uzluk, bu konuda çok 
önemli eserler ortaya 
koydu. n MEVLANA 

AŞIKLARI 11'DE

Kur’an-ı Kerim’in en kısa sürelerinden biri olan Asr Su-
resi, ümmet için önemli bir mesaj içeriyor. Asr Suresi’y-
le Yüce Allah yararlı işler yapmayı, Hakk’ı anlatanlardan 

olmayı tavsiye ediyor. n İLMİHAL SAYFASI 13’TE 

İlim Yayma Cemiyeti 
Konya Şube Başkanı 
Mehmet İncili, odak 
noktalarının gençlik 
olduğunu belirterek, 
“Gençlik, huzur ve 
barış toplumu oluş-
turmanın geleceğe 
ümitle bakabilme-
nin ve milletlerin 

bekasının teminatı-
dır” dedi. n KONYA 

STK’LARI 12'DE

Konya’yla ilgili 
düşüncelerini aktaran 

Futbolcu Murat Özatak, 
“Bir gün muhakkak yo-
lum Konya’ya düşecek, 
buna yürekten inanı-
yorum. Konya benim 
kendimi bulduğum, 
kendimi borçlu oldu-
ğum şehir. Konya her 
zaman gönlümdedir” 
dedi. n GURBETTEN 

KONYA’YA 
BAKANLAR 9’DA 

  12 Eylül’de yaşadıkla-
rını anlatan şair, yazar, 
fotoğrafçı ve gezgin Zeki 
Oğuz, “Beni de TÖS da-
vasına katıp Mamak’a 
götürdüler. İki büyük 

delil vardı ellerinde. Biri 
Gogol’un Bir Delinin 

Hatıra Defteri adlı oyunu 
diğeri Ahmet Arif’in şiir 
kitabı” dedi. n KONYALI 

ŞAİR, SÖZ YAZARI, 
BESTEKARLAR 10'DA

RAMAZAN'DA YENİGÜN



Konya'nın tanınmış simala-
rından, Hakyol Vakfı ve Vuslat 
Vakfı yönetimlerinde bulunmuş 
emekli öğretmen Hasan Hüseyin 
Kutludoğmuş, yakın dönemde 
Hakk’a yürüyen değerli isimler 
arasında yer alıyor. 1964 Konya 
doğumlu biri kız diğeri erkek 2 
çocuk babası olan merhum Kut-
ludoğmuş, Konya Fen Edebiyat 
Tarih bölümünden mezun olan, 
bir süre ticaretle uğraştıktan 
sonra Milli Eğitim Bakanlığı bün-
yesinde öğretmenlik yapan bir 
isimdi. Emekliliğine yakın Konya 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
bünyesinde çocuk yuvasında ve 
KİMSEV'de görev alan merhum 
Kutludoğmuş, emekli olunca 
Hakyol Vakfı ve Vuslat Vakfı gibi 
önemli sivil toplum kuruluşların-
da görevler aldı. Merhum Kutlu-
doğmuş, 

Mehmed Zahid Kotku Ho-
ca’nın rahleyi tedrisinden geçmiş 
tekke terbiyesiyle yetişmiş bir 
isim olarak dikkat çekiyor. 
ÖMRÜNÜ HİZMETLE GEÇİRDİ

Merhum Kutludoğmuş, 57 
yıllık hayatı boyunca İslâmi çiz-
giden ayrılmamış, istikametini 
bozmamış, ömrünü hep hizmetle 
geçirmiş isimlerden biri olarak 
tanınıyordu. Oldukça şuurlu bir 
isim olan merhum Kutludoğmuş, 
dava ve hedefinin peşinde koşan 
bir isimdi. Merhum Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan Hoca’nın kurdu-
ğu Milli Görüş çizgisindeki Milli 
Selamet ve Refah partileri içinde 
çalışmalar yürüten merhum Kut-
ludoğmuş, inandığı yoldan ayrıl-
mayan bir isimdi. Merhum Kut-
ludoğmuş’u Araştırmacı-Yazar 
Salih Sedat Ersöz şöyle kaleme 
aldı; 

TARİH MEZUNUYDU 
4 Ekim 1964 yılında Konya’da 

dünyaya geldi. Eğitimini Barbaros 
İlkokulu, İmam Hatip Lisesi’nde 
yaptıktan sonra Selçuk Üniver-
sitesi Tarih bölümünden mezun 
oldu. 

İki yıl kadar ticaretle meşgul 
olduktan sonra Çumra’da sınıf 
öğretmenliği, Ilgın’da Tarih Öğ-
retmenliği yaptı. Daha sonra Kon-
ya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
bünyesinde çocuk yuvasında ve 
KİMSEV'de görev yaptıktan son-
ra 15.11. 2012 tarihinde emekli 
oldu.  

57 yıllık hayatı boyunca İslâmi 
çizgiden ayrılmamış, istikametini 
bozmamış, ömrünü hep hizmetle 
geçirmiştir. Hasan Hüseyin Kut-
ludoğmuş’u kendisini yakından 
tanıyan ve birçok hizmetlere be-
raber koştukları Saffet Ekinci’nin 
kaleminden okuyalım:  

ANİ ÖLÜMÜ ÜZDÜ 
“Bir yılı geçti bu Kovid be-

lasıyla uğraştığımız. Hayatımıza 
birçok zorluklar ve kısıtlamalar 
soktu ama öyle ya da böyle alıştık 
birçoğuna… Asıl alışamadığımız 
ise bu zaman zarfında kaybetti-
ğimiz canlar oldu. İşte yokluğuna 
alışamadığımız ve alışamaya-
cağımız biri de Hasan Hüseyin 
Kutludoğmuş abimizdir. Ani ve 
acı bir haberle dar-ı dünyadan 
dar-ı bekaya irtihalini haber al-
dığımızdan beri bir sızı saplandı 
gönlümüzün ta en derinlerine. Ne 
zaman aklımıza gelse veya ismini 
işitsek, o mütebessim siması nur 
gibi parlar gözümüzün önünde. O 

güler yüzünü hiçbir kardeşinden 
esirgemezdi. Zira tüm hayatını 
İslam’a adamış ve İslam’ın mu-
vaffakiyeti için son nefesine kadar 
canla başla çalışmış Hasan Hüse-
yin abimiz, tebessümün sadaka 
olduğunu hepimizden çok daha 
iyi bilirdi. Yalnızca tebessümle 
de yetinmez, bizatihi yakınen kü-
çüğüyle, genciyle, yaşlısıyla her-
kesle ilgilenirdi. Yeri gelir küçükle 
küçük olur yeri gelir büyükle bü-
yük çünkü herkese sadece insan 
olması hasebiyle ALLAH (cc)’ın 
emri diye muhabbet ederdi. Ama 
özelliklede ülkenin ve İslam’ın ge-
leceği gördüğü gençlere ayrı bir 
ehemmiyet gösterirdi bu vesileyle 
ellerinden yüzlerce talebe geçmiş-
ti. Hepsinin hayatına müspet yön-
de mutlaka dokunmuştur ve onu 
tanıyan kime sorsanız hep hayırla 
yad etmişlerdir. 

Hiçbir menfaat gözetmeksizin 
sırf Allah (c.c) rızası kazanmak ve 
vatana millete şuurlu müslüman-
lar yetiştirmekti gayesi. Bu min-
valde mümkün mertebe gençlerle 
( Amasya, Antalya gibi ) kamplara 
katılmış, hem onlarla arkadaş 
olmuş hem de evrad , ezkar ve 
dua kitaplarını okutturarak hayat-
larının bir parçası olmasına çaba 
göstermiştir. Zira kendi hayatı da 
hep böyle olmuştur. 

KOTKU’NUN TALEBESİYDİ 
İslami, fıkhi ve tasavvufi ko-

nularda okumuş, kendini geliştir-
miş ve hayatına da tatbik etmesini 
bilmiştir. Öyle ki çevresindeki kar-
deşleri şüpheye düştükleri fıkhi 
meselede ilk Hasan Hüseyin abi-
mize müracaat etmiştir. Tasavvuf 
konusunda da hocası Mehmed 
Zahid Kotku (r.a)' ya layık talebe 
olmuş ve her daim hocasının izi-
ni takip etmiştir. Ta gençliğinden 
beri bağlı olduğu hocası Mehmed 
Zahid Kotku Hazretlerinin hep 
üzerinde durduğu ibadetlerine, 
zikirlerine, gece namazlarına çok 
özen göstermiş lakin hep bunu 
gizli tutmayı kendine şiar edin-
miştir. 

Misalen Ravza-ı Mutahharada 
itikaflara girmiş, kimselere bun-
dan söz dahi etmemiştir. Genç 
yaşlardan itibaren daima bilinçli 
bir Müslüman olan Hasan Hüse-
yin abimiz, üniversite sınavında 
ilk Mimar Sinan Üniversitesi Mi-
marlık bölümünü kazanmasına 
rağmen ortamın gayri-İslami 
olması sebebiyle üniversiteyi 
bırakıp, Konya'da Tarih bölümü-
nü kazanıp okumuştur. Eğitimci 
yönü yüksek olan abimiz MEB' e 
bağlı öğretmenlikten sonra görev 
yaptığı çocuk yuvalarında birçok 
çocukla birebir ilgilenmiş, onla-

ra hem İslam’ı anlatmış hem de 
kardeş, abi yeri geldiğinde baba 
olmuştur. Kimsesiz çocuklara 
şefkat ve merhametle yaklaşmış, 
onları koruyup kollamıştır, top-
luma bir birey kazandırmak için 
bilfiil ilgilenmiştir.

Siyasi şuura da sahip olan 
Hasan Hüseyin abimiz, İslam’ın 
hem kişiye hem aleme hakim 
olması davasında da son derece 
gayretli olmuştur. Hiçbir zaman 
okyanusta sağa sola savrulan sal 
gibi olmamış hep dava ve hede-
finin peşinde sabit kayalar gibi 
olmuştu. Necmettin Erbakan ho-
camızın kurduğu Milli Görüş çiz-
gisindeki Milli Selamet ve Refah 
partileri içinde elinden geleni esir-
gememişti. Ehli sünnet vel cema-
at çizgisinden zerre ayrılmamış 
bu uğurda hiç taviz vermemişti. 
İnandığı ve doğru bildiği bu yol-
da hayatını tanzim etmiş ve çev-
resine de ehli sünnet vel cemaati 
anlatmayı ve yaşatmayı kendine 
hayat düsturu bilmişti.

AİLESİNİ İHMAL ETMEZDİ 
Tabi ki bu kadar İslami faa-

liyet arasında ailesini de ihmal 
etmemiştir. Çocuklarının üzerine 
düşmüş elinden gelen her tür-
lü fedakarlığı yapmış eğitimleri, 
mutlulukları için hiçbir şeyi esir-
gememiştir. Ailesini her zaman 

ALLAH (cc)’ın bir emaneti olarak 
görmüş ona göre davranmış, 
gönüllerini hoş tutmuştur. An-
nesini her daim yanında tutmuş, 
gönlünü hiç kırmamış Yaşar tey-
zemize hep hayırlı evlat olmuştur. 
Hz. Peygamber (sav)’in sünneti 
üzere hem iyi bir baba, hem iyi 
bir eş, hem de iyi bir evlat nasıl 
olur bizlere göstermiştir. Aile ha-
yatı konusunda da hem ailesine 
düşkünlüğü, cömertliği ve aile 
saadetiyle bizlere örnek olmuştur. 
Hem ailesine hem de İslam kar-
deşlerine karşı cömert ve eli bol 
olmuştur, yemeği ve yedirmeyi 
sevmiştir.

ÖRNEK BİRİYDİ 
Burada kısaca bahsettiğimiz 

Hasan Hüseyin Kutludoğmuş 
abimizi tam olarak anlatmaya 
kalksak sayfalar yetmez. Ancak 
şunu diyebilirim ki kendisi İslami 
bir hayat yaşanması konusunda 
hem bize eğitmen kimliğiyle öğre-
tici olmuş hem de hayatıyla örnek 
olmuştur. Her nefsin tadacağı 
gibi sevdiği Hakkı Rahmanına 
kavuşmuştur. Bizler ondan razıyız 
İnşallah Allah Zül Celal Vel Kemal 
Hz. de ondan razı olup mekanını 
cennet bahçelerinde bir bahçe 
eyleye.” Merhum Hasan Hüse-
yin Kutludoğmuş, Mart ayı için-
de koronavirüse yakalandı. Gün 
geçtikçe hastalığı arttı. Evinde 
bir hafta kadar virüsle mücadele 
ettikten sonra 18 Mart’ta Meram 
Eğitim Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Hemen yoğun bakıma 
ve entübeye alındı. Ancak 19 Mart 
2021 tarihinde ebedi âleme irtihal 
eyledi. Kendisinden 17 gün sonra 
da annesi Yaşar teyze yine virüs 
illeti sebebiyle ebediyete uğur-
landı. Oğlu ile birlikte aynı gün 
hastaneye kaldırılan Yaşar teyze 
18 gün tedavi gördüğü hastane-
de 5 Nisan 2021 tarihinde dünya 
hayatındaki ömrünü tamamlamış 
oldu.  Rabbim her ikisine de rah-
met eylesin. Mekanları cennet 
olsun.

Şuurlu çocuklar yetiştirdi
Yakın dönemde Hakk’a yürüyen değerli isimlerden biri olan merhum Hasan Hüseyin Kutludoğmuş, öğretmenlikten sonra çocuklarla birebir ilgilenerek, onlara hem İslam’ı 
anlatan hem de çocuklara kardeş, abi yeri geldiğinde baba olan bir isim olarak dikkat çekiyordu. İslami çizgiden hiç sapmayan Kutludoğmuş, ömrünü bu uğurda harcadı

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Merhum Hasan Hüseyin Kutludoğmuş, Hacı Fettah Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Merhum Kutludoğmuş, Hakyol Vakfı ve Vuslat Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında görevlerde bulunurken, aynı zamanda Mehmed Zahid Kotku Hoca’nın rahleyi tedrisinden geçmiş bir isim olarak biliniyordu. 



D vitamini, kemiğin sert 
ve güçlü yapısını oluşturan 
kalsiyumun bağırsaklardan 
emilmesinde ve kemiğe 
yerleşmesinde temel bir 
fonksiyon oynar ve kemik 
sağlığı ile ilişkilendirilmiş bir 
vitamindir. Ancak bağışıklık 
sisteminin sağlıklı işleyişindeki 
önemi en az kemik sağlığı kadar 
önemlidir.

Çalışmalar, gebelik sırasında 
yeterli miktarda D vitamin 
alan annelerin bebeklerinin, 
bağışıklık sisteminin 
daha sağlıklı olduğunu ve 
alerjik hastalıkların daha az 
görüldüğünü de göstermiştir. 
Çocuklarda erken dönem 
vitamin D yetersizliği de, 
alerjik sorunlar için zemin 
hazırlamaktadır.

D vitamininin solunum 
sisteminde antiviral etkileri ve 
bağışıklık sistemini desteklemesi 
nedeni ile, bu günlerde mutlaka 
alınması gereken vitaminlerden 
biridir. Viral solunum yolu 
enfeksiyonlarının önlenmesinde 
ve tadavisinde D vitamininin 
etkinliği gösterilmiştir.  Covid 
19 enfeksiyonunun D3 vitamini 
düşük olanlarda daha ağır 
seyrettiği gösterilmiştir.

Bu nedenle birçok çalışma 
verisi ve sağlık otoritesi, 
pandemi döneminde D vitamin 
kan seviyelerinin yüksek 
düzeylerde tutulmasının 

önemini vurgulamaktadır. 
D vitamini, COVID-19’un 

zarar verebilecek bir enfeksiyon 
haline gelmesini engelleyemeye 
yardımcı olabilir. Bu nedenle D 
vitamini seviyesinin bir sağlık 
kuruluşundan öğrenilip takip 
edilmesi, doktora danışarak 
gerekli dozlarda D vitamin 
takviyesi alınması faydalı 
olacaktır.

D vitamin, bağışıklık 
sistemini desteklediği için 
birçok otoimmun ve alerjik 
problemin tedavisinde 
kullanılmaktadır.  Sinir 
sisteminin gelişimi, kalp 
damar sağlığı, kan şekeri 
regulasyonu gibi temel sağlıkla 
ilgili süreçlerde de etkilidir. 
Eksikliğinde kardiyometabolik 
bozukluklar, sinir ve kas sistemi 
problemleri ve hatta kanser ile 
ilişkili bulunmuştur.

Bağışıklığınızın güçlü 
ve sağlıklı olması için, 
vücudunuzda hiç bir vitamin 
ve mineralin eksik olmaması 
çok önemlidir. Bol su, dengeli 
beslenme, düzenli uyku ve 
egzersiz ile desteklendiğinde, 
vitamin ve mineral takviyeleri 
hayatınızı değiştirebilir.
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Güçlü bağışıklık 
sisteminin temel 

desteği; D vitamini

Az sayıda besin doğal olarak D vitamini içerir. Hayvansal kay-
naklardan yağlı balıkların eti (alabalık, somon, ton balığı ve 
uskumru gibi) ve balık karaciğer yağları en iyi D3 (kolekal-
siferol) kaynakları arasındadır. Bunun dışında süt, yoğurt ve 

yumurta diğer D3 vitamini kaynaklarıdır. Bitkisel kaynak 
olarak yulaf, ısırgan otu ve maydanoz tercih edilebilir. 
Mantarlar ise değişken miktarlarda D2 (ergokalsiferol) 
vitamini sağlar. Vitamin D3, takviyeler ve multivitamin-
lerde en sık kullanılan formdur çünkü D vitamini serum 
seviyelerini arttırmada daha etkili olduğu bulunmuştur.

Besinlerin D vitamini bakımından kısıtlı içeriğe sahip olması D vitamini eksikliğinin 
küresel bir halk sağlığı olmasının sebeplerinden biri olabilir. İleri yaşlı yetişkinler, veganlar/
vejeteryanlar ve sınırlı güneşe maruz kalan, koyu tenli veya fazla kilolu olan kişilerde eksik-
lik riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

Bir diğer bitmeyen D vitamini kaynağımız, Güneş. Cildimiz, güneşin ultraviyole B 
(UVB) ışınlarına maruz kaldığında D vitamini üretebilir. Güneş kremi olmadan engelsiz kısa 
süreli güneşlenme D vitamini üretimini sağlamak için önemlidir. Vitaminler vücudumuz 
tarafından sentezlenmeyen ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz organik bileşiklerdir. Bu 
nedenle beslenme ile günlük ihtiyacın karşılanmadığı durumlarda besin desteklerinin kullanı-
mı sağlanabilir. Takviyelerinin GMP (Good Manufacturing Practices) İyi Üretim Uygulama-
ları standartlarında üretilmiş olması ürün güvenilirliği için temel gereksinimdir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Vitamin D Kaynağı Besinler

Helvacızade Grubu olarak, daha sağlıklı yarınlara destek olmak için çalışıyoruz.

GÜNEŞ İÇİNİZDE…
Bağışıklık sisteminin 

dengelenmesinde ve kemik 
sağlığının korunması açısından 
büyük bir öneme sahip olan D 
Vitamini, yağda çözünen bir 
vitamin olarak karşımıza çıkıyor. 
Güneş ışınlarının yetersiz olduğu 
dönemlerde vücudun D vitamini 
seviyesini korunması ve eksikliğini 
giderilmesine yardımcı olunması 
için uzmanlar, dışarıdan takviye 
alınmasının önemine işaret ediyor.  

D Vitamini eksikliği özellikle 
yetişkinlerde halsizlik, kemik 
ağrısı, kemik erimesi, çocuklarda 
ise raşitizm gibi problemlere 
davetiye çıkarabiliyor. 

Ayrıca bu eksiklik; depresyon, 
diyabet, hipertansiyon ve 
romatizma gibi sağlık sorunlarına 

gündeme getirebiliyor. 
Güneş ışınlarından yeterince 

faydalanılamadığı bu dönemde 
düzenli olarak D Vitamini kullanımı 
sağlıklı bir yaşamı destekliyor.

Kolekalsiferol olarak da bilinen D Vitamini 
yağda çözünen bir vitamindir. Besinlerde 
doğal olarak bulur. Besinlerden alınan D 
vitamini biyolojik olarak inaktiftir ve akti-
vasyonu için vücutta iki hidroksilasyona 
uğraması gerekir.  Güneş ışığından gelen 

ultraviyole (UV) ışınların cilde çarpma-
sıyla D vitamini sentezi tetiklenir ve 

endojen olarak üretilir. Mevsimsel 
sezon, günün saati, bulut örtüsü, 
duman, cilt melanin içeriği ve 
güneş koruyucu kremler UV 
radyasyonuna maruz kalma ve 
D vitamini sentezini etkileyen 
faktörler arasındadır. 

UVB ışını sayesinde D vitamini deriden sentezlenir. UVB 
radyasyonu camdan nüfuz etmez, engelle karşılaştığında dağı-
lır. Bu nedenle iç mekanda bir pencereden güneş ışığına maruz 
kalmak D vitamini üretimini engeller. Fazla miktarda UVA 
ışınlarına maruz kalmak ise cilt için tehlikelidir. Bu nedenle 
süre kontrolü yapılmalıdır. 

Beslenme ile kısıtlı miktarda D vitamini alınması ve doğru 
olmayan güneşlenme gibi nedenlerden dolayı D vitamini 
eksikliği toplumda yaygındır. Peki takviye olarak D vitamini 
kullanımı için en iyi zaman nedir? Bağırsakta aynı anda yağ 
bulunması D vitamini emilimini arttırır. Bu nedenle yağlı bes-
lenmeden sonra D vitamini takviyesi kullanımı daha uygundur. 
Ya da naturel sızma zeytin yağı ile birlikte D vitamini takviyesi 
kullanımı tercih edilebilir.

D vitamini takviyesi seçerken nelere dikkat etmek gerekir? 
Öncelikle GMP standartlarında üretilmiş, üstün kalite sistem 
sertifikalarına sahip marka tercih edilmelidir. Ayrıca etiket dik-
katlice kontrol etmeli ve sentetik katkı maddeleri, sentetik koru-
yucuları içerip içermediğine bakılmalıdır. Besin takviyelerinde 
ürün içeriğini korumak, stabilitesini sağlamak için çeşitli koru-
yucular (andtioksidanlar) kullanmak gereklidir. Ancak burada 
dikkat edilmesi gereken temiz etiketlemeye uygun bileşenlerin 
tercih edilip edilmediğidir. Genellikle BHA (Butillendirilmiş 
Hidroksi Anisol) ve BHT (Bütilat Hidroksi Toluen) gibi sen-
tetik koruyucular D vitamini takviyelerinde kullanılmaktadır. 
Etiketlemede “BHA ve BHT içermez” ibareli ürünlerin tercih 
edilmesi önemlidir. Bu koruyucular yerine antioksidan olarak 
E vitamini içeren D vitamini takviyesi tercih etmek daha uygun 
olacaktır.  Günlük önerilen dozun günlük ihtiyacı karşılayacak 
değerde D vitamini içeriyor olması kontrol edilmelidir.

D vitamini takviyeleri damla ve kapsül gibi farklı farmasötik 
formlar bulunmaktadır. Çocuk ve ileri yaşta damla formu, ye-
tişkin kişilerde ise kapsül kullanımı daha çok tercih edilmekte-
dir. Damla formunda kullanım sağlandıktan sonra kapak sıkıca 
kapatılmalı ve güneş görmeyen alanda orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Kapsül formu kullanım kolaylığı sağlaması ve 
hijyenik olması sebebi ile yetişkinler tarafından daha çok tercih 
edilmektedir.

D Vitamini ve Teknik Detayları

Uz. Bio. Nazan Güven
Medikal Uzmanı
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Değerli okuyucular,
Bu hafta vitaminlerin en 

çok söz edileninden bahse-
deceğiz, D vitamini. Ben de 
çocuklar açısından önemini 
anlatmaya çalışacağım 
sizlere. D vitamini çocukların 
kemiklerinin gelişimi için çok 
önemlidir. Ayrıca d vitamini 
kalsiyumun vücutta emilmesi 
için gereklidir. Ciddi d vita-
mini eksikliği çocuklarda kas 
kaybına ve raşitizme sebep 
olabiliyor.

Eğer hamilelik süresinde annenin d 
vitamini seviyesi düşükse çocuğun raşitizm 
riski diğer çocuklara oranla daha yüksektir. 
Bu yüzden hamilelik süresince d vitaminin 
seviyesini doktorunuzla irdelemeyi ihmal 
etmemelisiniz.

Çocukların d vitamininin temel kayna-
ğı güneştir. Bu sebeple, güneşli havalarda 
çocuğunuzun kol ve bacaklarını açık tutarak 
güneşten yararlanabiliriz.

Aslında az da olsa bazı yiyeceklerde de 

d vitamini içeriği vardır. Ör-
neğin balıkta, fakat çocuklar 
o kadar çok balık tükete-
meyeceği için birçok gıda 
firması da ürettiği süt, yoğurt, 
bebek maması gibi ürünlere 
d vitamini eklemektedir. 
Fakat tabii ki bunlar küçük 
miktarlar olduğu için yeterli 
olmuyor. Çocukların genelde 
yeterli d vitamini seviyesine 
ulaşması için multivitamin ya 
da vitamin d takviyesi alması 

gerekiyor. Dozlama konusunu ise lütfen 
çocuğunuzun doktoruna danışın. 

Son zamanlarda tüm dünyanın savaştığı 
korona virüsle sebebiyle de D vitaminin 
önemi bir kez daha görülmüştür. Araştırmalar 
D vitamini eksikliği olan Covid 19 sebebiyle 
hastaneye yatırılan hastaların hastalığı daha 
ağır geçirdiğini göstermektedir. D vitamini 
bağışıklığı güçlendirdiği için bu süreçte hem 
kendimiz hem de çocuklarımız için D vita-
mini takviyesini ihmal etmemekte yarar var.
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Peygamber efendimiz zamanında 
ihtiyar bakıma muhtaç annesi ile ya-
şayan Neyffel adında çok samimi bir 
sahabe vardı.

Peygamberimizin her gaza ya çı-
kacağı zaman ziyaret eder ve ondan 
harbe gitmesine müsaade etmesini 
isterdi. Çünkü peygamber efendimiz 
onu harbe götürmez başka kimsesi 
bulunmayan bakıma muhtaç annesine 
bakmasını öğütler ve bunu da bir cihat 
olduğunu kendisine bildirirdi.

Bir gün yine bir harp hazırlığı vardı 
her defasında olduğu gibi Neyffel pey-
gamberimize cihada gitmek için yalva-
rıyordu. Bütün uğraşmalarına rağmen 
kendisini bu fikrinden vaz geçiremeyen 
peygamber efendimiz Neyffel in cihada 
katılmasına izin verir.

Cephede harp bütün şiddeti ile de-
vam ederken Neyffel kahramanca kılıç 
sallıyor düşmana aman vermiyordu ki 
bir kılıç darbesi ile habibi zişanın önün-
de şehit düştü.

Peygamberimiz Neyffel için çok 
mutazarrır oldu ama dönüşü yoktu.

Harp bitti Müslümanların galibiyeti 
ile biten bir harp ti yalnız ne var ki pey-
gamberimizi üzen Neyffelin şahadeti idi.

Harp dönüşü başlamış herkes 
evine gelirken başkalarının yardımı ile 
harpten dönenleri karşılamaya Neyffe-
lin annesi de çıkmış her gelene Neyffeli 
soruyordu.

Kimse ona Neyffelin şehit olduğu-
nu söyleyemiyor geriden geliyor diye 
geç

İştiriyorlardı. Peygamber efendi-
mizde kadına Neyffelin ölümünü söy-
leyemedi. Herkes geriyi işaret ediyordu 
haz Ömer haz Osman haz Ali derken iş 
haz Ebu bekire gelmişti kadın atının yu-
larını tuttu ya Eba Bekir Neyffel nerede 
dedi oda geriye sor diyecekti baktı ki 
geride kimse yok, kabeyi muazzamaya 
yönünü döndü beyaz sakalından bir tek 
teli ağzına dişlerinin arasına aldı,o yalan 
söyleyememenin o dürüstlüğün timsali 
Eba Bekir Neffelllll diye bağırdı Neyffel 
elinde kılıcı ile BUYUR ya EBABEKİR 
buradayım dedi ve sıdık yanındaki ih-
tiyar kadına dönüp işte Neyffel buyur 
oğlunu ey hatun dedi ve ondan sonra 
Neyffelin kırk yıl daha yaşadığını söyle-
yip dururlarmış. Sonra bu olayı Cebrail 
Aleyhisselam peygamberimize şöyle 
vahyettiği rivayet edilirmiş. O dürüstlük 
timsali Eba Bekir öyle bir hüzünle kalbi 
yanarak bağırdı ki Allah ü zülcelâl onun 
bağırması ile bütün ölüleri bile diriltebi-
lirdi dediğini yazıyor kitaplar.

Peygamberimiz zamanında İslami-
yet yayılırken

Bu kutsal din uğruna çetin savaşlar 
yapılırken

Mekke de Neffel adında fakir bir 
sahabe vardı

Gücü yettiğince çalışır 
ihtiyar bir annesiyle yaşar-
dı

Bütün müminler har-
be gider Allah için savaş 
yapar

Neffel i harbe götür-
mezler onun içinde gaza 
ateşi yanar

Sefere gidileceğinde 
peygamberden harp için 
izin ister

Peygamber izinvermez Neffel e an-
nene iyi bak senin cihadın o der

Yıllar ayları aylar günleri günlerde 
zamanı kovar

Neffel in içersindeki bir gaza ateşi-
dir durmaz yanar

Bir gün Neffel bakar ki halk cihada 
hazırlanır

Peygamber efendimize giderde 
yana yakıla yalvarır

Ne olur ya Resulallah bende bu ga-
zaya katılayım

Bu yüce dinimiz uğruna ya şehit ya 
gazi olayım

Deyince Peygamber harbe katıl-
masına müsaade eder

Bulur kılıcını gürzünü Neffel sevinç-
le harbe gider

Harp çok şiddetlidir kâfirler durma-

dan saldırıyor
Neffel elinde kılıcı ile 

kahramanca çarpışıyor
Bir ara Resulün 

önünde Neffel e bir kılıç 
darbesi gelir

O darbenin şiddetiy-
le şahadet getirerek şehit 
olur

Peygamberi Zişan 
ımız bu duruma çokça 
üzülür

Harp İslam ın galebesi ile biter artık 
evlere dönülür

Gazadan dönenleri bütün ahali yol-
larda karşılarlar

Bu kalabalık arasında Neffelin ihti-
yar anası da var

Sorar yüce peygambere ey Resul 
benim neffel nerede?

Şehit düştü diyemez efendimiz ona 
işaret eder geride

Hazreti Ömer e sorar ya Ömer ner-
de benim Neffel im

O da şehit diyemez ey kadın daha 
gerilere sor derim

Kadın döner bakar geriden hazreti 
Osman geliyor

Gücünün yettiğince koşarak onun 
önüne geçiyor

Ya Osman sen söyle benim Neffel 

im nerde kaldı
Yoksa aman ya Rabbim bir oğ-

lum şehit mi oldu
Hazreti Osman ı zinnureyn de işa-

ret eder geriyi
Veremez Neffelin Annesine bu 

acıklı müjdeyi
Bakar kadın geride Allah ın aslanı 

ali var
Neffel im nerde diyerek koşar Ali ye 

sorar
Hazreti Ali bakar geriden gelir Eba 

Bekir
Derki ey benim rabbim sana binler-

ce şükür
İşaret eder ihtiyar kadına geride 

gelenleri
Yakalar ciğeri yanan kadın son ge-

len Eba bekiri
Ya dürüstlük timsali can canısın 

Eba Bekir
Benim Neffel im nerede çabuk 

bana bul getir
Sıddık geride diyecek ama bakar ki 

hiç kimse yok
Kalbi derinden yaralanır o anda ge-

çirir bir şok
Bir tel kıl alır sakalında döner Kâbe 

ye karşı
Neffel diye bir bağırır ki sözleri tit-

retir arş ‘ı
Neffel tam karşısındadır elinde bir 

kılıçla
Bu ya Eba Bekir der mütevazı bir 

üslupla
İşte ey ana Neffel in bilmem ki ben 

ne yanayım
Yaşar mıyım? Uyur muyum? Yok-

sa rüyada mıyım?
Rivayet ederler ki Neffel kırk yıl 

daha yaşamış
O ihtiyar annesine ömrü boyunca 

iyi bakmış
Cebrail bir gün gelmiş peygambe-

rimize vahiy ile
Bu durumu ona izah etmiş yarata-

nın izniyle
Demiş ki Eba bekirin ciğeri yanar 

hakta ala bilirdi
O bir daha bağırsa Rabbim tüm 

ölenleri diriltirdi
Ozan İsmail derki gelin biz bunlar-

dan ibret alalım
Sahabe kadar olamazsak ta onlara 

yaklaşalım
Allah ım sana döneceğiz bizler an-

cak sana kul oluruz
İnşallah bu dünyada daima senin 

rızanı buluruz
Allah ım sen kolaylıklar ver kabirde 

zor olursa soru
Bu dünyanın meşakkatinden çir-

kinden ne olur bizleri koru
Bu menkıbeyi 1972 yılında Mena-

kıbi Ciheryari Güzin adlı kitaptan oku-
dum

İsmail Detseli 21 ramazan 2005 25 
Ekim 

DİRİLEN ŞEHİT NEYFFEL

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, ilkbahar döneminin başlangıcında gelen kar yağışının 
Beyşehir Gölü Havzası’nda hububat ekimi yapan çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi

Beyşehir Gölü Havzası’nda 
yağışların devamı bekleniyor

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı 
Mustafa Ağralı, Türkiye'nin en bü-
yük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü 
etrafındaki Beyşehir Gölü Havza-
sı’nın hububat ekiminde önemli bir 
üretim merkezi olduğunun altını 
çizdi. Çiftçiler olarak ilkbahar döne-
minin başlangıcında gelen yağışla-
rın sevincini yaşadıklarını belirten 
Başkan Mustafa Ağralı, “Çiftçinin 
yüzü elbette güldü. Yağış olmama-
sından dolayı ekinlerimizde gerçek-
ten sıkıntı vardı. Mevsim normalle-
rine göre, Ocak ve Şubat’ta yağan 
kar, bu yıl Mart ayında yağmış oldu. 
İnşallah Nisan ve Mayıs’ta da bu 
yağışların devamı gelirse, çiftçinin 
yüzü daha da gülecek” ifadelerini 
kullandı.

‘ŞU AN İÇİN BÖLGEMİZDE YAĞIŞ 
YÖNÜNDEN BİR SIKINTI YOK’
Yetkililerin açıklaması doğrul-

tusunda son 30 yılın en büyük ku-
raklığının yaşanmasını beklendiğini 
ancak Beyşehir’e Mart ayının sonla-
rında gelen yağışlarla birlikte çiftçi-
lerin yüzlerinin gülmeye başladığı-
nı aktaran Ağralı, “Ekinlerin şu an 
için kardeşleme zamanı. Çiftçimizin 
büyük bölümü gübresini kullandı 
ama ikinci gübreyi atacak çiftçimiz 
de var. İnşallah Nisan’ın sonlarında 

ve Mayıs'ta da dua ediyoruz, tekrar 
yağışlarımız devam ederse, gübre-
leme, ilaçlama faaliyetleri sürüyor. 
Bölgemizde ürün yönünden her-
hangi bir sıkıntı yok. Bundan sonra-
ki süreçte de yağmur olursa, bu yıl 
kuraklık yaşamayacağımızı tahmin 
ediyorum. Oysa, daha önceki me-
teorolojik açıklamalara göre yüzde 
60-70 oranında bir kuraklık olabile-
ceği yönünde bir korku yaşıyorduk. 
Şimdi bölgemizde yaşanabilecek 
bir kuraklığın belki yüzde 15-20 
seviyelerde kalabileceğini değer-
lendiriyoruz. Şu an için bölgemizde 

yağış yönünden bir sıkıntı yok” diye 
konuştu.

‘YAĞIŞLAR SU DOLULUK ORANINI 
OLUMLU ETKİLEDİ’

Mustafa Ağralı, yağışlarla birlik-
te bu yılki rekolte beklentilerinin de 
yükseldiğini vurgulayarak şunları 
kaydetti: “Geçen yıllarda şu an için 
ekinlerin durumuna baktığımız za-
man benim aldığım verilere göre, 
geçen yıldan daha iyi. Biliyorsunuz 
geçen yıl Nisan ve Mayıs’ta yağışlar 
az oldu. Sonra ne oldu, toparladı. 
Geçen yıl da yüzde 70-80 civarın-
daydı bölgemizdeki rekolte. İnşal-

lah bu yıl o rekoltenin de üzerine 
çıkılacağını tahmin ediyorum, hava 
şartları bu şekilde beklentilerimiz 
doğrultusunda gittiği takdirde.”

Ağralı, son yağışların çiftçile-
rin tarımsal sulamada en önem-
li güvence kaynağı olan Beyşe-
hir Gölü'ndeki su doluluk oranını 
olumlu etkilediğini, su seviyesinin 
önümüzdeki günlerde yağışlar de-
vam ederse daha iyi noktalara ge-
lebileceğini belirtirken, çevredeki 
göletlerin de kar yağışıyla suyla dol-
maya başladığını sözlerine ekledi.
n İHA

Beyşehir Gölü’nde sakar
mekeler kuluçkaya yattı

Türkiye'nin sınırları itibariyle 
ikinci büyük milli parkı durumun-
da olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nı 
yıl boyu yaşam alanı olarak seçen 
türlerden sakar mekeler, ilkbahar 
döneminin gelmesiyle birlikte baş-
layan üreme mevsimi nedeniyle 
kıyılarda kuluçkaya yattı.

Sakar mekeler, gölün kıyı 
kesimlerinde bitki örtülerinden 
yuva oluşturabilmek için mesaiye 
başlarken, yapımı tamamlanan 
yuvalarda dişiler kuluçkaya yattı. 
Beyşehir Gölü'nün kıyıları ve sazlık 
kesimleri son yıllarda çok sayıda 
sakar meke için yaşam alanı hali-
ne dönüştü. Sakar mekeler, gölde 
popülasyonu en fazla ve en yoğun 

olan su kuşları türlerinden birisi 
olarak gözleniyor. Korona virüs ön-
lemleri kapsamında özellikle hafta 
sonu günlerinde vatandaşlara so-
kağa çıkma kısıtlaması getirilmesi-
nin ardından oluşan sessizlik, sakar 
mekelerle birlikte diğer türlerin de 
daha rahat bir üreme dönemi ge-
çirmesine imkan sağladı. Bu ne-
denle, Beyşehir ilçe merkezindeki 
göl kıyıları çok sayıda kuluçkaya 
yatan sakar mekelerin bulunduğu 
yuvalarla doldu. Mayıs ayında yu-
murtadan çıkması beklenen yav-
rularla birlikte kıyılarda sakar meke 
popülasyonunun daha da yoğun-
luk kazanması bekleniyor.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir 
Gölü’nden Beyşehir-Suğla-Apa 
(BSA) Kanalı’na su akışı yeniden 
başladı. İlçe merkezinde bulunan 
Taşköprü'deki regülatör kapakları 
Mart ayı içerisinde açılarak kanala 
su verilmeye başlanmıştı. Gelen 
tepkiler üzerine Beyşehir Kayma-
kamı Yusuf Özdemir başkanlığın-
daki aralarında Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, AK Parti İlçe Baş-
kanı Recep Elkin, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcilerinin de yer 
aldığı Beyşehir heyeti, Vali Vah-
dettin Özkan’ı makamında ziyaret 
etmişti.

 Ziyarette tarımsal sulama 
mevsimi olmamasına rağmen 
gölden BSA kanalına su aktarıl-
masının bu yıl yaşanan kuraklık 
dolayısıyla göldeki su seviyesinin 

yetersiz olması nedeniyle ilçede 
tepkilere neden olduğuna dikkat 
çekilmişti.

Heyetin regülatör kapaklarının 
kapanması talebini olumlu karşı-
layan Vali Özkan’ın direktiflerinin 
ardından BSA kanalına su akışı 
durdurulmuştu. Nisan ayının orta-
larına gelinmesi ile birlikte DSİ 4. 
Bölge Müdürlüğü tarafından regü-
latör kapakları yeniden açıldı.

DSİ'NİN KOTUN ÜZERİNDEKİ 21
SANTİMLİK SUYU ALMA HAKKI 

BULUNUYOR
Kanala aktarılan sular, tarım-

sal sulama ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla depolandığı kilo-
metrelerce ötedeki Apa Barajı’na 
gönderilmeye başlandı. Beyşehir 
Gölü’nde yapılan son ölçümlere 
göre halen su seviyesi 1122.61 

kotunda bulunuyor. DSİ’nin 
1122.40 olan mevcut sulama 
suyu kotuna göre göl su seviyesi 
daha da yükselmezse sadece 21 
santim su alma hakkı bulunuyor. 
Bu kotun altında su alınmaya de-
vam edilmesi ise Konya Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun aldığı karara göre suç 
teşkil ediyor. Beyşehir Kaymaka-
mı Yusuf Özdemir de, kaymakam-
lıkta son yapılan Beyşehir Gölü 
toplantısında, "Beyşehir Gölü'nün 
mevcut 1122.40 olan sulama kotu 
kırmızı çizgimizdir" hatırlatmasın-
da bulunmuş, heyet tarafından 
bunun takipçisi olunacağının vur-
gusunu yapmıştı. Ardından top-
lantıda alınan karar metni kamu-
oyu ile paylaşılmıştı.
n İHA

Beyşehir Gölü'nden BSA Kanalı'na su akışı yeniden başladı

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ



5 23 NİSAN 2021HABER

Dünya’da vahyin gölgesinde, 
Kur’an’ın kubbesi altında adreste 
Müslümanca yaşamak, Müslümanca 
ölmek, Cemalullah yolcusu olarak ona 
dönmek…

Ahirette arşın gölgesinde, Livail 
hamdin altında olmamızı sağlayan hi-
dayet rehberi, hayat kitabımız Kur’an.

Hayat kitabımız, kelam sırrı Kur’an, 
Kadir Gecesinde bize ulaştı, elini uzattı. 
İlkinen ayetlerle.

Ayet ayet, sure sure gönül dün-
yamıza, ruhumuza, kalbimize girmeye 
başladı ve o bizimle buluştu. Ya biz 

onunla buluştuk mu? Biz ona sadece 
uzaktan uzağa saygı duyuyoruz o ka-
dar…

Onun kapağını açıyor Kur’an oku-
yoruz ancak Kur’anı okumuyoruz. Der-
yasında yüzemiyoruz. Çünkü yüzme 
bilmiyoruz. 

Hal böyle iken Ramazan ayı gelin-
ce Kur’an ayı geldi diye sadece sevini-
yoruz.

Kur’an ayında Kur’an mehcur 
(Furkan 30).Zira ahkam ayetleri rafa 
kaldırılmış. Allah’ın hükümleri yerine 
beşerin hükümleri hakim kılınmış.

Kur’an ayı demek her 
şeye ,her yere Kur’an ha-
kim demektir. Zira Kur’an 
müzelik bir değildir ki 
arada bir ziyaret edelim 
Hiç olmazsa, nefis ha-
yatımızda, aile hayatımız 
da onu hakim kılalım Bu 
ayda, onun yanında onun 
kubbesi altında ki adreste 
önce onu dinleyin.(A’raf 

204)Onu boykot etme-
yin(bilerek veya bilme-
yerek)(Fussilet 26).

Onu gönlünüzde, 
ruhunuzda mana alemi-
nizde kulluk ikliminizde 
rafa kaldırmayın(Furkan 
30)

Onu derüni hislerle 
okuyunuz mesajlarını 
kemal-i edeple alınız. 

Onu tanıyınız, tanıtınız anlayınız, an-
latınız. Onu konuşturunuz ki, Allah 
ile, Cibril ile peygamber ile konuşmuş 
olursunuz. İşte o zaman meşhur du-

ayı yapınız yani <<Allah’ım! Beni iman-
dan, Kur’andan ayırma!>> deyiniz, 
demeye yüzünüz olsun.

Arı misali onu ayet ayet, sure sure 
ziyaret ediniz. Şifa kaynağı Kur’andan 
beşeriyetle şifa dağıtınız. (İsra:82)

Evet o şifasıdır, şifa kaynağıdır.
1-Psikolojiniz mi bozuldu?
2-Ruhi dengeniz mi bozuldu?
3-Kimyanız mı bozuldu?

4-Panikatak mı oldunuz?
5-Ruhunuz mu daralıyor?
6-Mutluluğunuz yok olmaya yüz 

mü tuttu?
7-Nefs-i emareniz mi azdı?
8-Cehaletiniz size galip mi geliyor?
9*Takva libasınız önden mi yırtılı-

yor?
10-Ahlalci çöküntü, ruhi bunalım 

mı geçiriyorsunuz. Ona sımsıkı sarılın. 
Şifa bulun.

Nuh’un kavmine gemisi ne ise 
Ümmet-i Muhammed’e de Kur’an 
odur.

KUR'AN'IN KUBBESİ ALTINDA

Karapınar'da sokak 
sağlıklaştırması başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı, Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Karapınar Belediyesi iş birliği 
ile "sokak sağlıklaştırması" projesi 
Karapınar'da başladı. Karapınar'da 
Konya Caddesi ile İnönü caddele-
rinde yaklaşık 1 kilometre uzun-
luğundaki alanda yer alan ev ve iş 
yerlerinde uygulanacak sokak sağ-
lıklaştırma projesi ile ilçe merkezi 
farklı bir görünüme kavuşacak.

Belediye Başkanı Mehmet 

Yaka, yaptığı açıklamada, "Bu proje 
ile binaların dış cephesi ile iş yer-
lerinin tabela ve tente sistemleri 
standart şekilde tek tip olacaktır. 
Proje ile şehir merkezi modern 
bir görünüm kazanacaktır." dedi. 
Yaka, projenin hayata geçirilme-
sinde emeği olan Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Murat Kurum'a, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay'a teşekkür etti.
n AA

Koronavirüs sürecinde kan bağışında azalmalar yaşanmıştı. Ramazan ayının da girmesiyle bağışlar bugünlerde 
neredeyse durma noktasına geldi. Kızılay yetkilileri stokların bitmesini önlemek için vatandaşları kan vermeye davet ediyor

Kanınızı bağışlayın!

Tüm dünyayı etkisi altına alan, 
yüzbinlerce insana bulaşan ve bin-
lerce insanın da ölümüne neden 
olan koronavirüs nedeniyle kan 
bağışlarında azalmalar yaşanmıştı.  
Buna ilave olarak Ramazan ayının 
da girmesiyle kan bağışları nere-
deyse durma noktasına geldi. Bu 
konuda çalışmalar yürüten Türk Kı-
zılay’ı, Ramazan’da bağışı artırmak 
adına iftardan sonra vatandaşların 
gönül rahatlığıyla kan verebilecek-
leri noktalar oluşturdu. Kan vererek 
stokların azalmasını engellemek 
gerektiğini belirten Türk Kızılay 
Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı 
çağrı ile vatandaşları Ramazan’da 
da kan ve immün plazma bağışına 
davet etti.

SABİT NOKTALAR AKTİF OLACAK
Kızılay yetkilileri, olağan hal-

lerde olduğu gibi Türk Kızılay’ının 
hastaneler dışında kan bağışı top-

lamaya devam edeceğini dile ge-
tirdi. Kızılay çalışanlarının gerekli 
bütün tedbirleri aldığı belirtilirken 
gezici kan bağış araçları ile siteler 
başta olmak üzere vatandaşların 
yoğunlukta olduğu noktalarda kan 
bağışı toplamaya devam edeceği 
ifade edildi. Koronavirüsün yaygın 
olarak görüldüğü ülkelerdeki kan 
bağış çağrılarına dikkat çeken Kızı-
lay yetkilileri salgın sürecine yeterli 
kan stoku ile girilmesi için sabit kan 
bağışı noktalarına, daha önceden 
kan bağışında bulunmuş düzenli 
kan bağışında bulunmuş sınırlı sa-
yıda vatandaşın telefonla veya SMS 
ile çağırılabileceği belirtildi.

BAĞIŞA DAVET EDİYORUZ
Kızılay yetkilileri tüm kan bağış 

noktalarında gerekli bütün hijyen 
tedbirlerinin alındığını ifade eder-
ken hem Kızılay personelinin hem 
de kan bağışı yapacak vatandaşla-

rın sağlığı için bütün sağlık önlem-
lerinin yerin getirildiğini belirtti. 
Kan vermeye gelen vatandaşların 
tek tek sıra ile bağış noktasına alın-
dığı belirtilirken, kan bağışlamaya 
gelen vatandaşlara ilk önce ateş öl-
çümü yapıldığına da dikkat çekildi. 
Kızılay yetkilileri 18-50 yaş arasın-
daki, Sağlık Bakanlığı’nca koronavi-
rüs için dile getirilen risk grubunda 
olmayan bağışçıları da kan verme-
ye davet etti.

BAŞKAN KINIK’TAN 
VATANDAŞLARA 

KAN BAĞIŞ ÇAĞRISI
Türk Kızılay Genel Başkanı Ke-

rem Kınık, sosyal medyadan yaptığı 
çağrı ile vatandaşları Ramazan’da 
da kan ve immün plazma bağışına 
davet etti. Kınık, “Pandemi ve Ra-
mazan etkisi ile kan bağışlarında 
azalma yaşanmaktadır. Ulusal Kan 
Stoklarımızı korumak ve hastaları-

mızın artan kan/plazma ihtiyacını 
karşılamak için tüm sağlıklı birey-
leri kan bağışına davet ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi.

KAN VERMEK İSTEYENLER
KISITLAMADAN MUAF

Kan bağış merkezlerinin son 
derece hijyenik ortamlar olduğunu 
hatırlatan Türk Kızılay yetkilileri, 
maske ile sosyal mesafe kurallarına 
titizlikle uyulduğunu belirtti. Kızı-
lay, kan bağışı için vakit bulamayan 
vatandaşların kısıtlamaya dâhil ol-
madan bağışta bulunabileceklerini 
ifade etti. 

Kan bağışında bulunmak iste-
yenlerin, Türk Kızılay’ın www.kan-
ver.org sitesinden alacakları rande-
vu sonrasında telefonlarına gelen 
mesaj ile kısıtlamaya dâhil olmadan 
kan bağışı birimlerine başvurabile-
cekleri vurgulandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL

‘Güzellik salonlarına 
bir güzellik yapılmalı’

Konya Berberler ve Kuaförler 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başka-
nı Veli Baranok, berber ve kuaför 
esnafının zor durumda kaldığını 
ifade ederek, “Derdimiz adı geçen 
yerlerin kapatılması değil, haksız 
rekabetin önüne geçmek ve üyeleri-
nin intiharın eşiğine geldiği güzellik 
uzmanlarının mağduriyetlerinin gi-
derilmesi için güzellik salonlarının 
açılmasıdır” dedi.

Veli Baranok pandemi sürecin-
de mağdur olduklarını belirterek, 
“Son pandemi genelgesi ile bir kez 
daha mağdur olan güzellik uzman-
lığı mesleği mensupları ve güzellik 
salonu esnafı hakkında bu bilgilen-
dirmeyi yapmak ve bazı gerçekleri 
kamuoyu ile paylaşmak bir zaruret 
halini almıştır. Güzellik sektöründe 
esnaf ve ticaret odalarına bağlı yak-
laşık 200 bin güzellik salonu faaliyet 
göstermekte bu sektör bir milyon-
dan fazla çalışana istihdam sağ-
lamaktadır. Bu çalışanların yüzde 
98'inin kadın olduğu düşünülecek 
olursa ülkemizdeki kadın istihdamı-
na katkısını kolaylıkla görmek müm-
kündür. Bir çoğu mikro işletmeler 
olarak faaliyet gösteren güzellik 
salonları sosyal medya ve basında 
gördüğünüz büyük işletmelerden 
daha ziyade günlük kazançları ile 
dönen, fedakâr ve emekçi güzellik 
uzmanları işletmeci ve uzmanları-
nın çabası ile ayakta kalma çabası 

veren işletmelerdir. Ne yazık ki son 
genelgede de görüldüğü üzere koca 
bir sektör bilinmemenin, tanınma-
manın, temsil edilememenin çare-
sizliği ile sesini duyuramamaktadır. 
Birçok benzer hizmeti veren, has-
tane, tıp merkezi ve muayenehane 
açıkken güzellik salonları anlaşılmaz 
şekilde bir kez daha faaliyetlerini 
durdurmak zorunda bırakılmıştır. 
Derdimiz adı geçen yerlerin kapatıl-
ması değil, haksız rekabetin önüne 
geçmek ve üyelerinin intiharın eşi-
ğine geldiği güzellik uzmanlarının 
mağduriyetlerinin giderilmesi için 
güzellik salonlarının açılmasıdır” 
diye konuştu.

GÜZELLİK UZMANLARI YASA DIŞI 
ÇALIŞTIRILMAMALIDIR

Yasa dışı çalışan güzellik uz-
manlarına da dikkat çeken Veli 

Baranok, “Özellikle hastane, mua-
yenehane adıyla faaliyet gösteren 
ve hekim sorumluluğunda açılan 
yapılara ve yanlarında yasadışı ola-
rak çalıştırılan güzellik uzmanlarına 
dikkatinizi çekmek isterim. Ne yazık 
ki asıl işi teşhis ve tedavi olan bir 
kısım hekimimiz güzellik sektörün-
deki pastayı görünce gerçek görev 
ve yeminlerini bir kenara koyarak 
bizim mesleğimize soyunmuşlar-
dır. Serbest piyasa, soyunabilirler, 
soyunsunlar. Ancak sadece soyun-
makla kalmamış açtıkları sürekli 
davalarla güzellik uzmanlığı mes-
leğini güzellik uzmanlarının elinden 
almaya göz dikerek güzellik salon-
larından tek farkı dolgu ve botoks 
yapma yetkisi olan yapılanmalara 
gitmiş epilasyondan, masaja, cilt ba-
kımından, kalıcı makyaja kadar her 
alanda faaliyet göstererek güzellik 
salonu hizmetlerini sağlık kuruluşu 
tabelası altında verir hale gelmiş-
lerdir. Bugün devlet hastanelerinde 
dermatolog ve plastik cerrah bul-
mak neredeyse mümkün değildir. 
Ciltteki hastalıkların teşhisi ve teda-
visi için gösterilmesi gereken çaba, 
yerini, tüccar hekimlerin, tabelası 
hastane, tıp merkezi veya muaye-
nehane olan ama gerçekte bir gü-
zellik salonu haline gelmiş işletme-
lerinde güzellik uzmanlığı icrasına 
bırakmıştır” ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

Veli Baranok
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Kısıtlamada yasak dinlemeyen gazinolara baskın: 70 kişiye ceza
Konya'da kısıtlamalara rağmen 

mührü bozularak faaliyetlerine de-
vam eden ruhsatsız iki gazinoya 
polisin düzenlediği baskında, 70 
kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan 
ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 
cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, korona 
virüs vakalarına göre hala "çok 
yüksek riskli" iller arasında yer 
alan Konya'da, yasaklara rağmen 
eğlence mekanları faaliyetlerine 
illegal olarak devam ediyor. Daha 
önce polisin yaptığı denetimlerde 
ruhsatsız faaliyet gösterdiği için 
mühürlenen eğlence mekanları, 
mühürlerini bozarak hizmet ver-
meyi sürmesi üzerine polis ekipleri 
tarafından çalışma başlatıldı. Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 
saat 00.15'te merkez Selçuklu ilçesi 
Musalla Bağları Mahallesi Taşkale 
Sokakta faaliyetine devam eden eğ-
lence mekanına baskın düzenledi. 
Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 
arama kararına istinaden arama ve 

denetim yapan polis ekipleri, iş ye-
rinde tütün tüketimine izin verildi-
ği ve alkol sunumunun yapıldığını 
tespit etti. Belgesi olmadan canlı 
müzik yayınının da yapıldığının 
belirlendiği eğlence mekanında-
ki 53 şahsa sosyal mesafe kuralını 
ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 
cezai işlem uygulandı. Mekandaki 
13 çalışana da bildirimde bulun-
mamaktan tutanak tutuldu. İşyeri 
sorumlusu olduğunu beyan eden 

Murat S., nöbetçi savcıdan alınan 
talimatla "mühür bozma ve bulaşıcı 
hastalık tedbirlerine aykırı davran-
ma" suçlarından hakkında işlem ya-
pılması için polis merkezine teslim 
edildi. Daha önce mühürlenen ve 
ruhsatsız olan iş yeri zabıta görev-
lileri tarafından tekrar mühürlendi.

EĞLENCE MEKANLARINI 
MÜHRÜ BOZULUYOR POLİS DENE-

TİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Polis ekipleri denetimler kap-

samında, saat 00.10 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Musalla 
Bağları Mahallesi Yeni İstanbul 
Caddesi üzerinde bulunan ve daha 
önce yine mührü bozularak faaliye-
tine devam ettiği için mühürlenen 
iş yerine tekrar hizmet vermesi 
üzerine baskın düzenledi. Yapılan 
denetimde ruhsatsız olan eğlence 
mekanında belgesi olmadan canlı 
müzik yayını ve alkol sunumu ya-
pıldığı belirlendi. 

Tütün tüketimine izin verilen 
iş yerine ve izinsiz çalışan 9 şahıs 
hakkında tutanak tutuldu. 17 kişiye 
sokağa çıkma yasağını ihlal etmek-
ten ve sosyal mesafe kurallarına 
riayet etmemekten dolayı cezai iş-
lem uygulandı. 

İşyeri sorumlusu Dündar A. 
"mühür bozma ve bulaşıcı hastalık 
tedbirlerine aykırı davranma" suç-
larından hakkında işlem yapılması 
için polis merkezine teslim edildi. İş 
yeri zabıta ekipleri tarafından tek-
rar mühürlendi.n İHA

Polisten sahte deterjan 
üretenlere operasyon

Kuyumcudan 3 bilezik çalan 
şüpheli adli kontrolle serbest

Konya’da polisin sahte üretim 
toz deterjan satanlara yönelik dü-
zenlediği operasyonda 34 ton 185 
kilo sahte deterjan ve 125 kilo sıvı 
deterjan ele geçirildi, 2 şüphe-
li yakalandı. Operasyon, merkez 
Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 
Yeni Meram Sanayi Sitesi 15382 
Sokak’ta bir iş yerine gerçekleşti-
rildi. Edinilen bilgiye göre, Konya 
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şu-
besi ekipleri yaptıkları araştırma 
neticesinde bir iş yerinde sahte 
deterjan üretildiği bilgisine ulaş-
tı. Bunun üzerine harekete geçen 

ekipler 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu kapsamında alınan arama 
kararı ile A.K. isimli şüpheliye ait 
iş yerinde arama yaptı. Aramada, 
tanınmış çeşitli markaların amba-
lajlarıyla paketlenmiş ve paketlen-
meye hazır 34 ton 185 kilo sahte 
üretim toz deterjan ile 125 kilo sıvı 
deterjan ele geçirildi. Deterjanlara 
polis ekiplerince el konuldu. Olay-
la ilgili biri işyeri sahibi 2 şüpheli 
yakalanarak Güvenlik Şube Mü-
dürlüğüne götürülürken, tahkikat 
devam ediyor.
n İHA

Ereğli ilçesinde müşteri gibi 
geldiği kuyumcudan 3 bilezik alıp 
kaçan şüpheli çıkarıldığı mahke-
mece adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Olay, Ereğli ilçesi Rasim 
Erel Caddesi üzerinde bir kuyum-
cuda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, spor gi-
yimli kimliği belirlenemeyen bir 
şüpheli, kuyumcuya girerek altın 
bilezik alacağını söyleyerek altın-
lara bakmak istedi. Altınlara bakar 
gibi yapan şüpheli, iş yeri sahibinin 
de bir anlık dalgınlığından fayda-
lanarak tezgahta bulunan 3 tane 
bileziği alarak kaçtı. 

Şüpheli A.A. polis ekiplerinin 
çalışması sonucu kısa sürede yaka-
landı. A.A.’nın çaldığı bileziklerden 
1’ini satıp parasını harcadığı ortaya 

çıkarken, ele geçirilen 2 bileziğin 
de kuyumcuya teslim edildiği öğ-
renildi. Adliyeye sevk edilen şüp-
heli A.A. çıkarıldığı mahkemece 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıl-
dı. n İHA

Önceki gün akşam saatlerinde Meram İlçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde yürekleri sızlatan bir kaza meyda-
na geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen anneanne ve 6 yaşındaki torunu motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Anneanne ve torunu
kazada hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçmek iste-
yen kadın ile torunu motosikletin 
çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
Motosiklet sürücüsünün de ağır ya-
ralandığı kazada, ölenlerin yakınları 
gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Alavardı Ma-
hallesi Beyşehir Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Mehmet 
U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı 
motosiklet, karşıdan karşıya geçmek 
isteyen Feruzet Koçak (57) ile toru-
nu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru’ya 
çarptı. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Feruzet Koçak olay yerinde, torun 
Ayşe Miray Doğru ise hastanede 

hayatını kaybetti. Ölen anneanne ile 
torunun yakınları olay yerinde sinir 
krizi geçirdi. Ölen kadının cenazesi-
nin yanına gelen yakını da gözyaşla-
rını tutamadı. Kazada ağır yaralanan 

sürücü Mehmet U. ise Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 
ANNEANNE VE TORUNUNA 

SON GÖREV
Anneanne ile torunun cenazesi 

merkez Meram ilçesinde bulunan 
Uluırmak Mezarlığına getirildi. Ölen 
anneanne ile torunun yakınları ta-
butlara sarılarak gözyaşı döktü. 
Baba Ali Doğru ayakta durmakta 
güçlük çekerken, anne Derya Doğru 
ise çocuğunun tabutuna sarılarak bir 
süre ayrılmadı. Burada öğle namazı-
nı müteakip kılınan cenaze nama-
zının ardından anneanne ile torunu 
gözyaşları içinde dualarla toprağa 
verildi. Cenazeye, vefat eden Ayşe 
Miray'ın annesi Derya Doğru, baba 
Ali Doğru, abileri Yaşar ve Selahat-
tin Doğru ile yakınları katıldı. n İHA

Kısıtlamada okeycileri 
CİMER ihbarı yakalattı

Kiralanan evde kumar oynayan 
11 kişiye 42 bin lira ceza

Konya'da sokağa çıkma kısıt-
laması saatlerinde bir kafenin faa-
liyetlerine devam ettiğine yönelik 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 
(CİMER)'ne yapılan ihbarın ardın-
dan iş yerine baskın düzenleyen 
polis okey oynayan 10 kişiye sosyal 
mesafe kuralını ve sokağa çıkma kı-
sıtlamasını ihlalden ceza işlem uy-
gulandı. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
CİMER'e yapılan merkez Selçuklu 
ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet 
Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde 
bulunan bir kafenin faaliyetine de-

vam ettiği yönündeki ihbar üzeri-
ne harekete geçti. Belirtilen kafeye 
sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları 
denetimde iş yerinde okey oynan-
dığını ve nargile sunumu yapıldı-
ğını belirledi. İş yerinde bulunan 
10 kişiye sosyal mesafe kuralını ve 
sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 
gerekli tutanak tutuldu. İş yerine 
de nargile sunumu ve yoğun sigara 
dumanının tespit edilmesi üzerine 
tutanak tutuldu. Covid-19 tedbirle-
rine uyulmadığı tespit edilen işyeri 
zabıta ekiplerince mühürlendi.
n İHA

Ereğli ilçesinde kiralık olarak tu-
tulan evde kumar oynayan 11 kişi-
ye, maske ve sosyal mesafe kuralını 
ihlalden ve kumar oynamaktan 42 
bin 666 lira cezai işlem uygulanır-
ken, evi kiraladığı belirlenen kişi 
hakkında adli işlem başlatıldı. Edi-
nilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde 
bir kişinin kiraladığı evi kumarha-
neye çevirdiği belirlendi. Ereğli İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri tarafından evde 

yapılan denetimde, içerde kumar 
oynadığı belirlenen 11 kişiye kumar 
oynamak, maske ve sosyal mesafe 
kuralına uymamaktan 42 bin 666 
lira cezai işlem uygulandı. Evde 
bulunan 160 lira para ve 108 adet 
iskambil kağıdına el konuldu. Evi 
kiraladığı belirlenen kişi hakkında 
ise kumar oynatmak ve oynanma-
sı için yer temin etmek suçundan 
hakkında adli işlem başlatıldı.
n İHA
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Ülkede onca problem varken, ko-
rona virüsün açtığı yaralar artarken, 
bir yandan açıklanan işsizlik rakamları, 
diğer yandan evine ekmek, aş götürme 
sıkıntısı her gün biraz daha artan aileler 
var iken, ekonomide döviz kurunun 
inişli çıkışlı bir seyri devam ederken, 
ülkemizin gerçek gündeminin, üretim, 
istihdam ve kalkınma olması gerekirken 
bu başlıkta nereden çıktı? diyebilirsiniz. 
Haklısınız. Ama yazmasam da içimde 
kalacaktı.

İnsanlığın ilk atası Âdem peygam-
berden farklı kavimler, farklı ırklar yer-
yüzüne dağılmış, bugün ki dünyanın 
şeklini oluşturmuşlardır. 

Hz. Nuh peygamberin oğullarım-
dan Yasef’in soyundan geldiği bilinen 
Türkler bilinen tarih içerisinde etkin rol 
oynamışlardır. Bu milletin evlatları tarih 
sahnesinde değişik isimlerde de devlet 
kurmuşlar ve hep kahramanlıkları, cen-

gaverlikleri ile anılmışlardır.
Selçuk beyin İslamiyet’i ka-

bul etmesinden sonra onun ev-
latları tarafından kurulan “Büyük 
Selçuklu Devleti” Sultan Gazi Muham-
med Alparslan tarafından Malazgirt 
zaferi ile Diyar-ı Rum’un (Anadolu’nun) 
kapısını açmış ve bin yıllık terkibin baş-
langıcı olarak bu topraklarda her ırktan, 
her dinden, her soydan gelen insanlar 
birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir 
şekilde yaşamıştır.

***
 Lozan anlaşması esnasında Os-

manlı tebaasındaki Türkmen’i, Kürdi, 
Laz’ı, Çerkez’i gibi Müslüman bütün 
etnik unsurlara Türk denilmiş, Müslü-
man olmayan tebaadan azınlıklar olarak 
bahsedilmiştir. 

Lozan’da bir “Ebru” kurulmuş ve 
“Ebru” sayesinde Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin temeli atılmıştır. Çünkü 

“Ebru” bir defa yapılır.
600 yıllık Osmanlı 

devletinin yıkılma süreci 
sonucunda Gazi Mustafa 
kemal ve arkadaşları ta-
rafından 29 Ekim 1923’te 
yeni bir devlet kurulmuş, 
bu devletin adına da Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti 
denmiştir

Rahmetli yazar ve fi-
kir adamı Aytunç Indal bir 
konuşmasında güzel bir tahlil yapmış. 
“Lozan anlaşması ile biz Bir Millet Ol-
duk, 29 Ekim’de Cumhuriyetin ilanı ile 
Meşru Devlet Olduk, Montrö Boğazlar 
anlaşması ile Egemen Devlet olduk”.  

***
Rahmetli Seyyid Abdülhakim Ar-

vasi’nin Türklük ile ilgili 
şu sözlerini hatırlayalım: 
“Ben bir Seyyidim. Yani 
bu demektir ki Türk de-
ğilim. Ama yeryüzünde 
bütün Türkler silinse, üç 
Türk kalsa biri ben olur-
dum. İki Türk kalsa yine 
biri ben olurdum. Son 
Türk kalsa da yine ben 
olurdum. Çünkü Türkler 
olmasa bugün ki manada 

İslamiyet de olmazdı.”
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu 

“Kahramanlık Türküsü” adlı şiirinde 
söyle diyor: 

“İnatla girmeyin soy sop faslına
Kurtsa kurt itse it döner aslına
Rum ülkelerinde Oğuz nesline

Peygamber kavlince öz ve-
rilmeli.”

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu 
çok güzel bir tespit yapmıştı.

“Ben Türk'üm Türk esir olmaz
Ben Türk'üm Türk bayraksız olmaz
Ben Türk'üm Türk devletsiz olmaz
Ben Türk'üm Türk ezansız olmaz
Ben Türk'üm Türk hürriyetsiz ol-

maz”. 
Yazar, şair İsmet Özel bir sohbetin-

de “Kafirle çatışmayı göze alan Müslü-
mana Türk denir. Gâvurlar bir Türk icat 
ettiler başımıza sardılar. Bu zamana 
kadar bize öğretilen 'Türk' kendimize 
biz buyuz dediğimiz şey değildir. Türk 
Müslümandan başkası olmaz. Çünkü 
Türk, Âdem (A.S) dan beri gelen Vah-
det dininin takipçisidir. Türk bir kavmin 
adı değildir. Türk bir karakterin adıdır” 
diyor. 

Merhum şair, yazar Abdürrahim 

Karakoç “Akıncı “şiirindeki dörtlüğünde 
güzel bir tespit yapmış:

“Bindirmişler bir gemiye
Rotasından haberi yok.
Korkuyor ‚Türküm’ demeye
Atasından haberi yok.”

***
Bin yıllık terkibin sonucu beraber 

yaşama iradesini koymuş millete Lo-
zan’da verilen, Fransız’ının, İngiliz’inin, 
Alman’ının, Rus’un kısacası bütün 
ecnebilerin kabul ettiği, tarih sahnesi 
boyunca “Mazluma Yunus, Zalime Ya-
vuzca davranan” Allah’ın kelamını yay-
ma ve yaşatma ülküsünü kendisine şiar 
edilen Türk milletinden gurur duyun. 
Ve göğsünüzü gere gere ben Türküm 
deyin.

Bu duyguları kendinde hisseden 
herkes Türk’tür

Hayırlı ramazanlar diliyorum.
Baki selamlar.

“TÜRK BIR KAVMIN ADINDAN ÖTE BIR KARAKTERIN ADIDIR”

Emniyet Müdürü Aydın,
başarılı bekçileri ödüllendirdi

Beyşehir’de sokağa çıkma 
yasağını ihlal eden 7 kişiye ceza

Foseptik çukuruna düşen
ineği itfaiye kurtardı

Konya İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, Beyşehir ilçesinde 
görev yapan bekçileri başarı belge-
siyle ödüllendirildi. 

Konya İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, Beyşehir İlçe Em-
niyet Müdürlüğünü ziyaret etti. 
Aydın, ziyareti sırasında Beyşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gö-

revlerinde üstün başarı gösteren 
teşkilat mensubu bekçileri başarı 
belgesi ile ödüllendirdi. Aydın, zi-
yareti sonrası İlçe Emniyet Müdü-
rü Mehmet Türken, polis amirleri 
ve teşkilat mensuplarıyla birlikte 
İlçe Emniyet Müdürlüğünde hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
n İHA

Son günlerde korona virüs 
vaka sayılarının hızla artış göster-
diği Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 
akşam saatlerinde sokağa çıkma 
yasağına uymadığı belirlenen 7 
kişiye ceza kesildi. Edinilen bilgiye 
göre, Köprübaşı Caddesi üzerinde-
ki Vuslat Parkı önünde sokağa çık-
ma kısıtlamasına yönelik yapılan 
denetimlerde polis ekiplerinin çe-
virmesine takılan vatandaşlardan 
kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen 
kişilere ceza kesildi. Bu kapsamda 

sokağa çıkma yasağının devam et-
tiği 21.00-21.30 saatleri arasındaki 
yarım saatlik süreçte yürütülen şok 
uygulamada izin belgesini ibraz 
edemeyen 7 sürücüye kısıtlamayı 
ihlal etmekten 3 bin 400 lira ceza 
uygulanmak üzere idari yaptırım 
karar tutanağı düzenlendi. Bey-
şehir ilçe merkezindeki benzer 
şok uygulamaların her gün farklı 
güzergah ve kısıtlama saatlerinde 
devam edeceği öğrenildi.
n İHA

Kulu ilçesinde foseptik çuku-
runa düşen inek, itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. Edinilen bil-
giye göre, Kulu ilçesi Yeni Mahal-
lede ikamete den Furkan Çelik'e ait 
inek, üzeri kapalı olmayan foteptik 
çukuruna düşerek mahsur kaldı. 

Çukurdan çıkamayan ineği gören 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Çukurdaki inek, itfaiyenin uğraş-
ları sonunda bulunduğu yerden 
çıkarılarak sahibine teslim edildi.
n İHA

Jandarmanın yaptığı denetimde 6,72 promil alkollü çıkan sürücü "Size yalvardığım kadar 
Allah'a yalvarsam günahlarımı affederdi" diyerek ceza yazılmaması için dil döktü

6. kez alkollü yakalandı 
6,72 promil alkollü çıktı

Konya'da jandarma denetimin-
de 6. kez alkollü araç kullanırken 
yakalanan sürücünün 6,72 promil 
alkollü tespit edildi. 

3 bin 800 lira ceza kesilen sürü-
cü "Bu seferlik affedin" diye yalvar-
dığı polis ve jandarmaya daha sonra 
"Size yalvardığım kadar Allah'a yal-
varsam günahlarımı affederdi" diye-
rek tepki gösterdi.

Edinile bilgiye göre, Beyşehir 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiple-
ri, uygulama noktasına yaklaşırken 
kendilerini görüp bahçe yoluna sa-
pan otomobili takibe aldı.

 Jandarma ekipleri, kaçmak 
isteyen ancak aşırı alkollü olduğu 
için bunu başaramayan sürücüyü 
durdurarak araçtan indirdi. Yapılan 
alkol ölçümünde 6,72 promil alkollü 
olduğu tespit edilen sürücü, jandar-
mayı hayrete düşürdü.

‘SIZE YALVARDIĞIM KADAR 
ALLAH'A YALVARSAM 

GÜNAHLARIMI AFFEDERDI’
Jandarmanın yaptığı kontrolde 

sürücü R.O.'nun daha öncede 5 kez 
alkollü araç kullandığı ve ehliyetine 

de bu nedenle alı konulduğu anla-
şıldı. Jandarma ekipleri, alkollü sü-
rücüyü polis ekiplerine teslim eder-
ken, sigorta ve vizesi olmadığı tespit 
edilen otomobilin yakalanmasının 
olduğu da ortaya çıktı. Otomobil tra-

fikten men edilirken, sürücüye ise 
Karayolları Trafik Kanunu’nun farklı 
maddelerinden toplamda 3 bin 800 
lira ceza kesildi. Adli işlem yapılmak 
üzere gözaltına alınan sürücü, önce 
evraklarını imzalamak istemediği 
polis ekiplerine, “Beni bu seferlik 
affedin ya ne olursunuz?” diye yal-
vararak kendisine ceza kesilmemesi 
için uzun süre dil döktü. Polis ekiple-
rini ikna edemeyince yere çökerek, 
“Size yalvardığım kadar Allah’a yal-
varsam günahlarımı affederdi, et-
men ya abi, beni idam mı edeceksi-
niz” diyerek yalvarışlarını sürdüren 
sürücü, hakkında işlem yapılacağını 
anlayınca “Terörist miyim ya, ben 
terörist miyim” diye tepki gösterdi. 
Araç oto parka çekilirken, sürücü 
de işlemlerinin yapılması için polis 
merkezine götürüldü.
n İHA

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

TIR’ın dorsesinde çıkan 
yangın büyümeden söndürüldü Devrilen traktörün 

sürücüsü yaralandıKulu ilçesinde seyir halindeki 
TIR’ın dorsesinde çıkan yangın itfa-
iye ekipleri tarafından büyümeden 
söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, 
Ankara’dan Aksaray yönüne alçı 
taşımakta olan E.O. idaresindeki 42 
ACR 898 plakalı TIR’ın dorsesinin 
tekerleklerinden duman ve alevler 
çıkmaya başladı. Aynı istikametteki 
araç sürücülerinin tır sürücüsünü 
uyarmaları sonucu olayı fark eden 
E.O., TIR’ı yolun sağında durdurdu. 

TIR sürücüsü ve diğer araç sürü-
cüleri dorsede bulunan toprak ve 
alçılarla yangını söndürmeye çalıştı. 
Toprak ve alçı yangını söndürmede 
yeterli olmayınca itfaiye ekiplerine 
haber verildi. İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 
müdahale ederek dorsenin tama-
mına yayılmasını engelledi. Yangı-
nın balatalardan kaynaklandığı öğ-
renilirken, tırın dorsesinde maddi 
hasar meydana geldi. n İHA

Ereğli ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında devrilen traktörün 
sürücüsü yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 
sıralarında ilçe merkezinden Türk-
men Mahallesi yönüne seyir halin-
de olan E.B. idaresindeki 42 ESH 
63 plakalı traktörün ön ağırlık de-
mirinin kopmasıyla sürücü direksi-

yon hakimiyetini kaybetti ve traktör 
yola devrildi.

 Kazada, sürücü E.B. yaralandı. 
Yaralı sürücü ambulansla Ereğli 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak te-
davi altına alındı. Jandarma ekipleri 
olay yerinde inceleme yaparken, 
kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
n İHA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarla kutlandı. 
Gönderilen kutlama mesajlarında 23 Nisan'ın bu yıl pandemi nedeniyle buruk geçse de cıvıl cıvıl bayramlara hep birlikte ulaşılacağı ifade edildi

23 Nisan’ı buruk kutluyoruz
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı nedeniyle gönderi-
len mesajlarda, TBMM’nin açıldığı 
ve çocuklara armağan edilen bugü-
nün pandemi nedeniyle buruk kut-
landığı vurgulandı. Mesajlarda, şen 
ve cıvıl cıvıl bayramlara ulaşabilmek 
için kurallara dikkat etmek gerektiği 
ifade edildi.

ALTAY: CUMHURİYET’İN 
TEMELLERİNİN ATILDIĞI TARİH
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baş-
kan Altay’ın mesajı şöyle: “Bağım-
sızlığımızın simgesi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci 
yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı kutla-
manın mutluluğu ve sevinci içeri-
sindeyiz. Taşıdığı önem bakımından 
tarihimizin dönüm noktası olarak 
nitelendireceğimiz günlerden olan 
23 Nisan; aynı zamanda Cumhuriye-
timizin temellerinin atıldığı tarih ola-
rak hafızalarımızda yer almaktadır. 
Meclisimiz; kahraman milletimizin 
özgürlük ve bağımsızlığını kazan-
mak maksadıyla başlattığı Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılmasında büyük 
etken olmuştur. Meclisimizin çatısı 
altında alınan kararlarla ülkemizin 
hızla yaraları sarılmış, yine bu çatı 
altında üstün gayret ve azim gösteri-
lerek her alanda büyüme ve gelişme 
için canla başla çalışılmıştır. Cumhu-
riyetimizin kurucusu ve Meclisimizin 
ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk bu önemli günü çocuklara ithaf 
ederek onlara bu ülkenin yarınları 
olarak bakmış; egemenliğimizi ve 
ülkemizi çocuklara emanet etmiştir. 
Böylelikle 23 Nisan, dünyada ço-
cuklara armağan edilen ilk bayram 
olarak da ayrı bir anlam ve değer 
kazanmıştır. Bu vesileyle en büyük 
hazinemiz olan çocuklarımızın 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

PEKYATIRMACI: ÇOCUKLARIMIZLA 
KUTLAYACAĞIMIZ 

23 NİSANLARIN ÖZLEMİNDEYİZ
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. 
yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebe-
biyle bir kutlama mesajı yayımladı. 
Başkan Pekyatırmacı son iki 23 Ni-
san Bayramı’nda tüm dünyayı esir 
alan pandemi nedeniyle çocuklarla 
bir araya gelememenin üzüntüsü-
nü yaşadıklarını dile getirerek, “Bu 
kutlu mücadelenin anısına dünyada 
çocuklara armağan edilmiş tek bay-
ramın ülkemizde kutlanıyor olması 
da Türk milletinin büyüklüğünün 
göstergesidir. Bizler de geleceğimi-
zin teminatı olan çocuklarımızın milli 
ve manevi değerlerine bağlı, tarihi 
köklerinden kopmadan en iyi şekilde 
yetişmeleri için elimizden gelen gay-
retin fazlasını sarf ediyoruz. Çocukla-
rımızın öğrenimlerini en iyi şekilde 
sağlamaları için tüm imkanlarımızı 
seferber ediyoruz. Çünkü biliyoruz 
ki çocuklarımızın mutluluğu tüm 
milletimizin mutluluğudur. Ben bu 
duygu ve düşüncelerle tüm çocuk-
larımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyor, 
İstiklal Harbimizin Başkomutanı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk 
Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit 
ve gazilerimizi rahmetle, minnetle 
yad ediyorum.”
KILCA: 23 NİSAN, EBEDİYETE KADAR 
HÜR YAŞAYACAĞIMIZIN İLANIDIR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışı do-
layısıyla bir kutlama mesajı yayın-
ladı. Mesajında, TBMM’nin açıldığı 
gün tüm dünya çocuklarına arma-
ğan edilen 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın dünyadaki 
tek çocuk bayramı olduğunun altını 
çizen Başkan Hasan Kılca; bu sayede 
sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik gibi 
kavramların minik yüreklerden tüm 
dünyaya yayıldığını ifade etti.

Türk milletinin 101 yıl önce işgal 
tehdidi karşısında asil, cesur ve mağ-
rur bir duruş sergilediğine vurgu ya-
pan Hasan Kılca, mesajında şu ifade-
lere yer verdi: “Ülke olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 
101’inci yıl dönümünde, Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlu-
yoruz. Şanlı tarihimizle ve bizlere bu 
güzel ülkeyi armağan eden ecdadı-
mızla ne kadar övünsek ve onlarla ne 
kadar gurur duysak azdır. Zira gazi 
meclisimiz, ülkenin içinde bulun-
duğu tüm olumsuz şartlara rağmen 
milletten aldığı güçle İstiklâl Müca-
delesini başarıyla sonuçlandırmış, 
ezelden beri hür yaşayan milletimi-
zin, ebediyete kadar hür yaşayacağı-
nı tüm dünyaya ilan etmiştir. Dola-
yısıyla 23 Nisan, bu milletin önemli 
günlerinden birisi olmasının yanında 
istikbalimizin meşalesi çocuklar için 
de çok büyük anlamlar taşımaktadır. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımızı yürekten kutluyorum.”
KONUK: ÇOCUKLARIMIZA MÜREFFEH 

BİR TÜRKİYE HAZIRLAYACAĞIZ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama 
mesajı yayınlayan Pankobirlik Ge-
nel Başkanı Recep Konuk, “Kendi 
mesuliyetinin farkında olan, gıda 
güvenliğinin, askeri güvenlik kadar 
hayati önemde olduğunu bilen ve 
kendi payına düşeni eksiksiz yapma 
gayretindeki Türk Çiftçisi kazanılan 
istiklalin ve kurulan Cumhuriyetin 
kıymetini asla unutmadan, üreterek 
ve vatan topraklarını sahiplenerek 
egemenliği taçlandırma ve çocukla-
rımızın istikbalini garanti altına alma 
gayretinin yanı sıra bu sene tıpkı bir 
önceki sene gibi salgının ülkemizin 
gıda güvenliği için oluşturabileceği 
riskleri de bertaraf etme azminde-
dir. Ulusal Egemenlik Bayramını is-
tikbalimizin garantisi çocuklarımıza 
emanet eden bir milletin fertleri ola-
rak, bu günümüzü çocuklarımızdan 
emanet aldığımızın bilincindeyiz. 
Ve istikbalimizin garantisi çocukla-
rımızın gelecekte, kimseye muhtaç 
olmadan, tasasız, endişesiz, hür ve 
mutlu yaşayacakları bir vatan ve 
her 23 Nisan’da mutluluk ve heye-
canlarını coşku ile yaşayabilmeleri 
için siyasi egemenliğin ekonomik 
bağımsızlıkla taçlandırılması gerek-
tiğine inanıyoruz. Bu inançla; istiklal 
ve ulusal egemenlik mücadelemizin 
önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, si-
lah arkadaşlarını ve şehitlerimizi bir 
kez daha rahmet ve minnetle yad 
ediyoruz. Bundan 101 yıl önce hayır 
dualarıyla açılan ve Türk Milletinin 
tarihinde yeni bir dönem başlatan 
Millet Meclisimizin açılışının yıl dö-
nümünü ve 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramını kutlu-
yor, çocuklarımızın sevinç, mutluluk 
ve heyecanını, ilelebet yaşanması ve 
yaşatılması dileğiyle paylaşıyor, sal-
gınla verdiğimiz mücadeleden bir an 
önce milletimizin sağlığını muhafaza 
ederek çıkmamızı ve karşılayacağı-
mız milli ve dini bayramları, omuz 
omuza ve bir arada coşku ile kutla-
mayı diliyorum” şeklinde konuştu.

ANGI: ÇOCUKLARIMIZIN 
ENERJİSİYLE 2023 VE 2071 
HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ

Adalet ve Kalkınma Partisi Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı dolayısıyla bir kutlama mesajı 
yayımladı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 101. yılını, 
Türkiye'nin ve dünyanın tüm ço-
cuklarının Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı'nı tebrik eden Başkan 
Angı, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 
1920'nin, "Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir" diyerek bağımsızlığın ve 

milli iradenin hakimiyetinin dünyaya 
ilan edildiği tarih olduğunu belirt-
ti. 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye 
Cumhuriyeti için önemine değinen 
Angı, “Yurdumuzun dört bir yandan 
işgale uğradığı, milletimizin gelece-
ğinin yok edilmeye çalışıldığı bir dö-
nemde açılan TBMM ile Türk milleti 
büyük mücadeleler vermiş, tarihe 
altın harflerle kazınan zaferlere imza 
atmıştır. Meclisimizin çatısı altında, 
ortak bir gaye etrafında birleşen aziz 
milletimiz, büyük zafere ve Cumhu-
riyetimizin kuruluşuna uzanan yolda 
en önemli adımı atmıştır. 23 Nisan'ın 
bayram olarak çocuklara armağan 
edilmesi, milletimizin çocuklarımıza 
olan inancının bir sembolü olmuş-
tur. Türkiye, çocuklarımızın ve genç-
lerimizin omuzlarında yükselecek, 
onların dinamizmi ve coşkusuyla 
2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacak-
tır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsız-
lık azmimiz ve kararlılığımız, birlik 
ve beraberliğimize olan inancımız 
gelecek nesillere aktaracağımız en 
büyük emanetimizdir. Bu duygu ve 
düşüncelerle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıldö-
nümünde tüm çocuklarımızın, mille-
timizin ve Konyalı hemşehrilerimizin 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı en içten dileklerimle kut-
luyorum.”

KARAARSLAN: BUGÜNÜ 
KUTLAYAMASAK DA

GURURUMUZUN TARİFİ YOK
MHP Konya İl Başkanı Remzi 

Karaarslan, TBMM’Nin kuruluşu-
nun 101. yıldönümü münasebetiyle 
yaptığı basın açıklamasında, “İçin-
den geçtiğimiz hassas ve kırılgan 
dönem gereğince, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 101. yaşını coşku 
seli, heyecan dalgası ve yoğun katı-
lım eşliğinde ifa ve ifade edememe-
nin burukluğu da herkesin malumu, 
hepimizin ana mevzusudur. Yine de 
gururumuz tarifsizdir. Büyük Millet 
Meclisi bozkırın orta yerinden ge-
leceğe açılan millet şaheseri, kara 
bulutların, kahredici buhranların 
arasından sivrilip pırıl pırıl parlayan 
bağımsızlık ve demokrasi şahikası-
dır. 23 Nisan 1920’de Ankara’nın 
Ulus semtinin meskûn taş binasın-
da, geçmiş geleceğe bağlanmış, milli 
kader milliyetçi kararla bütünleşmiş, 
egemenlik emin ve ebedi sahibiyle 
birleşmiştir. İlk Meclis aziz Türk mil-
letinin ruh kökünden doğmuş, daha 
da önceliklisi Milli Mücadele’nin 
sevk ve idare merkezi olmuş, kur-
tuluş ve kuruluş umutlarının meş-
ruiyet ve mefkûre hüviyetiyle bay-
raklaşmıştır. Mekteplerden getirilen 
sıraların üzerinde Türk istikbalinin 
rotası çizilmiştir. İsli gaz lambaları-
nın altında zaferle perçinlenmiş gün-
lerin siyasi ve stratejik hazırlıkları 
milli haznede mahfuz duran imanla 
pekişmiştir. Kıt imkânlarla kutlu bir 
iradenin tezahürü; yokluk ve yıkım 
safhasından, hayat ve varlık saha-
sına geçişin teşkilatlı, temkinli ve 
tedarikli hedefleri imanla, irfanla, 
itimatla temin edilmiştir. Büyük Mil-
let Meclisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
müjdesi ve mukaddemesidir. Aynı 
zamanda milli beka haklarımızın, 
milli istiklal özlemlerimizin kararlılık-
la ve kahramanca müdafaa edildiği 
tarih kürsüsü, millet eseri, demokra-
si beşiğidir. Bu vesile ile, 101 yıl önce 
bu kutsal vatanı ve Meclis’i emanet 
eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, dâvâ 

arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve 
gazilerimizi minnet ve rahmetle anı-
yor, başta onurlu geleceğimiz olan 
çocuklarımız olmak üzere, bayramın 
aziz milletimize ve çocuklarımıza 
kutlu olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

BEKTAŞ: TBMM ÖZGÜRLÜK VE 
BAĞIMSIZLIĞIN MERKEZİ

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı nedeniyle yayımla-
dığı kutlama mesajında, milletimizin 
özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma 
kararlılığının merkezinin TBMM’si 
olduğunu söyledi.

23 Nisan’ı çocuklarımıza Cum-
huriyetimizin Kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk tarafından arma-
ğan edildiğini belirten Barış Bektaş, 
“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, gençlik yıllarından iti-
baren kurduğu ‘Demokrasi’ düşü, 
tam 101 yıl önce bugün, hâkimiye-
ti kayıtsız şartsız millete devretmek 
üzere açılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’yle gerçeğe dönüşmüştür. 
Mustafa Kemal, ‘Ben her kerameti 
Meclisten bekleyenlerdenim’ derdi. 
Meclisin sahip olduğu keramet ise 
şüphesiz ‘Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir’ ilkesidir. Bu nedenledir ki 
Kurtuluş Savaşı’nı Mustafa Kemal’in 
liderliğinde ve dünyaya örnek olan 
bir dayanışmayla kazanan milletimi-
zin özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma 
kararlılığının merkezi TBMM’dir. 
Yurttaşları arasında hiçbir ayrım 
gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğe-
rinden üstün olmadığı, her vatan-
daşının eşit haklara sahip olduğu 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri 
Atatürk, bu kıymetli günü aynı za-
manda çocuklara armağan etmiştir. 
Atatürk’ün bu tercihi, güzel ülkemi-
zin gelecek nesillere emanetinin de 
bir nişanesidir” dedi.

EKİCİ: ÇOCUKLARIMIZ, ÜLKEMİZİ
GELECEĞE TAŞIYACAK YILDIZ’
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

kuruluşunun 101. yıl dönümünde, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayınlayan Gelecek Partisi Konya İl 
Başkanı Hasan Ekici, "Çocuklarımız, 
ülkemizi parlayan geleceğe taşıya-
cak birer yıldız, birer umut kaynağı-
dır." dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı 
Ekici, "İstiklal mücadelemizin sürdü-
rüldüğü en zorlu günlerde Türkiye 
Büyük Millet Meclisimiz kuruldu. 
Aziz milletimizin istiklalini sağladı, 
istikbalini yeşertti. Yüce meclisin 
kurulduğu gün ise Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından geleceğimizin te-
minatı çocuklarımıza bir bayram ola-
rak armağan edildi. İşte bu hediye, 
evlatlarımızın istikbalimizdeki müs-
tesna yerinin en somut göstergesi-
dir. Çocuklarımız, ülkemizi parlayan 
geleceğe taşıyacak birer yıldız, birer 
umut kaynağıdır. En büyük zengin-
liğimizdir.

Evlatlarımızın, kalpleri vatan ve 
millet sevgisiyle dolu, ülkemizi hep 
bir adım ileriye taşıyacak nitelikte, 
görev ve sorumluluklarına yürek-
ten bağlı bireyler olarak yetişmesi 
ise bizim en büyük temennimizdir. 
Dünyanın dört bir yanında istikbali-
mizi parlayan gözleriyle aydınlatan 
çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, 
geleceğimizin teminatı evlatlarımı-
zın sağlığı için bu yıl balkonlarda ve 
Elektronik ortamlarda kutlayacağı-

mız 23 Nisan Ulusal egemenlik ve 
çocuk bayramını bir kez daha kut-
luyor, gözlerinden öpüyorum. Unut-
mayalım, sağlıklı nesil ve güvenli 
geleceğimiz için ne olur evde kalalım 
" dedi.
DEVA’DAN ÇOCUK SORUNLARI İÇİN,
‘23 NİSAN ÇOCUK MANİFESTOSU’

Deva Partisi Konya İl Başkanı Dr. 
Seyit Karaca 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 
yayımladığı kutlama mesajında, ül-
kemizin parlak bir geleceği için dev-
letin her çocuğu mutlu ve güçlü ye-
tiştirmek zorunda olduğunu söyledi.

Dr. Seyit Karaca ülkemizdeki 
çocukların yaşadığı sorunlara dikkat 
çekmek için parti olarak 23 Nisan 
Çocuk Manifestosu yayınladıklarını 
ifade ederek, “Pandemi döneminde 
uygulanan uzaktan eğitime televiz-
yonu, bilgisayarı, interneti olmayan 
maddi durumu zayıf ve kırsal ke-
simdeki çocuklar katılamadılar. Bu 
da eğitimde adaletsizliğin ve fırsat 
eşitsizliğinin büyümesine neden ol-
muştur. Bir başka vahim tablo ise 
yokluk nedeniyle çöp karıştırarak 
yiyecek ve kâğıt toplayan çocukların 
varlığıdır, bu ülkemiz için utanç veri-
ci bir durumdur. Bu kötü şartlar ge-
leceğin mutsuz çocuklarını çoğaltan 
kötü kaynaklar halini almıştır. Bizler, 
DEVA partisi mensupları olarak; 
mevcut hükümeti yukarıdaki olum-
suzlukların müsebbibi olarak görü-
yor ve sorumlu davranmaya davet 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK: İÇİMİZ BURUK 
OLSA DA SAĞLIKLI 

NİCE BAYRAMLAR DİLİYORUZ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı nedeniyle bir kut-
lama mesajı yayımlayan İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 
“Vatanımız üzerindeki kirli ve ka-
ranlık emellerini işgal ve yıkımlarla 
hayata geçirmek isteyen emperyal 
güçlere ve onların maşalarına karşı 
verilen ‘Milli Mücadele’nin komuta 
merkezi TBMM, bu direnişi zaferle 
neticelendirmiş; tarihin en şanlı des-
tanlarından birini yazmıştır. Bu kutlu 
zaferin sonucunda da ilk gününden 
bu yana dünyadaki tüm mazlum ve 
mağdurların umudu olan Türkiye 
Cumhuriyeti devletimiz kurulmuş-
tur. Bu sebeple 23 Nisan 1920, sa-
dece Türk tarihi için değil tüm dünya 
için büyük bir önemi ifade etmek-
tedir. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu 
anlamı günü geleceğimizin temina-
tı olan çocuklarımıza bayram olarak 
armağan etmiş, istiklal ve istikbal 
uğruna verilen kutlu mücadelenin 
nesilden nesle aktarılması suretiyle 
unutulmamasına da büyük bir katkı 
sunmuştur” dedi.

TEKİN: 23 NİSAN’DA 
BAĞIMSIZLIĞIMIZI 

DÜNYAYA İLAN ETTİK
Yöntem Koleji Okul Müdürü 

Mehmet Tekin, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’yla ilgili 
bir kutlama mesajı yayımlayarak, 23 
Nisan’da 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir' şiarıyla kurulan Meclisi-
miz, tam bağımsızlık konusundaki 
azim ve kararlığımızı tüm dünyaya 
ilan ettiğini söyledi. 

23 Nisan’ın demokrasinin ve 
millet egemenliğinin en net gös-
tergesi olduğunu belirten Yöntem 
Koleji Okul Müdürü Mehmet Tekin, 
“23 Nisan ülkemizin milli egemenli-

ğinin ve bağımsızlık mücadelesinin 
en önemli dönüm noktalarından bi-
rini oluşturuyor. 23 Nisan 1929’da 
Atatürk bu bayramı çocuklara ar-
mağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 
1929 yılında Çocuk Bayramı olarak 
da kutlanmaya başlanmıştır. Kurtu-
luş Savaşı esnasında milletimiz bü-
yük bir seferberlik gerçekleştirmiş, 
birlik ve beraberlik içinde mücadele 
vererek zafere ulaşarak, Cumhu-
riyetimizi ilan etmiştir. 23 Nisan 
1920'de, 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir' şiarıyla kurulan Meclisi-
miz, tam bağımsızlık konusundaki 
azim ve kararlığımızı tüm dünyaya 
ilan etmiştir. Ülkemizin bağımsızlığa 
olan aşkının yanında başka milletle-
rin bağımsızlık mücadelelerine ör-
nek olmuş, milli iradenin gerçekleş-
tirilmesi yolunda emsal olmuştur. 23 
Nisan demokrasinin, milli iradenin, 
millet egemenliğinin en bariz gös-
tergesidir. Bugünün, Cumhuriyeti-
mizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından çocuklarımıza ar-
mağan edilmesi, Türkiye'nin gelece-
ği olan çocuklarına, gençlerine olan 
güvenini, umudunu gösterir. Bizim 
çocuklarımızdan ve gençlerimizden 
beklentilerimiz çok büyüktür. İnanı-
yoruz ki onlara verilen imkânları iyi 
değerlendirerek, tarihlerinden aldık-
ları özgüvenle büyük başarılara imza 
atacaklardır. Bu duygularla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı 
olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 
Kurtuluş Savaşımızı idare eden ilk 
Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize 
bu vatanı armağan eden tüm şehit 
ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle 
ve minnetle anıyoruz. Tüm çocuk-
larımızın, tüm dünya çocuklarının 
bayramını kutluyorum” dedi.

YİĞİT: ÇOCUKLARIMIZIN 
SORUNLARINA KALICI 

ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLMELİYİZ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’yla ilgili bir mesaj 
yayımlayarak, milletimizin ve çocuk-
larımız 23 Nisan Bayramını kutlayan 
Eğitim- İş Konya Şube Başkanı Öz-
gür Ulaş Yiğit, 23 Nisan’da çocuk-
larımızın yaşadığı sorunlara kalıcı 
çözümler üretilmesi gerektiğini söy-
ledi.

23 Nisan kurulan TBMM’de 
ulusal egemenliğimizin vücut bul-
duğunu belirten Özgür Ulaş Yiğit, 
“Bugün, bu toprakların insanlarının 
tebaa olmaktan ulus olmaya geçti-
ğinin tescillenmesinin 101. yıldönü-
müdür. Bugün, Türkiye Cumhuri-
yeti'nin ilk Meclis'inin kurulmasının 
101. yılıdır. Bugün, dünyada çocuk-
lara bayram adamış tek ulus olma-
nın kıvancını yaşamanın günüdür. 
Ulusun onurunu ve özgürlüğünü ko-
rumak için Büyük Önder Atatürk'ün 
Anadolu'da yaktığı bağımsızlık ışığı, 
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin açılmasıyla tüm 
yurdu aydınlatmıştır. Atatürk’ün ön-
derliğinde bir yandan Kurtuluş Sava-
şı’nı yürütürken, öte yandan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran, devrimlerin 
gerçekleştirilmesinde yaşamsal rol 
üstlenen Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi, ulusal egemenliğin vücut buldu-
ğu, demokratik rejimimizin temel 
kurumu olmuştur” dedi.

DÜZENLİ: MİLLİ DEVLETİN
TEMELLERİNİN ATILDIĞI TARİH
23 Nisan 1920’de milli devletin 

temelinin atıldığını belirten Atatürk-
çü Düşünce Derneği (ADD) Konya 
Şube Başkanı Sinan Düzenli, “Milli 
kimlik, milli duruş, milli birlik ve bü-
tünlük kavramları 23 Nisan 1920’de 
Ankara’da TBMM’nin açılışıyla, top-
lumda sağlam bir yer edinmiştir. 
Dünya siyasi tarihinde mevcut açık-
lamalarda, Atatürk Devrimi ‘Türk 
Milleti’nin varlık nedeni, Türk Milli 
devletinin kuruluşu, Millet Mecli-
si’nin açık, saygın ve çalışır durumda 
tutulması yönleriyle izah edilmiş, ön 
plana çıkmıştır. Bu tespitler, bugün, 
tekrar tekrar hatırlanmalıdır. Aziz 
Milletimiz; 23 Nisan 1920; millet 
olarak kimliğimizi, kişiliğimizi kazan-
dığımız ve sömürgeci güçlere mey-
dan okuduğumuz önemli bir tarihtir. 
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılı-
şıyla, milli mücadelenin karargâhı 
kurulmuş ve milli devletin de temeli 
atılmıştır. Gazi Meclisi unvanı, dünya 
da sadece TBMM’ne aittir. Bu onurlu 
ve saygın unvanı sahiplenmek, hepi-
mizin yurttaşlık görevi ve sorumlu-
luğudur” dedi. n HABER MERKEZİ

Uğur İbrahim Altay

Barış Bektaş Hasan Ekici Seyit Karaca Seyit Ali Büyük Mehmet Tekin Ulaş Yiğit Sinan Düzenli

Ahmet Pekyatırmacı Hasan Kılca Recep Konuk Hasan Angı Remzi Karaarslan



Kendimi Konya’ya borçluyum
Konya’yla ilgili düşüncelerini aktaran Futbolcu Murat Özatak, “Bir gün muhakkak yolum Konya’ya düşecek, buna yürekten inanıyorum. 

Çünkü ben Konya’da severek çalışırım. Konya benim kendimi bulduğum, kendimi borçlu olduğum şehir. Konya her zaman gönlümdedir” dedi

Endüstri Holding Başkanı Mus-
tafa Ertekin bir gün sevinç içinde 
beni telefonla arayıp “Murat’a hem 
Fenerbahçe hem de Beşiktaş ta-
lip olmuş. 10 milyon doları veren 
Murat’ı alır diyeceğim” demişti. Bu 
şoke edici bir durumdu. İzah etme-
ye çalıştım. Ben “Murat çok değerli 
bir oyuncu; Fenerbahçe’den Real 
Madrid’e transfer yapıyor olsa 10 
milyon dolardan daha fazlasını eder” 
deyince Ertekin sevinip “Sen bu işi 
biliyorsun” diye tasdik etti. Sonra 
ben ilave etim; “Ama Murat henüz 
2. Lig takımından İstanbul’a gide-
cek ve o parayı kimse vermez. Bu 
sezon gidemezse de de yazık olur. 
Morali düşer, umudu kırılır. Dahası 
yeni sezonda Murat’a ne olacağını 
bilemezsin; mesela sakatlanabilir. Ya 
da bugün onu isteyenlerin artık ona 
ihtiyaçları kalmaz. Onlar istemişken 
işi zora sokmayın, Murat’ı futbola 
kazandırın” dedim. Fakat dinleyen 
olmadı. Beşiktaş’ın pazarlık için Kon-
ya’ya gelen futbol şubesi sorumlusu 
Ahmet Hamoğlu “10 milyon dolar 
istiyoruz” sözünü duyunca masa-
dan kalkıp gitti. 

Murat Özatak’ın hüzünlerle örü-
lü ama başarılarla dolu bir hikâyesi 
var. Filmi çekilse yeridir. Ankara’da 
başlayıp Konya’da şekillenen ve 
Adana’da devam eden hayatının 
dönüm noktalarını Özatak anlattı biz 
yazdık. Özatak röportajının ikinci bö-
lümü şöyle; 

Beşiktaş yöneticisinin siz 
transfer etmek üzere Konya’ya 
gelişi de büyük heyecan uyandır-
mıştı. Beşiktaş sizi çok istemesine 
rağmen nasıl gidemediniz?

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın beni 
transfer etmek istediğine dair söy-
lentiler çıktı. Heyecan vericiydi ama 
benimle doğrudan temas kuran 
olmamıştı. O sezon sonunda Be-
şiktaş’ın Futbol Şubesi Sorumlusu 
Ahmet Hamoğlu Konya’ya kadar 
gelip benim transferime karşılık En-
düstrispor’a bonservis bedeli olarak, 
duyduğuma göre 1 trilyon lir, bir 
başka ifadeye göre de 3 trilyon lira 
vermiş. Fakat Holding Başkanı 10 
milyon dolar isteyince Hamoğlu bu 
teklifi kabul etmeyip görüşmeden 
ayrılmış. Benim Beşiktaş rüyam 
böyle bitti. Kulübün 10 milyon dolar 
bonservis parası istediğini duyan 
başka takımlar da beni almak için 
girişimde bulunmadı. Böylelikle En-
düstri’de oynamaya devam ettim.

Türkiye’nin en pahalı futbolcu-
larından biri oldunuz, değil mi?

Bir yıl önce Beşiktaş yönetimini 
masadan kaçıran Endüstri yönetimi 
ertesi sene benim resmi bonservis 
bedelimi 2 trilyon olarak açıkladı. 
O sene gazetelerin yayınladığı en 
pahalı futbolcular listesinde ben 2. 
Lig (Şimdiki statüye göre 1.Lig) fut-
bolcusu olmama rağmen Süper Lig 
futbolcuları arasında onuncu sırada 

yer aldım. Beşiktaş’ın meşhur fut-
bolcusu Amokachi benden sonra on 
birinci sıradaydı. Komedi mi desem 
trajedi mi; siz karar verin.

Fakat o sezon kulüpte işler iyi 
gitmedi, yanılıyor muyum?

Doğru, iyi gitmedi. Önce isim ve 
renk değişikliği yaşadık. Artık Mo-
bellaspor olmuştuk. Ben de yüksek 
bonservis bedeli nedeniyle transfer 
yapamayıp takımda kaldım. Fakat bir 
iki ay sonra holdingin parasal prob-
lemleri ortaya çıktı. Sadece futbolcu-
lara olan ödemeler değil, piyasaya 
olan bütün ödemeler sorun oldu 
ve bu sorun takımı olumsuz yönde 
etkiledi.

Sizi 1 trilyona Beşiktaş’a ver-
meyen Holding yönetimi Diyarba-
kırspor’a kiralayabilmek için adeta 
can atmıştı. Sizin için nasıl bir se-
zon oldu?

Parasal sorunlar büyüyünce yö-
netim Klasman maçlarından sonra 
beni kiralık olarak Diyarbakırspor’a 
gönderdi. Gitmem iyi olmuştu, zira 
sezon benim için başarılı geçti. Di-
yarbakırspor’da şampiyonluk yaşa-
dım. 

Aslında beni transfer etmek 
isteyen başka pek çok takım da 
vardı. Ama Endüstri beni vermek 
istemiyordu. Belki de vermek istiyor-
lardı da;  gelen tekliflere yüksek fiyat 
çekiyorlardı, bunu bilemem. Çünkü 
Holding gerçekten ekonomik olarak 
zor durumdaydı ve beni ne kadar pa-
halı verebilirlerse kendilerini o kadar 
kârda sayacaklardı.

Ve siz o günlerde bonservis 
bedeline karşılık Holding binasını 
haczedilmekten kurtaran futbolcu 
olarak tarihe geçtiniz, değil mi?

Holdingin varlıklarına her gün 
yeni hacizler konuyormuş. Adeta 
çaresizlik hüküm sürüyordu. Tam 
holdingin batacağı sıralarda Merkez 
binasına koyduğu hacze karşılık 
Uzanlar Grubu beni Adanaspor’a 
aldı. Böylece bina Endüstri’de kaldı 
ama benim dört yıllık Konya mace-
ram son buldu. Bu şehirde Beşik-
taş’ın transfer gündemine girecek 
kadar şöhret oldum, ama nasibim 
farklıymış.

Adanaspor’da da şampiyon 
oldunuz ama bir hüsran daha ya-
şadınız, nasıl oldu?

Adanaspor’da iyi bir kadromuz 
vardı ve o zamanki adıyla 2. Lig’de 
şampiyon olup Süper Lige çıktık. 
Benim kulüple ilişkilerim gayet iyi idi 
ve üç yılımı burada geçirdim. Ama 
şansım iyi gitmiyordu. Çünkü Uzan-
lar Grubu da battı. Böylece sadece 
bana değil bütün takıma yol görün-
dü. Ben de Sakaryaspor’a gidip dört 
ay kaldım. Burada işler istediğimiz 
gibi olmadı ve iki üç maç ancak 
oynama şansı bulabildim. Baktık 
sahada anlaşamıyoruz; masada kar-
şılıklı anlaşıp mukaveleyi feshettik ve 
Bursaspor’a transfer oldum.

Bursaspor’a gitmeniz pek doğ-
ru bir tercih olmadı diye hatırlıyo-
rum, doğru mu?

Bursa günlerim başlı başına bir 
hikâyedir. Sözleşme yaptık ve takım 
olarak çalışmalara başladık. Fakat 
dördüncü antrenmanda ben sakat-
landım. Bunun üzerine yöneticiler 
benim lisansımı çıkarmadılar. Ku-
lüple mahkemelik olduk ve dört beş 
ayım boş geçti.

Mahkeme sonucu ne odu?
Mahkeme aşaması da ayrı bir 

trajedi oldu. Ben sözleşmemin ge-
reği olarak antrenmanlara katılmış 
ve bu antrenmanlar sırasında sakat-
lanmışken Bursaspor’un o günkü 
yöneticileri aldığım peşinatı geri iade 
etmem için ben mahkemeye verip 
haciz kararı çıkardılar. Bunun üzerine 
ben de karşı dava açtım ve mahke-
meyi ben kazandım. 

Futbolcunun kaderi seyyahlık-
tır. Sonra yol sizi nerelere götürdü?

Adanaspor’dan da hocam olan 
Bahri Kaya o zor günlerimde beni 
Ankara Etimesgutspor’a kabul ede-
rek ayakta durmamı sağladı. Süper 
Lig futbolcusuyken, sakatlığımdan 
dolayı 3. Lige boş mukaveleye imza 
atmak durumunda kalmıştım. Fut-
bolcu olarak son şampiyonluğumu 
o sezon Etimesgut’ta yaşadım. 

Yaşadığınız şampiyonlukları 
sayalım mı?

Endüstrispor’la 3. Lig şampi-
yonu olup 2. Lige çıktık. Diyarba-
kırspor’la 2. Ligde şampiyon olup 1. 
Lige çıktık. Adanaspor’la 2. Lig şam-
piyonu olup 1. Lige çıktık. Bunlara 
Süper Lig demek daha anlaşılır ola-
caktır. Son şampiyonluğumu yine 3. 
Ligde Etimesgut ile yaşadım. 

Jübile zamanı gelmiş olmalıy-
dı, değil mi?

Etimesgut’tan sonraki sezon li-
gin birinci devresinde Tokatspor’da,  
ikinci devresinde de Şanlıurfaspor’da 
oynayıp futbolculuk hayatıma son 
verdim. Jübile maçı ne yazık ki yapa-
madım. Güzel günler yaşadım. Oy-
nadığım takımlarda büyük başarılar 
elde ettik. Beşiktaş’a transferime ra-
mak kalmıştı, hatta A Milli Takımada 
çağrılmıştım ama kader bize böyle 
bir yön çizmiş. 3.Ligde, 2. Ligde, Sü-
per Ligde oynadım ve yine 3.Ligde 
bıraktım.

Futbolu bırakınca sudan çık-
mışa dönmediniz mi?

Hayır, önümde beni bekleyen 
büyük sorumluluklar vardı. Her şey-
den önce o zamana kadar Askerlik 
vazifemi tecil etmiştim. 2008 yılında 
Düzce’de yedek subay olarak vatani 
görevimi yaparak hayatımın sonraki 
bölümüne hazırlandım.

Ben de hayatınızın sonraki bö-
lümünde sizi yakından takip ede-
medim. Anlatır mısınız?

Askerlikten sonra iş hayatına 
atılmak üzere Konya’ya geldim. Mut-
fak mobilyası işine girdik ve iki yıla 
yakın bu sektörde çalıştım. Bu sıra-
da Fevzi Tezcan e tanıştık ve onun 
ricasıyla amatörlüğe dönüş yaparak 
Havzanspor’da oynamaya başladım. 

İftiharla söylüyorum; Konya’da 
çok sevdiğim dostlarım, arkadaş-
larım var ve Konya benim ikinci 
memleketimdir. Hayatım Konya’da 
şekillendi. Beni ben yapan Konya’dır. 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulundan mezun olduktan sonra 
öğretmenlik yapmayı düşünmedi-
niz mi?

Üniversiteden 2003 yılında me-
zun oldum ve öğretmenlik yapmayı 
arzuladım. Fakat KPSS’den yeterli 
puanı alamadım. Bunun üzerine sı-
nav hazırlıklarına sarf edeceğim gay-
reti futbolda göstermeyi tercih ettim. 
Bir daha sınava girmedim. 

Futbol Antrenörlüğüne ne za-
man başladınız ve hangi kulüpler-
de çalıştınız?

Ticaret umduğum gibi gitme-
yince 2016 yılında Adanaspor’da 
Antrenör olarak göreve başladım. 
O günden beri de kesintisiz olarak 
işimin başındayım. Altyapının bütün 
yaş gruplarında çalıştım. Bazı dö-
nemlerde profesyonel takımımızın 
da Antrenörlüğünü yaptım.

Şimdi uzaktan Konya aklınıza 
düşünce neler hissediyorsunuz?

Bir gün muhakkak yolum Kon-
ya’ya düşecek, buna yürekten inanı-
yorum. Çünkü ben Konya’da seve-
rek çalışırım. Konya benim kendimi 
bulduğum, kendimi borçlu olduğum 
şehir. Uzakta gibi olsam da Konya 
her zaman gönlümdedir.

Futbolcunun bin bir türlü hali 
var; kırmızı kartla aranız nasıldı?

Sahada çok ahlaklı bir futbolcu 
olduğuma inanıyorum. Kimseyle ikili 
bir münakaşaya girmez, kasti faul 
yapmamaya özen gösterirdim. Fa-
kat Endüstrispor’da oynarken galiba 
Kartalspor maçındaydı; hayatımın 
tek kırmızı kartını gördüm. Çift sarı 
karttan kırmızı kart görmüştüm ama 
aslına bakarsanız onu da hak etme-
miştim. Şaibeli kart, desem yeridir. O 
kırmızı kart olmasa tertemiz, tam fair 
playa uygun bir final yapma şansım 
olacaktı.

Şaibe deyince aklıma şöyle bir 
soru geldi; Sizin Endüstrispor’da 
oynadığınız yıllar Konya’nın hem 
siyasal tercihleri hem de holding-
ler dolayısıyla yeşil sermaye mu-
amelesi gördüğü dönemdi. Sizin 
ötekileştirme gibi, sıra dışı mua-
mele gördüğünüz hissine kapıldı-
ğınız oldu mu?

Evet, böyle muamele gördü-
ğümüzü söyleyebilirim. Ama mu-
habbet olmadıkça hatırlamıyorum. 
Çünkü hâlen sporun içindeyim.

Futbol doğrularla yanlışların 

yan yana yürüdüğü bir platform, 
diyebilir miyiz? 

Evet. Ama ben yanlış insan-
ları hiçbir zaman örnek almadım, 
almam da. İşimi sporcu ruhuyla 
yapmaya çalışıyorum. Günümüzde, 
iş konusunda faydası olmasa da 
benim karakterim bu şekildedir! Ma-
alesef birçok hocamız da bu karakte-
ristik özelliklerinden dolayı iş bulamı-
yor. Ve bu üzücü bir durumdur.

Futbola tesir eden futbol dışı 
unsurların varlığına dair neler söy-
lemek istersiniz?

Futbol hem büyük paraların 
döndüğü, hem de şan ve şöhre-
tin olduğu, insanların en fazla ilgi 
gösterdiği alandır. Bu sebeple olsa 
gerek; siyaset, mafya ve tarikat gibi 
kişi ve kuruluşlar futbolda söz sahibi 
olmaya çaba göstermişlerdir. Bu da 
Türk futbolunun gelişmesine engel 
olan bir durumdur.

Size temas etmeye yeltendiler 
mi?

Herkesin her şeyi gördüğü ama 
bir şey diyemediği bir camiadayız. 
En yukarıdan en aşağıya kadar du-
rum böyledir. Bana temas edemez-
ler. Çünkü onlar kime temas edecek-
lerini iyi bilirler. Ben işimi yapmaya 
çalışırım; kimsenin işine gelmem. 
Oynarken de böyleydim, hocalık ya-
parken de böyleyim.

Ligde yabancı kotasının yük-
sekliği sebebiyle büyük bir yabancı 
akımı var. Bu duruma ne diyorsu-
nuz? 

Alt yapıya önem vermezsek 
bütün kulüpler dışardan gelen, ta-
birimi hoş görün; beş para etmez 
futbolculara gebe kalmak zorunda-
dır. Yabancıların arasında yetenekli, 
karakterli, düzgün futbolcular da 
var. Sözüm onlara değil; onlar istis-
nadır. Federasyon altyapıya dair kat’i 
kuralları getirip sıkı bir denetim uy-
gulamalıdır. Şartlar konur, imkânlar 
sağlanırsa Türkiye’den de üst düzey 
futbolcular yetişir.

Yeni Murat’lar, Fikret’ler, Sa-
lih’ler nasıl yetişecek?

Günümüzde geçerli olan şartlar 
gereği saydığınız bu isimlerden daha 
iyileri profesyonel olamadan futbolu 
bırakıyor. Acı ama gerçek bu. Yete-
nekler fırsat verilmediği için sönüp 
gidiyor. 

Oysa formül ortadadır; bütün 
kulüpler alt yapılara önem verme-
ye kadrolarında altyapılarından 
daha çok oyuncu bulundurmaya, 
oynatmaya zorunlu tutulacak. İşte 
önümüzde Altınordu ve Bursaspor 
gibi fevkalade başarılı iki örnek var. 
Demek ki oluyor.

Kanaatimce geciken bir söyle-
şi yaptık. Biz bu sohbeti belki yıllar 
önce yapmalıydık ama bizim de 
şartlarımız elverişli değildi. Teşek-
kür ederim.

Sizin şahsınızda bütün Konya’ya 
teşekkür ederim.

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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Mevlâna ve 
mevlevilik araştır-
maları konusunda 
Konya”daki önde 
gelen isimlerden 
biri de kuşkusuz, 
anne tarafından 
Mevlâna soyun-
dan olan mimar, 
ressam, eğitimci 

ve araştırmacı Şahabettin Uzluk (öl. 
4.7.1989) Bey”dir. Kardeşi Prof. Feri-
dun Nafiz Bey (öl. 27.9.1974) gibi o da 
kendisini yetiştiği ocağın kültürüne ve 
irfanına adamış, bu yolda gerek kaleme 
aldığı eserlerle, gerekse diğer faaliyetler-
le ardında rahmete vesile olacak birçok 
hayırlı iş bırakmıştır. Hz. Mevlâna’ya 
karşı beslediği büyük hürmet sebebiyle, 
mesâî tanımaz bir fedakârlıkla çalışan 
Uzluk, başta Hz. Mevlâna ve Türbesi 
olmak üzere Mevlevîlik mekânları ve 
kültürü, Selçuklu şaheserleri üzerine 
müstakil kitaplar yazar, makaleler kale-
me alır ve tebliğler sunar.

ÇELEBİ AİLESİNDENDİR
Şahabeddin Uzluk: 1316/1902 

yılında Konya”da Çelebi Sokağı”nda 
doğdu. Çelebi ailesindendir. Babası Ah-
med Bey”dir. İlk mektepleri Konya”da 
bitirdi. 1919”da Sanâyi-i Nefîse-i Âlî 
mektebinde Çallı İbrahim, Hikmet Onat, 
Âdil ve İhsan Bey”lerin atölyelerinde 
resim ve heykel gördükten sonra, mi-
marlık şubesinde Mimar Kemâleddin, 
Mimar Vedat, Mimar Mongeri (Mon-
ceri) Bey”lerin atölyelerinde de muhtelif 
stilleri öğrendi ve projeler tanzim etti. 
Teorik derslerden, Türk Mimarisi”ni 
Kemâleddin; Osmanlı Mimarisi”ni Ve-
dat; Yunan, Bizans klâsiklerini ve İtal-
yan rönesansını Mimar Mongeri”den; 
Matematik, Kozmografya, Cebir ve 
Menâzır”ı Ahmed Ziya; İnşaatçılık”ı 
Mühendis Mahmud Şükrü; Geomet-
rik Çizmeler”i Mühendis Ferid; Keşif 
Usûlü”nü Mühendis Salâhaddin; 
Betonarmecilik”i Mühendis Gâlib; Ge-
nel Sanat Tarihi”ni Vahid; Estetik dersini 
Ahmed Haşim, Fâzıl Ahmed ve İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu Bey”lerden takip etti. 
Anadolu, Millî Mecmua, Servet-i Fünun 
dergileriyle, İkdam ve Alemdar gazete-
lerinde ressamlık ve mimarlık dallarına 
ait çeşitli makaleler yayınladı. Ayrıca 
1922 yılında Sanâyi-i Nefîse Talebe 
Birliği”ni kurdu.

RESME BÜYÜK İLGİSİ VARDI
Henüz ortaokul ve idâdide resim 

ve hatta karşı büyük ilgisi vardı. Okulda 
resim öğretmeni Bekir Sıdkı (Akşehirli) 
ve yazı hocası Konyalı Müderriszâde 
Ahmed Efendi idi. Hatta o okullarda Na-
mık Kemal”in ve Prens Sabahaddin”in 
kara kalem portrelerini çizdiği için izinsiz 

kaldığı gibi, Abdülmecid Efen-
di daha şehzâde 

iken, tayyâre şehidi Fethi Bey”in kendi-
siyle, uçağının resmini yapmış ve (ona) 
yollamıştı. Ayrıca kara kalem portre ola-
rak Avusturya-Macaristan kralı Karl”ın 
portresini yapmış ve kraliçe Zita”ya 
sunmuştu. Cuma günleri kardeşiyle 
ziyaret eder, kitâbelerini (okumaya) ve 
resimlerini çizmeye çalışırdı.

1924”de Almanya”ya gitti. 
Berlin”de resim dersini Liberman”dan, 
heykeli de Veimar”da Engelman”dan 
takip etti. 1928”de yaptığı Koca Si-
nan rölyefinden dolayı hocasından 
takdir kazandı. Münih”te klâsik sa-
nat tarihini, Knakfus”dan, ortaçağı 
Wölfflin”den, rönesansı, (?)”tan takip 
etti. Ayrıca büyük inşaatcılığı Bestel-
mayer, Schumacher”den, şehirciliği 
Fischer”den bahçeciliği ve mezarlığı 
Abel”den, Grosellin atölyelerinde çalışa-
rak öğrendi. Berlin”de Jansen”in yanın-
da asistan olarak 4 sene kaldı. T.H.”de 
4 ayrı ulustan olan asistanların biri oldu. 
Bu arada birçok çalışmalarla birlikte 
Ankara”nın şehir plânının çizimlerine 
iştirak etti. Tanınmış Alman bilginleriyle 
tanıştı ve muhâberelerde bulundu. (…)

ASKERİ OKULDA
 ALMANCA ÖĞRETTİ

1936”da Türkiye”ye döndü ve 
Konya”da özel işler yapmaya başladı. 
General Kurtcepe”nin ricası üzerine 
askeri ortaokulda Almanca hocalığını 
kabul etti. 1937”de sivil ortaokulun 
Almanca öğretmenliğini de (üstlene-
rek) 30 yılı aşkın bir süre çalıştı. Her iki 
okulda da Alman dilinin öğretiminde 
indirekt metodunu takip etti. Çocuklar 
okul içinde ve dışında yalnız Almanca 
konuştu. Okulda örenciler ve öğret-
menler için dersten sonra kurslar açtı. 
Bu kurslar Alâaddin Tepesi yamacında-
ki Halkevi salonunda birçok kez tekrar-
landı. Aynı yerde ressam Şemsi ile bir-
likte mimarlık ve ressamlık mevzuunda 
bir sergi açtı.
 GAZETE VE DERGİLERDE 

YAZILAR YAZDI
Konya”daki 

bu çaba-
ları yalnız 
Almanca 

öğretmenliğiyle kalmadı. Türk Sözü, 
Babalık, Çağ, Yeni Fikir ve Halkevi dergi-
lerinde Türk güzel sanatları ve dallarına 
ait yüzlerce yazılar yazdı. Mevlâna”nın 
Ressamları, Mevlâna”nın Türbesi, 
Kelük bin Abdullah, Konya”nın Selçu-
kiler Zamanı Şehir Mimarisi, Konya 
Âbideleri, Sinan bin Abdülmennan, 
Selçûkîlerin Konya Sarayı, Hindistan”da 
Mimar Sinan”ın Çırakları, Mevlevilik”te 
Resim ve Resimde Mevleviler (adlı 
eserleri kaleme aldı). F.Sarre”nin Kon-
ya Köşkü”nü Almanca”dan Türkçe”ye 
çevirdi; eser, Türk Tarih Kurumu tara-

fından basıldı.
KONYA’DA ÖNEMLİ ESERLERİN 

MİMARLIĞINI YAPTI
1951 yılında Türkiye Anıtlar 

Derneği”nin Konya şubesini kurdu. 
İdaresini ele alarak, Şems Türbesi ve 
Camii [1954], Şeyh Sadreddin Konevi 
Camii ve Türbesi [1957], Şeyh Osman 
Rumi [1958], Zenguri Mescidi [1958-
1969] ve Hoca Ahmed Fakıh Türbe ve 
Camii [1961] onarımlarında (binaların) 
mimarlığını yaptı. Bu arada merkezle 
anlaşarak Türk âbidelerinin iç ve dış gö-
rünüşlerini (yansıtan) küçük ve büyük 

ölçüde kartlar ve takvimler yayınladı. 
Merkeze ve şubeye yardımda bulundu. 
Henüz yayına çıkmamış yazılar ve ona-
rılacak yapıtlar varsa da üzüntüyle işaret 
edilebilir ki bunlar için henüz maddi 
imkânlar hazırlanmak üzeredir.
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Şair, öykü yazarı ve fotoğraf sanat-
çısı… Hatta gazeteci ve dahası sahaf… 
Seyyar satıcılık da yaptı, bakkal dükkânı 
da çalıştırdı ama devlet memurluğun-
dan emekli oldu. Yörük çadırlarının 
peşinde o dağdan bu dağa koştururken 
Konya taşrasını, hatta Konya ücrasını 
en iyi bilenlerden biri oldu. Yerel gaze-
telerde yazdıklarıyla yetinmeyip uzun 
yıllar aylık Çalı adlı edebiyat dergisini 
yayınladı. 

Bir de; solculuktan mimliydi. Tarihe 
12 Mart Muhtırası olarak geçen darbe-
den sonra evinde bulunan Gogol’un Bir 
Delinin Hatıra Defteri ve Ahmet Arif’in 
Hasretinden Prangalar Eskittim adlı 
şiir kitabı delil sayılıp altı ay cezaevinde 
kaldı. 12 Eylül Darbesinde Kooperatifler 
Müdürlüğünde memurdu ve Sıkıyö-
netim Komutanlığı kararı ile 1402’likler 
listesine yazılıp memuriyetten uzaklaştı-
rıldı. Biz sorduk, Zeki Oğuz anlattı: 

Hangi tarihte nerede dünyaya 
geldiniz, çocukluk yıllarınız nasıl geç-
ti?

1951 yılında Konya Tatköy’de doğ-
muşum. Benim en zengin yıllarım, ço-
cukluk yıllarımdı. Köy hayatı zordur, biz 
çocuklar için de çok iş vardır o hayatın 
içinde. Buyrulan her yumuşu yüksün-
meden yerine getirdiğimi hatırlıyorum. 
Bu arada dölde, yaylada, ekin tarla-
sında oyunlardan da geri kalmazdık. 
Oyuncağımızı bile kendimiz yapardık. 
Masal anlatan ninelerimiz vardı, savaş 
hikâyelerini dinlediğimiz gazilerimiz var-
dı. Onların peşini bırakmaz, anlattırırdık. 
Edebiyat kökenim o masallardan gelir, 
yurtseverlik kaynağım gazilerimizin an-
lattıklarıyla oluşmuştur.

Eğitim hayatınızı anlatır mısınız?
İlkokulu köyde bitirdikten sonra 

sanat okuluna girdim. Lise bir kısmın-
dan ayrıldım. Okumayı çok seven bi-
riydim. Yani kendi kendimi yetiştirdim 
diyebilirim. İlkokul öğretmenim İvriz 
kökenliydi. Bizlere okumayı sevdirmişti. 
Silledeki kütüphaneye yayan gelir kitap 
alıp giderdik. Bu sanat okulunda da 
sürdü. Konya lisesinin karşısında eski 
kitap satan biri vardı. Bütün klasikleri o 
dükkândan edinip okumuştum.

Sanat Enstitüsünü bitirdikten 
sonra bir müddet gazetecilik yaptınız 
ama sonra mesleği terk ettiniz. Ne-
rede çalıştınız ve neler yaşadınız da 
ayrılma gereği duydunuz?

1968 Yılında gazetelerin birleşik 
yayınlandığı dönem girmiştim Yeni 
Konya’ya. Sonra ayrıldılar ve herkes 
kendi gazetesini yayınlamaya başladı. 
Ben de Yeni Meram’a geçtim. 1969’da 
rahmetli İbrahim Sur ile çiçeği burnun-
da iki gazeteci olarak kendi olanakları-
mızla Karaman’a dil bayramını takibe 
gittik. Belediye Başkanı Kemal Kaynaş 
ve çevresindekiler bize pekiyi davran-
madılar. İbrahim Yeni Konya’da, ben 
Yeni Meram’da dil bayramıyla birlikte 
başkanın tutumunu da yazınca rahmetli 
Rıdvan Bülbül görevime son verdirdi. 
Bundan yıllar sonra köşe yazarı olarak 
döndüm Yeni Meram’a.

Memuriyete kadar geçen sürede 
neler yaptınız?

Bir süre köyde kendi işlerimizi takip 

ettim. Çiftçilik yaptım, fakat bu konuda 
babamla anlaşmazlığa düşünce şehre 
yeniden döndüm. Ben modern çiftçilik-
ten yanaydım, yeterli arazimiz vardı ve 
traktör almak istiyordum ama babam 
ikna olmuyordu. Anlaşmazlığımızın se-
bebi de buydu.  

Memuriyetiniz hangi vesile ile 
nasıl başladı?

Köyde o yıllarda bir kalkınma koo-
peratifi kurmuştuk, başkanı da bendim. 
O yıllarda Tümosan faaliyete geçmiş, 
çiftçiye uygun koşullarda traktör ve-
riyordu. Kooperatifler Müdürü Necati 
Soysal üç kere köye geldi: Israrla bir 
traktör almamızı istiyor, hatta ilk taksiti 
kendisinin yatıracağını söylüyordu. Ba-
bamı ikna edemeyince Necati Beye şeh-
re gideceğimi, bir memurluğa girmek 
istediğimi söyledim. Bundan sonra 
1974 Yılında YSE’ye işçi olarak girdim. 
1975 yılında da Kooperatifler Müdürlü-
ğüne memur oldum Beni memuriyete 
başlatan da Necati Soysal olmuştu.

Gençlik yıllarınız Türkiye’nin 
çalkantılı dönemlerine rastlıyor. 27 
Mayıs’ta 9 yaşında bir çocukken 71 
muhtırasında delikanlı,12 Eylül’de 
yetişkin, 28 Şubat ve 15 Temmuz’da 
ise olgunluk dönemindeydiniz. Dar-
belerle aranız nasıldı, bilhassa 71 ve 
12 Eylül’de neler yaşadınız, anlatır 
mısınız?

27 Mayıs çocukluk dönemime 
denk gelmişti ama radyodan dinledi-
ğimiz vatan cephesi çağrılarını unut-
muyorum. Mahallede sadece bizim 
evimizde radyo vardı, bütün komşular 
bize gelirlerdi haber dinlemeye. 

12 Martta sol çevrelere girmeye 
başlamıştım ama çok da fazla bilgim 
yoktu bu konularda. Nihat Erim demok-
rasinin üzerine bir şal örtmeye karar 
verince olaylara katılsın/katılmasın her-
kesi toplamaya başladılar. Beni de TÖS 
davasına katıp Mamak’a götürdüler. İki 
büyük delil vardı ellerinde. Biri Gogol’un 
Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunu di-
ğeri Ahmet Arif’in şiir kitabı Hasretinden 
Prangalar Eskittim’i.  Mamak’ta Fakir 
Baykurt ile aynı koğuşta kaldım. Yani 
altı ay hapislik bir okul oldu bana.

12 Eylülde Kooperatifler Müdür-
lüğünde memurdum. Elime Devsol 
iddianamesi geçmişti. Bu nedenle gö-
zaltına alındım. Bir ay yattıktan sonra 
savcı, iddianame okumak suç değildir, 
diyerek serbest bıraktı ama sıkıyönetim 
komutanlığı kararı ile 1402’lik olmaktan 
kurtulamadım. Bundan sonra seyyar 
satıcılık, kitapçılık yaparak geçimim 

sağladım. Hukuk mücadelem netice-
sinde ancak sekiz sene sonra dönebil-
dim memuriyetime. 

Çalıştığınız kurumda periyodik 
olarak Tarım Gazetesi yayınladığını-
zı, hatta bazı zamanlar bizzat dağıtım 
yaptığınızı hatırlıyorum. O süreci an-
latır mısınız?

Ben göreve başladığımda Tarım 
gazetesi aylık olarak yayınlanıyordu. 
Ben gazetede tam sayfa olarak beldele-
rimizi yazmayı önerdim. Uzun süre de-
vam etti bu yazılarım, hayli de ilgi gördü. 
2001 yılında ben emekli olduktan sonra 
gazetenin de kapatıldığını duydum. İn-
san emek verdiği bir şeyin nihayet bul-
duğunu duyunca üzülüyor tabi.

Tatköy’den iki gazeteci çıktı ve 
benim de uzun süre birlikte çalıştı-
ğım Orhan Samur’u genç yaşta, göl 
kazasında kaybettik. Samur ile sizin 
münasebetleriniz de iyi idi değil mi?

Orhan çok iyi bir insandı. O çocuk 
yurdunda yetişkin çocuklara bir kurs 
düzenlemişti. İki kere de beni çağırdı, 
tecrübelerimi anlatmam için. İnsanlı-
ğının yanında iyi bir gazeteciydi. Köyü-
müz için de emek verdi. 

Şehrin klasiklerinden biri hali-
ne gelen kültür dergisi Çalı’yı hangi 
imkân ya da imkânsızlıklarla kaç 
yılından itibaren yayınlamaya başla-
dınız?

Çalı’yı 1997 Şubatında yayınlama-
ya başladım, ülke çapında ses getiren 
bir dergi olmuştu ama bir dergi yayın-
lamak maddi manevi zorluklar yaşatı-
yordu. Bu yüzden 112. Sayıda bitirmek 
zorunda kaldım.

Kitabevi işletme kararını nasıl 
adınız?

Uzun süre seyyar satıcılık yaptıktan 
sonra bir kitapçı dükkânı açmaya karar 
verdim. İlk dükkânım Şems Mahalle-
sinde Hatuniye sokaktaydı. Rampalı 
çarşıda da ilk dükkânı ben açtım. Me-
muriyete dönünce kitap işini çocukları-
ma bıraktım.

Yörük kültürüne o kadar âşıksınız 
ki, adeta dağdan inmek istemeyen 
bir yapınız var. Bu sevdaya dair neler 
anlatmak istersiniz?

Çok saf ve temiz insanlar; bizim 
bin yıl öncesi halimizi düşünün. İyi ki 
tanımışım o insanları, diyorum. Onların 
kara çadırlarının yanına kendi çadırımı 
kurunca ben de onlardan biri oluyo-
rum. Bazen keçi gütmeye, bazen deve 
gütmeye gidiyorum küçük dostlarımla. 
Kaçgöç olmaz, sofraları her daim açık-
tır. 

Gitmediğiniz köy, görmediğiniz 
yayla kalmadığına göre Toroslardan 
Karadağ’a kadar tüm dağların koy-
nunda saklı güzellikleri de biliyor ol-
malısınız. Sizi büyüleyen nedir?

(Derin derin içleniyor) Doğadaki 
her şey, doğa güzelliği, antik tarih hepsi 
büyüleyicidir oralarda. Aslında şimdi 
tam da zamanıdır o dağların, navruzlar, 
çiğdemler açtı. Cığıl cığıl akıyordur kar 
suları.

Bu gezilerden kıymeti harbiyesi 
yüksek bir fotoğraf arşiviniz oluştu. 
Kişisel ve karma sergilerde sunum 
yaptınız. Kaç sergiye katıldınız?

Birkaç karma sergiye katıldım. Alt-
mışı aşkın kişisel sergi açtım. Ne yazık 
ki salgın olunca 2020 de hiç sergi aça-
madım. Geçen yıl mart ayından önce 
katılacağım bütün programlar belliydi, 
salgın olunca hepsi iptal oldu. 

Şiir ve hikâye yazmaya ne zaman 
başladınız? 

1968 yılında başladım. Şu ana ka-
dar değişik konularda 22 kitabım yayın-
landı. İlk şiir kitabımın yayın tarihi 1970. 
Son kitabım da siyah beyaz bir albüm.

Eserleriniz hangi gazete ve dergi-
lerde yayınlandı?

Yeni Meram, Yeni Konya, Manşet, 
Konya Postası, Memleket, Cumhuriyet 
Gezi, Siyah/Beyaz, İpek Yolu gibi dergi 
ve gazetelerde gezi ve köşe yazıları ya-
yınladı. 

Öykülerim Varlık, Yaba Edebiyat, 
İnsancıl, Gerçek Sanat, Çağrı, Çalı, Eşik, 
Aykırı Sanat, İpek Yolu, Cumhuriyet 
Gezi gibi ülkemizin önde gelen dergile-
rinde yayınlandı.

Sivil toplum faaliyetlerinde de 
aktif durumdasınız, değil mi?

Edebiyatçılar Derneği, Türkiye Ya-
zarlar Sendikası, Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesi üyesi ve Selçukya’ya 
üyeyim. Konya Fotoğraf Amatörleri 
Derneği ile Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Birliği Derneği’nin de kurucu 
üyesiyim. Bilhassa üyesi olduğum der-
neklerin faaliyetlerini izlemeye gayret 
ediyorum.

Bir Yugoslav gazetesinde de ese-
riniz yayınlandı. Bu ilişki nasıl başladı 
ve hangi eserinizi yayınladılar?

Mehdi Halıcı’nın Yugoslav der-
gilerinin yönetici ve yazarları ile iyi 
ilişkileri vardı. O vesile olmuştu. En 
iyisi onun anlatımından vereyim olayı. 
Şöyle yazmıştı: “Bizim 1988 yılında 
Yugoslavya’nın Üsküp Kenti’nde ya-
şamakta olan Türk azınlığı için Türkçe 
yayınlanan bir kitabımız var. Üsküp’te 
basılan aylık SESLER Dergisi’nin özel 
sayısı olarak çıkan bu kitabımızın adı: 
Çağdaş Türk Hikâyeciliğinin Dünü ve 
Bugünü.

Bu eserimizde Bilge Karasu, Mu-
zaffer İzgü, Bekir Yıldız, Tomris Uyar, 
Sabahat Emir, Sevinç Çokum, İnci 
Aral,Nazlı Eray, Burhan Günel, Feyza 
Hepçilingirler, Işıl Özgentürk, Selim İle-
ri, Necati Güngör, Nedim Gürsel, Ayşe 
Kilimci, Ayla Ağabegüm, Ülkü Ayvaz 
ve Konyalı öykücümüz Zeki Oğuz’a yer 
vermiştik. Zeki Oğuz’la ilgili değerlendir-
memizin son cümlesini şöyle tamamla-
mıştık:” Zeki Oğuz, toplumsal gerçekleri 
dile getiren, insanların ezilmişliği anla-
tan öyküler yazmakta.” 

Böyle bir öyküsü var bende 
Yugoslavya’nın.

Şiir kitaplarınızdan bahsedelim. İlk 
kitap nasıl ortaya çıktı, ikinci kitap ile 
arasında neden çok ara var? Ve tabi 
ki iki kitapta yer alan şiirlerin sunduğu 
duyguları da yazarının dilinden dinle-
mek isteriz.

İlk şiirlerim basit, sorunlu dizelerdi, 
kitap yaptığıma da pişman oldum, bir 
heves işte. Hayat gaileleri araya girince 
de kitapların arası uzadı. 

İlk öykü kitabınızı 1981’de yayın-
lamanıza rağmen sayısal anlamda şi-
irden daha fazla olduğunu görüyoruz. 
Kitaplarınızı kısaca anlatır mısınız?

İlk şiir kitabım 1970 yılında yayın-
landı. İlk öykü kitabımın yayın tarihi 
1981. Genel olarak ezilen, kendini anla-
tamayan kırsal kesim insanlarını, kenar 
mahalle insanlarını anlatmaya çalıştım. 
Edebiyatta buna toplumcu gerçekçi, 
diyorlar.

Hayatının bir bölümünü Konya’da 
geçiren Yılmaz Güney’e dair de bir ki-
tap yazdınız. Bize de anlatacaklarınız 
olmalı, ne dersiniz?

Yılmaz Güney Konya’ya sürgün 
olarak geliyor ve doğruca meşhur ka-
badayı Miço lakaplı Mustafa Saldı’nın 
yanına gidiyor. Miço ile uzunca bir süre 
konuşmalarımdan sonra Sedef Saplı 
Bıçak Miço çıktı ortaya. Yılmaz Güney 
altı ay şehrimizde kalıyor, bazı senaryo-
larını da burada yazıyor ama bana ilginç 
gelen şey Miço’dan başka kimseyle iliş-
ki kurmuyor.

Güney’den başka tanıdığı-
nız yolu Konya’dan geçen ünlü 
edebiyat ve sanat adamları da 
var mı?

Çalı’yı yayınladığım dönem-
de ülkemizin önde gelen 
edebiyatçılarını ve 
f o -

toğraf sanatçılarını 
okurları, izleyen-
leriyle buluştur-
duk. Onlarca isim 
arasında şu an 
aklıma gelenler 
Güngör Gençay, 
Zihni Anadol, Ata-
ol Behramoğlu, 
Hüseyin Atabaş, 
Şükrü Erbaş, Bur-
han Günel aklıma düşüyor. Ayrıca dergi 
olarak imza günlerinden başka doğa ve 
tarih gezileri de düzenliyorduk.

Araştırma kitaplarınız da kaynak 
özelliği taşıyor. Bu kitapları da kısaca 
anlatır mısınız?

Seyit Küçükbezirci ova köylerinin 
ve şehir merkezinin halk kültürünü an-
latmıştı. Bana da dağ köylerini anlatmak 
düştü. Ayrıca Konya bilmeyenler için bir 
step şehri gibi düşünülüyordu. Bunu 
kırmak için gezi yazılarımdan bir seçki 
yaparak yayınladım. 

Dağların özgür adamı olarak, 
Koronavirüs nedeniyle sizde son bir 
yılı kısıtlı bir şekilde geçirdiniz. Salgın 
sonrasına dair ilk planınız nedir?

2020 Kayıp bir yıl oldu benim için, 
hafta içi yakın yerlere gidiyoruz yine de.

Katıldığınız yarışma ve kazandı-
ğınız ödüller var mı?

2019’da Selçuk Üniversitesi Ali 
Rıza Yalkın ödülü verdi. Bu ödül çok 
özel benim için. Ali Rıza Yalkın göçer 
yörük kültürünü ilk araştıran aydınları-
mızdan biridir. Araştırmaları Cenupta 
Türkmen Oymakları adıyla yayınlandı.

Askerlik ve evlilik hayatınızı anlatır 
mısınız?

Askerlikte jandarma idim. Okuma 
tutkum yüzünden bir kere ödüllendi-
rildim. Bölük kitaplığında görevlendi-
rildim. Çok zengin bir kütüphaneydi. 
Okumadığım klasikleri orada okudum. 
Bir kere de dayak yedim. Çorum’da 
Alay’dan albay bizi denetlemeye gelmiş, 
benim çantamda Eflatun’un Devlet kita-
bı vardı. Albay gittikten sonra okkalıca 
bir tokat yedim teğmenimizden.

Evlilikte şanslıyım, 52 yıllık her mih-
netime katlanan bir eşim var. 

Masanızdaki çalışmalardan bah-
setmek ister misiniz?

Masamda iki çalışmam var, birisi 
köyle ilgili, bitmek üzere. Diğeri Kıran 
Günleri, kurtuluş savaşı Konya’sını ve 
Delibaş olayını anlatmaya çalışıyorum. 
Bana bu imkanı sunduğunuz için teşek-
kür ederim.

Mesai tanımaz bir Mevlana aşığı; Uzlukİki kitap yüzünden Mamak’a girdim
Mevlâna ve mevlevilik araştırmaları konusunda Konya’daki önde gelen isimlerden biri de Şahabettin Uzluk Bey’dir. Mevlana’ya büyük bir 

sevgi besleyen Uzluk, en önemli hocalardan farklı alanlarda dersler alırken Mevlana konusunda da çok önemli eserler ortaya koydu
12 Eylül’de yaşadıklarını anlatan şair, yazar, fotoğrafçı ve gezgin Zeki Oğuz, “Beni de TÖS davasına katıp Mamak’a götürdüler. İki büyük delil 

vardı ellerinde. Biri Gogol’un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunu diğeri Ahmet Arif’in şiir kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim’i” dedi
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68 mümtaz hayırsever ve va-
tanperver insan tarafından, millî ve 
manevî değerlerimizi ihya ederek 
geleceğe taşımak, ilim ve irfan ça-
lışmalarını destekleyerek yaygınlaş-
tırmak için 11 Ekim 1951 tarihinde 
kurulan İlim Yayma Cemiyeti çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor.  Kon-
ya’da 11 Yurt, 4 Gençlik Merkezi 
ile iki bine yakın öğrenci kapasitesi 
ile gençlere de hizmet eden İlim 
Yayma Cemiyeti çalışmaları ile tak-
dir topluyor. İlim Yayma Cemiyeti 
Konya Şube Başkanı Mehmet İncili, 
İlim Yayma Cemiyeti ve Konya’daki 
çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulundu. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

Mehmet İncili, Konyalıyım, İn-
şaat Mühendisiyim. 1991 yılından 
bu yana İlim Yayma Cemiyeti Konya 
Şube Başkanı olarak görev yapmak-
tayım.

 İlim Yayma Cemiyeti hakkın-
da bilgi verir misiniz?

Türkiye’de çok partili siste-
me geçildikten sonra ekonomik, 
siyasî ve kültürel hayatta önemli 
ve müspet gelişmeler yaşanmaya 
başlamıştı. Toplumun, ehemmiyet 
ve âciliyetine binaen çözüm bekle-
diği meseleler arasında yer alan din 
eğitimi ve hizmetleri, sosyal yardım-
laşma ve dayanışmanın tesisi gibi 
konularda atılan adımlar, bu müspet 
gelişmeler arasında bulunmaktaydı. 
Nitekim İstanbul Sirkeci ’de bir araya 
gelen 68 mümtaz hayırsever ve va-
tanperver insan da, millî ve manevî 
değerlerimizi ihya ederek geleceğe 
taşımak, ilim ve irfan çalışmalarını 
destekleyerek yaygınlaştırmak için 
11 Ekim 1951 tarihinde İlim Yayma 
Cemiyeti’ni kurdu. Kuruluşundan iki 
yıl kadar sonra, o güne dek yaptığı 
ve ileride yapacağına kanaat geti-
rilen çalışmalar ve hizmetler sebe-
biyle 10.02.1953 tarih, 4/169 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile “umumî 
hizmetlere hâdim” (kamu yararına 
faaliyet gösteren) dernek statüsünü 
kazanmıştır. Cemiyetimiz, toplumun 
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları 
doğrultusunda hizmetlerini sürdür-
müştür. İmam-Hatip Okulları’na 
yönelik her geçen gün artan talep 
üzerine bilahare İstanbul’un Vefa 

semtinde kiralamış olduğu konağın 
da ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, 
günümüzde de öğretime devam 
eden İstanbul İmam-Hatip Lisesi 
binası ve öğrenci yurdunun inşasına 
başlamıştır. Büyük gayretlerle kısa 
bir sürede tamamlanan bina, 1958 
yılında, dönemin Başbakanı (mer-
hum) Adnan Menderes tarafından 
açılışı yapılarak hizmete girmiştir. 
İlim Yayma Cemiyeti, ortaöğretim 
için inşa ettiği okul ve yurt binala-
rını hizmete sunmanın yanı sıra, 
yükseköğretim öğrencileri için de 
çeşitli yerlerde yurtlar açmış; ayrıca, 
imkânsızlıklar içerisindeki kabiliyetli 
öğrencileri desteklemek için (1963 
yılından itibaren) burslar verme-
ye başlamıştır. Cemiyetimiz, aynı 
hizmet anlayışı çerçevesinde 1973 
yılında İlim Yayma Vakfı’nı kurmuş; 
böylece yüksek lisans ve dokto-
ra öğrenimini özellikle teşvik edip 
desteklemeyi hedeflemiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 
29 Mayıs 1996 tarihinde İlim Yay-
ma Cemiyeti’ne bir şükran plaketi 
sunmuş; ayrıca hazırlanan belgede, 
“Türk Milli Eğitimine yapmış oldu-
ğunuz katkı her türlü övgü ve takdirin 
üzerindedir. Bu değerli hizmetiniz, 
mutlu ve kalkınmış Büyük Türkiye 
idealinin anıtı olarak daima şükranla 
anılacaktır.” ifadelerine yer verilmiş-
tir. Yarım asrı aşan bir süredir nice 
hayırlı, bereketli ve güzel hizmetlere 
vesile olan İlim Yayma Cemiyeti gü-
nümüzde, Edirne’den Van’a kadar, 
Türkiye genelindeki 176 şube, 180 
öğrenci yurdu ve 76 Eğitim Merkezi 
ile verdiği burslarla eğitim alanındaki 
çalışmalarını sürdürmeye devam 
etmektedir. Milletimizin ve hakkın 
hizmetinde olmakla iftihar eden İlim 
Yayma Cemiyeti mensupları, top-
lumun en seçkin hizmet insanları 
olmak için dün olduğu gibi bugün 
de gayret göstermektedirler.

İlim Yayma Cemiyeti olarak 
Konya’da ne tür çalışmalara imza 
atıyorsunuz?

Cemiyetimiz; hizmet ettiği her 
alanda, güven ortamının tesis ve 
ihyası, insanın ahlak-bilgi-yetenek 
niteliklerinin yükseltilmesi, erdemli 
bir toplumun ve dünyanın inşası 
için çalışır. Cemiyet hizmetlerini; in-
sanın ve toplumun felahı, mensubu 

bulunduğu İslam Medeniyeti’nin 
ihyası amacıyla yapar. Bu bağlam-
da ortaöğretimden yükseköğreti-
me, mezunlarından mensuplarına, 
üyelerinden bağışçılarına kadar 
birçok alanda eğitim faaliyeti yürüt-
mektedir. Ortaöğretim çalışmaları 
kapsamında, 11-14 yaş arasındaki 
gençlere yönelik 9 -12 kişilik gruplar 
halinde, rehberler eşliğinde sürdü-
rülen ve gençlerin şahsiyet gelişi-
mini desteklemek, kişisel, sosyal ve 
manevi gelişimlerine destek olmak, 
yaparak, yaşayarak ve keyifli bir şe-
kilde öğrenmesini esas alan Marifet 
Okulu, yine aynı yaş grubundaki öğ-
rencilere tertemiz zihinlerini, hidayet 
kaynağı Kur’an’la besleyecek, temel 
dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki 
değerleri en doğru yöntemlerle öğ-
renme imkânı bulduğu Yaz Kur’an 
Kursu icra edilmektedir. Yükseköğ-
retim çalışmaları kapsamında, yurt-
larımızda kalan öğrencilerin eğitim 
gördükleri alanda en iyi olabilmele-
rini sağlayan kurs, konferans, gezi, 
tecrübe paylaşımı, eğitim kampları 
gibi programların yanı sıra mane-

vi yönlerini tamamlaması adına 
dini sohbetler de icra edilmektedir. 
Ayrıca şehrimizde bulunan üniver-
sitelerde, Genç Adım Topluluğu 
aracılığıyla birbirinden değerli birçok 
konuşmacının katıldığı seminer, 
konferans, panel ve söyleşi icra 
ediyoruz. Halka yönelik çalışmalar 
kapsamında, 18 Mart Çanakkale 
Zaferi’nin yıldönümü vesilesiyle her 
yıl Musalla Namazgahında sabah 
namazı kılıp, şehir meydanına kadar 
yürüyüş etkinliğinin yanı sıra Ailede 
Din Eğitimi, Tasavvufi Ahlak gibi 
birbirinden değerli konuşmacıların 
katıldığı konferans, panel, söyleşiler 
ve sohbet programları icra ediyoruz. 
Pandemi dolayısıyla eğitim faaliyet-
lerimizi yaklaşık bir yıldır Cemiyet 
Sohbetleri başlığı altında Sosyal 
Bilimler Akademi Seminerlerini ül-
kemizin birbirinden değerli konuş-
macılarının katılımıyla her hafta, tüm 
sosyal mecralarda canlı yayın aracı-
lığıyla icra ediyoruz. Milli ve manevi 
değerlerimizi yaşatmak, toplumda 
iz bırakmış, zihinlerde yer edinmiş 
Önder Şahsiyetlere de özel yayınla-
rımızda yer veriyoruz. Yine Online 
Marifet Okulu, İçimizdeki Dertlere 
Uzaktan Dersler, Ümmetin Derdine 
gibi programlarımızla Ortaöğretim 
ve Genç Hanım birimlerimiz faaliyet-
lerini online olarak sürdürmektedir.

İlim Yayma Cemiyeti’nin ya-
yınları hakkında bilgi verir misi-
niz?

İçerisinde eğitimden kültüre, 
spordan sanata birçok değerli yaza-
rın ve eserlerinin yer aldığı ve 2006 
yılından bu yana her yıl çıkardığımız 
Genç Adım isminde dergimiz vardır. 
81 ilinde bulunan şube, yurt ve me-

zunlarımıza ücretsiz bir şekilde ulaş-
masını sağlamaktayız. Yine bizzat 
öğrencilerimizin çıkardığı Tasavvur 
isminde bir dergimiz daha vardır. 
Ayrıca icra ettiğimiz programların 
yer aldığı ve her yılın Aralık ayında 
çıkardığımız Cemiyet Bülteni bulun-
maktadır. 

İlim Yayma Cemiyeti’ni diğer 
STK’lardan ayıran özellikler ne-
lerdir?

Biz de diğer güzel sivil toplum 
kuruluşlarımızdan biriyiz, farkımız 
yoktur. Belki, 1951 yılında kurulup 
ilk imam hatip okullarını açıp, milli 
ve manevi değerlerine bağlı bir nesil 
yetiştirmek için mücadeleye başla-
mamız bizi diğer kuruluşlardan ayı-
rabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
“İlim Yayma Cemiyeti’nin hikayesi 
Türkiye’nin hikayesidir.” ifadesi, so-
runuzun cevabını karşılıyordur diye 
umuyorum.

Bir ülke için gençlik niçin 
önemlidir? İlim Yayma Cemiyeti 
olarak gençlik çalışmalarınız hak-
kında bilgi verir misiniz?

Gençlik, huzur ve barış toplumu 
oluşturmanın geleceğe ümitle ba-
kabilmenin ve milletlerin bekasının 
teminatıdır. Cemiyet olarak neredey-
se bütün odak noktamız gençleri-
mizdir. Misyonumuzda belirttiğimiz 
gibi, ülkemizin kalkınmasına; milli, 
ahlaki, dini, manevi ve kültürel de-
ğerleri benimseyen, koruyan, geliş-
tiren, vatanını ve milletini seven bir 
toplumun yetişmesine katkı sağla-
yacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde 
bulunmaktayız. 

İlim Yayma Cemiyeti olarak 
Konya’da yurtlarınız var mı, öğren-
cilerinize burs veriyor musunuz?

Konya’da 11 Yurt, 4 Gençlik 
Merkezi ile iki bine yakın öğrenci 
kapasitemiz bulunmaktadır. Yurt-
larımızda ikamet eden öğrencileri-
mizin yaklaşık yüzde ellisine burs 
vermekteyiz.

Gençlere, öğrencilere hayatta 
başarılı olmaları için ne tür mesaj-
lar vermek istersiniz? 

Ülkemizin her köşesinden 
gençlerimiz yurtlarımızda kalıyor, 
etkinliklerimize katılıyor.  Onlara hep 
şunu söylüyoruz. İnsan için kendi 
çalışmasının dışında kimsenin bir 
faydası yoktur. Sizin ne istediğiniz 

önemlidir. Biz seferden sorumluyuz, 
zaferden değil. Yani bizim niyetimiz 
önemlidir. İyi niyetle yola çıkmalıyız. 
Samimiyetle gereken gayreti orta-
ya koymalıyız. Takdiri de Cenab-ı 
Hak'ka bırakmalıyız. O ne derse o 
olur. Sizin istediğiniz sonuç belki 
de başkalarının imtihanıdır. Ol der 
Cenab-ı Hak ve olur. O öyle bir kuv-
vet ve kudrete sahiptir. Olmamışsa 
olanda hayır var demektir. Olanı iyi 
analiz etmemiz lazım.

İlim Yayma Cemiyeti olarak 
Ramazan ayında ne tür çalışma-
lara imza atmayı planlıyorsunuz?

Ramazan ayına özel bir prog-
ram icra etmek yerine hal-i hazırdaki 
programlarımızın devamını sağla-
yacağız inşallah. Pandemi maalesef 
çoğu etkinliğimize balta vurdu diye-
biliriz. 

 On Bir ayın Sultanı Ramazan 
ile ilgili mesajlarınızı alabilir mi-
yim?

Evveli rahmet, ortası mağfiret 
ve sonu günahlardan kurtuluş olan 
Ramazan Ayına bizleri kavuşturan 
Yüce Allah’a sonsuz hamd ve se-
nalar olsun. Rahmet, mağfiret ve 
cehennemden kurtuluş ayı olan 
Ramazan-ı Şerifi yaşantısıyla bize 
örneklendiren sevgili Peygambe-
rimize (s.a.s.) ve onun necip Al ve 
Ashabına salat ve selam olsun. Bu 
mübarek zamanların feyzi, rahmeti, 
bereketi ve mağfireti Konyamızın, 
milletimizin ve gönül coğrafyamızın 
üzerine olsun. Tuttuğumuz oruçla-
rımız; sabır ve nefsimize hâkimiyeti 
kazandırmanın yanında sosyal ser-
mayemizi ve toplumsal bilincimizi 
de arttırmalıdır. Sorumlu olduğu-
muz bütün haklar konusunda bize 
hassasiyet kazandırmalıdır. Rama-
zan ayının şöyle bir tarafı var: “Ben 
kendi isteğimle aç kalıyorum, susuz 
kalıyorum” ama zorunluluktan do-
layı aç ve susuz kalanlar var, eline 
bir lokma ekmek geçmediği için 
aç kalanlar var. Onların durumunu 
düşünmek ve onlar için bir şeyler 
infakta, tasaddukta bulunmak çok 
önemlidir. Bu vesileyle mübarek Ra-
mazan ayının birlik ve beraberliğimi-
zin pekişmesine, gönül ve Ümmet 
coğrafyamıza hayırlar getirmesine 
vesile olmasını diler, İslam Aleminin 
Ramazan ayını tebrik ederim.

‘Odak noktamız gençlik’
İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanı Mehmet İncili, odak noktalarının gençlik olduğunu belirterek, “Gençlik, huzur ve barış toplumu oluş-
turmanın, geleceğe ümitle bakabilmenin ve milletlerin bekasının teminatıdır. Cemiyet olarak neredeyse bütün odak noktamız gençlerimizdir”

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Mehmet İncilli
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Kur’an’dan Mesaj
“İşlerin pek zorlaşacağı, insanların secdeye çağrılacağı, ama buna 
güçlerinin yetmeyeceği günü düşün. Gözleri baygın düşecek, kendil-
erini zillet kaplayacaktır. Halbuki sapasağlam iken de onlar secdeye 

çağrılmışlardı.” (Kalem 68/42-43.)

Hadis
Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Allah 

Rasûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her doğan çocuk 
fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hris-

tiyan veya Mecusi yapar.” (Buhârî, Tefsîr (Rûm), 2.)

Günün Duası
“Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden 

kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet 
çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi 
kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok 

merhametli olan ancak sensin.”

Günün Manisi
Maneviyat bolluğunu durmadan sayalım
Bolca sevap ve hayrına erişelim bu ayın
Ahrette torpil yapamaz ne emmin ne dayın
Sevap kazanalım yaşarken Konya da Konya da

ASR SURESİNİN SIRLARI

Asr suresi, Kuranı Kerimin en kısa surelerinden biridir. 
Asr suresiyle Yüce Allah (C.C.) ümmetine önemli mesajlar vermiştir 

ORUÇ TUTMAMA VE ORUCU 
BOZMAYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Asr suresinde şöyle buyrulur: 
Zamana andolsun ki, insan hiç 
şüphesiz hüsran içindedir. Ancak, 
inanıp yararlı iş işleyenler, birbirl-
erine hakkı tavsiye edenler ve sabrı 
tavsiye edenler bunun dışındadır. 
(Asr suresi, 1-3) Asr suresi, Kuranı 
Kerimin en kısa surelerinden birid-
ir. Müfessirler, lafız itibariyle kısa 
olan bu sure ile ilgili uzun tefsirler 
yapmayı yeğlemişlerdir. Onların 
birtakım tercihlerine burada temas 
etmeyeceğiz. Surei celilede, in-
sanların çoğunun, her asırda, her 
zamanda ve özellikle son zaman-
da, yani Resuli Ekrem Efendimizin 
gelişinden kıyamete kadar geçecek 
zamanda, bir hüsran içinde olacağı 
haber verilir. Ancak hüsranda ol-
mayanlar da vardır; bunlar inanan, 
salih amel işleyen, birbirlerine 
hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye 
eden kimselerdir.

Hüsran, kazanacak yerde zarar 
etmek, sermayeyi zayi etmek, net-
icede iflas edip mahrumiyet içinde 
kalmak anlamına gelir. İnsanın 
sermayesi ömrüdür. Ömür ise her 
gün, her saat, her an ve her nef-
es tükenip gitmektedir. Bu giden 
ömür, insanın kendi mülkü de 
değildir. Allah’ın mülkü olup onun 
adına güzel kullanarak, karından 
faydalanması için insana sayılı ve 
hesaplı olarak verilmiş ödünç bir 
sermaye gibidir. İnsanın gerçek 
saadeti, ahireti sevmekte, dünya 
lezzetlerine, elem ve kederler-
ine değer vermemek ve bunlara 
bağlanıp kalmamaktadır. Fakat 

insanların çoğu yaratılışı gereği, 
dünya ile meşgul ve onu istemeye 
aşırı derecede düşkündür. Bundan 
dolayı da hüsrandadırlar. Ancak şu 
vasıfları taşıyanlar hüsranda değil, 
kardadırlar:

 İman edenler: Bunlar, Allah’a 
hakkıyla inanıp, indirdiğini tasdik 
eden, ona ihlas ile ibadet ve taate 
söz verenlerdir.

 Salih ameller işleyenler: İman-
ları sadece gönüllerinde ve diller-
inde kalmayıp bütün hislerine, 
akıllarına ve varlıklarına işleyerek 
iradelerine sahip olan, yaptıkları 
işleri iman ve itikadlarına, Allah’ın 
rızasına ve indirdiği ahkama uygun 
şekilde yapanlardır.

 Birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler: Bütün kararlılıkları ve 

gayretleri hakka yönelik, imanları, 
amelleri, sözleri hep haktan yana 
olanlardır. Onun için bunlar in-
sanlara riyakarlık, münafıklık yap-
mazlar. Başkalarına zarar vermez, 
insanlarla ilişkilerini kesmezler. 
Başkalarına yaltaklanmaz, dalka-
vukluk etmezler. Hep hakka davet 
eder, iyiliği emir, kötülükten nehiy 
vazifesini yerine getirirler. İnsan-
ları hayra çağırır ve dinin nasihat 
olduğu gerçeğini bir an bile unut-
mazlar.

 Birbirlerine sabrı tavsiye eden-
ler: İman edip gereğini yerine get-
irmek, salih ameller işlemek, hak-
kı tavsiye görevini yapmak hiç de 
kolay değildir. Bunun için zamanın 
belalarına, nefislerin yönelişler-
ine, hayır yapmak, hak yolda git-
mek için karşılaşılacak eziyetlere, 
zorluklara katlanmak gerekecektir. 
Bunlar ancak sabırla mümkündür. 
Sabır, nefsin iyi bir iş yapmak 
veya fenalıklardan kaçınmak için 
acıya, güçlüklere göğüs gerebilme 
kuvvetidir. Sabır, ya elem ve ked-
erlere, acı ve üzüntülere karşı 
gösterilen tahammül cinsinden 
olur; veya dünyalık lezzetlere ve 
şehvetlere karşı direnme cinsin-
den olur. Bütün bunlar birer iyilik 
ve hayırdır. Lafız olarak kısa, fakat 
mahiyeti çok geniş olan bu surenin 
burada zikredilmesinin sebebi 
özetle bu sayılanlardır. İmam Şafi 
bu sureyle ilgili olarak: İnsanların 
tamamı veya çoğunluğu, bu sureyi 
düşünme hususunda gaflettedirler 
demiştir.

İslam alimleri, oruçla 
yükümlü kişinin dinen geçerli 
bir mazereti olmaksızın ramazan 
orucunu zamanında tutmaması 
halinde günahkar olacağı ve 
zimmetinde borç olarak kalan 
bu orucu ilk fırsatta kaza etmesi 
gerektiği hususunda fikir birliği 
içindedir. Ramazan günü özürsüz 
olarak oruca niyet etmeyip Ma-
likiler’e ve Hanefiler’den Züfer’e 
göre oruç yasaklarından her-
hangi birini, Hanbelilere göre 
cinsel ilişki yasağını ihlal eden 
kimse ayrıca kefaretle de yüküm-
lü olur. Öte yandan özürsüz olar-
ak orucunu zamanında tutmayan 
kişinin öncelikle bundan dolayı 
samimi bir pişmanlık duyup Al-
lah’tan bağışlanmayı dilemesi 
gerekir. Zira Hz. Peygamber’in 
özürsüz olarak orucunu zamanın-
da tutmayan kişinin hayatının 
kalan kısmını oruçlu da geçirse 
onu telafi edemeyeceğine dair 
ifadesi (Ebu Davud, Śavm, 39; 
Tirmizi, Śavm, 27), bu veci-
benin belirlenen vakitte yerine 
getirilmesinin ne kadar önemli 
olduğu ve nasıl olsa daha sonra 
kaza edilebileceği şeklinde bir 
rehavete kapılmamak gerektiği 
yönünde bir uyarı anlamı taşıdığı 
gibi sırf kazanın veya kaza ve 
kefaretin yeterli olmayıp ayrıca 
tövbe etmek gerektiğini göster-
mektedir. Muayyen bir vakitte 
tutulması adanıp zamanında tu-
tulmamış nezir orucunun da ilk 
fırsatta tutulması gerekir.

Başlanmış farz veya vacip bir 
orucu dinen geçerli bir mazeret 
olmaksızın bozmak da günah 
olup ramazan orucunun edasında 
duruma göre kaza veya kaza ile 
birlikte kefaret gerekir. Ramazan 
orucunun edası dışındaki farz 
veya vacip bir oruç mazerete bi-
naen veya mazeretsiz bozulursa 
zimmetteki borç düşmediğinden 
başka bir zamanda tutulması 
yine farz veya vaciptir. Ancak 
Malikilere göre belirli zamanda 
tutulması adanmış orucun adet 
görme ve hastalık gibi sebepler-
le bozulması halinde kaza edil-
mesi gerekmez. Genel olarak 
nafile orucun da özürsüz olarak 
bozulmaması tavsiye edilmekle 
birlikte bozmanın hükmü mezhe-
plere göre farklıdır. Özürlü veya 
özürsüz bozulduğunda kaza edil-
mesi Hanefilere göre vaciptir; 
Şafii ve Hanbelilere göre kaza 
edilmesi gerekmez, tavsiye 
edilir; Maliki mezhebinde hakim 
kanaat bir özre dayalı olmaksızın 
bozulduğunda kaza edilmesi 
gerektiği yönündedir.

Ramazan orucunu zamanın-
da tutmama veya bozma sebebi-
yle bir güne karşılık bir gün 
şeklinde daha sonra tutulması 
gereken kaza orucunun Hanefil-
ere göre mümkün olan en kısa 

zamanda ifa edilmesi tavsiye 
edilmekle birlikte- belirli bir süre-
si yoktur. Diğer üç mezhebe göre 
ise mazereti olmaksızın kaza oru-
cunu bir sonraki ramazan ayına 
kadar tutmayan kimsenin ayrıca 
fidye ödemesi gerekir ve Şafii 
mezhebinde kuvvetli bulunan 
görüşe göre fidye borcu ramazan 
sayısınca tekerrür eder. Bazı faki-
hlere göre kazaya kalan oruçların 
peş peşe tutulması gerekir; 
çoğunluğa göre ise bu müstehap 
olmakla birlikte gerekli değildir. 
Belirli durumlarda ramazan 
orucunu bozmanın cezası ol-
mak ve Allah’tan bağışlanma 
dilemek üzere tutulması gerek-
en kefaret orucunun süresi peş 
peşe altmış gündür (iki kameri 
ay). Araya adet görme gibi tabii 
mazeretlerin girmesi halinde 
kalınan yerden devam edilir. 
Malikilere göre ilgili hadiste köle 
azadı, iki ay peş peşe oruç tutma 
ve altmış fakiri sabah akşam 
doyurma şeklinde belirtilen ke-
faret seçeneklerinden herhangi 
biri tercih edilebilir; çoğunluğa 
göre sıralanan seçeneklerden 
bir sonrakine geçilebilmesi için 
imkansızlık halinin bulunması 
gerekir. Tutamadığı orucu kaza 
edemeyecek kadar yaşlı veya 
hasta olan kişilerce ve oruçla 
ilgili başka bazı durumlarda 
ödenmesi gereken fidyenin mik-
tarı belirlenirken ramazan ayının 
sonunda ödenen fıtır sadakası 
(fitre) ölçü alınmıştır. Fidye öde-
mesi gereken kişinin bunu ifa 
etmeden vefatı halinde tereke-
sinden ödenmesi gerekir, tereke 
yeterli değilse mirasçılarına borç 
olmamakla birlikte teberru olar-
ak ödemeleri tavsiye edilmiştir 
(kaza orucu borcu olduğu halde 
vefat edenler için fidye ödenmesi 
konusunda bk. ISKAT).

Meşru bir gerekçeye daya-
narak ramazan gününde oruç 
tutmayan kişinin kendisini 
oruçlu gibi göstermesi gerekli 
olmamakla beraber özellikle 
ramazan ayına ve oruçlulara 
saygı bakımından açıktan yiyip 
içmemesi İslami adaba uygun 
görülmüştür. Gün içinde bu du-
rum ortadan kalkarsa, mesela 
adet gören kadın temizlenir, 
hasta iyileşir, seferi olanın yol-
culuk hali sona ererse Hanefil-
ere ve Hanbelilere göre o günü 
oruç yasaklarından kaçınarak 
geçirmesi vaciptir, ancak buna 
uymaması dini bir yükümlülük 
getirmez, sadece o günü kaza et-
mekle mükelleftir; Şafiiler buna 
uymayı sünnet veya müstehap 
olarak nitelemişlerdir. Orucu 
ister kaza ile birlikte kefaret 
isterse yalnız kaza gerektirecek 
şekilde bozulan kimsenin de dört 
mezhebe göre iftar vaktine kadar 
oruç yasaklarına uyması gerekir.

SAD BİN EBİ VAKKAS
Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.), 

savaşlarda okla attığını vuran, 
Cenabı Hakk’a arzettiği dualar ka-
bul edilen sahabelerden biriydi. 
Hazreti Sad, cennetlik oldukları 
Peygamber Efendimiz tarafından 
müjdelenen on bahtiyar sahabiden 
biridir. Kureyş kabilesinden ve Beni 
Zühre soyundandır. Peygamber 
Efendimiz’in annesi Hz. Amine de 
Beni Zühre dendi. Bu sebeple Efen-
dimiz, Sad Bin Ebi Vakkasa “Benim 
dayımdır” derdi.

Onun İslamiyet ile ilk şereflenen 
sahabilerin beşincisi veya yedincisi 
olduğu söylenir. Müslüman olduğu 
zaman daha on yedi yaşında bir 
delikanlıydı. Bu halini “Müslüman 
olduğumda yüzümde henüz tüy 
yoktu” diye anlatmıştı. Onun bir 
özelliği de Allah yolunda ilk ok atan 

ve ilk kan döken kimse olmasıdır. 
İlk kan dökmesi olayı şudur: Sad 
(r.a.) İslamiyet’i kabul ettiği zaman 
müşriklerden biri ona hakaret etti. 
O da bir devenin çene kemiğini 
kaptığı gibi adamın başını yardı. 
Allah yolunda yere düşen ilk kan 
bu oldu. Uhud Gazvesinde düşma-
na bin ok attı. Bu savaşta Resuli 
Kibriya Efendimiz ona bir yandan 
ok veriyor, bir yandan da:  “Anam, 
babam sana feda olsun, ey Sad At” 
buyurarak kendisini destekliyordu. 
Bütün savaşlarda Hz. Peygam-
ber’in yanından ayrılmadı ve onun 
daha nice hayır dualarını aldı. Onun 
başarılarını artıran Efendimizin:  
“Ya Rabbi Okunu doğrult ve duasını 
kabul et” şeklindeki niyazlarıdır. 
Bu sebepledir ki, Hz. Sad attığını 
vurur, Cenabı Hakk’a arzettiği du-

alar kabul edilirdi. Bunu bilenler 
onun bedduasını almaktan korkar-
lardı. Resuli Ekrem’in hadisi şerifte 
haber verdiği mucize gerçekleşti ve 
nice ülkeler onun eliyle fethedil-
erek İslam diyarı oldu. İran fâti-
hlerinin ilki, Kadisiyye Savaşı’nın 
başkumandanı ve Kufenin kurucusu 
o idi. Daha sonra Kufe valisi oldu. 
Hz. Ömer, kendisinden sonraki 
halifeyi seçecek altı kişilik heyette 
Sad’ı da görevlendirdi. Sad Bin 
Ebi Vakkas (r.a.), Hz. Osman şehit 
edildikten sonra bir köşeye çekildi 
ve hiçbir olaya karışmadı. Onun 
bu tutumunu Hz. Ali şöyle değer-
lendirmişti:  Sad ile Abdullah İbni 
Ömer’in bu tarafsız davranışları 
çok yerindedir. Bu olaylarda bir 
köşeye çekilmekte günah varsa, 
herhâlde o günah küçüktür. Sevap 

varsa, o da şüphesiz çok büyüktür. 
Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.) seksen 
yıldan fazla bir hayat sürdü. Hadisi 
şerifte anlatılan olayın meydana 
geldiğinde sadece bir kızı olmakla 
beraber, sonraları birkaç defa ev-
lendi ve birçok çocuğu oldu. Nihay-
et hicretin 55. yılında Medine’de 
hastalandı. Vefatının yaklaştığını 
hissedince, sakladığı eski bir abayı 
getirterek:

Benim kefenim bu olsun. Zira 
Bedir Gazvesi’nde düşmanlarla 
çarpışırken üzerim de bu cübbe 
vardı. Şimdiye kadar onu bu mak-
satla saklamıştım, dedi. Aşereyi 
mübeşşere’den en son vefat eden 
o oldu. Rivayet ettiği 215 hadisin 
115 tanesi hem Buhari’nin, hem 
de Müslim’in Sahihlerinde yer aldı. 
Allah ondan razı olsun.

Menkıbe

İsmail Detseliİsmail Detseli

Günün Manisi
Oruçlu günde mutlak yanar tandır
Akşama börek baklavalar olur hazır
Mangala bir etli kuru fasulye kondur
Orucumuz olmuş bakın bu gün on bir
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com
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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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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

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

• EN AZ %40 ENGELLİ
BAY - BAYAN PERSONEL (1 KİŞİ)

• ATAÇMANLI FORKLİFT KULLANABİLEN
OPERATÖR (1 KİŞİ)

• ELEKTRONİK KARTLARLA İLGİLENEN 
• VE PANO OKUYABİLEN 
• ELEKTRİKÇİ (1 KİŞİ)
• TORNACI (1 KİŞİ)
• BAKIM ONARIM ELEMANI (1 KİŞİ)
• ALÜMİNYUM DÖKÜM ÜZERİNE TECRÜBELİ

ELEMANLAR (3 KİŞİ)

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

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

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

Kağıt-Ambalaj fabrikamızda çalıştırılmak üzere;

Alüminyum tesisimizde çalıştırılmak üzere;
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FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

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

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

20-35 YAŞ ARASI
VASIFSIZ BAY ELEMANLAR

VE TECRÜBELI 
“FORKLIFT OPERATÖRÜ” 

ALINACAKTIR

ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 

MERKEZİ 444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli tüm 
bölgelere ulaştırıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi gençler 
için ilçelere 84 halı saha inşa etti

Medipol Başakşehir joker
oyuncusunu kaybetti: Demba Ba

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelerde yaşayan gençlerin sporla 
iç içe olmalarını sağlamak amacıy-
la bugüne kadar 84 açık halı sahayı 
ilçelere kazandırdı. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur Ibrahim 
Altay, son olarak Tuzlukçu ve Do-
ğanhisar’da halı sahaları tamam-
layarak gençlerin hizmetine sun-
duklarını belirterek, gençlerin spor 
yapmaları için her türlü çalışmayı 
yapmaya ve amatör spora bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
destek olmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
ilçelerde yaşayan gençlere spor 
yapma imkanları sağlamak ama-
cıyla açık halı saha yapmayı sürdü-
rüyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur Ibrahim Altay, ilçele-
re kazandırdıkları sosyal ve kültürel 
hizmetlerin yanında amatör sporu 
ve spor yatırımlarını da önemse-
diklerini ifade ederek, ilçelerde 
yaşayan tüm gençlerin sporla iç içe 
olmalarını arzu ettiklerini söyledi.

Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 
28 ilçeye 84 halı saha kazandırdık-
larını dile getiren Başkan Altay, 

son olarak Doğanhisar ve Tuzlukçu 
ilçelerinde de halı sahaları tamam-
layarak gençlerin hizmetine sun-
duklarını kaydetti. Gençlerin spor 
yapmaları için her türlü çalışmayı 
yapmaya devam edeceklerini be-
lirten Başkan Altay, ihtiyaca göre 
ilçelerde yeni halı saha yapımını da 
sürdüreceklerini ifade etti.

Amatör spora desteklerinin 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da süreceğini kaydeden Baş-
kan Altay, “Spor Konya Projesi ile 

merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş 
arası binlerce öğrenciye 22 branşta 
eğitim verdik. Pandemi nedeni ile 
ara verdiğimiz veya durdurduğumuz 
tüm çalışmalarımızı normal sürece 
geçtiğimiz an yeniden başlatacağız. 
Ayrıca Konya Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü olarak 13 branşta 3 
bin 526 lisanslı sporcumuzla şeh-
rimizi ve ülkemizi ulusal ve ulusla-
rarası organizasyonlarda başarıyla 
temsil ediyoruz.” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Medipol Başakşehir’de elde 
edilen şampiyonlukta büyük pay 
sahibi olan Demba Ba ile yollar 
ayrıldı. Ba, bu sezon ligde oyuna 
sonradan girdiği 9 karşılaşmada 
rakip ağları 4 defa sarsarak 7 puana 
direkt katkı sağlamıştı. Senegalli, 
ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde turun-
cu-lacivertlilerin ilk golünü atan fut-
bolcu olarak da adını kulüp tarihine 
yazdırdı.

Süper Lig’de zor günler geçiren 
ve düşme potasında yer alan Başak-
şehir’de sürpriz bir ayrılık yaşandı. 
Turuncu-lacivertliler, golcü futbolcu 
Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak 
yollarını ayırdı. 

Özellikle Aykut Kocaman’ın tek-
nik direktörlük görevine gelmesinin 
ardından yedek kulübesinde otur-
maya başlayan Senegalli futbolcu, 
son olarak Başakşehir’in sahasında 
Fenerbahçe’ye 2-1 kaybettiği mü-
cadelenin kadrosuna alınmamış ve 
Kocaman bu kararı; “Benim terci-
him. Çok fazla irdelenecek bir karar 
değil” diyerek açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli takıma 2018-
2019 sezonunda dahil olan 35 ya-
şındaki futbolcu, elde edilen şampi-

yonlukta büyük pay sahibi olurken, 
Şampiyonlar Ligi’nde de takımı 
adına bir ilki başarmıştı.

BAŞAKŞEHIR’IN 
JOKER OYUNCUSU

Ba, içinde bulunduğumuz se-
zon içerisinde de Başakşehir’in 
joker oyuncusu durumundaydı. 
Süper Lig'de bu sezonda 26 maç-
ta görev alan Ba, 5 gol,  1 asistlik 
performans sergiledi. Söz konusu 
karşılaşmaların 9'unda oyuna son-
radan dahil olan tecrübeli santrfor, 
rakip fileleri 4 defa sarstı ve 7 pua-

na direkt etki etti. Demba Ba, ligde 
oyuna daha sonra girerek takımına 
en fazla katkı sağlayan futbolcular 
arasında yer alıyordu.

Ligin 18. haftasında dış sahada 
oynanan Ankaragücü maçının 46. 
dakikasında Gulbrandsen'in yerine 
sahaya çıkan Senegalli, 56. daki-
kada attığı golle turuncu-lacivertli 
ekibe 3 puan kazandıran isim oldu.

28. haftada Fatih Terim Stadı'n-
daki Konyaspor karşılaşmasında ise 
72. dakikada Deniz Türüç'le değişen 
Ba, 85. dakikada fileleri sarstı ve 
Başakşehir'i mağlubiyetten kurtara-
rak 1 puan getirdi.

Ankara deplasmanında Genç-
lerbirliği'ne karşı 59. dakikada gö-
rev almaya başlayan ve uzatmalar-
da attığı golle turuncu-lacivertlilerin 
hanesine hem 3 puanı yazdıran hem 
de 10 maçlık galibiyet hasretine 
son veren Demba Ba, iç sahadaki 
Beşiktaş mücadelesinde de daki-
kalar 69'u gösterdiğinde Crivelli'nin 
yerine girdi. 76. dakikada golünü 
de atan tecrübeli futbolcu, buna 
rağmen Başakşehir'in 3-2 mağlup 
olmasına engel olamadı.
n SPOR SERVİSİ



İttifak Holding Konyaspor, ligin 37.haf-
tasında sahasında ağırlayacağı Atakaş 
Hatayspor maçının hazırlıklarına devam 
etti. Ligin 36.haftasında Rizespor dep-
lasmanından 5-3 gibi farklı skorla ayrılan 
Anadolu Kartalı, gözünü Hatayspor’a dik-
ti. Son haftalarda kazanmakta zorlanan 
Konyaspor, 4 maçtır galip gelemezken 
hedef, Hatay karşısında bu seriye son 
vermek. Ligde kalma adına alt sırada 
yer alan takımların son haftalardaki çıkışı 
dikkat çekerken, Yeşil-Beyazlıların puan 
olarak diken üzerinde bir konumda bulun-
ması ise taraftarlara endişe uyandırıyor. 
Bu bağlamda Hatayspor karşısında ka-
zanması gereken Konyaspor’un nasıl bir 
performans ile Akdeniz ekibinin karşısın-
da olacağı merakla bekleniyor. Ligin flaş 
ekiplerinden biri olan Hatayspor son olarak 
sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-2 
mağlup etmeyi başarırken Akdeniz ekibi-
nin Avrupa hedefi bulunuyor. 

DIŞ SAHA KABUSU DEVAM EDİYOR
İttifak Holding Konyaspor’da bu sezon 

deplasman fobisi yaşanıyor. Sezona İsma-
il Kartal ile başlayan ve istikrar yakalamak-
ta güçlük çeken Konyaspor, sonrasında 
takımın başına İlhan Palut’u getirmişti. 34 
haftada 13 mağlubiyet alan Yeşil-Beyazlı-
lar, bu mağlubiyetlerin 9’unu dış sahada 
aldı. Kendi sahasında 4 mağlubiyet alan 
Anadolu Kartalı’nda deplasmanda alınan 9 
mağlubiyetin 7’si İsmail Kartal döneminde 
geldi. Öte yandan Konyaspor, İlhan Pa-
lut’un göreve gelmesinden sonra ikinci kez 
deplasmanda mağlup oldu. Şu ana dek dış 
sahada 17 karşılamaya çıkan Yeşil-Beyaz-
lılar, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlu-
biyet aldı. Konyaspor bu maçlarda 21 gol 
atarken kalesinde ise 28 gol gördü.

 HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasın-

da 24 Nisan Cumartesi günü Atakaş Ha-
tayspor’u konuk edecek İttifak Holding Kon-
yaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarına 
başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör 
İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yöne-

timinde gerçekleştirilen antrenmana Ç. 
Rizespor karşılaşmasında ilk 11’de forma 
giyen oyuncular ile tedavilerine devam 
edilen ve takımdan ayrı çalışan İsmael 
Diomande, Musa Çağıran, Eray Birniçan, 
Alper Uludağ, Marin Anicic katılmadı. 

Isınma hareketleri ve çabukluk çalış-
ması ile başlayan antrenman, pas çalış-
ması ile devam etti. Oyuncular, savun-
ma-hücum organizasyonları ile devam 
eden antrenmanı çift kale maç ile tamam-
ladı. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı
moral arıyor

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da, Rizespor karşısında alınan mağlubiyetin moral bozuklu-
ğu yaşanırken, deplasman kabusu da devam etti. Bu sezon dış sahada sadece 4 kez kazanan Yeşil-Beyazlılarda gözler 
yarın oynanacak olan Hatayspor maçına çevrildi. 4 haftadır kazanmayan Yeşil-Beyazlılar Hatay karşısında moral arıyor

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol, ligin 28.haftasın-
da konuk olacağı Büyükşehir Hastanesi 
Konyaspor Basketbol maçının hazırlıkla-
rına devam ediyor. Pazar günü 15.45’te 
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile 
Play-Off yolunda kritik bir karşılaşmaya 
çıkacak olan Dev Kartallar, kayıp yaşa-
mak istemiyor. 

Ligde geçen hafta sahasında ağırla-
dığı Kocaeli Kağıtspor’u yenerek Play-Off 
adına önemli bir galibiyete imza atan 
Konyaspor Basketbol, oynanan 27 kar-
şılaşmadan 16 galibiyet, 11 mağlubiyet 
alarak ligde 4. sırada yer alıyor. Balıkesir 
Büyükşehir Belediyespor ise 15 galibiyet 
12 mağlubiyet ile 8. sırada bulunuyor. 

ZOR BİR MAÇ OLACAK
Konyaspor karşılaşması hakkında 

açıklamalarda bulunun Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyespor oyuncularından 
Polat Kaya, “Rakibimiz genelde genç ve 
dinamik oyunculardan kurulu bir kadro. 
Kalan tecrübeli isimler de soğukkanlı ve 
bitiriciliği yüksek olan isimler. Çok zor bir 
maç olacak bunun bilincindeyiz. 4 maçlık 
bir mağlubiyet serimiz var. Ama geçmişe 
takılı kalamayız. Sahada terimizin son 
damlasına kadar savaşmaya devam et-
meliyiz. 

Elimizden geldiğince kalan maçlara 
odaklanıp, ligdeki konumumuzu değiş-
tirmek istiyoruz. Taraftarımızın olumlu 
enerjileri bizim için önemli. Desteklerini 
bekliyoruz” dedi. n SPOR SERVİSİ

Dev Kartallar hata yapmak istemiyor

Artem Kravets 9. 
golünü kaydetti

Murat Dönmez’in
annesi vefat etti

İttifak Holding Konyaspor’un Ukraynalı santrforu Artem 
Kravets, Çaykur Rizespor karşısında takımının üçüncü go-
lüne kaydederek bu sezonki 9.golüne ulaştı.  Sezona iyi 
bir başlangıç yapan ancak sonrasında istikrarsız bir perfor-
mans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 5-3 mağlup olunan 
Rizespor maçında Rahmanovic’in asistinde şık bir kafa 
vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Takımının en golcü 
oyuncusu olan Artem Kravets, forma giydiği 28 müsabaka-
da 9 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. n SPOR SERVİSİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Murat Dön-
mez’in annesi Hatice Dönmez vefat etti. Merhumenin cena-
zesi yarın saat 11.30’da Musalla Mezarlığı Gasilhanesi’nde 
kılınacak cenaze namazının ardından saat 12.00’de Yaka 
Mezarlığında toprağa verilecek.

Konya Yenigün Gazetesi olarak merhume Hatice Dön-
mez’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağ-
lığı diliyoruz. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 34 22 6 6 72 35 37 72
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 27 69
3.GALATASARAY 34 20 6 8 66 33 33 66
4.TRABZONSPOR 35 16 12 7 42 33 9 60
5.HATAYSPOR 34 15 8 11 57 43 14 53
6.ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 15 52
7.GAZİANTEP FK 33 13 12 8 49 39 10 51
8.SİVASSPOR 34 12 15 7 47 40 7 51
9.KARAGÜMRÜK 34 13 11 10 49 40 9 50
10.GÖZTEPE 35 12 11 12 51 48 3 47
11.RİZESPOR 34 10 12 12 44 54 -10 42
12.ANTALYASPOR 35 9 15 11 36 47 -11 42
13.İH KONYASPOR 34 10 11 13 42 45 -3 41
14.ANKARAGÜCÜ 34 10 8 16 42 54 -12 38
15.MALATYASPOR 34 8 13 13 40 46 -6 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 -13 37
17.KAYSERİSPOR 34 8 11 15 26 43 -17 35
18.ERZURUMSPOR 35 8 10 17 36 58 -22 34
19.BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 -17 33
20.GENÇLERBİRLİĞİ 34 8 8 18 34 60 -26 32
21.DENİZLİSPOR 34 6 9 19 32 59 -27 27

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU
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1922 Konyaspor son dakikada yıkıldı
 Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

mücadele eden temsilcimiz Karatay Ter-
mal 1922 Konyaspor, ligin 35.haftasında 
deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile 
karşılaştı. Yeşil-Beyazlılar, karşılaşma-
nın büyük bir bölümünü önde götürdüğü 
müsabakada son dakikada yıkıldı. 1922 
Konyaspor, Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 
berabere kalarak puanını 39’a çıkardı ve 
ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı 
garantiledi. 

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
35.haftada Tarsus İdman Yurdu deplas-
manında son dakikada galibiyeti kaçı-
rırken, Yeşil-Beyazlılar adına sevindirici 
olan şey ligde kalınmasıydı. Tarsus İdman 
Yurdu karşısında büyük bir bölümünü 2-1 
önde götüren 1922 Konyaspor, son daki-
kada yediği golle 1 puana razı oldu. Yavru 
Kartal’ın gollerini 27.dakikada Maksut 
Taşkıran ve 45+1.dakikada Celal Hanalp 
kaydederken, ev sahibi ekibin goller ise 
Ferhat Duman ve Burak Şeres’ten geldi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsil-
cimiz Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
Elazığspor’un Kırşehir Belediyespor’a 
mağlup olmasıyla ligin bitimine 3 hafta 
kala ligde kalmayı garantiledi. Yeşil-Be-
yazlılar, Tarsus İdman Yurdu karşısında 
aldığı beraberlikle de haftayı 16.sırada 
tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor
kalite sertifikası aldı

İttifak Holding Konyaspor, kaliteli yolculuğun ilk adı-
mını attı. Yeşil-beyazlı kulüp, Kalite Yönetim Sistemi ser-
tifikasını aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada 
şu ifadelere yer verildi: “İttifak Holding Konyaspor’umuz, 
kalite yolculuğunda ilk adımını ISO 9001:2015 Kalite Yöne-
tim Sistemi (KYS) sertifikasını alarak attı.  Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından yapılan ve 13 Nisan 2021 tarihindeki 
son denetimi de başarıyla tamamlayan kulübümüz, ‘TS EN 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi almaya hak 
kazandı.

‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belge-
sine sahip olan az sayıda Süper Lig takımlarının arasında 
artık kulübümüz de bulunuyor. Özel şirketler yerine Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından denetlenmeyi tercih eden 
kulübümüz, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin yanı sıra 
Güvenli Hizmet Belgesinin de sahibi oldu.  Kulübümüze 
verilen ISO 9001:2015 KYS sertifikası her yıl mutat olarak 
yapılacak denetimlerin ardından 3 yıl sonra revize edilebi-
lecek.” n SPOR SERVİSİ

STAD: Tarsus İlçe
HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Gökhan 
Coşar, Hakan Erkan, Burak Demirkıran
TARSUS İDMAN YURDU: Barış Türk-
men, Onur Şirin, Ferhat Duman, Furkan 
Özcan, Asım Hamzaçebi (Dk.88 Doğukan 
Önde) Alperen Pak, Sefa Durmuş, Alper 
Ademoğlu (Dk. 46 Eyüp Akcan) Mahmut 
Metin (Dk.46 Samet Eker) İbrahim Hırçın, 
Yağız Yasak (Dk.72 Burak Şeres)
1922 KONYASPOR: Kadem Burak Yaşar, 
Fatih Mankır (Dk.31 Nuri Emre Akşit) 
Ahmet Önay (Dk.74 Yasin Abdioğlu) Can 
Demir Aktav, Celal Hanalp, Adem Eren 
Kabak, Maksut Taşkıran (Dk.63 Kuban 
Altunbudak) Furkan Şimşek, Ekrem 
Kayılıbal, Şener Kaya, Ertuğrul Tekşen 
(Dk. 74 Serhat Kot) 
SARI KARTLAR: Sefa Durmuş, Burak Şe-
res (Tarsus İY) Celal Hanalp, Adem Eren 
Kabak, Ekrem Kayılıbal, Furkan Şimşek 
(1922 Konyaspor)
GOLLER: Ferhat Duman, Burak Şeres 
(Tarsus İY) Maksut Taşkıran, Celal 
Hanalp (1922 Konyaspor)

RRPPSS



haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

22 yıldır Konya’ya 
hizmet ediyor

1999 yılında TCDD  Konya Gar Müdürlüğü’ne memur olarak atanması ile Konya serüveni 
başlayan Timur Sönmez Varol, geçen 22 yılını ve Konya ile ilgili düşüncelerini anlattı

Aslen Elazığlı olan 1999 yı-
lında Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları (TCDD) Konya Gar 
Müdürlüğü’ne memur olarak 
atanan Timur Sönmez Varol, 22 
yıldan bu yana Konya’da yaşıyor 
ve Konya’ya hizmet ediyor. Timur 
Sönmez Varol Konya ile tanışma 
hikayesini anlattı. 

Öncelikle kendinizden bah-
seder misiniz?

1972 yılı Elâzığ-sivrice do-
ğumluyum. İlk orta ve liseyi sivri-
ce lisesinde bitirdim.2010 yılında 
AÜ. İşletme Fakültesi’nden mezun 
oldum. Evliyim ve 2 oğlum var. 

Konya’ya yolunuzun düşme-
si nasıl oldu, bunun hikayesini 
dinleyebilir miyiz?

Konya’ya yolumuz 1999 yı-
lında Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları (TCDD) Konya Gar 
Müdürlüğü’ne ilk memur olarak 
atamamla başladı. Oysa ben ter-
cihlerimi Elâzığ Malatya ve Diyar-
bakır olarak yapmışken takdiri ila-
hi rabbim beni ve ailemi Konya’ya 
nasiplendirdi. Tabiki ilk anda gide-
lim mi gitmeyelim mi düşünürken 
14 Temmuz 1999 günü Konya’da 
işe başladım. Tabi ki 6 ay sonra 
tekrar Elâzığ'a dönmek şartıyla. 
Aradan 22 yıl geçti Elâzığ'a sadece 
ziyarete ya da tatile gitmek kaldı.

Konya sizi nasıl karşıladı, 
Konya’ya yerleşmenizin üze-
rinden geçen zaman içerisinde 
hem siz hem çevreniz hem de 
sosyal hayatınızı etki eden ne 
gibi değişimler oldu?

Konya’nın yabancıya karşı 
tavrı bellidir. Önce mesafe koyar 
sonra durumuna göre kabullenir 
ya da tamamen oyun dışı bıra-
kır. Oysa beni böyle karşılamadı 

Konya. Hemen kabullendi. Çünkü 
Elazığ’da belirli bir çevreden gel-
miştim burada da aynı çevre ilk 

gün kabullendi beni. Elazığ’da ki 
sosyal çevrem faaliyetlerim, dav-
ranışları vs. Konya’da birkaç adım 
daha ilerisine taşıdığımı düşünü-
yorum. 

Bunların başında üyeleri ol-
makla her zaman gurur duydu-
ğum sivil toplu kuruluşları gelir. 
Tabi ki bunlarında başında va-
tanın öz evlatları Türkiye Kamu 
Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) ve 
yaklaşık olarak 11 yıldır şerefle 
gururla temsil ettiğim Türk Ula-
şım Sendikası gelir. Elbette ki bu 
sivil toplum kuruluşlarında görev 
yapmak doğal olarak sosyal çev-
reni ciddi olarak genişletir ve bir-

birinden kıymetli farkı insanlar ile 
başta Konya’mıza sonra vatandaşı 
olmakla gurur duyduğum Türki-
ye Cumhuriyeti devletine hizmet 
edersin.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz neler-
dir?

Konya ukdemizin sanayi, ta-
rım ve inanç şehridir. Bana göre 
özellikle içeriden ve dışarıdan ge-
len ziyaretçilerin sadece Mevlana 
Türbesi’ni ziyaret edip gittiğini 
görüyoruz. Oysa ki bu turistlerin 
Konya’da bir gün daha kalıp para 
bırakması için özellikle Selçuklu 
dönemi tarihi eserlerin yurt içi ve 
yurt dışında daha fazla tanıtımının 
yapılması gerekir.

Konya’ya yerleştikten sonra 
kendi memleketinizle bağınızı 
tamamen kopardınız mı, yoksa 
akraba, dost vs bağlarınız ve 
kültürel bağlarınız devam ediyor 
mu?

Ebetteki özellikle yaz sezonun-
da ülkemizin en güzel şehirlerin-
den biri olan Elazığ a gidiyorum 
halen ailemizin büyük kısmı orada 
yaşıyor. Elazığ anlatılmaz ancak 
yaşanır.

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

Muhakkak ki Konya dışına 
çıktığımızda ilk sorulan Mevlana 
şekeri getirdiniz mi oluyor. Bu-
nunla beraber Konya’nın ülke-
mizin en sakin huzurlu ve ucuz 
özellikle eğitim ve iş alanında 10 
numara bir şehir olduğunu imkanı 
olan herkesi Konya da çalışmaya, 
okumaya ve yatırım yapmaya da-
vet ediyorum.

Timur Sönmez Varol




