
Başkan Altay’dan 23 Nisan sürprizi
Pandemiye rağmen 
Konya’da 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı çevrimiçi ortamda 
kutlandı. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla 
doğum günü 23 Nisan 
olan Konyalı çocuklarla 
video konferans üzerinden 
bir araya geldi. Buluşma 
öncesi doğum günü hedi-
yelerini de alan çocuklar, 
Başkan Altay’a teşekkür 
etti. n HABERİ SAYFA 3’TE

Hafızlar dil de bilecek
Selçuklu Hafızlık 
Kuran Kursu’nda 
sona gelindi. Kısa 

bir süre içinde 
tamamlanarak hiz-
mete girecek olan 

kursun, öğrencilere 
sunacağı eğitim 

hizmetleriyle Türki-
ye’de ilki gerçekleş-

tireceği belirtildi

500 KİŞİ FAYDALANACAK
Selçuklu Müftülüğü bünye-
sinde faaliyet gösterecek 
hafızlık Kur'an kursu inşaa-
tında sona gelindi. Haziran 
ayına yetiştirilmesi planlanan 
kurs inşaatında ince işçili-
ğe geçildi. Türkiye’de ve 
Konya’ya örnek olacak proje 
hakkında açıklamalarda 
bulunan Selçuklu İlçe Müf-
tüsü Nusret Karabiber, inşa 
edilen Kur’an Kursu’ndan 
her dönem 500 kişinin fayda-
lanacağına dikkat çekti.

ÖZEL DERS VERİLECEK
Karabiber, hedeflerinin burada 
eğitim alan öğrencilerin farklı 
noktalarda da gelişimini sağla-
mayı amaçladıklarını belirterek, 
“Kursumuzda çocuklarımızı 
hafız yapmanın yanında öğren-
cilerimizin en az iki dil bilme-
sini hedefliyoruz. Kursumuza 
6.sınıf öğrencisini yatılı olarak 
alacağız. Hedefimiz 7-8 sınıftaki 
öğrencilerimize özel dersler 
vermek. İstedikleri liseye yer-
leşmelerini sağlamak” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Mermer atıklarını 
değerlendiriyorlar

Kazandaki süt 
değil deterjanmış!

Lütfi Takavcı Mermer, kalsiyum karbonat bileşimi 
içeren travertenlerin, işlemden geçtiği sırada atık 

olarak değerlendirilen tozundan, bitki besleme ürünü 
geliştirdi. Firmanın patent ve tescil çalışması sürüyor. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

Süt kazanında banyo yapan ve görüntüleri sosyal med-
yada paylaşan iki kişi, haklarında başlatılan soruşturma-

nın ardından hakim karşısına çıktı. Görüntüleri sosyal 
medyada paylaşan Uğur T. kazandaki deterjanın süt 

görüntüsü oluşturduğunu söyledi. n HABERİ SAYFA 6'DA
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KONYA TARİH VE 
KÜLTÜR ŞEHRİDİR

EFLAKİ DEDE, ARİF 
ÇELEBİ’NİN YANINDAYDI

CEMAATLE NAMAZ 
KILMANIN FAZİLETİ

KONYA İLE İRTİBATIM 
HİÇ KESİLMEDİ

‘KONYA MANEVİYATI 
YÜKSEK BİR ŞEHİR’

ERBAKAN HOCA’NIN 
İLKELERİNİ YAŞATIYOR GÖNÜL ADAMI, VAKIF 

İNSAN; KUŞDEMİR

Aslen Adıyaman-Kahtalı olan, 2015 yılından bu yana 
Selçuklu Müftüsü olarak görev yapan Nusret Karabiber, 
Konya’nın maneviyatı yüksek bir şehir olduğuna bunu 

dışarıya yeterince yansıtamadığını söyledi. 
n KONYA İLE YOĞRULANLAR 16’DA

Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan’ın vasiyeti ile kurulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Vakfı, merhum Erbakan’ın ortaya koyduğu hedeflerini 

diri tutmak adına çalışmalara imza atıyor.
n KONYA’NIN STK’LARI 10’DA

Konya’nın tarihi yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı; “Konya şehrinde kazmayı nereye vurursanız tarih 

fışkırıyor dersem mübalağa etmemiş olurum. Bu da 
bizim tarihi ve kültürel zenginliğimizdir” dedi. 

n KONYALI ŞAİR, YAZAR, BESTEKARLAR 8’DE 

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), "Cemaatle kılınan 
namazın sevabı, yalnız başına kılınan namazdan yirmi 

yedi derece daha faziletlidir" buyurarak cemaatle kılınan 
namazın daha faziletli olduğunu belirtmiştir. 

n İLMİHAL SAYFASI 14’TE 

Mevlana Müzesi'nde 
en çok ziyaret edilen 

yerler arasında 
müzenin doğusunda 
bulunan Eflaki Ahmet 
Dede Türbesi de yer 
alıyor. Eflaki Dede, 
Ulu Arif Çelebi’nin 
yanından hiç ayrıl-
madı ve dönemin 
en doğru bilgilerini 
aktardı. n MEVLANA 

AŞIKLARI 9’DA

Yakın zamanda Hakk’a yürüyen merhum Mehmet Kuş-
demir, güler yüzlü, naif, babacan, sevgi dolu özellikle-
riyle dikkat çekiyordu. İyi bir dava adamı olan merhum 
Kuşdemir, vakıf insan, hayırsever, sosyal bir isimdi. 

n PANDEMİ DÖNEMİNDE KAYBETTİĞİMİZ 
DEĞERLERİMİZ 2’DE  

Veteranlar Güreş Dünya 
üçüncüsü ve Milli Ta-

kımlar Kamp Sorumlusu 
Ömer Topal, “Konya 
benim ikinci memle-
ketim. Çocukluğum 

Çorum’da geçse de ha-
yatı Konya’da öğrendim, 
yolumu orada çizdim. Ve 

Konya ile irtibatım hiç 
kesilmedi” dedi.  

n GURBETTEN KONYA’YA 
BAKANLAR 7’DE

RAMAZAN'DA YENİGÜN



Konya’nın sevilen isimlerinden, 
gönül ve dava adamı Mehmet Ka-
rakuş, yakın zamanda koronavirüs 
nedeniyle Hakk’a yürüdü. Herkes 
tarafından sevilen, sayılan isimler 
arasında yer alan merhum Karakuş, 
oldukça nazik, kibar, beyefendi bir 
isimdi. Ticaretinde örnek isimler 
arasında yer alan merhum Kuşde-
mir, aynı zamanda bir dava ada-
mıydı. Merhum Kuşdemir’le ilgili 
ayrıntılı bilgiler kaleme alan Araştır-
macı-Yazar Salih Sedat Ersöz, şun-
ları paylaştı;

MİLLİ GÖRÜŞ 
İÇERİSİNDE YER ALDI 

30 Aralık 1958 tarihinde Kon-
ya’da dünyaya geldi. 1975 yılında 
Bedestende ticarete başladı.  Tica-
retinin ilk 18 yılı tuhafiye, konfeksi-
yon, manifatura üzerine oldu. 1993 
yılından itibaren de Sarraflar Yer Altı 
Çarşısında sarraflık ve kuyumculuk 
ticareti yaptı. 

2013 yılında Konya Sarraflar 
ve Kuyumcular Derneğinde başkan 
yardımcısı olarak dernek yönetimin-
de bulundu. 2018 yılında da Dernek 
Başkanlığına seçildi. Vefatına kadar 
Başkanlık görevini sürdürdü.  Milli 
Görüş Partilerinde çeşitli görevler 
yaptı. Refah Partisi ile gönül bağlılığı 
oldu. 28 Şubat döneminde darbe-
cilerin karşısında, millet iradesinin 
ve onu temsil edenlerin yanında 
yer aldı. Fazilet Partisi’nde resmi 
görevler yaptı. Fazilet Partisinin 
kuruluşundan itibaren Konya teş-
kilatlarında yönetimlerde bulundu, 
Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı 
ve Çeltik Müfettişliği görevleri yaptı. 

Saadet Partisinin kuruluşundan 
itibaren Konya İl Başkan Yardımcısı 
ve Kadınhanı Müfettişliği görevle-
rinde bulundu. 2004-2009 yılları 
arasında Saadet Partisinden Kara-
tay Belediyesi ve Büyükşehir Be-
lediyesi Meclis Üyesi olarak görev 
yaptı ve belediye encümenlerinde 
bulundu. 

Numan Kurtulmuş’un Saadet 
Partisi Genel Başkanlığından ayrı-
larak Has Partiyi kurması üzerine 
Has Partiye geçti. Has Parti Konya 
kurucular kurulunda yer aldı. 19 Ey-
lül 2012 tarihinde Has Parti’nin Ak 
Parti ile birleşmesinden sonra fiili 
siyasi hayatına son verdi.  Bundan 
sonra dernek faaliyetlerine yöneldi. 
GÜLERYÜZLÜ, NAİF BİR İSİMDİ 

Naif, kibar, güler yüzlü, baba-
can, yardımsever, sevgi dolu özel-
likleri ile tanınan Mehmet Kuşdemir, 
İslâm yolunun yolcusu idi.  Ticare-
tinde örnek, tam bir dava adamıydı. 

Yakınları, dostları tarafından 
çok sevilen Mehmet Kuşdemir ve-
fatından sonra da hayırla yâd edildi. 

Kendisini yakından tanıyan, 
Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneğinde beraber çalıştığı, Konya 
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği 
eski başkanı Ziya Özboyacı, mer-
hum Kuşdemir’i şöyle anlattı: 

“Mehmet Kuşdemir çok sev-
diğimiz ileri görüşlü ve fikirleri 
analiz edebilme özelliğine sahip bir 
kardeşimizdi. Yumuşak başlı bir in-
sandı. Tartışmalardan ve tartışmalı 
ortamlardan uzak durur, oradakileri 
sakinleştirirdi. Uzlaştırmacı yönüyle 
esnafımız tarafından kabul edildi ve 
dernek başkanı olarak görevlendiril-
di. Harama ve helale dikkat eden bir 
esnaftı. Dinine çok bağlıydı. İnançla-
rı çok kuvvetliydi. Çocukluk yılların-
dan bu yana Tarihi Bedesten Çarşı-
sında yetişmiş bir isimdi. Mehmet 
Kuşdemir’in vefatı bizleri derdinden 
üzdü. Zaman zaman kendisi ile bir 
araya gelerek dertleşirdik. Hasta-
neye yatmadan 10-15 gün önce 
kendisi ile telefonla görüşmüştük. 
Mehmet Kuşdemir’i güzel hizmetle-
ri ile arkadaşlığı ile dost canlılığı ile 
güler yüzü ile hatırlayacağız. Allah 
rahmet eylesin, mekânı cennet ol-
sun inşallah.”

KONYA GİBİ HOŞGÖRÜLÜYDÜ 
Konya Sarraflar ve Kuyumcular 

Derneğinde kendisi ile birlikte görev 
yapan bazı isimlerin Kuşdemir’le il-
gili ortak görüşleri şöyle:

“Mehmet Kuşdemir, bu şehrin 
değerine, maneviyatına katkı sağla-

yan, Konya gibi hoşgörülü, herkes 
ile ağabey - kardeş diyalogu olan, 
herkesi seven dürüst, işine âşık bir 
kişiydi. Dinine, devletine, milletine 
âşık duasını eksik etmeyen nadir 
bir kişilikti. İnsanları kırmayan, kim-
seyle kavga etmeyen, insanlarla çok 
güzel muhabbeti olan, güzel hitabı 
olan bir insandı. Herkes ile dayanış-
ma içerisinde olan kimseyi kırma-
yan bir isimdi.  Bir iş yapılacağında 
herkesin fikrini alarak ve iletişime 
geçerek yapardı. Bilgi almayı ve 
bilgi vermeyi severdi. Toplantılarda 
herkesle birlikte ortak noktada bu-
luşarak karar alırdı. Düzenli, pren-
sipli, idealist, doğrularından taviz 
vermeyen, samimi, ciddi, güzel bir 
insandı. Liderlik özelliğine sahip bir 
isimdi.”

ÇOK SEVİLDİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı olan oğlu 
Ahmet Furkan Kuşdemir’in, babası 
ile ilgili görüşleri şöyle: “Rahmetli 
babam; küçük yaştan itibaren es-
naflığın vermiş olduğu ahlak ve 
terbiye ile yetişmiş, disiplin, sada-
kat, azim ve hoşgörünün bir örneği 
idi. Adalet ve yardım etme duygusu 
hayatının rehberi oldu. Siyasi ça-

lışmalarındaki temel amacı sadece 
Allah rızası ve memleket sevdasıydı. 
Bundan başka bir niyet hiçbir za-
man taşımadı. Okumak, öğrenmek 
hiç vazgeçmediği alışkanlığı idi.  
Helal / haram çizgisi en zor ticari 
şartlarda bile asla vazgeçmediği 
prensibi oldu. Çok sevildi. Dostluk, 
arkadaşlık, sırdaşlık, dava arkadaşlı-
ğı, düşküne yardım etme, tevazu ve 
sabır ile geçen hayatında, iyi bir aile 
reisi, sevgi ve muhabbet dolu ömrü 
ile biz kendisinden razı idik, Allah’ın 
da (cc) razı olması duasıyla…”

BEDESTEN’İN EVLADIYDI 
Merhum Mehmet Kuşdemir, 

sağlığında gerek Bedesten gerekse 
Konya ticareti için şunları söylemiş-
ti:

“1975 senesinden itibaren Be-
destenin çocuğuyum, Bedestenin 
evladıyım. Bedesten bir okuldur. 
Bedesten bir nizamdır. Bedesten bir 
kültürdür. Bedesten bir kanundur. 
Biz büyüklerimizden böyle gördük. 
Yazılı hiçbir şey olmamasına rağ-
men Bedestende bu kurallar işler. 
Ahilik geleneğinden gelen kurallar 
halen Bedestende ve Sarraflar Yer 
Altı Çarşısında, sarraflar camiasında 
devam etmektedir. 

45 yıldır çeşitli dallarda ticaret 
yapmaktayım. Rızkın Mevla’dan 
geldiğine inanarak, ahi kültürüne, 
ahi geleneğine, ananelerimize ve 
sarraflığın da kendine has kuralları-
na uyarak ticaretimizi yapmaktayım. 

Konya’mız Selçukluya baş-
kentlik yapmış, Mevlana diyarı bir 
şehirdir. Konya’mız hem gelenekle-
rine sıkı sıkıya bağlı hem de Selçuk-
lu-Osmanlı kültürlerini özümsemiş, 
bunu ticaretine yansıtmış bir esnaf 
geleneği vardır. Böyle bir şehirde 
esnaflık yapıyoruz. Konya esnafı bu 
kültüre sıkı sıkıya bağlıdır. 

Kuyumculuk sektöründe Mev-
lana hazretleri bizim pirimizdir. 
Mevlana hazretleri kuyumcular 
içinden geçerken kuyumcu Sela-
hattin’in, kuyum imalat hanesinde 
yüzüğü işlerken çıkardığı sese, 
onun ritmine, onun ahengine uya-
rak sema etmiştir. Semanın doğu-
şu böyle diye öğrendik biz. Bizim 
pirimiz Hz. Mevlana’dır, kuyumcu 
Selahattin’dir. Onlardan gelen ahlak 
üzerinde olan bütün kuyumcu es-
nafımızdan gönül rahatlığı ile ticaret 
yapabilirsiniz. Aldatılmazsınız. Ku-
yumcunun terazisi hâkimin hükmü 
gibidir. Kendini bilen, ahilik gelene-

ğine bağlı olan kuyumcu esnafı bu 
şekilde davranır. Bedesten de böy-
ledir. Kunduracılarda da böyledir, 
Saray Çarşısı da böyledir. 

Buralardaki esnaf ahilik gelene-
ğine bağlıdır. Buralardaki esnafımız 
bilir ki evine götüreceği bir kazanç 
yarın çoluk çocuğunda yansıyacak-
tır. Ahilik, İslâm ile hemhal olmuş 
bir kültürdür. Bizim prensibimiz 
bunlar. Ben Bedestende tezgâhtar 
olarak başladım. Ustam beni çok 
güzel bir şekilde yetiştirdi, ikaz etti. 
Ticaret ahlakını, helal ticareti ben 
orda öğrendim. 

Hepimiz rüzgârın önünde bir 
yaprak gibiyiz. Rızkımızı nereden 
sağlayacağımızı ancak Mevlâ bili-
yor. Bize de bu rolü oynamak düşü-
yor. Biz de o rüzgârın önündeki yap-
rak gibi savrulduk, farklı yerlerde, 
farklı dükkânlarda, farklı işkollarında 
rızkımızı temin ettik. Bizim inancımız 
budur.” 

Ben, merhum Mehmet Kuşde-
mir’i, teşkilatlardan ve Belediyeden 
tanıdım. Kendisi ile ilgili yukarda 
anlatılanların bizzat şahidiyim. Ne 
zaman görsem güler yüzlü, yumu-
şak ve sakindi. Kendisinin anlattık-
larını da tam bir samimiyet içinde 
yürekten, inanarak ve yaşayarak an-
lattığına olan inancım tamdır. Yıllar 
geçti, aynı gazetede yazarlık yapma 
imkânımız oldu. Yazılarında da sa-
mimiyet ve hasbilik vardı. 

VAKIF İNSANDI 
Merhum Mehmet Kuşdemir’in 

herkeste bıraktığı intiba şudur: 
Merhum Kuşdemir, uzun süre 

çeşitli STK’larda, siyasi partilerde 
görev yaptı. Görev aldığı yerlerde 
de sevilen bir isimdi. Vakıf insandı. 
Hayırseverdi. Çevresindeki insanları 
hiç ihmal etmezdi. Sosyal bir isimdi. 
Kimse için olumsuz bir şey düşün-
mezdi. Sabırlı, doğru ve dürüst bir 
kişiliği vardı. Aldığı tüm görevlerde, 
gerek teşkilatları, gerek STK’ları 
gerekse Bedesten ve kuyumcu 
meslektaşlarını en iyi şekilde temsil 
etti. Ahiliği bilen ve ahilik kurallarını 
uygulayan bir isimdi. Konya ticareti 
ve siyaseti açısından önemli bir de-
ğerdi.  Mehmet Kuşdemir 5 Kasım 
2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine 
yatırıldı. Hastalığı gittikçe ağırlaşınca 
yoğun bakıma alındı ve entübe oldu. 
Toplam 50 gün hastanede yattı, 
bunun 35 günü entübede geçti. 
Dile kolay bu illet hastalıkla tam 50 
gün mücadele etmek. Günahlarına 
keffâret olsun. Rabbim seyyiatları-
nı, hasenata tebdil eylesin.  Bütün 
çabalar, yapılan tedavi yöntemleri 
sonuç vermedi ve 25 Aralık 2020 
Cuma günü ebedi âleme irtihal ey-
ledi. Cenazesi aynı gün Hacıveyis 
Camii'nde kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığı'na defne-
dildi. Allah rahmetiyle muamele et-
sin. Mekânı cennet olsun. Rabbim 
şehitler sınıfına dâhil eylesin.

Konya gibi hoşgörülüydü
Yakın zamanda Hakk’a yürüyen merhum Mehmet Kuşdemir, güler yüzlü, naif, babacan, sevgi dolu özellikleriyle dikkat çekiyordu. İyi bir dava 
adamı olan merhum Kuşdemir, vakıf insan, hayırsever, çevresindeki insanları hiç ihmal etmeyen sosyal bir isim olarak herkesçe sevilen biriydi

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:27 05:57 12:53 16:37 19:41 21:03
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  9 °C   22°C

Karaman            8 °C 22°C 

Aksaray              6 °C      20°C

Ankara                7 °C        18°C Hicrî: 12 Ramazan 1442 -  Rûmî: 11 Nisan 1437

Son dönemde artan vakalar tedirgin 
ediyor.

Değil mi?
En yakınlarımızın pozitif olduğuna 

şahit oluyoruz.
Çok yaklaştığını hissediyor insan…
Ciddiye alın…
Maske, mesafe ve temizliğe dikkat 

edemezsek, evine ekmek götüremeyen 
insanların vebaline girdiğimizin farkında 
olalım…

Bakın salgını ciddiye alamayanların 
telefondaki sesleri kulaklarımda…

Uyarılarımıza rağmen…
Artık ciddiye alın.
Günlük vaka sayıları ortada…

Vefat sayıları ortada…
Entübe sayıları ortada…
Kısacası rakamlar ortada. 
Bütün bunlara rağmen ciddiye al-

mayan insanlarımız var.
Evet, var…
Buraya kadar doğru…
Doğru olan bir şey daha var o da 

devletimiz çok büyük.
Hamdolsun…
Allah zeval vermesin.
Örnek mi?
Covit-19’u ağır bir şekilde geçiren 

ve geçtiğimiz gün taburcu olan bir ya-
kınım…

Neredeyse 1 aydan daha fazladır 

hastanede yatıyor. Otel 
konforunda hasta odala-
rı…

Ekipmanlar derse-
niz…

Doktorların ilgisi…
Konya’dan bahsediyo-

rum.
Birliktelik anlamında 

kenetlenmişiz.
Konya Valisi, Büyük-

şehir Belediye Başkanı ve 
İl Sağlık Müdürü…

Paydaşlar…
Yerel siyasetçiler…
Her konuda olduğu 

gibi salgın sürecinin de 
küçük eksiklere rağmen 
çok iyi yönetildiğini söy-
lemem lazım.

Düşünün…
Karapınar’ın taşra bir 

mahallesinde pozitif vaka 
için günlük 3 sefer giden 
filyasyon ekibi…

Ancak tebrik edilir…

Sonra acil durum gerekiyor, am-
bulans gönderiliyor…

Konya’ya getiriliyor, hastaneye 
yatırılıyor.

Tetkikler, ilaçlar derken…
Yoğun bakım günleri başlıyor.
Birinci derece…
İkinci derece…
Üçüncü…
Tedavi için bütün imkanlar seferber 

ediliyor.
Dedim ya…
Hamdolsun dün taburcu oldu…
Bunları neden anlattım?
Bu sürecin hepsi para ve imkan de-

mektir. O yüzden dedim ki; Allah devleti-

mize zeval vermesin.
Kaç para ödedi biliyor musunuz?
O lira…
Devlet hepsini karşıladı.
Maşallah…
İyice anladınız mı ne demek istedi-

ğimi?
Devletimiz diyorum…
Büyük diyorum…
Konya diyorum…
Süreci iyi yönetti diyorum…
Hasılı kelam…
Hiçbir hizmet vatandaşa fatura edil-

miyor.
Emeği geçen herkesi alkışlayalım.
Avuçlarımız patlayıncaya kadar…

VATANDAŞA FATURA EDİLMİYOR!

‘Halk sağlığının en önemli
parçası veteriner hekimler’

23 Nisan’ı sade bir 
şekilde kutladılar

Dünya Veteriner Hekimleri 
Birliğinin her yıl Nisan ayının son 
Cumartesi gününü ‘Dünya Ve-
terinerler Hekimler Günü’’olarak 
kutlanmasını kararlaştırması ile 
birlikte 2000 yılından itibaren bu 
gün Dünya Veterinerler Günü ola-
rak kutlanıyor. Veteriner hekim-
liğin hayvanların evcilleştirilmesi 
ile tarih sahnesine çıkmış dünya-
nın  en saygın ve köklü meslekle-
rinden biri olduğuna dikkat çeken 
Konya Veteriner Hekimleri Odası 
Başkanı Mesut Koçak, “Veteriner 
Hekimlik eğitiminin başlaması ile 
birlikte hayvanlar üzerinde yapılan 
çalışmalar,beşeri hekimliğin geliş-
mesine büyük katkılar sağlamıştır. 
Veteriner hekimler; hayvan sağlı-
ğının ve aynı zamanda insan sağlı-
ğının korunması, hayvan refahının 
iyileştirilmesinin yanı sıra, gıda 
güvenliğinin sağlanması, küresel 
açlığın azaltılması, zoonoz hastalık-
ların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi 
araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin 
korunması alanında yaptıkları ça-
lışmalarla insanlığa büyük katkılar 
sağlamışlardır. 

Buradan yola çıkarak toplum 
ve devletin tüm kurumlarıyla CO-
VID-19 salgınıyla mücadele ettiği-
miz bu yıl,birer sağlık çalışanı olarak 
Veteriner hekimler, tüm dünyada 
genel kabul gören Tek Sağlık yak-
laşımı çerçevesinde fedakarca çalı-
şıyorlar. Bu yaklaşıma göre çevre, 
hayvan ve insan sağlığı ayrılmaz 
bir bütündür, birinde yaşanacak bir 

aksama halk sağlığına doğrudan 
yansır. Bu bilinçle çalışmalarını sür-
düren Veteriner Hekimler, özellikle 
içinden bulunduğumuz bu zorlu 
süreçte laboratuvarlarda covid- 19 
aşısı üretim çalışmalarıyla ile Hay-
van Sağlığı, Hayvansal Üretim ve 
Gıda Güvenliği, dolasıyla Halk Sağ-
lığı konusunda özveri ile çalışmala-
rına devam etmektedir.

Biz Veteriner Hekimler; hay-
vanları önemsiyoruz, insanları 
önemsiyoruz, çevreyi önemsiyoruz. 
Sadece insan sağlığını korumaya 
çalışmak asla yeterli değildir. İnsan 
sağlığının korumanın yolu, hayvan 
ve çevre sağlığını korumaktan ge-
çer. Dün, kuduz, kuş gribi, şarbon 
ve 250 zoonoz, bugün; Covid-19. 
Veteriner Hekimler dün, bugün ve 
yarın sağlık için çalışmaya devam 
ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle 
tüm meslaktaşlarımın Dünya Ve-
teriner Hekimler Gününü kutluyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla Konya, 
Aksaray ve Karaman törenler ya-
pıldı.

 Anıt Meydanı'nda gerçekleşti-
rilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük'ün Atatürk Anıtı'na 

çelenk sunumuyla başladı. Yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında sosyal mesafeye uyul-
duğu gözlemlenen program, saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı okunmasının ardından sona 
erdi. n İHA

Selçuklu Hafızlık Kur'an Kursu’nda sona gelindi. Kısa bir süre içinde tamamlanarak hizmete girecek 
olan kursun, öğrencilere sunacağı eğitim hizmetleriyle Türkiye’de ilki gerçekleştireceği belirtildi

Hafızlık eğitiminde
ilklere imza atacak

Selçuklu Müftülüğü bünye-
sinde faaliyet gösterecek hafızlık 
Kur'an kursu inşaatında sona ge-
lindi. Haziran ayına yetiştirilmesi 
planlanan kurs inşaatında ince işçi-
liğe geçildi. Türkiye’de ve Konya’ya 
örnek olacak proje hakkında Konya 
Yenigün Gazetesine açıklamalar-
da bulunan Selçuklu İlçe Müftüsü 
Nusret Karabiber, inşa edilen Ku-
ran Kursundan her dönem 500 ki-
şinin faydalanacağına dikkat çekti. 
Karabiber, hedeflerinin burada eği-
tim alan öğrencilerin aynı zamanda 
en az iki dil bilen, donanımlı birer 
birey olarak mezun olmalarını sağ-
lamak olduğunu söyledi. 

HEDEFİMİZE YAKLAŞTIK
Selçuklu Müftülüğü bünyesinde 

inşaatı devam eden Selçuklu Hafız-
lık Kur'an Kursu’nu planlanan he-
defler içerisinde teslim etmek için 
çalıştıklarına dikkat çeken Selçuk-
lu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, 
“Selçuklu Müftülüğü olarak hayır-
severlerimizin desteği ve katkılar ile 
Selçuklu Hafızlık Kuran Kursu’nu 
ilçemize kazandıracağız. Kursumu-
zun inşaat çalışmaları aralıksız bir 
şekilde devam ediyor. Kursumu-
zun temelini 3 ay önce attık. Bu-
gün kursumuzun kapa inşaatı bitti. 
Kursumuzun ince işçiliği üzerinde 
çalışmalar yapıyoruz. Kursumuzun 
bitimi için 7 aylık bir hedef koyduk. 
Kursumuz tamamladığında kur-
sumuzdan 500 kişi yararlanacak. 
Kursumuzda çocuklarımızı hafız 
yapmanın yanında öğrencilerimizin 

en az iki dil bilmesini hedefliyoruz. 
Kursumuza 6.sınıf öğrencisini yatılı 
olarak alacağız. Hedefimiz 7-8 sı-
nıftaki öğrencilerimize özel dersler 
vermek. İstedikleri liseye yerleş-

melerini sağlamak. İstediği liseye 
yerleştikten sonra da onları yalnız 
bırakmamak. Onlarla irtibatı kes-
memek ve öğrencilerimize gerekli 
olan cep harçlıklarını temin etmek. 
Kursumuza alacağımız öğrencilerin 
bir hedeflerinin olmasını istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL VE HAFIZLIK 
PROGRAMLARINA 

AĞIRLIK VERİYORUZ’
Selçuklu Müftülüğü olarak bir-

çok etkinliğe imza attıklarını ve 
hafızlık programlarına önem ver-
diklerine dikkat çeken Karabiber, 
“Selçuklu Müftülüğü olarak irşad 
programlarımız var. Zoom üze-
rinden sohbetlerimiz var. Sosyal 
medya adresleri üzerinden sohbet 
programlarımız var. Selçuklu Müf-

tülüğü olarak en güzel projemiz 
İHO Hafızlık Projesi. İlçemizde 12 
adet kuran kursunda 2 bin 800 
öğrenci hafızlığa çalışıyor. Yine 
Selçuklu ilçemizde 4-6 yaş Kuran 
Kurslarında eğitim alan öğrencile-
rimiz var. 

İlçemizde 11 bin kişi kuranı ke-
rim eğitimleri alıyor. İlçemizde 27 
camimizin inşaatları devam ediyor. 
22 kuran kursumuzun inşaatı de-
vam ediyor. Bu hizmetler hayırse-
verlerimizin katkıları ile gerçekleşi-
yor” diye konuştu. Ramazan ayının 
dolu dolu değerlendirilmesi gerek-
tiğine de dikkat çeken Karabiber, 
Ramazan ayında Müslümanların 
Kur’an okumalarını, Kur’an’ı yaşa-
malarını tavsiye etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Pandemiye rağmen Konya’da 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı çevrimiçi ortamda 
kutlandı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla doğum günü 
23 Nisan olan Konyalı çocuklar-
la video konferans üzerinden bir 
araya geldi. Buluşma öncesi do-
ğum günü hediyelerini de alan 
çocuklar, Başkan Altay’a teşekkür 
etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla dün akşam çocuklarla 
video konferans üzerinden buluş-
tu. Başkan Altay, doğum günü 23 
Nisan olan 138 çocukla bir araya 

gelerek, çocukların hem doğum 
günlerini hem de bayramlarını 
kutladı. Video konferans üzerin-
den çocuklara seslenen Başkan 
Altay, “Mustafa Kemal Atatürk 
bu anlamlı günü tüm dünya ço-
cuklarıyla birlikte sizlere de ar-
mağan etti. Pandemiden dolayı 

sokaklarda coşkulu bir şekilde 23 
Nisan’ı kutlayamıyoruz ama gön-
lümüz sizlerle birlikte” dedi.

Pandeminin üzerinden bir 
yıldan fazla sürenin geçtiğini 
anımsatan Başkan Altay, “Artık 
özlemimizi kalbimize sığdıramı-
yoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an 

önce sizlerle kucaklaşmak istiyor 
ve eski günlerde olduğu coşkulu 
programlarda buluşmayı diliyo-
rum. İnşallah Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında Türkiye’yi ve 
Konya’yı çok daha iyi bir gelece-
ğe hazırlıyoruz. Biz, sizin için ça-
lışmaya devam ediyoruz. İnşallah 
pandemi bir an önce biter ve Eylül 
ayı ile birlikte normal eğitime dö-
nersiniz” ifadelerini kullandı.

Doğum günü hediyeleri de 
gönderilen çocuklar buluşma es-
nasında oldukça heyecanlı gözü-
kürken Başkan Altay ile sohbet 
etme mutluluğu yaşadıkları için 
teşekkür etti. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, belediyede kaydı olan 
bütün çocuklara doğum günlerin-
de çeşitli hediyeler gönderiyor. 
n İHA

23 Nisan doğumlu çocuklara online sürpriz yapıldı

Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber geçtiğimiz günlerde Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber geçtiğimiz günlerde 
Selçuklu ilçesinde bulunan din görevlileri ile yapımı devam eden kursta incelemelerde bulunduSelçuklu ilçesinde bulunan din görevlileri ile yapımı devam eden kursta incelemelerde bulundu

Nusret Karabiber
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Saliha Abaz 
dualarla defnedildi

Mehmet Çakır, genç
yaşta hayatını kaybetti

Abazlar Otomotiv Sahiple-
ri Alişan Abaz ve Vedat Abaz’ın 
anneleri Saliha Abaz 78 yaşında 
vefat etti. 

Merhume Saliha Abaz’ın ce-
nazesi dün Üçler Mezarlığında kı-
lınan cenaze namazının ardından 
dualarla defnedildi. Abaz ailesini 
acı günlerinde sevenleri ve yakın-

ları yalnız bırakmadı. Abaz ailesi 
cenaze namazının ardından tazi-
yeleri kabul etti. Merhume Saliha 
Abaz 5 çocuk annesiydi. Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhu-
me Saliha Abaz’a Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n FAHRİ ALTINOK

YAP-TAK Sanayi ve Ticaret 
LTD. ŞTİ. Firma Sahibi Kadir Ça-
kır’ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı 
(TÜGVA) Konya Üniversite Koor-
dinatörlüğü Yönetim Kurulu Üye-
si Mehmet Çakır 31 yaşında vefat 
etti. 

Merhum Mehmet Çakır’ın ce-
nazesi dün Üçler Mezarlığında kı-
lınan cenaze namazının ardından 

dualarla defnedildi. Çakır ailesini 
acı günlerinde sevenleri ve yakın-
ları yalnız bırakmadı. 

Çakır ailesi cenaze namazı-
nın ardından taziyeleri kabul etti. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Mehmet Çakır’a Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan 39 yaşındaki İbrahim Köfterci, koronavirüs tedavisi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi pandemi tedbirleri kapsamında son yolculuğuna uğurlandı

Zabıt Katibi 39 yaşında 
koronavirüse yenildi

Konya Adliyesi Konya 1.İş 
Mahkemesinde zabıt katibi olarak 
görev yapan 39 yaşındaki İbrahim 
Köfterci, koronavirüs tedavisi gör-
düğü hastanede hayatını kaybetti.  
İbrahim Köfterci’nin vefatının ar-
dından Konya Cumhuriyet Başsav-
cısı Ramazan Solmaz sosyal medya 
adreslerinden başsağlığı mesajı 
yayınladı. Solmaz, “Değerli mesai 
arkadaşımız Konya Adliyesi 1.İş 
Mahkemesinde görev yapan zabıt 
kâtibi İbrahim Köfterci Covid19 
teşhisiyle tedavi gördüğü Meram 
Devlet Hastanesi’nde vefat etti-
ğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş 
bulunmaktayım. Merhum İbrahim 
Köfterci’ye Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine, yakınlarına ve mesai 
arkadaşlarımıza başsağlığı dilerim. 
Mekanı cennet olsun.” ifadelerine 
yer verdi. Merhum İbrahim Köfter-

ci, memleketi Ereğli’de kılınan ce-
naze namazının ardından son yol-
culuğuna uğurlandı. Köfterci ailesi 

cenazenin ardından taziyeleri kabul 
etti. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum İbrahim Köfterci’ye Yüce 

Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

ARSLAN AİLESİ

Abazlar Otomotiv Sahipleri   

Alişan ABAZ
 ve Vedat ABAZ’ın

anneleri

Saliha
ABAZ’ın

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

Kıymetli dostlarımız 

Alişan ABAZ
 ve Vedat ABAZ’ın

anneleri

Saliha
ABAZ’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına 
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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Rütin hayatımız da da oldukça tercih 
edilen hurma ramazanda sofralarımı-
zın baştacı oluyor. Orucumuzu 1 adet 
hurmayla açmak hem sünnetken, hem 
de tüm gün aç kaldığımızdan dolayı kan 
şekerimizi dengeleyen en ideal besindir. 
Şeker, protein, lif, C, B1, B2 niasin ve A 
vitamini içeri, folik asit de içerir. Potas-
yum bakımından zengindir. Magnezyum 
ve Sodyum içerir. Antioksidan kaynağı 
olan Hurma yüksek besin değeriyle de en 
iyiler içerisinde yer alan bir besindir. Hur-

ma soğuk depolandığında antioksidan 
yoğunluğu artar. Hurmada glikoz, fruktoz 
ve sukroz gibi doğal şekerler bulunur. 

Bir çok hastalığa iyi geliyor. Hurma-
nın lif oranı yüksek olduğu için sindirimi 
kolaylaştırır. Kilo kontrolü sağlarken, kalp 
sağlığını koruyor, kansızlığı önlerken, ba-
ğışıklığı arttırıyor. 

Hafızaya güçlü bir etkisi vardır. Koles-
terole ve damar sertliğine faydalıdır.

Diyabet ve yüksek tansiyona oldukça 
faydası vardır.

Kan yapıcıdır, içerdiği demir, kırmızı 
kan hücrelerinde bulunan hemoglobin 
sentezini kontrol eder . Gözlere iyi gelir. 
Kemik erimesini engeller çünkü kalsiyum 
ve fosfot, iskelet oluşumu ve vücudun 
kemik yapısının dengelenmesi için çok 
önemli elementler içerir.

Hurma, içerdiği bol fosfor ve kalsi-
yum ile kemik zayıflığına karşı bünyeyi 

korur ve bu hastalıkların azaltılmasına 
yardım eder.

B1 ve B2 vitaminleri ihtiva ettiği için 
karaciğeri güçlendirir.

Stres ve depresyonu gidericidir.
İçerdiği B1-B2 vitaminleri ile sinir sis-

teminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır ve 
dinlendirici etki yapar.

Kabızlığa iyi geliyor. Daha saymakla 

bitirilemeyecek faydaları var.
Yaklaşık 15 gr. olan 1 adet hurma 42, 

2 kaloridir. Hurmanın Besin değeri:
• 1 adet hurma, 9, 8 gr. karbonhidrat 

içerir.
• 1 adet hurma, 0, 3 gr. protein içerir.
• 1 adet hurma, 0, 1 gr. yağ içerir.
Ramazanlarda sofralarınızda eksik 

edilmeyecek hurma rütin hayatınızda da 
ara öğünlerde, salatalarınızda, ekmekler-
de, keklerde tercih edebilirsiniz.

Sağlıcakla kalın… 

RAMAZAN DA SOFRALARIN BAŞ TACI; HURMA

Pandemi ortamında yurt dışın-
dan gelişle ile ilgili getirilen kısıtla-
malar nedeniyle her ülkede olduğu 
gibi Tükiye’de de iç turizmin önemi 
daha da arttı. Ancak yurtiçi seyahat 
pazarı da sıkıntılı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK)’in açıkladığı verilere göre 
yurtiçi seyahatler yüzde 45 azaldı. 
TÜİK’in açıkladığı Hanehalkı Yurt 
İçi Turizm, IV.Çeyrek ( Ekim-Aralık 
ve Yıllık, 2020) verilerine göre 

Yıllık toplam seyahat sayısı bir 
önceki yıla göre yüzde 45,2 azala-
rak 42 milyon 847 bin olarak ger-
çekleşti. 

Bu yılda, yurt içindeki seyahat-
lerde yapılan toplam seyahat harca-
maları geçen yıla göre yüzde 34,1 
azalarak 32 milyar 250 milyon 278 
bin TL oldu. 

Seyahat harcamalarının yıllık 
değişim oranları incelendiğinde en 
fazla azalış yüzde 54,2 ile seyahat 
öncesi yapılan harcamalarda, yüzde 
52,6 ile paket tur harcamalarında 
ve yüzde 44,7 ile giyecek ve hedi-
yelik eşya harcamalarında oldu. 

SEYAHATLERİN YÜZDE 65’İ 
YAKINLARI ZİYARET AMAÇLI
Seyahate çıkış amaçları yıllık 

olarak değerlendirildiğinde yüzde 
65,7 ile "yakınları ziyaret' birin-

ci sırada yer alırken, ikinci sırada 
yüzde 25,0 ile "gezi, eğlence, ta-

til", üçüncü sırada ise yüzde 4,2 ile 
"sağlık" amacıyla yapılan seyahat-
ler yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR ARKADAŞ 
VEYA AKRABA EVİNDE KALDI
Konaklama türleri yıllık olarak 

değerlendirildiğinde, seyahate çı-
kanlar 311 milyon 562 bin gece-
leme sayısı ile en çok arkadaş veya 
akraba evinde kaldı. 

İkinci sırada 112 milyon 748 
bin geceleme ile kendi evi yer alır-
ken, otel 18 milyon 878 bin gece-
leme sayısı ile üçüncü sırada yer 
aldı.
n MERVE DURGUT

Tüketici güveni yılın 
en düşük seviyesinde

Oprukçu makamını 
Minik Elif’e devretti

MEDAŞ, binasını çocukların
resimleriyle renklendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ni-
san ayına ilişkin tüketici güven en-
deksini yayımladı. Tüketici Güveni 
Nisan'da 80.2 olarak 2021 yılının 
en düşük seviyesini gördü. 

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası iş birliğiyle yü-
rütülen tüketici eğilim anketi so-
nuçlarından hesaplanan, mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici 
güven endeksi, nisanda bir önceki 
aya göre yüzde 7.5 azaldı.

Mart'ta 86.7 olan endeks, ni-
sanda 80.2'ye düştü. Geçen 12 ay-
lık döneme göre mevcut dönemde 
hanenin maddi durumu endeksi 
martta 67.3 iken nisanda yüzde 

4.9 azalarak 64'e geriledi.
Gelecek 12 aylık döneme iliş-

kin hanenin maddi durum bek-
lentisi endeksi martta 87.9 iken 
bu ay yüzde 7.9 azalışla 81 olarak 
belirlendi. 

Martta gelecek 12 aylık döne-
me ilişkin genel ekonomik durum 
beklentisi endeksi 94.1 iken ni-
sanda yüzde 11.9 gerileyerek 82.9 
oldu. Geçen 12 aylık döneme göre 
gelecek 12 aylık dönemde daya-
nıklı tüketim mallarına harcama 
yapma düşüncesi endeksi geçen 
ay 97.4 iken bu ay yüzde 4.7 aza-
lışla 92.8 olarak kayıtlara geçti.
n MERVE DURGUT

Sektördeki bir firma, kalsiyum karbonat bileşimi içeren travertenlerin, işlemden geçtiği sırada atık olarak 
değerlendirilen tozundan, bitki besleme ürünü geliştirdi. Firmanın patent ve tescil çalışması sürüyor

Mermerden gübre üretti

Konya'da mermer madeni işle-
ten şirket, Ar-Ge projesiyle traver-
tenlerin atık tozundan elde ettiği 
kalsiyumla sıvı formda gübre üret-
ti. Şehir merkezindeki Mermerciler 
Sanayisi'nde 15 yıldır sektörde faa-
liyetini sürdüren Takavcı Mermer, 
Muğla ve Karaman'daki ocağından 
çıkarttığı travertenleri, uygun ekip-
man ve teknolojiyle işleyerek yapı 
sektörüne üretim yapıyor.

Ürünlerini büyük oranda ihraç 
eden ve 250 kişinin çalıştığı yerde, 
büyük makinelerin kestiği mermer-
lerin atık tozu, sürdürülen Ar-Ge 
projesiyle ekonomiye kazandırılıyor. 
Şirketin kalsiyum karbonat bileşi-
mindeki kimyasal tortul kayaçlar 
olan travertenlerdeki faydalı bileşik-
leri tarıma kazandırmayı amaçlayan 
çalışmasında, fabrikaya geri dönü-
şüm ünitesi kuruldu.

Büyük testereyle işlenen ka-
yaçlardan çıkan sulu toz, bekleme 
havuzunda çökertiliyor. Daha sonra 
bu kalsiyum karbonatlı çamur, pres-
le sıkıştırılarak suyundan ayrılıyor. 
Peynir kıvamındaki malzeme daha 
sonra şirketin Beyşehir tesislerinde, 
bir dizi işlemden geçirilerek, topra-
ğı koruyan ve verimliliği artıran sıvı 
formda gübreye dönüştürülüyor.

Şirketin atık malzemeden topra-
ğa ve doğaya faydalı üretimi amaç-
layan projenin çıktısı "Proplenty" 
markalı ürün, tamamlanan belge-
lendirme işlemlerinin ardından çift-
çinin kullanımına sunuldu.

‘ATIK MALZEMEDEN ORGANİK 
GÜBRE YAPIYORUZ’

Şirketin yönetim kurulu başkanı 
Hasan Takavcı, çevreyi koruyarak 
geri dönüşümle ekonomiye katkı 
sağladıklarını söyledi. Fabrikada çı-
kan atıkların ekonomiye kazandı-
rılmasıyla ilgili uzman ekiple Ar-Ge 
çalışma yürüttüklerini anlatan Ta-
kavcı, şöyle konuştu: "Atık malze-
meden organik gübre yaptık. Kap-

samlı Ar-Ge çalışması sonucunda 
toprağın ömrünü uzatacak, bitkinin 
verimini artıracak bir ürün elde edil-
di. Patent ve tescil çalışması devam 
ediyor. 'Propenty' markasıyla ürünü-
müzün belgelendirmesini tamamla-
dık. Sıvı formunda. 1 litrelik ürünü 
1 ton suyla toprağa buluşturuyoruz. 
Tarla denemelerinde çok başarılı ne-
ticeler aldık. Çiftçimizden de olum-
lu dönüş alıyoruz. Ürün geliştirme 
kapsamında Ar-Ge çalışmalarımız 
devam ediyor."

PARA VEREREK ÇÖPE ATILAN 
MALZEMEYİ EKONOMİYE

 KAZANDIRIYOR
Takavcı, projenin tarıma katkı 

sağlamasının yanı sıra atıkların dö-
nüştürülerek doğanın da korundu-
ğuna işaret ederek, "Üstüne para 
vererek çöpe atılan malzemeyi eko-
nomiye ve çevreye kazandırıyoruz. 
Ayda bu atık için 20 bin lira para 
veriyorduk. 

Bu sistemi büyük tesislerle sek-
törde yaygınlaştırırsak ekonomiye 
milyonlarca dolar katkı sağlarız. 
Daha önemlisi topraklarımız orga-
nik malzemeyle bitki besleme sağ-
lanacak. 

Bu şekilde toprağı ve bitkiyi bes-
lerken doğayı, çevreyi ve insan sağ-
lığını da koruyoruz." dedi.
n AA

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı et-
kinlikleri kapsamında Elif Zişan 
Gürbüz’e başkanlık makamını 
devretti. Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kapsamında Orhaniye 
Meryem Eren Ortaokulu 5. Sınıf 
Öğrencisi Elif Zişan Gürbüz’e baş-
kanlık koltuğunu devretti. Baş-
kanlık koltuğuna oturan Elif Zişan 
Gürbüz, okullarının bahçesinde 
bulunan basketbol sahasının as-
faltlanması talimatını verdi. Ay-
rıca yeşil alanların korunması ve 
maddi durumu olmayan ailelerin 
ihtiyaçlarını karşılama hizmetleri 
yapılması yönünde de tavsiyelerini 
iletti.

‘MAKAMLARIN ASIL 
SAHİPLERİ SİZLERSİNİZ’

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, Elif Zişan Gürbüz’ün 
tavsiyeleri üzerine, Ramazan do-
layısıyla 2 binin üzerinde aileye 

gıda yardımı, Yarım Elma Sevgi 
Evi ile kıyafet yardımı yaptıklarını 
ve Ereğli’nin yemyeşil olmasına 
çok önem verdiklerini söyledi. Bu 
sene 50 binin üzerinde fidan da-
ğıtımı yaptıklarını ve bir o kadar 
da kendilerinin diktiklerini ifade 
eden Hüseyin Oprukçu, “Çocuk-
larımızın çok başarılı olmasını is-
tiyorum. Ülkemiz, milletimiz için 
bu çok önemli, bizim yapmak is-
teyip de yapamadıklarımız elbette 
var, bunları sizler yapacaksınız. 
Makamların asıl sahipleri sizlersi-
niz, gelecekte Ereğlimiz, ülkemiz, 
milletimiz için önemli hizmetler 
üreteceğinize eminim. Bu bayram 
vesilesi ile Cumhuriyet, kurduğu-
muz milli devlet, Kurtuluş Savaşı 
Zaferimiz başta olmak üzere birçok 
şeyi borçlu olduğumuz Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmetle anıyor, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramımızı kutluyorum” ifadele-
rini kullandı. n İHA

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı için çalışanların ço-
cukları arasında resim yarışması 
düzenledi. Covid’19 salgını nede-
niyle bu yıl da bayramı evde kut-
layacak olan çocuklar için MEDAŞ, 
bu anlamlı günün 101. yılında bay-

ram sevincini yaşatmak amacıyla 
resim yarışması düzenleyerek ya-
rışmaya katılan çocukların evlerine 
hediyeler gönderdi. MEDAŞ Genel 
Müdürlük binasında çocukların 
çizdiği resimleri sergileyerek çalı-
şanlarına da bayramı yaşattı. 
n HABER MERKEZİ

Yurtiçi seyahat yarı yarıya düştü

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN
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Bir zamanlar köylü bir adamın 
büyük çe bir tarlası varmış. Adam bu 
tarlasına devamlı ekin ekermiş fakat hiç 
ürün alamazmış. Bir yıl iki yıl beş yıl on 
yıl derken adam bir gün Allah a şöyle 
yalvarmış. Allah ım ben bu tarlaya buğ-
day ekeyim bol ürün ver ikimizin ortak 
olsun demiş.

 Ekini ekmiş ekinler başak vermiş 
ve hasat sonu öyle bir buğday olmuş ki 
tarladan kalkan ürün harman yerlerine 
sığmamış ve dolup taşmış. İş bölüş-
meye gelmiş adam eline tenekesini al-
mış bir bana bir Allaha diyerek bölmüş 
buğdayı bakmış ki kendine göre Allaha 
çok gidiyor düşüncesi var. Yarabbi bu 
sana fazla demiş. Buğdayları tekrar 
bir araya birleştirmiş. İki bana bir sana 
diye bölmeye başlamış bölmüş bitir-
miş. Bakmış ki, yine Allaha çok oluyor. 
Yarabbi sana buda fazla demiş yine 
buğdayları bir yere toplamış üç bana bir 
sana Allahım diye bölmüş yine gönlüne 
göre olmuyor. En sonunda kendisine 
on ALLAHA bir vermiş. Yine gönlü razı 

değilmiş ama neyse derken gökyüzü 
birden kararmış. Bir fırtına bir boran bir 
yağmur bir sel bir afet gelmiş buğdayla-
rın hepsini sular alıp gitmiş. Neredeyse 
adamı da götürecekmiş adam büyük 
ce bir kayanın altına gizlenmiş afatı ve 
tehlikeyi seyrederken arada şimşekler 
çakıyormuş. İyice korkan adam hatasını 
anlamışta ALLAHIN kendisini çakmak 
çakarak aradığını zannetmiş. Ve ey Al-
lah ım çakmak çakarak beni korkutup 
durma ben büyük bir hata yaptım işte 
buradayım bana ne ceza vereceksen ver 
demiş. Bu hikâye bizim ozanı çok etkile-
miş bakalım ozan İsmail şiir diliyle bunu 
nasıl hicvetmiş dinleyelim

Yıllar önce köylü bir adamın büyük bir 
tarlası varmış
Bu tarlaya tohum olarak buğday arpa 
saçarmış

Her nedense bu tarlada verim pek az 
olurmuş
Çok emeği geçen çiftçinin de kafası bo-

zulurmuş

Yine bir ekin ekme zamanı 
tarlada çift sürerken
Şöylece bir düşünürde ka-
fayı çalıştırır birden

ALLAHA yalvarır derki rab-
bim bu tarlaya bereket ver
Ne kadar hasat kaldırırsam 
seni ortak edeyim der

ALAHÜ zül celal o yıl çok bolca buğday 
verir
Harmanda hasat edilirde işler bölüşmeye 
gelir

Adam başlar buğdayları teneke ile böl-
meye
Bir kendisine bir ALLAHA teker teker 
dökmeye

Sonunda bakar bir buğ-
dayın yığılmış iki tarafına
Zanneder ki  çok gitmiş 
der buğdaylar ALLAH ına

ALLAHIM senin ihtiyacın 
yok bir sen iki ben alayım
Buğdayı bölmek zor geli-
yor ben nasıl dayanayım

Bire iki böler olmaz bire üç 
bire beş böler olmaz

Köylü verdiği sözü unutur bir türlü gözü 
doymaz 

En sonunda bire on böler tamamen o 
buğdayı
Bir büyük çe bulut kaplar hemen cecik 
semayı

Bir yağmur bir fırtına başlar gökten yağ-
maya

Kim cesaret edebilir ki afet önünde dur-
maya

Sel suya karışınca akar gider buğdaylar
Havanın durası yok gök gürler şimşek 
çakar

Bizim köylü korkudan bir kaya altına sı-
ğınmış
Şimşekler parladık ca kendini arıyorlar 
sanmış

Demiş ki ey yüce ALLAHIM çakmağı ça-
kıp durma
Yaptıklarımın cezasını ne olur böyle sor-
ma

İşte ben buradayım gelip tutsun beni 
zebani
Verdiğin sözden döner misin seni gidi 
yabani

Diyerek kayanın altından dışarıya fırlamış
Riyakârlığın kötülüğünü birazcık geç an-
lamış

ALLAHIN buğdaya ihtiyacı yok fukaraya 
vere cen
Ne söz verdiysen mutlaka o sözünde 
dura can

Ozan İsmail im derki bu kıssadan hisse-
dir
Kişi verdiği sözü mutlak yerine getirme-
lidir

Kul yalnız ALLAH a eğilir insana kulluk 
olmaz
Mal ve para el kiridir asla onlara tapılmaz

YARAB sana sığınırız bizi kula kul etme
Bizlere sen yardım et namerde muhtaç 
etme

Söz verir yarı yarıya diye
Bölerken iner onda bire

Verdiği her sözden cayarsa kişi eğer
Ekerken rüzgâr eker biçerken fırtına biçer
15  Ramazan 2004 ev İsmail Detseli

HIRS İLE GELEN FELAKET

Ereğli ilçesinde, tarım işçilerini 
taşıyan minibüsün şarampole dev-
rilmesi sonucu 2 kişi hayatını kay-
betti, 6 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 14.25 sıralarında 
Ereğli ilçesi Yukarıgöndelen Ma-
hallesi'nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Abdullatef A. (43) ida-
resindeki Suriye uyruklu mevsimlik 
işçileri taşıyan 27 ACB 877 plakalı 
Ford marka minibüs Ereğli istikame-
tinden Zengen Mahallesi istikameti-
ne seyir halindeyken kontrolden çı-

karak şarampole devrildi.
 Kazada, minibüste bulunan 

Rammdan Alahmad (69) olay yerin-
de hayatını kaybederken 7 kişi yara-
landı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak te-
davi altına alındı. 

Yaralılardan durumu ağır olan 
Ayşe El Muhammed (78) de has-
tanede kurtarılamayarak hayatını 
kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Kulu ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında iş makinesi taşıyan 
damperli kamyon devrildi, sürücü 
yara almadan kazadan kurtuldu. 
Kaza, saat 08.30 sıralarında meyda-
na geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan 
Konya istikametinde iş makinesi 
taşımakta olan C.A. idaresindeki 
42 M 3095 plakalı Fargo damperli 
kamyon, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 

kontrolden çıkarak üzerindeki iş ma-
kinası ile birlikte yol kenarına devril-
di. Kamyon sürücüsü kazadan yara 
almadan kurtuldu. 

Kaza ihbarı üzerine olay yeri-
ne trafik ekipleri sevk edildi. Trafik 
ekipleri çevre ve yol güvenliğini sağ-
larken, kurtarıcı tarafından devrilen 
damperli kamyon ve iş makinesi 
kaza yerinden kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı. n İHA

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

İş makinesi taşıyan kamyon devrildi

‘Durmayı sevmiyorum’ demişti, 
aşırı hızla kaza yaparak yaralandı

Aksaray’da geçtiğimiz yıl poli-
sin dur ihtarına uymayarak kaçan, 
bir süre yaşanan kovalamaca so-
nucu yakalanan ve “Neden kaç-
tınız” sorusuna, “Durmayı sev-
miyorum” diye yanıt veren genç 
sürücü, aşırı hız nedeniyle geçir-
diği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Aksaray Nevşehir Kara-
yolu Nakkaş Kavşağında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Ak-
saray’dan Nevşehir istikametine 
seyreden Sezer A. (20) idaresin-
deki 68 AS 449 plakalı otomobil, 
sürücüsünün aşırı hız nedeniyle 
direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi sonucu orta refüje çarpıp 
takla attı. Otomobilin hurdaya 
döndüğü kazada sürücü yarala-
nırken, diğer sürücülerin haber 
vermesi üzerine olay yerine po-
lis ve ambulans sevk edildi. Kısa 
sürede olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri yaralı sürücüye 
ilk müdahaleyi olay yerinde yap-

tıktan sonra Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine kaldırdı. Burada te-
davi altına alınan sürücünün du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi. 

KAZA YERİNDE BİR MİKTAR 
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Olay yerinde inceleme yapan 

polis ekipleri kaza yerine yakın 
bir yerde bir miktar uyuşturucu 
madde ele geçirdi. Olay yerine 
gelen İl Emniyet Müdürlüğü Nar-
kotik Suçlarla Mücadele (NSM) 
Şubesi ekipleri yaptıkları incele-
mede maddenin yeni düştüğünü 
veya atıldığını tespit etti. Bunun 
üzerine Olay Yeri İnceleme Şu-
besi ekipleri kaza yerinde geniş 
çaplı inceleme ve araştırma yaptı. 
Yapılan incelemelerin ardından 
bulunan uyuşturucu maddeye el 
konulurken, olayla ilgili Cumhu-
riyet Başsavcılığı koordinesinde 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Süt kazanında banyo yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki kişi, haklarında başlatılan soruşturmanın ardından 
hakim karşısına çıktı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Uğur T. kazandaki deterjanın süt görüntüsü oluşturduğunu söyledi

Kazana döktükleri deterjan
süt görüntüsü oluşturmuş!
Konya’da bir süt toplama mer-

kezinde, süt kazanında banyo ya-
pan ve görüntüyü kaydederek sos-
yal medyada paylaşan 2 kişi hakim 
karşısına çıktı. Konya 5. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki duruşmaya tu-
tuksuz yargılanan sanıklar Emre S. 
ve Uğur T. ile taraf avukatları katıl-
dı. 

Duruşmada süt banyosu yaptığı 
iddia edilen Emre S., “Ben o gün iş 
yerinde çalışıyordum. 3 aydır işlet-
mede süt topluyorum. Müdür gün-
düz beni arayarak benimle video 
çekeceğini söyledi. Nasıl bir video 
diye sorduğumda kurgu video ola-
rak cevap verdi. O gün işler sıkılaştı 
ben de hesaplarda karışıklık yap-
tım. Müdür Uğur T. geldi akşam 
'burada sürt eksik' dedi. Hesap ha-
tasını düzeltmekle uğraştık. Bana 
1 buçuk tonluk eksik süt hatasın-
dan dolayı bağırdı ve kızdı. Ben de 
kendimi suçlu hissettim, mahçup 
oldum. Daha sonra yerlerin temiz-
lendiği kazanı yüzde 90-95 su ile 
doldurdum. İçinde kesinlikle süt 
yoktu. Süt bulaşığının üstüne su 
ekledim. 3-4 maşrapa da süt artığı 
koydum. Uğur T.’ye kıyafetlerimle 
mi gireyim dedim, çıkarmamı is-
tedi. Hesap hatasından dolayı da 

müdürü kızdırdığım için mahcup 
olarak elbiselerimi çıkarıp iç çama-
şırımla suya girdim. Çekilen vide-
oyu bir yere atmamasını söyledim. 
Sosyal medyaya atmadığını, düzen-
leyip sildiğini söyledi” dedi.
‘DETERJAN, TEKNE İÇERİSİNDE SÜT 

GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURDU’
Görüntüleri çeken Uğur T. ise 

“Akşama doğru iş yerine gittim. 
Hesaptaki yanlışlıkla ilgilendik. Ar-
dından Emre’nin tekneye girmesi-
ni istedim. Emre’nin kabul etmesi 
üzerine içerisinde deterjan artığı 
bulunan suya sıcak su koyduk. De-
terjan, tekne içerisinde süt görün-
tüsü oluşturdu. Emre iç çamaşırıyla 
içine girdi. Sonra da düzenleyip sil-

dim zaten. Görüntüleri ceza amaçlı 
değil şaka amaçlı çektim. TikTok 
adlı programda düzenledim, arka-
sına müzik ekledim sonra sildim. 
WhatsApp grubumuzda paylaştım” 
ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sa-
nıklar Emre S. ve Uğur T. hakkın-
daki adli kontrol tedbirlerinin kaldı-
rılmasına karar vererek duruşmayı 
erteledi.

26 Ekim 2020'de süt toplama 
merkezinde süt banyosu görüntü-
lerinin yayınlanmasının ardından 
5 Kasım 2020 tarihinde soruştur-
ma başlatıldı. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı yetkilileri tarafından iş yeri 
mühürlenerek faaliyetten men edi-
lirken, iş akdi sonlandırılan işçiler 
Emre S. ve görüntüyü kaydeden 
Uğur T. gözaltına alınmış, savcılık 
sorguları sonrası mahkemeye çıka-
rılan Emre S. ve Uğur T. 6 Kasım’da 
tutuklanmıştı. Emre S. ve Uğur T., 
avukatlarının itirazı üzerine 11 Ka-
sım’da ise tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılmıştı. Şüpheli-
ler hakkında ise ‘zehirli madde kat-
ma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla 
kadar hapis cezası’ istemiyle dava 
açılmıştı.
n İHA

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ
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Hayatı Konya’da öğrendim
Veteranlar Güreş Dünya üçüncüsü ve Milli Takımlar Kamp Sorumlusu Ömer Topal, “Konya benim ikinci memleketim. 

Çocukluğum Çorum’da geçse de hayatı Konya’da öğrendim, yolumu orada çizdim. Ve Konya ile irtibatım hiç kesilmedi” dedi

1980’li yıllarda Çorum’dan 
Konya’ya bıyıkları henüz terlemek-
te olan bir delikanlı geldi. Önce 
Seydişehir’de sonra Konya’da gü-
reş tuttu. Büyüklerde elde ettiği ilk 
Türkiye üçüncülüğü ona güreş A 
Milli takımının da kapısını açtı. O ka-
pıdan yürüyen Ömer Topal soluğu 
İstanbul’da aldı ve ay yıldızlı mayo-
yu çıkardıktan sonra milli formaya 
hizmetlerini sürdürdü. Yıllar sonra 
mindere dönme kararı alıp Veteran-
lar Dünya Şampiyonasında üçüncü 
odu. Bu röportaj ömrü gurbetlerde 
geçen yanız bir çocuğun başarı 
hikâyesidir:

Hangi tarihte nerede dünyaya 
geldiniz?

Çorum’un Osmancık ilçesinde 
1968 yılında dünyaya geldim.  Lise 
mezunuyum.

Güreşe ne zaman başladınız?
Güreşe memleketim Osman-

cık’ta 1980 yılında henüz 12 yaşım-
dayken başladım.

Konya’ya hangi vesileyle 
geldiniz Gurbetçi bir genç olarak 
barınma ve diğer ihtiyaçları nasıl 
karşıladınız?

Konya o yıllarda güreş için ideal 
bir şehirdi. Sporculara güzel imkan-
lar sağlayan kulüpler vardı. Ben de 
Seydişehir de Alüminyum Fabrikası 
bünyesinde faaliyet gösteren Eti-
bank SAS’a geldim.  Tesislerde üç 
yıl kalarak burada güreştim. Daha 
sonra Konya Merkez’deki en iyi ku-
lüplerden olan Tek Meramspor ku-
lübüne transfer olup burada beş yıl 
güreş yaptım. Kulübüm bana yeme 
içme barınma, imkânları sağladı. 
Sadece bana değil, Konya dışından 
gelen güreşçi ve diğer branş spor-
cuları da kulübün himayesindeydi.

Sizin döneminizde Konya 
güreşinde kimler vardı, nasıl bir 
ortamda spor yaptınız? 

Duran Koçak gibi bir efsane 
bölge antrenörümüzdü. Onun 
oğulları, Türk güreşinin babadan 
oğula temsilcileri Erdoğan Koçak 
ve kardeşi rahmetli Sümer Koçak, 
bizim neslin büyük başarılara imza 

atanları Bilal Demirhan, Mehmet 
Dişçi, Mevlüt Ergal, Hasan Bay-
raktar, Mustafa Sarı aynı minderde 
antrenman yaptığımız arkadaşla-
rımızdan başlıcalarıydı. Daha pek 
çok isim var; Metin Akbal, Muzaffer 
Keskin ve daha niceleri…  Halil Ka-
raçor, Seyit Efe, Mehmet Kiraz ant-
renörlerimizdi. Ortamımız güzeldi 
fakat zorlu geçen yıllardı.

Elde ettiğiniz şampiyonluk ve 
önemli derecelerden bahseder 
misiniz?

Ben yıldızlar ve gençler kate-
gorilerinde Türkiye şampiyonluk-
ları kazandım. Büyüklerde Türkiye 
üçüncüsü olduğum şampiyona 
hayatımın dönüm noktasıydı. Milli 
forma ile de bir defa Dünya üçün-
cüsü oldum.

Milli Takıma ilk defa ne za-
man çağrıldınız ve milli mayo 
ile hangi müsabakalara çıktınız? 
Milli Takımda en iyi dereceleriniz 
ne oldu?

Milli Takıma 1986 yılında se-
çildim ve milli oldum. Çeşitli ulus-
lararası turnuvalarda madalyalar 
kazandım.

Askerlik görevini nerede yap-
tınız?

1988’de Ankara’da Kara Kuv-
vetleri Gücünde güreş takımında 
vatani görevimi ifa ettim.

Çorum’da doğup Konya’da 
yetiştiniz ve sonra İstanbul’un ka-
pıları size açıldı. Bu süreci anlatır 
mısınız, Konya’dan sonra nereler-
de güreştiniz?

Seydişehir’de Etibank SAS 
Konya’da TEK Meramspor forma-
larını giydim. Bu yıllarda milli olma 
şerefine de nail oldum. Daha sonra 
İstanbul Demirspor’dan cazip bir 
transfer teklifi aldım ve kabul edip 
İstanbul’a geldim. Bu aslında be-
nim için yeni bir zorlu bir sürecin 
başlangıcıydı. Hepsinden önce ha-
yatım gurbetlerde geçti. 

Konya’dan ayrılıp İstanbul’a 

geldikten sonra elde ettiğiniz de-
recelerden bahseder misiniz?

İstanbul’a geldiğim yaşlarda 
aslında güreşi bırakma çağlarınday-
dım. Sıkletimde İstanbul şampiyo-
nu oldum. Kulübümle çok sayıda 
başarı elde ettik. Gerek kulüp ge-
rekse Milli Takım müsabakalarında 
uluslararası turnuvalarda şampi-
yonluk ve madalyalar kazandım. 

Sportif imkânlar açısından 
Konya ile İstanbul arasındaki fark-
lılıklara neydi?

Güreştiğim Konya ve İstanbul 
kulüplerinin aynı kalitede olduğunu 
söyleyebilirim. Aralarında ciddi bir 
fark yoktu. Sporcularına, ülkemize 
hizmet etmek üzere ellerinden ge-
len desteği veren kulüplerde spor 
yaptım.

Antrenör olarak Türk güreşine 
kazandırdığınız önemli sporcular 
var mı?

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yespor (İBB) Kulübünde altyapı 

antrenörlüğünü yaptığım yıllarda 
çok sayıda yeni şampiyonlar yetiş-
tirdim. Ülkeme hizmetimi antrenör 
olarak devam ettirirken sporcuları-
mın aldığı madalyalarla iftihar ettim.

Mindere veda etmek pek 
kolay olmasa gerek. Veteranlar 
müsabakalarında da güreşiyorsu-
nuz. Umduğunuz başarıları elde 
edebildiniz mi?

Güreşi bırakalı uzun yıllar olsa 
da tekrar ülkemin bayrağını dal-
galandırmak için antrenmanlara 
başlayıp formumu yükselterek, 
gençlik yılları kadar olmasa da gü-
cümü topladım. İlk defa katıldığım 
Vetaranlar Dünya Şampiyonasında 
da Alman, İsveçli, İranlı güreşçileri 
yendikten sonra İtalyan güreşçiye 
kaybedip Dünya üçüncüsü oldum.  
Bir dahaki sefere altın madalyayı 
alacağıma inanıyorum.

Milli Takımlarda şu an ne tr 
görev yürütüyorsunuz?

Federasyon yöneticilerimiz 

A Milli Takım Kamp Müdürlüğü 
görevini tevdi ettiler. Şu anda, ül-
kemize madalyalar kazandıracak 
sporcuların kamp sorumluluğunu 
taşıyorum.

Güreş Türklerin ata sporudur. 
Gerek devletin ilgili kurumları, 
gerek sportif faaliyetlere sponsor-
luk yapan kuruluşlar ata sporunu 
gerektiği gibi sahiplenebiliyor 
mu?

Ülkemizde güreşe ve diğer 
sporlara büyük önem veriliyor. 
Başarılı olabilmeleri için  sporcula-
ra büyük imkanlar da sağlanıyor. 
Sporcunun, sadece milli başarı ge-
tirmesi karşılığında hayatı boyunca 
rahat edeceği işi ve maaşı oluyor. 
Bununla birlikte birçok imkândan 
faydalanıyorlar. Mesela Üniversite-
ye direkt girebilmek, millilik bursu, 
KPSS’siz öğretmen atanması, 40 
yaş sonrası ömür boyu devlet spor-
cusu maaşı bunlardan bazılarıdır. 
Bunları elde edebilmek için gençler 
ve büyüklerde Dünya Avrupa ya 
da Olimpiyatlarda ilk üçe girmek 
gerekiyor. Baktığımız zaman hem 
ödül konusunda hem de imkânlar 
konusunda Avrupa’dan daha ileri 
seviyedeyiz.

Güreşten evlenmeye vakit 
bulamamıştınız, yakın zamanda 
evlendiniz. Nasıl gelişti?

Evet, evliliği çok geciktirdim 
ama buna hiç fırsat bulamadım. 
Ayrıca evlenebileceğim biri de karşı-
ma çıkmamıştı. Bu işler nasip işi… 
Sonunda muradıma erdim ve 52 
yaşımda evliler kervanına katıldım. 

Sizin için Konya neyi ifade 
ediyor?

Konya benim ikinci memleke-
tim. Çocukluğum Çorum’da geçse 
de hayatı Konya’da öğrendim, yolu-
mu orada çizdim. Ve Konya ile irti-
batım hiç kesilmedi. Çoğu dostum 
Konya’dadır ve sık sık görüşürüz. 
Karaman’ı ve Konya’yı imkân bul-
dukça ziyaret ederim. Etliekmek 
efsanedir ve hiçbir yerde o lezzeti 
bulamıyorum. Haliyle Konya’nın 
etliekmeğini de çok özlüyorum.

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN



13. yüzyılda 
yapılan ve kim 
tarafından yapıl-
dığı, mimarisini 
kimin çizdiği 
bilinmeyen tür-
beyle ilgili yazılı 
metinde, “Ah-
met Eflaki Dede, 
Hz. Mevlana ve 

Mevlevilik hakkında etraflı ve önemli 
bilgiler yazmış olduğu ‘Menakıb-ül 
Arifin (Ariflerin Menkıbeleri) isimli 
eseriyle günümüze aktarmıştır. Ef-
laki Dede, Mevleviliğin Anadolu’da 
yayılması için faaliyetler gösteren Hz. 
Mevlana’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin 
bütün seyahatlerine katılmıştır. Ey-
van planlı türbeden günümüze tuğla 
örgülü turkuvaz mavisi ve mor renkli 
çinilerin bulunduğu iki duvar parça-
sı kalmıştır. Türbede bulunan Eflaki 
Dede’nin mezar taşı 1360 tarihlidir. 
Müze müdürlüğü tarafından yapılan 
kazı çalışmasında türbenin güneye 
bakan cephesinin iki yanında bulunan 
temelleri açığa çıkarılmıştır. Türbenin 
batı yönündeki ihata duvarındaki iz-
lerden hareketle Mevlana Dergahı ile 
bağlantılı olduğu söylenebilir.

EFLAKİ AHMET DEDE KİMDİR?
Eflâkinin hayatı hakkında fazlaca 

bilgi yoktur. Kendisi Mevlevi Büyük-
lerinin hayat hikâyelerine yardımcı 
olacak maddeleri yazmış, pek çok 
şeyden bahsetmiş, tarihî olayları bil-
dirmiş, ancak eserinde kendisinden 
bahsetmemiştir.

Kendisinden bahseden yazar da 
yoktur. Kendisinden bahseden Sâkıb 
Dede’de gerçek dışı şeyler yazar. 
Yine de bu bilgilerin arasından, Ahi 
Natur’un oğlu olduğuna, Bedreddİn-i 
Tebrizi’nin öğrencisi olduğunu, he-
yet bilgisinin ileri olması nedeniyle 
Eflâkî mahlasını aldığını öğreniyoruz. 
Yine babası hakkındaki rivayetlerden, 
Eflâkînin babasının Özbek Han’ın sa-
rayından olduğunu da anlıyoruz.

ASTRONOMİ BİLGİSİ ALDI
Doğum yerinin neresi olduğuna 

dair kaynaklarda belli bir yer belirtil-
memiş olsa da Harezm  Altınordu 
Hanlığı Sahasında yetişip, Saraylarda 
eğitim gördüğü ve Konya’ya geldiği  
yazılan bilgiler arasındadır. Zengin ve 
kültürlü bir ailenin çocuğu olduğunu 
belli eden bazı işaretler vardır. Esa-
sında hayatına dair bilgilerin tümü 
eserlerindeki kendisi ile ilgili dolaylı 
bilgilerden çıkartılabilmiştir. Prof. Dr. 
Mehmet Demirci, bir yazısında “Altı-
nordu Devleti’ nin başşehri Saray’ da 
iken eğitimine başladı. Daha sonra, 
o devrin kültür merkezlerinden olan 
Konya’ya  geldi ve tahsilini burada 
tamamladı. Muhtemelen astronomi 
dersleri alıp, gök cisimlerinin gözlem-
leriyle uğraştığı için kendisine “Eflakî” 
denildi.” diye bir bilgi sunmaktadır. 

 İslam Ansiklopedisindeki Ah-
met Eflaki maddesini yazan Tahsin 
Yazıcı’ya göre  “ Sarayda görevli olan 
babası ona büyük bir kitaplık ve yüklü 
bir Servet bırakmıştır”. Ayrıca Tah-
sin Yazıcı aynı yazısında: Konya’ya 
geldiği Siraceddin Mesnevi Han’dan 
eğitim aldığı, Abdül’mümin Tokadi 
ve Nizameddin Erzincani’nin öğren-
cisi olduğu  astronomi ile uğraştığı 

için ona Eflaki dendiğine dair 
bilgiler sıralamıştır.  

“Ancak gerek hissesinden, gerekse 
eserindeki bir kayıttan, hey’et ilmi ve 
attarlıkla uğraştığı, gerçeğe yakın bir 
şekilde tahmin edilebilir. Erzincanlı 
Nizameddinden de üstadım olarak 
bahsetmektedi.

İLK EĞİTİMİNİ SARAYDA ALDI
Bu bilgilere göre Eflaki Dede’nin 

de Altınordu -Harezm - sahasında 
yetiştiği, saraya yakın bir aileden gel-
diği, sarayda eğitim aldığı kaydedilmiş 
olmaktadır.  Eflaki mahlasını kullan-
masıyla ilgili olarak Prof.Dr. Mehmet 
Demirci’nin görüşlerine ilaveten Prof. 
Dr, Mine Mengi  “ Eflaki  mahlasını 
gençliğinde büyü, simya ve ilm-i he-
yetle ilgilenmiş  olduğundan dolayı 
almış olduğunu ifade etmektedir. “ 

Hakkında bilgiler veren kaynak-
ların hiç birisinde doğum yeri, yılı ve 
ailesi hakkında bir bilgi bulunmamak-
tadır. Hayatı doğumu ve ilk gençlik 
yılları hakkındaki ulaşılan tüm bilgiler 
Menakıb’ul Arifin adlı eserinde serpiş-
tirilmiş bölük pörçük ve dolaylı bilgi-
lerden ibarettir.  

İlk eğitimini Altınordu Devleti sa-
rayında aldığı daha sonra Konya’ya 
geldiği, Konya’da iken Siraceddin 
Mesnevihan’dan ders aldığı, Abd’ül 
Mümin Tokadi ve Nizameddin 
Erzincani’nin öğrencisi olduğu, bü-
yük bir ihtimalle ünlü bir astronomi 
bilgininden ders aldığı hayatı hakkın-
da çıkarılabilen bilgiler arasındadır. 
Eflaki Dede’ye verilmiş diğer bir san 
ise ARİFİ dir. Bu adı ise Sultan Veled, 
(13.yy) ‘in oğlu Ulu Arif Çelebi’ye inti-
sap etmesinden dolayı almış, [9]Esas 
isimi Ahmet olan mutasavvıfımıza 
bu yüzden hem Eflaki Dede, hem de  
Arifi diye hitap edilmiş, kendisi de 
şiirlerinde bu mahlasları ve lakapları 
kullanmıştır.

EFLAKİ MAHLASI 
YILDIZLARDAN GELMİŞ

Onun hakkında bilgiler Sakıp 
Dede onun hakkında kısaca şunları 
yazmaktadır.” Ahi Natur’un oğlu ve 
Bedreddin-i Tebrizi’nin öğrencisidir. 
Ahmed Eflâki, zamanının birçok ilim-
lerini öğrenmiş ve özellikle yıldızlar 
ilminde (Felekiyat) büyük bir şöhret 
sağladığı için halk arasında Eflâkî 
mahlası ile tanınmıştır.

 Birçok seyahatler yapmış Mo-
ğol hükümdarlarından Keygatu’nun 
Konya’ya geldiği sırada (690 
h./129İm.) o da buraya gelerek Sultan 
Veled’i ziyaret etmiş”  diye yazmakta-
dır. Fakat bu bilgileri nerden aldığını 
da belirtmez. Tahsin Yazıcı ise Sakıp 
Dede’nin eserinde yer verdiği bu bil-

gilerin gerçeği 
yansıtmadığı 
düşüncesin-
dedir.

ULU ARİF ÇELEBİ’NİN 
YANINDAN AYRILMAMIŞ

Eflâkî Dede, Mevlana’dan 90 sene 
sonra 1360 yılında Konya’ da vefat 
etmiştir. Mevlevılik’te bir manevı rüt-
be olan Dedelik seviyesine çıktığı için 
“Dede” denilmiş, Mevlana’ nın  Oğlu 
Ulu Arif Çelebi’den, manevi eğitim 
almış yakın çevresinde bulunmuş-
tur. Ulu Arif Çelebi’nin vefatına kadar 
(1316) yanından ayrılmayan Eflaki 
Dede, Mevlana ‘nın torunu Mevlevi 
Şeyhi Ulu Çelebi ile birlikte AZERBAY-
CAN’ a gitmiş, Yolculuk sırasında Kay-
seri, Sivas, Bayburt, Ahlat ve Tebriz’ e 
uğramışlardır.

Eflakı, Ulu Arif Çelebi’ye candan 
bağlı olmuştur. Onun her sözünü 
hikmet bilir, her işini keramet kabul 
etmiştir. Eflaki Dede Menakıb’ul Arifin 
ve Meratib’ül Kâşifin adlı eserlerini  Ulu 
Arif Çelebi’nin isteği üzerine kaleme al-
mıştır.  Ulu Arif Çelebi’nin  vefatından 
sonra Eflaki Dede’nin Türbedar Abid 
Çelebi’ye, onun ölümünden sonra da 
Vacid Şehzade ve Emir Adil Çelebi’ye 
intisap ettiği görülmektedir.

Eflâki Ulu Arif Çelebi’ye candan 
bağlıdır. Onun her sözünü bir hikmet, 
her işini bîr keramet sayar. Ulu Arif Çe-
lebi de kendisine “Şeyh” diye hitab et-
mektedir. Bu hitaptan Eflâkînîn yalnız-
ca Mesnevî-hân değil, aynı zamanda 
Çelebiden hilâfet aldığı da anlaşılıyor.

Eflâkinin, Mevlânâ ile arasında 
pek uzun yılları yoktur. Sağlığın-
da Mevlânâ’yı görenlere ulaşmıştır 
Meselâ Mevlâna’yı sağlığında gören-
lerden, Sultan Veled’e, kızı Mutahha-
ra Hatun’a, Ulu Arif Çelebinin annesi 
Fâtıma Hatun’a yetişmiştir. Bu neden-
le onun kitabında naklettiği hikayelerin 
değeri bir kat daha artmaktadır.

TÜRBE CİVARINA DEFNEDİLMİŞ
Eflâkinin Menakibu’l-Ârifin adlı 

kitabında dili sade ve özlüdür. Kitabını 
1353 yılında bitirmiştir.

Eflâkî 761 yılı Recebinin sonuncu 
Pazartesi günü (15. VI 1360) yılında 
vefat etmiş ve türbe civanına defne-
dilmiştir. Dergâhın doğu yönünde iç 
ihata duvarının bitişiğindeki Topbaş 
Hoca’nın evi diye bilinen yerin 1929 
yılında yıkılması üzerine, burada bulu-

nan mezar taşı, müzeye nakledilmiştir.
Mezar taşı halen “Mehmet Bey 

Türbesi”nin altındadır. Taştaki kita-
benin Türkçesi şöyledir; “Allah’dır 
kalan. Büyük bilgin, herseyi gereğince 
bitip haber veren, zamanın eşsiz, as-
rın tek âlimi, rahmete mazhar olmuş 
ve suçtan örtülüp yarlığanmış olan, 
Arife mensup bulunan Eflâkî, yedi-
yüz altmış bir yılı recebinin sonuncu 
Pazartesi günü yokluk evinden varlık 
yurduna göçtü. Allah onu rahmetine 
ulaştırsın, suçlarını yarlıgasın.”

ŞİİRLERİ GÜNÜMÜZ 
TÜRKÇESİNE ÇEVRİLDİ

Eflaki Dede Menakıb’ul Arifin ve 
Meratib’ül Kâşifin adlı eserlerinin yanı 
sıra elimize ulaşan dört tane Türkçe 
gazeli vardır. Bu gazelleri Kilisli Rıfat ve 
Sultan Veled tarafından yayımlanan 
Divan’ı Türkî  Sultan Veled, adlı eserde 
yer almıştır. Abdülbaki Gölpınarlı bu 
şiirleri günümüz Türkçesine ve alfabe-
sine çevirmiştir.

Eflaki’in elimize geçen az sayıdaki 
şiirlerine bakarak Yunus Emre ‘nin yo-
lundan gittiğini ve Yunus’un şiirlerinin 
etkisinde kaldığı söylenebilir. Dört tane 
Gazelinin yanı sıra rubaileri de olan Ef-
laki Dede’nin bu şiirleri  Divan’ı Türkî 
Sultan Veled’e eklenmiş durumdadır. 

Bir gün Konya’ya bir yabancı gelir 
ve onların dergâhının misafirhanesin-
de konuk olur. Bu zat Kudüs’te uzun 
müddet Halllürrahman, yani Hz. İbra-
him makamında hizmet ettiğini söy-
ler. Her inanmış insanda kutsal yerlere 
karşı bir özlem vardır. Eflâki de oraları 
görmek ve Halilürrahman’ da bizzat 
hizmette bulunmak hevesine düşer. O 
gece rüyasında türbeye bir cenazenin 
girdiğini görür. Kim olduğunu sorar: 

“İbrahim Halil peygamber.”, der-
ler ve onu dergâhta üzerine Mesnevi 
kitabı konan rahlenin altına gömerler.

Eflaki Dede’nin en önemli eseri   
“Menakıb’ul Arifin ve Meratib’ül Ka-
şifin “ dir. Ariflerin Menkıbeleri adıyla 
anabileceğimiz bu kitap Farça kaleme 
alınmış ve Ulu Arif Çelebi’nin isteği ile 
yazılmıştır.  Menakıbü’l Arfiîn iki çilt 
halinde Farsçadan dilimize çevrilerek 

yayımlanmıştır. 
Bu kitap Mevlana ve ailesi için 

en önemli kaynakların başında gelir. 
Burada Mevlana’ nın babası, kendisi, 
Şemsi Tebrızi, çok yakınları olan Sela-
haddin Zerkûb ve Çelebi Hüsameddin 
ile oğulları olan Sultan Veled ve UIu 
Arif Çelebi’ye ait değerli bilgiler vardır. 
Eserde, bu kişiler ve çevrelerinde olup 
bitenler hakkında pek çok olay, hikâye, 
menkıbe anlatılır. Ayrıca, devrin sos-
yal, kültürel ve günlük yaşayışına ait 
birçok malzeme de yer alır. Bu arada 
çok miktarda olağanüstü hadiselere 
yer verilir. Bunlara menkıbe denir. 
MENKIBEler, halkın sevip saydığı 
kimselerde görmek istediği fevkalade-
liklerle dolu, idealize  edilmiş, yarı tarihi 
yarı efsanevi özellik taşırlar.[16]  Mev-
lana ailesinin dışında bu kitap diğer 
Mevlevi Şeyhleri, büyükleri ve Mevlevi 
tarikatına dair çok sayıda bilgilerle do-
ludur. Mevelevi büyükleri ve tarikatı ile 
ilgili çok önemli bir kaynak olmasının 
yanı sıra,13. 14 yy  Anadolu tarihi, dini 
sosyal yapısı hakkında da çok önemli 
bilgiler sunmaktadır. Bu eser Cele-
ment Huart tarafından Fransızcaya da 
çevrilmiştir.

Ariflerin MENKIBEleri adlı eserin-
den bir bir örnek;

Mevlana oğluna şöyle öğüt verir:
“Düşman bildiğin kimseyi sev-

men ve onun da seni sevmesi için 
kırk gün onun hayrını ve iyiliğini söy-
le; o düşman sana dost olur. Çünkü 
gönülden dile yol olduğu gibi, dilden 
de gönüle yol vardır. Allah’ın sevgisini 
de O’ nun güzel isimleriyle elde etmek 
mümkündür. Kalbin arınması için, O’ 
nu çok anmak gerekir. Nitekim ek-
mekçinin fırını ne kadar sıcak olursa, 
o kadar çok ekmek alır. Soğuk olunca 
ekmek çıkmaz.” 

                              ***
Eflâki Dede’ye ait bir şiir: 
Zehi gözler ki gözler O’nu gözler 

O’na benzer güzel görmedi gözler.
Bizim gizli işimiz O’na malum Ka-

tında aşikâre kamu razlar.
O’nun birliğine binler tanıktır O’na 

getirdi yüzler nice yüzler.
Çelebi Ulu Arif’ e Efiaki kuldur Na-

sib iltür cana gaybi uruzlar 
Mevlevi mukabelelerinde okunan 

Hüseynî Ayıni’nde besteli olarak söy-
lenen şu güfteler de Eflakı’ye aittir.

Ey ki hezar aferin bu nice sultan 
olur Kulu olan kişiler hüsrev ü hakan 
olur.

Sen malına tapmagıl, köşk ü sa-
ray yapmagıl Şol çalışıp yaptığın son 
ucu viran olur.

Sana derim ey Dede sanma devi 
dünyada Nefsi devin zapt eden dinde 
Süleyman olur.

Bir kişi kim mal bulur sanma ki 
devlet bulur Devleti bulan kişi Allah ‘ı 
bulan olur.

Birbirinden değerli araştırma ve 
kitaplarıyla öne çıkan Prof. Dr. Ah-
met Çaycı ile dünden bugüne derin 
sohbetimizde Konya’nın derin tarihi 
geçmişinden Ürdün’deki Osmanlı 
izlerine, batının oryantalizmi vesile 
kılarak neleri hedeflediğinden mi-
tolojiye kadar pek çok sorumuza 
cevap bulduk. “Konya’da kazmayı 
nereye vursanız tarih fışkırıyor” di-
yen Çaycı daha neler anlattı neler:

Hangi tarihte nerede dünyaya 
geldiniz? İlk ve orta öğrenimi han-
gi okullarda tamamladınız?

1968 Konya-Derbent doğum-
luyum. İlk ve Orta eğitimi Konya-
Derbent’te; liseyi Tekirdağ’da; 
Üniversiteyi ise Selçuk Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümü’nde 1990 
yılında tamamladım. 1992 sene-
sinde Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Türk-İslâm Sanatları Ana-
bilim Dalı’nda Dr. Hasan Özönder’in 
yanında, araştırma görevlisi ola-
rak akademik vazifeye başladım. 
1993 yılında Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
Yüksek Lisansımı bitirdim. 1996 
senesinde MEB bursuyla Ürdün 
Üniversitesi’nde Arapça Dil okuluna 
bir yıl süreyle devam ettim. 2000 se-
nesinde Hacettepe Üniversitesi’nde 
doktoramı ikmal ettim. Başta Sel-
çuklu Sanatı olmak üzere İslâm 
Sanatları, Oryantalizm, Sembolizm, 
Vakıf ve Sanat gibi konular üzerine 
araştırmalar yapmaktayım ve bu 
sahada çok sayıda kitap ve onlarca 
makale kaleme aldım.

Yükseköğrenim tercihinizin 
nasıl oluştuğunu anlatır mısınız?

Yükseköğrenime gelmeden 
Ortaokul seviyesinde iken bazı so-
runlar ve gelgitler yaşadığımı ifade 
etmek isterim. O dönem Konya’nın 
küçük bir kasabası olan Derbent’te 
ortaokula başlamış olmanın heye-
canıyla birlikte ilk hafta kahvehane-
nin önünde oturma cezası olarak 
dönemin okul müdüründen yedi-
ğim dayak sonucu okulu bırakmaya 
karar vermiştim. Rahmetli babam 
o tarihte rızık temini için gurbette 
bulunduğundan rahmetli annemin 
ısrarı ile okula devam etmek zorun-
da kalmıştım. Annemin o ısrarı aka-
demiye kadar uzanan yolculuğun 
önemli yapı taşlarından birini teşkil 
etmiştir. Liseyi Tekirdağ’da parasız 
yatılı olarak tamamladıktan sonra 
Konya’da okumanın da mümkün 
olabileceğini idrak edebilecek yaşa 
gelmiş idim ve Selçuk Üniversitesi 
Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü’nü 
tercih etmiş ve bu bölümü de seve-
rek tamamlamıştım. 

Lisans eğitimini tamam-
lamanızın akabinde Selçuk 
Üniversitesi’nde göreve başladı-
nız. Bu dönemi anlatır mısınız?

Lisans yıllarında yaz tatillerini 
oldukça iyi değerlendirdiğimi söyle-

yebilirim. Klasik öğrenci alışkanlık-
larının tamamen dışında Alanya’da 
turizm sektörüne çalışarak ve de 
özellikle yabancı dili konuşabilmek 
gayesiyle öğrencilik yıllarımın dolu 
dolu geçtiğini söyleyebilirim. Ni-
tekim dört yıllık sürecin sonunda 
hem istediğim yabancı dil seviyesini 
yakalamış hem de geçinebileceğim 
parayı kazanmış durumdaydım. 
Yabancı dil konusundaki sürecin 
tamamlanmasından sonra Arke-
oloji ve Sanat Tarihi sahasındaki 
tecrübelerimi artırmak gayesiyle 
Prof. Dr. Haşim Karpuz başkanlı-
ğındaki Konya Dokuzun Hanı Kazı 
ve Restorasyon ekibinde görev al-
maya başladım. Bir taraftan Yüksek 
lisans çalışmalarım devam ederken 
diğer taraftan saha çalışmaları-
nın dâhilindeki gelişmeler saye-
sinde rahmetli Hasan Özönder’in 
riyasetinde Türk İslam Sanatları 
Kürsüsü’ne asistanlığımla yeni bir 
serüvene başlamış oluyordum.

Yüksek Lisans ve doktora sü-
recinize dair neler söylemek ister-
siniz?

Yüksek Lisansımı Prof. Dr. Ali 
Baş hocamın danışmanlığında “Eş-
refoğlu Beyliği’nin Mimari Eserleri” 
başlığıyla tamamladım. Bu süreçte 
lisanstan beri hocam olan Prof. Dr. 
Yılmaz Önge Beyi rahmetle anmak 
isterim. Nitekim hem lisans hem 
de Yüksek Lisans düzeyinde bilgi 
ve görgüsüyle bizim hayatımızda 
derin izler bıraktığını söyleyebilirim. 
Hatta o dönemde, yazılı kaynağa 
ulaşmanın çok zor olduğu günlerde 

evindeki özel kütüphanesini bana 
tahsis etmişti. Benzer katkıyı Konya 
çelebisi A. Sefa Odabaşı beyefendi-
den de görmüştüm.  

Lisans ve Yüksek Lisansı 
Konya’da tamamlamış olmanın ver-
diği bıkkınlık veya aynı mekânlarda 
bulunmanın getirdiği psikolojinin 
dışına çıkma zamanı geldiğini dü-
şünerek doktora için Ankara’ya 
gittim. Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin 
programlarını araştırdım. Şubat 
dönemi olması sebebiyle sadece 
Hacettepe Üniversitesi’nde prog-
ram ilan edilmişti ve ben de oraya 
başvurumu yaptım, sınavları vere-
rek doktora programına kayıt hakkı 
kazanmış oldum. Bu esnada Prof. 
Dr. Beyhan Karamağaralı benim 
danışmanlığımı kabul etmişti ki bu 
benim için büyük bir onur vesile-
siydi. Nitekim doktora süresince 
hem Beyhan Karamağaralı’dan hem 
de sahanın duayenlerinden Prof. 
Dr. Haluk Karamağaralı’nın rahle-
sinden geçme fırsatı edinmiştim. 
Konya’dan Ankara’ya gidip gelirken 
Ankara’nın kütüphaneleriyle bir-
likte Karamağaralı ailesinin zengin 
kütüphanesinden de faydalanma 
imkânı bulmuştum. Yine o süreçte 
Türkiye’nin önemli akademisyenleri 
A. Yaşar Ocak, Yıldız Ötüken, Filiz 
Yenişehirlioğlu, Günsel Renda, Oluş 
Arık ve Rüçhan Arık gibi isimlerden 
ders alma ve tartışma imkânları bul-
muştum. 

Akademik kariyer seyriniz ve 
müteakip yıllardaki görevlerinizi 

anlatır mısınız?
2000 yılında doktorayı tamam-

ladıktan sonra SÜ. İlahiyat Fakülte-
sinde ders vermeye başladım. 2002 
yılında Yardımcı doçent, 2006’da 
doçent ve 2012 yılında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde profesör 
kadrosuna atandım. 2018-2021 
yılları arasında NEÜ Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanlığı görevinde bu-
lundum. Halen NEÜ Selçuklu Kültür 
ve Medeniyeti Uygulama ve Araştır-
malar Merkezi Müdürlüğü görevim 
devam etmektedir. Yine şu anda 
NEÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı 
olarak da görev ifa etmekteyim.  

İlmi değeri yüksek ve kaynak 
eser niteliğinde çok kitabınız kü-
tüphanelerde kayda girdi. Eserle-
rinizden bahseder misiniz?

Burada kitaplarımın isimlerini 
zikredelim: 1- Anadolu Selçuklu Sa-
natında Gezegen ve Burç Tasvirleri, 
2- Eşrefoğlu Beyliği Dönemi Mima-
ri Eserleri, 3- Ürdün’de Osmanlı 
Mimarisi, 4- Selçuklularda Ege-
menlik Sembolleri, 5- Oryantalizm 
Oksidentalizm ve Sanat, 6- İslam 
Mimarisinde Anlam ve Sembol, 
7- Türk-İslam Kültüründe Vakıf ve 
Sanat, 8- Hicaz Seyahatnamesi 
(Haz.), 9- Bursa’dan Konya’ya Se-
yahat-Konya Seyahati Hatıratından 
(Haz.), 10- Seyahatnamelerde Kon-
ya (Haz.), 11-Uzluk Ailesi Armağanı 
(Haz.), 12- Mevlana Ocağı (Haz.), 
13- Hakikat Adamı Mehmet Akif’e 
Armağan, (Haz.), 14-   I. Ulusal 
Sille Sempozyumu Bildiri Kitabı 
(Haz.), 15- Geçmişten Günümüze 

Sille Albümü (Haz.), 16- Mitoloji ve 
Din (Haz.), 17- Türk İslam Sanatları 
Tarihi (Haz.), 18- Aladağ’ın İncisi 
Derbent (Haz.), 19- I. Uluslararası 
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sem-
pozyumu Bildiri Kitabı: Suriye, Irak, 
Filistin (Haz.), 

Katıldığınız ulusal ve ulusla-
rarası konferans, seminer ve pa-
nellere dair, sunduğunuz tebliğ ve 
makalelerine dair neler söylemek 
istersiniz?

 Yurt içi ve yurtdışında çok 
sayıda toplantıya katıldım. Bunlar 
Türkiye’nin doğusundan batısına 
kadar oldukça değişik platform-
larda, dilimizin döndüğü kadarıy-
la, bildiklerimizi anlatmaya gayret 
sarf ettik. Sadece yurtiçi değil 
Amerika Birleşik Devletleri’nden 
Kazakistan’a; Rusya’dan Ürdün’e 
kadar farklı ülkelerde ülkemizi temsil 
etmeye çalıştık. 

Ancak ilk bildirimi Ankara’da 
verdiğim zaman oldukça heyecan-
landığımı, kürsüdeki suların tama-
mını tükettiğimi hatta beni dinleyen 
arkadaşların heyecandan düşüp 
bayılacağım anı beklediklerini asla 
unutamam!

Mitoloji ve Din üzerinde biraz 
durmak gerekirse… Yaratılan ilk 
insanın peygamber olduğu bir 
dünyada mitoloji başlığı altındaki 
tüm sunumları doğru kabul etmek 
mümkün mü?

Mitoloji konusunda da araştır-
malarım olduğunu ifade etmeliyim. 
Mitoloji, destan, esatir, efsane ve kült 
bunların tamamının özünde “bir” 
olanın zaman içinde sözlü kültürle 
birlikte farklı söylemlerinden ibaret-
tir. Daha açık söylemek gerekirse; 
“tevhid”i inanç sisteminin zamana 
bağlı olarak sözlü kültürdeki değişi-
mini teşkil etmektedir. O değişimin 
içine beşer ve tabiat unsurları yer-
leştirilmek kaydıyla yeni inanç 
sistemleri teşekkül ettiril-
miştir. Buralarda da insanın 
ve tabiatın merkeze alındığı 
motiflere müracaat edilmiş-
tir. Zaten mitoloji kelime-
sinin etimoloji-
sine 

bakarsak “söy-
lenen söz” anla-
mına geldiği gö-
rülür ki bu bütün 
meseleyi izah 
için yeterlidir.

İnsanlık ta-
rihinin en eski 
şehirlerinden 
Konya’nın gün 
yüzüne çıkarılmayı bekleyen tari-
hine dair neler söylemek istersi-
niz?

Konya insanlık tarihinin erken 
iskân alanlarının başında gelmek-
tedir. Çatalhöyük, Boncukluhöyük 
gibi Neolitik dönemin erken yerleş-
melerine sahip nadir şehirlerden bi-
ridir. Yine Lystra, Gilistra, Zengibar, 
Kubadabad, Gevale gibi sınırlı sayı-
daki mekânların mevcudiyeti dahi 
Konya’nın tarihteki kıymetini izah 
için yeterlidir. Tarihi sadece bu me-
kanlarla sınırlandırmadan mekanla-
rın sayısını artırmak mümkündür.

Özellikle Konya merkezdeki Ala-
addin Tepesi bile insanlık tarihinin 
en önemli merkezlerinden biri ola-
rak şehrin merkezinde durmaktadır. 
Orada daha evvel gerçekleştirilen 
bilimsel kazılar sayesinde höyüğün 
tarihi M.Ö 2500’lü yıllara kadar 
buluntular vermiştir. Kısaca ifade 
etmek gerekirse Konya şehrinde 
kazmayı nereye vurursanız tarih fış-
kırıyor dersem mübalağa etmemiş 
olurum. Bu da bizim tarihi ve kültü-
rel zenginliğimizdir.

Takkeli Dağ (Gevale Kalesi)da 
yaptığınız arkeolojik çalışmaları 
yakından takip etmekteyiz. Bu hu-
susta bize bilgi verebilir misiniz?

Takkeli Dağ veya Gevale Kale-
si’ndeki çalışmalarımızda sekiz yılı 
geride bıraktık. Selçuklu Belediyesi, 
Konya Müzeler Müdürlüğü ile Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümü olarak işe başladık ve 
kurumlar arası işbirliğinin uyumunu 
sekiz yıllık beraberlikte ortaya koy-
muş bulunmaktayız. Bu birliktelik 
Konya’daki diğer kurumlara örnek 
teşkil etmesini diliyorum. İşin idari 
boyutuyla birlikte bizi ilgilendiren 
teknik boyuta gelince Ortaçağ tari-
hinin önemli buluntularını bilimsel 
kazı yöntemlerini kullanarak tespit 
etmiş durumdayız. Buradan elde 
edilen buluntular ise Konya Müzele-
rinde teşhir edilmektedir.

Gevale Kalesi’ni tarihi kaynaklar, 
“Konya’nın kilidi” şeklinde tanımla-
maktadırlar. Bu cümleden hareketle 
Gevale Kalesi’nin, Konya’nın güvenli 
mekânı olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
kale normal bir iskân mekânı olmak-
tan öte yönetici kitlenin olağanüstü 
durumlardaki sığınma mekânı ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Hatta ka-
lede Selçuklu sultanlarının sefirleri 
kabul ettiği ve de av mekânı haline 
getirdiğini bilmekteyiz. İşte bu denli 
önem arz eden kalede kazılarla bu 
bilgileri destekleyecek taşınmaz ve 
taşınabilir kültür varlıklarını tespit et-
menin mutluluğunu yaşamaktayız.

DEVAM EDECEK

Eflâkî Türbesi ilgi çekiyorKonya’dan tarih fışkırıyor
Mevlana Müzesi’nde en çok ziyaret edilen yerler arasında müzenin doğusunda bulunan Eflaki Ahmet Dede Türbesi de yer alıyor. 
Hakkında fazla bilgi bulunmayan Eflaki Dede, Ulu Arif Çelebi’nin yanından hiç ayrılmadı ve dönemin en doğru bilgilerini aktardı 

NEÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırmalar Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı; “Konya 
şehrinde kazmayı nereye vurursanız tarih fışkırıyor dersem mübalağa etmemiş olurum. Bu da bizim tarihi ve kültürel zenginliğimizdir” dedi
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Milli Görüş Lideri Merhum Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ın vasiyeti ile 
kurulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Vakfı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
ortaya koymuş olduğu Milli Görüş 
ilkeleri çerçevesinde ilmi, ahlaki, ikti-
sadi ve siyasi alanlarda çalışmalara 
imza atıyor. Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan Vakfı, Milli Görüş Hareketi’nin 
istikametini muhafaza etmeyi amaç 
edinerek mevcut çalışmalara öncü-
lük ediyor ve çalışmaları destekliyor. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı 
Konya İl Başkanı Yücel Kemendi 
vakıf çalışmaları hakkında açıklama-
larda bulundu. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

Vakfımız ve faaliyetlerini Kon-
ya’mıza duyurmamıza vesile olacak 
böyle bir çalışma yaptığınız için 
size ve şahsınızda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Ben 
Yücel Kemendi 1957 Yılında Kon-
ya'da doğmuşum. İlk, orta ve lise 
eğitimini Konya' da tamamladım. 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Tarih öğretmenliği mezunuyum.28 
yıl öğretmenlik yaptım şu anda 
emekliyim. Aynı zamanda 20 yıldır 
Konya’da çeşitli gazetelerde binlerce 
makalelerim yayınlandı. İlk kitabım 
“İslamiyet’ ten önce Türkler”, daha 
sonra “Ermeni cikler”, “Her Yönüyle 
Atatürk”, “Çocuk Atatürk,” isimli ki-
taplarımdan sonra, beşinci kitabım 
“bu kitabı okumak zorunda değil-
sin-1”  ve altıncı kitabım  “bu kitabı 
okumak zorunda değilsin-2” kitapla-
rım yayımlandı. Evliyim, iki kız çocuk 
babasıyım ve üç kız torunum var. 
28 yıllık öğretmenlikten sonra şimdi 
gazete köşe yazarlığı, TV Program 
Yapımcılığı ve sunuculuğu, Radyo 
program yapımcılığı ve sunuculuğu 
yapmaktayım. Konya’da birçok Sivil 
toplum kuruluşundaki görevlerimle 
birlikte Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Vakfı Konya İl başkanlığını sürdür-
mekteyim.

Vakıf genel Başkanınız kimdir 
o konuda bilgi verebilir misiniz?

Vakıf Genel Başkanınız Dr. Mu-
hammet Ali Fatih Erbakan’dır Genel 
merkezimiz Ankara’dadır. Muham-
med Ali Fatih Erbakan 1 Ocak 1979 
tarihinde doğan Dr. Fatih Erbakan, 
Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğudur. 
Muhammed Ali Fatih Erbakan, orta-
okul eğitimini Ankara Merkez İmam 
Hatip Ortaokulu’nda tamamlamıştır. 
Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Li-
sesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra 
Başkent Üniversitesi Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisliği bölümünü üstün 
başarıyla bitirmiştir. Yüksek lisans 
için İngiltere’ye gitmiş fakat annesi 
merhume Nermin Erbakan’ın vefatı 

dolayısıyla dönmek zorunda kalmış 
ve lisans eğitimini aldığı Başkent 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği bölümünde yüksek lisans 
eğitimini tamamlamıştır. Aynı üni-
versitede Yönetim ve Organizasyon 
dalında doktora eğitimini alarak, DR. 
unvanı almıştır. Merhum liderimiz 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan hoca-
mızın vefatı sonrası, adına kurduğu 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vak-
fı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını 
yürütmektedir. İyi derecede İngilizce 
bilen Dr. Fatih Erbakan, evli ve iki ço-
cuk babasıdır.

Erbakan Vakfı hakkında bilgi 
verir misiniz?

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Vakfı, Milli Görüş Lideri Merhum 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
vasiyeti ile kurulmuş bir vakıftır. 
Erbakan Vakfı, Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın ortaya koymuş olduğu 
Milli Görüş ilkeleri çerçevesinde ilmi, 
ahlaki, iktisadi ve siyasi alanlarda 
çalışmalar yapar. Milli Görüş hare-
ketinin istikametini muhafaza etmeyi 

amaç edinerek mevcut çalışmalara 
öncülük eder ve destekler. Bu ça-
lışmaların gayesi bütün insanlığın 
dünya ve ahiret saadetini temin et-
mektir. Hayatını, milletimizin ve tüm 
insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ın mücadele 
ve fikirlerinin yeni nesillere ve toplu-
ma doğru bir şekilde aktarılmasını 
sağlar. Milletimizin ve insanlığın ya-
şadığı maddi ve manevi sorunlara 
milli değerlerimiz doğrultusunda 
çözüm önerileri sunar ve bunların 
uygulanması için gerekli çalışmaları 
yapar. Yeni nesillerin milli ve manevi 
değerlerine bağlı şuurlu Müslüman-
lar olarak yetişmeleri için eğitim ve 
kültür faaliyetlerinde bulunur. Kuv-
vetin değil, Hakkın üstün tutulduğu 
adil bir dünyanın tesis edilmesi için, 
İslam ülkeleri ve tüm mazlum mil-
letlerle ortak faaliyetlerde bulunur. 
İslam aleminin fikirde, söylemde ve 
eylemde birliğinin sağlanması için 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapar. Bu hedeflere ulaşmak 
için, ilmi faaliyetler; görsel ve yazılı 
yayın faaliyetleri; ulusal ve uluslara-
rası toplantılar yapar. Vakfın gayesi 
ve hedefleri doğrultusunda çalış-
malara imza atan kurum, kuruluş 
ve şahsiyetlere Uluslararası Ödüller 
verir.

Erbakan Vakfı’nın kuruluş 
amacı, misyonu ve vizyonu hak-
kında bilgi verir misiniz?

Erbakan Vakfı, Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ın ortaya koymuş 
olduğu Milli Görüş ilkeleri çer-

çevesinde ilmi, ahlaki, iktisadi ve 
siyasi alanlarda çalışmalar yapar. 
Milli Görüş hareketinin istikametini 
muhafaza etmeyi amaç edinerek 
mevcut çalışmalara öncülük eder 
ve destekler. Bu çalışmaların gaye-
si bütün insanlığın dünya ve ahiret 
saadetini temin etmektir. Vakfın He-
defleri: Hayatını milletimizin ve tüm 
insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan’ın mücadele 
ve fikirlerinin yeni nesillere ve toplu-
ma doğru bir şekilde aktarılmasını 
sağlar. Milletimizin ve insanlığın ya-
şadığı maddi ve manevi sorunlara 
milli değerlerimiz doğrultusunda 
çözüm önerileri sunar ve bunların 
uygulanması için gerekli çalışmaları 
yapar. Yeni nesillerin milli ve manevi 
değerlerine bağlı şuurlu Müslüman-
lar olarak yetişmeleri için eğitim ve 
kültür faaliyetlerinde bulunur. Kuv-
vetin değil Hakkın üstün tutulduğu 
adil bir dünyanın tesis edilmesi için 
İslam ülkeleri ve tüm mazlum mil-
letlerle ortak faaliyetlerde bulunur. 
İslam aleminin fikirde, söylemde 
ve eylemde birliğin sağlanması için 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapar. Bu hedeflere ulaşmak 
için ilmi faaliyetler; görsel ve yazılı 
yayın faaliyetleri, ulusal ve uluslara-
rası toplantılar yapar. Vakfın gayesi 
ve hedefleri doğrultusunda çalış-
malara imza atan kurum kuruluş 
ve şahsiyetlere Uluslararası Ödüller 
verir.

Erbakan Vakfı olarak Konya’da 
ne tür çalışmalara imza atıyorsu-
nuz?

Vakfımızın hedeflerine ulaşması 
için Konya olarak Milli görüş çadı-
rının orta direği olduğumuz bilinci 
içerisinde çalışmalarımız yoğun bir 
şekilde devam etmektedir. İlkemiz 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın mü-
cadele ve fikirlerinin yeni nesillere ve 
topluma doğru bir şekilde aktarıl-
masını sağlamak için Programlar, 
Paneller, Televizyon Programları, 
ile birlikte Necmettin Erbakan Üni-
versitesiyle birlikte çalışmalar yap-
maktayız. Milletimizin ve insanlığın 
yaşadığı maddi ve manevi sorunlara 
milli değerlerimiz doğrultusunda 
çözüm önerileri sunup, bunların 
uygulanması için gerekli çalışmaları 
yapmaktayız. Bu hedeflere ulaşmak 
için ilmi faaliyetler; görsel ve yazılı 
yayın faaliyetleri, ulusal ve ulusla-
rarası toplantılar la birlikte gençliğe 
burs hizmeti sağlamaktayız. Vakfın 
gayesi ve hedefleri doğrultusunda 
çalışmalara imza atan kurum ku-
ruluş ve şahsiyetlerle Konya’mızda 
beraber olup, çözüm önerileri üret-
mekteyiz. Vakfımıza kendini anlatma 
imkânı verdiğiniz için tekrar teşekkür 
ederim.

Erbakan Hoca’nın 
ilkelerini yaşatıyor 

Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vasiyeti ile kurulan Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan Vakfı, merhum Erbakan’ın ortaya koyduğu hedeflerini diri tutmak adına çalışmalara imza atıyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Yücel Kemendi
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Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

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

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

the dreams are coming true

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

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

KULLANABILEN, FANUC MITSUBISHI KONTROL PANELLERINE HAKIM 

CNC OPERATÖRLERI 
VE 

TECRÜBELI ELEMAN ALINACAKTIR
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
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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;



Eğitimci 

Cengiz DÖNMEZ
ve TSYD Konya Şube Başkanı 

Murat DÖNMEZ’in
anneleri

Hatice DÖNMEZ’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
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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

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

Eğitimci Cengiz Dönmez ve TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez’in anneleri Hatice Dönmez 79 yaşında vefat etti. 
Merhume Hatice Dönmez Musalla Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla Yaka Mezarlığına defnedildi

Dönmez kardeşlerin acı günü
Eğitimci Cengiz Dönmez ve Tür-

kiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 
Konya Şube Başkanı Murat Dön-
mez’in anneleri Hatice Dönmez 79 
yaşında vefat etti.  Merhume Hatice 
Dönmez’in cenazesi Musalla Mezarlı-
ğında kılınan cenaze namazının ardın-
dan dualarla Yaka Mezarlığına defne-
dildi. Dönmez ailesini acı günlerinde 
sevenlerinin ve yakınlarının yanı sıra 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabu-

lut, Konya Gazeteciler Cemiyeti (KGC) 
Başkanı Sefa Özdemir yalnız bırakma-
dı. Merhume Hatice Dönmez 2 erkek 
1 kız çocuk annesiydi.  Dönmez ailesi 
cenaze namazının ardından taziyeleri 
kabul etti. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhume Hatice Dönmez’e 
Yüce Allah'tan rahmet diler, başta 
meslektaşımız Murat Dönmez olmak 
üzere tüm ailesi, yakınları ve sevenle-
rine de sabırlar diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Kur’an’dan Mesaj
“Ey örtüsüne bürünen! Kalk, insanları uyar. Rabbinin ismini yücelt. 
Elbiseni tertemiz tut. Kötülüğün her çeşidinden sakın. Yaptığın iyiliği 

çok görerek başa kakma. Rabbinin rızası için sabret.” 
(Müddessir 74/1-7)

Hadis
Şeddâd b. Evs (r.a.) şöyle dedi: Rasûlüllah’tan (s.a.s.) 
iki şey ezberledim. O şöyle dedi: “Allah, her işte ihsanı 

(güzel davranmayı) emretmiştir. 
(Müslim, Sayd ve Zebâih, 57.)

Günün Duası
“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayak-
larımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı 

bize yardım et.”

Günün Manisi
İlgilendirmesin bizi onun elin şusu busu
Hayırdan başka şey olmasın dünya kaygısı
Günaha batırır bizleri insanın dedikodusu
Yakışmaz bizlere bu şehri Konya da Konya da

CEMAATLE NAMAZ 
KILMANIN FAZİLETİ

Cemaatle namaz, oluşturulmak istenen birlik ruhunun hem bir göstergesi ve 
hem de o birlik ruhunun sağlamlaştırıcısı ve devam ettiricisi olmaktadır

İSLAM’DA ORUCU 
BOZAN DURUMLAR

İslam dini birlik ve beraberliğe 
büyük önem vermiştir. Günde beş 
vakit namazın bir arada eda edilm-
esinin teşvik edilmesi, haftada bir 
cuma namazının ve senede iki kez 
olan bayram namazlarının topluca 
kılınmasının gerekli görülmesi, 
müminlerin görüşüp halleşme-
lerine, birbirleriyle yardımlaşma-
larına vesile olmak gibi bir anlam 
taşımaktadır.

Cemaatle namaz esprisi, 
oluşturulmak istenen birlik ru-
hunun hem bir göstergesi ve 
hem de o birlik ruhunun sağlam-
laştırıcısı ve devam ettiricisi ol-
maktadır. “Ve sen içlerinde olup 
da onlara namaz kıldıracak olur-
san, onlardan bir bölümü seninle 
birlikte namaza dursun, silâhlarını 
da yanlarına alsınlar” (en- Nisa 
4/102) ayetinde Allah Teala cihat 
sırasında korkulu anlarda bile ce-
maatle namaz kılmayı söz konusu 
etmektedir. Korkulu anlarda ce-
maatle namaz kılmanın teşvik edil-
mesi, normal zamanlarda cemaate 
riayet edilmesinin daha öncelikli 
ve önemli olduğunu da belirtmiş 
olmaktadır. Savaş durumunda 
namazın, normal kılınış biçiminin 
dışında farklı bir şekilde kılınması, 
cemaatin önemi ve güvenlik gibi 
sebeplerle açıklanabileceği gibi, 
bunda sahabenin Peygamber’le 

birlikte namaz kılma iştiyakının 
da rolü bulunmaktadır. İnsanlar 
Hz. Peygamber’in arkasında, iki 
ayrı grup halinde nöbetleşe namaz 
kılınca, hem cephe terkedilmemiş, 
hem de herkes Hz. Peygamber’in 
arkasında namaz kılmış olmakta ve 
bu suretle Hz. Peygamber’in belli 
bir grupla namaz kıldığı takdirde 
ortaya çıkması muhtemel olan 
yanlış anlamanın önüne geçilmiş 
olmaktadır.

Hz. Peygamber cemaatle 

namazı teşvik sadedinde cemaatle 
kılınan namazın, tek başına kılınan 
namazdan yirmi yedi veya yirmi 
beş derece daha faziletli olduğunu 
belirtmiştir (Buhari, “Ezan”, 30; 
Müslim, “Mesacid”, 42). Ken-
disi de hayatı boyunca cemaate 
namaz kıldırmış, hastalandığında 
ise cemaate katılarak Ebu Bekir’in 
arkasında namaz kılmıştır. Ce-
maatle namaz, içerdiği dayanışma 
ve yardımlaşma anlamı nedeni-
yle İslam’ın bir şiarı ve sembolü 

haline gelmiştir ve vazgeçilmez 
bir uygulama olarak öylece devam 
etmiştir.

Cuma namazı dışında en ku-
vvetli cemaat, sabah namazının 
cemaati, sonra yatsı namazının 
cemaati, sonra ikindi namazının 
cemaatidir. Ebu Hüreyre’den rivay-
et edildiğine göre Hz. Peygamber 
şöyle buyurmuştur: “İnsanlar ilk 
safın sevabını bilselerdi, ön safta 
durabilmek için kura çekmekten 
başka yol bulamazlardı. Namazı 
ilk vaktinde kılmanın sevabını 
bilselerdi bunun için yarışırlardı. 
Yatsı namazı ile sabah namazının 
faziletini bilselerdi, emekleyerek 
de olsa bu namazları cemaatle 
kılmaya gelirlerdi” (Buhri, “Ezan”, 
9, 32; Müslim, “Salât”, 129, 131). 
Bir başka hadiste de “Kim yatsı 
namazını cemaatle kılarsa, gece 
yarısına kadar namaz kılmış sev-
abını alır. Sabah namazını da ce-
maatle kılarsa bütün geceyi namaz 
kılarak geçirmiş gibi sevap alır” 
(Buhari, “Ezan”, 34; Müslim, “Me-
sacid”, 260) buyurmuşlardır.

Safların en faziletlisi en ön 
saftır. Bu fazilet imama yakınlık 
derecesindedir Fakat imama en 
yakın duran kişiler imamlığa ehil 
olan kişiler olmalı ki imamın ab-
desti bozulduğunda, hemen birini 
yerine geçirebilsin.

Dini tanımına uygun oruç 
olgusunun varlığını koruması 
bu ibadet süresince oruç yas-
aklarından birinin meydana 
gelmemesine bağlıdır. Çünkü 
orucun temel unsuru yeme, içme 
ve cinsel ilişkiden uzak durmak-
tır (imsak). Kişi oruçlu olduğunu 
unutarak yiyip içtiğinde imsak 
unsuru ortadan kalktığı için oru-
cun bozulduğuna hükmetmek 
gerekirse de Hz. Peygamber’in 
bu durumu istisna eden hadisi 
sebebiyle (Buhari, “Śavm”, 26; 
Ebu Davud, “Śavm”, 23) Hanefi, 
Şafii ve Hanbeli mezheplerinde 
oruç bozulmamış kabul edilir. 
Ayrıca Şafii ve Hanbeliler, Resuli 
Ekrem’in bir hadisinde hata, un-
utma ve zorlamanın (ikrah) dinen 
geçerli bir mazeret sayıldığı (İbn 
Mace, “Ŧalaķ”, 16; İbn Hibban, 
XVI, 202) ve bunların kişinin 
iradesi dışındaki durumlar olma 
özelliğinde birleştiği gerekçesi-
yle diğer kasıt dışı yeme içme 
durumlarını da bu kapsamda 
mütalaa etmişlerdir. Malikiler 
ise hadisin kaza ile ilgili kısmını 
sahih saymadıkları veya hadisin 
nafile oruçlarla ilgili olduğunu 
düşündükleri için ramazan oru-
cunu tutarken unutarak yeme 
içme halinde de genel kurala 
uyularak kaza edilmesi gerek-
tiğine hükmetmişlerdir; ramazan 
orucu dışındakilerde ise oruca 
devam edilir ve kaza gerekmez.

Ramazan orucunu eda ed-
erken bilerek ve isteyerek orucu 
bozmanın kefaret gerektireceğine 
ilişkin hadis (Buhari, “Śavm”, 
30, “Keffarat”, 2-4; Müslim, 
“Śıyam”, 81; Ebu Davud, 
“Śavm”, 37), bir adamın bu şart-
larda cinsel ilişkide bulunduğunu 
beyan etmesi üzerine varit olduğu 
için Şafii, Hanbeli ve Zahiriler 
kefaret hükmünü cinsel ilişki du-
rumuyla sınırlandırırken Hanefi ve 
Malikiler, hükmün gerekçesinin 
ramazan orucuna gösterilmesi 
gereken saygının kasten ihlali 
olduğuna, dolayısıyla ramazan 
orucunu eda ederken bilerek 
yeme ve içmenin de kefaret 
gerektireceğine hükmetmişlerdir; 
Caferilere göre de bu durumda 
kefaret gerekir (hadisin sene-
di, yorumu ve zıhar kefaretiyle 
ilgisi hakkında bk. Çolak, IX/23 
[2005], s. 137-156). Şafii yeme 
ve içmenin cinsel ilişkiye kıyas 
edilmesini eleştirirken (el-Üm, II, 
85-86) Serahsi bu sonuca kıyas 
yoluyla değil nassın evleviyet 
anlamına dayanarak ulaştıklarını, 
cezanın kişinin eşiyle ilişkisine 
değil bilerek orucu açma fiiline 
tertip edildiğini, normalde oruç-
lu insanın yeme içmeye cinsel 
tatminden daha meyilli ve yeme 
içmeye sabretmesinin daha zor 
olduğu dikkate alındığında bu 
sonuca öncelikle ulaşılacağını 
belirtir; bu hükmü, konuya ilişkin 
hadisin rivayetindeki lafızların 
yanı sıra Hz. Ali’den nakledilen 
kefaretin sadece yeme, içme ve 
cinsel ilişki sebebiyle gerekli old-
uğu yönündeki sözüyle destekler 
(el MebsuŦ, III, 73-74).

Tabiinden Said b. Cübeyr, 
İbrahim en Nehai ve Katade oru-
cun kasten bozulması hallerinde 
yalnız kaza gerektiği kanaatinde-
dir. Evzai dışındaki fakihlere göre 
kefaret gerektiren durumlarda ay-
rıca bozulan orucun kaza edilmesi 
gerekir. Hadislerde orucu bozan 
durumlar arasında yeme, içme 
ve cinsel ilişkiden başka isteyerek 
kusmak, kan alma işlemi yap-

mak ve yaptırmak da (hicamet) 
sayılmıştır (İbn Mace, “Śıyam”, 
18; Ebu Davûd, “Śavm”, 28, 33; 
Tirmizi, “Śavm”, 25); ancak Han-
beliler’in dışındaki üç mezhepte 
başka hadislere dayanılarak 
hacamatın orucu bozmayacağı 
sonucuna varılmıştır. Yine had-
islerde yıkanmak, su ile ağzı 
çalkalamak, misvak kullanmak, 
sürme çekmek, eşini öpmek 
gibi fiillerin ve ihtilam olmanın 
orucu bozmayacağı açıklan-
mıştır (Buhari, “Śavm”, 24, 25, 
27; Müslim, “Śıyam”, 62, 76; 
İbn Mace, “Śıyam”, 17; Ebu 
Davud, “Śavm”, 31, 34; Tirmizi, 
“Śavm”, 24, 29, 31).

İslam alimleri yeme, içme ve 
cinsel ilişki olarak nitelenemeyen, 
fakat orucun mahiyet ve amacıyla 
bağdaşmayacağı açık olan bazı 
eylem ve durumların bu kapsam-
da mütalaa edilmesi gerektiği 
hususunda ortak bir anlayışa 
sahip olmuşlardır. Mesela tütün 
gibi keyif verici maddelerin içe 
çekilmesi, yeme içme arzusuyla 
ilişkili olmamakla birlikte ağız 
yoluyla alınan ilâcın yutulması 
veya ilacın burundan akıtılıp vücu-
dun içine ulaştırılması, birleşme 
gerçekleşmese de cinsel haz 
sağlayacak hareketler neticesinde 
meni gelmesinin orucu bozacağı 
hususunda hemen bütün alimler 
fikir birliği içindedir (İbn Hazm 
ve İbn Teymiyye’nin bu konudaki 
farklı yaklaşımları için bk. El Mu-
halla, VI, 205; Mecmuatül fetava, 
XXV, 126-134).

Orucun mahiyet ve amacıyla 
bağdaşıp bağdaşmadığı hakkın-
da farklı değerlendirme yapılabi-
lecek durumlarda ise fakihlerin 
farklı sonuçlara ulaşması tabiidir. 
Bazı fakihler bu konuda esas 
alınan kriteri orucun biçim veya öz 
ya da hem biçim hem öz itibariyle 
ihlale uğramış olduğunun belir-
lenmesi şeklinde ifade etmişler-
dir (Serahsi, III, 74; Kasani, II, 
90-94, 97, 99).

Mezhepler arasındaki görüş 
ayrılıkları daha çok bu kriterin 
somut durumlara uyarlanmasıyla 
ilgilidir. Fıkıhta orucu bozan du-
rumlar, mükellefin oruç ibadetini 
geçerli biçimde yerine getirdiğin-
den emin olmasını sağlayacak 
bir titizlik içinde ele alınmış, fakat 
zaman zaman nadir ve aşırı teor-
ik ihtimaller üzerinde durulması 
eleştirilere yol açmıştır. İslâm 
âlimleri, oruçlu kimsenin yalnız 
oruç yasaklarından değil dinen 
haram kılınan fiillerden de kaçın-
maya özen göstermesi gerektiği 
hususunda hemfikir olmakla 
birlikte büyük çoğunluk bunların 
orucu bozmayacağı kanaatinde-
dir. İbn Hazm kasten işlenen her 
türlü haram fiille orucun bozu-
lacağını söyler; Süfyan es Sevri 
ve Evzai gibi müctehidlere göre 
de yalan söylemek ve gıybet et-
mek orucu bozar ve kaza etmeyi 
gerektirir.

ABDURRAHMAN BİN AVF
Mal canın yongasıdır derler. 

Verebilmek zordur. Ama gaye Al-
lah’ın rızası olursa her şey O’na 
feda edilebilir. Abdurrahman bin 
Avfın (r.a.) hayatı bu yönde güzel 
bir örnektir. Saadet devrinde sevgi-
li Peygamberimiz ve ashabı türlü 
sıkıntılar, zorluklar çekmişti. Ama 
hepsi bir gaye için, hedefe ulaş-
mak içindi. Onlar kıyamete kadar 
yıldızlar gibi bu ümmetin önünü 
aydınlatacak hayatımıza ışık tut-
acaklardır. Sözleriyle, halleriyle, 
yaşantılarıyla... Mal canın yon-
gasıdır derler. Verebilmek zordur. 
Ama gaye Allah’ın rızası olursa her 
şey O’na feda edilebilir. Saadet 
devrinde kurulan kardeşlikler ver-
ilen sadakalar yapılan yardımlar 
hep bu gaye içindi. Mal da can da 
Allah ve Resulüne feda edilmişti. 
Abdurrahman bin Avfın (r.a.) hayatı 
bu yönde güzel bir örnektir.

O ilk sekiz Müslümandan biri. 
Hz. Ebubekir Sıddık (r.a.) vasıtasıy-

la İslam’a girdi. Hayatta iken 
Cennet’le müjdelenmiş. Vermek, 
bezletmek onun ayrılmaz vasfı ol-
muştur. Medine’ye hicretinde Fahri 
Kainat (s.a.v.) Efendimiz onu Said 
bin Rebi (r.a.) ile kardeş yapmıştır. 
Said (r.a.) Medine’nin zenginler-
indendi. Hemen Abdurrahman bin 
Avf (r.a.) ile malını, servetini pay-
laşmak ister. Fakat Abdurrahman 
(r.a.) ona: “Kardeşim! Allah sana, 
malına, mülküne, çoluk çocuğuna 
bereket versin. Sen bana çarşının 
yolunu göster. Ben orada biraz 
alış-veriş ile meşgul olur, ihtiyacımı 
karşılarım” diye cevap verir. Resuli 
Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Abdurrah-
man’ın (r.a.) bu sözlerini duyunca 
pek memnun olur ve ona hayır du-
ada bulunur. Kısa zamanda zengin 
olan Abdurrahman bin Avf (r.a.): 
“Taşa uzansam, o taşın altında ya 
altına veya gümüşe rastladığımı 
görürüm” der.

Canıyla malıyla sevgili Peyg-

amberimize hizmet eden Abdurrah-
man İbn Avf (r.a.) Uhud da yirmi ye-
rinden yara almış fakat Efendimizin 
yanından hiç ayrılmamıştır. “Ceyşül 
Usre” denilen Tebük seferi için 
malının tamamını bağışlamıştır. 
Resuli Ekrem (s.a.v.) Efendimizin 
vefatlarından sonra validelerimizin 
hizmetlerinde bulunmuş. Bir de-
fasında bağını satıp, parasını an-
nelerimize hediye etmiştir. Bir de-
fasında da 700 deve yüklü kervanı 
Medine’ye girince büyük bir gürültü 
olmuştu. O sene Medine’de kıtlık 
vardı. Aişe (r.anha) validemiz: Bu 
ne gürültü? diye sorar. Abdurrah-
man bin Avfın kervanı geldi. Buğ-
day, un, yiyecek taşıyor, denilince 
Aişe (r. anha): “Allah onun ver-
diklerini dünyada bereketlendirdi. 
Ahiretteki sevabı da daha büyüktür. 
Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle ded-
iğini duydum: Abdurrahman bin Avf 
emekleyerek Cennet’e girecektir.”

Bu müjde Abdurrahman bin 

Afv’a (r.a.) ulaştırılınca, 700 deve 
yüklü o büyük kervanını Allah yolun-
da infak eder. O son derece kerim 
idi. Serveti arttıkça cömertliği de o 
nisbette artıyordu. Allah yolunda 
dağıtmak onun zevki haline gelmiş-
ti. Kalbi, Allah, Resulullah sevgisi-
yle dolu, iffetli, merhametli, müşfik 
ve çok cömertti. Dünyayı ahirete 
tercih etmemiş, servet ve mal sahi-
bi olmaya ehemmiyet vermemişti. 
Önce tam Müslümanca yaşamayı 
her şeyin üstünde tutmuştu. Hz. 
Ali (r.a.) onun hakkında Resuli 
Ekrem’den (s.a.v.) “Sen sema ehli 
içinde eminsin, sen ehli arz içinde 
de eminsin.” dediğini duydum der. 
Hicretten önce (m. 580) tarihinde 
doğan Abdurrahman İbn Avf (r.a.) 
hicretten sonra 31 (m 653)’de 75 
yaşlarında vefat etmişlerdir. Ce-
naze namazını Hz. Osman (r.a.) 
kıldırmış Cennetül Baki’ye defnol-
unmuştur. Rabbimizden şefaatlar-
ini niyaz ederiz.

Menkıbe

İsmail Detseliİsmail Detseli

Günün Manisi
Hanefi şafi maliki ve Hambeli
Her mezhepli tutar onu belli ki
Çok zor oluyor tutmasam mı ki
Deme sakın haa bak oruç on iki
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İttifak Holding Konyaspor, ligde kritik 
bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeşil-Beyazlılar, 
ligin 37.haftasında bugün evinde sezonun 
flaş ekibi Atakaş Hatayspor’u konuk ede-
cek. Son haftalarda kazanmakta zorlanan 
Yeşil-Beyazlılar, Hatay karşısında bu kötü 
gidişatını durdurmak isterken konuk ekip 
Hatayspor ise üst üste ikinci galibiyetini 
alarak yoluna devam etmenin hesaplarını 
yapıyor. 

Konyaspor, son olarak ligin 36.haf-
tasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 
5-3 kaybederken, Hatayspor ise sahasın-
da Antalyaspor’u 3-2 mağlup ederek 3 
maç aradan sonra kazanmıştı.

KARTAL 3 PUAN PEŞİNDE
İttifak Holding Konyaspor, bugün 

oynanacak olan karşılaşmada mutlak 
galibiyeti hedefliyor. Son 4 maçta ikişer 
beraberlik ve mağlubiyet alan Yeşil-Be-
yazlılar bu kötü gidişatına Hatayspor’u 
yenerek son vermek istiyor. Üst üste puan 
kayıplarından sonra ligde kalma yarışın-
da diken üzerinde bir konumda bulunan 
Konyaspor, Hatay’ı yenerek nefes almak 
istiyor. İç sahada dış sahaya nazaran 
daha iyi bit performans sergileyen Ana-
dolu Kartalı, bu istatistiğine güveniyor. 

SON 10 MAÇTA EŞİTLİK VAR
Bugün oynanacak olan İttifak Holding 

Konyaspor, Atakaş Hatayspor mücadele-
si öncesinde şu ana dek oynanan 10 kar-
şılaşmada eşitlik bulunuyor. Konyaspor, 
söz konusu karşılaşmalarda Hatayspor’u 
4 kez mağlup ederken, Hatayspor’da 
sahadan 4 kez galibiyetle ayrıldı. İki kar-
şılaşmada ise ekipler sahadan beraber-
likle ayrıldı. Konyaspor, bu maçlarda Ha-
tayspor ağlarına 16 gol bırakırken, buna 
karşılık Hatayspor ise 12 golle yanıt verdi. 

Öte yandan ligin ilk yarısında Ha-
tay’da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 
2-1’lik sonuçla kazandı.

Konyaspor’un rakibi Atakaş Ha-
tayspor, ligde oynadığı son 5 deplasman 

müsabakasında sadece 1 kez kazanabil-
di. Sezona beklenmedik bir başlangıç 
yapan ve performanslarıyla kamuoyunun 
beğenisini kazanan Hatayspor’un son 
haftalardaki dış saha performansı Kon-
yaspor’u iştahlandırıyor. 

Akdeniz ekibi son 5 dış saha müsa-
bakasında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 
ve 1 galibiyet alarak 5 puan toplayabil-
di. Çaykur Rizespor ve Karagümrük’e 
mağlup olan Hatayspor, Sivasspor ve 
Trabzonspor ile de berabere kaldı. Bor-
do-beyazlı ekip son dış saha galibiyetini 
21 Şubat’ta Erzurumspor karşısında aldı. 
n SPOR SERVİSİ

PAROLA GALİBİYET
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 37.haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Ligde 
4 maçtır galip gelemeyen Anadolu Kartalı, bu şanssızlığını Akdeniz ekibi karşısında kırmanın hesaplarını yaparken, konuk ekip Hatayspor 
ise Konya deplasmanından en az 1 puanı hedefliyor. Bugün saat 13.30’da başlayacak olan zorlu maçta hakem ise Atilla Karaoğlan olacak

Konyaspor’da Deni 
Milosevic 2 hafta yok

Yeşil-Beyazlılar
sahasına güveniyor

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
Bosna-Hersekli futbolcusu Deni Milosevic, sakatlığı se-
bebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Çaykur Rizespor 
karşılaşmasında maçın henüz başında sakatlanan ve yerini 
Oğuz Kağan Güçtekin’e bırakan Boşnak orta saha oyuncusu 
Hatayspor ve Galatasaray maçlarında net olarak takımdaki 
yerini alamayacak. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan 
Konyaspor kulübü, “Ç. Rizespor maçında sakatlanarak 
oyundan çıkan futbolcumuz Deni Milosevic'in yapılan tet-
kikleri neticesinde sol alt baldır kası ve kas zarında 2. dere-
ce zorlama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en az 2 
hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir.” ifadelerini 
kullandı. n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, bugün sahasında oynaya-
cağı Atakaş Hatayspor mücadelesiyle birlikte iç sahadaki 
18.karşılaşmasına çıkacak. Şu ana kadar iç sahada 17 
karşılaşmaya çıkan Anadolu Kartalı, 6 galibiyet, 7 beraber-
lik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puanı hanesine yazdırdı. Ye-
şil-Beyazlılar, söz konusu müsabakalarda rakip filelere 21 
gol bırakırken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Bu sezon şuana dek topladığı 41 puanın 25’ini sahasın-
da toplayan Konyaspor, deplasmanda ise 16 puan toplaya-
bildi. Dış saha performansı kötü olan Konyaspor, Hatayspor 
maçında iç sahadaki performansına güveniyor.
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.ALANYASPOR 35 16 7 12 55 39 16 55
6.HATAYSPOR 34 15 8 11 57 43 14 53
7.GAZİANTEP FK 34 13 12 9 51 42 9 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 35 9 10 16 37 51 -14 37
17.BAŞAKŞEHİR 34 9 9 16 37 53 -16 36
18.KAYSERİSPOR 34 8 11 15 26 43 -17 35
19.ERZURUMSPOR 35 8 10 17 36 58 -22 34
20.GENÇLERBİRLİĞİ 34 8 8 18 34 60 -26 32
21.Y. DENİZLİSPOR 34 6 9 19 32 59 -27 27

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

Dev Kartallar kritik maçta hata yapmak istemiyor
Türkiye Erkekler Basketbol Li-

gi’nde mücadele eden Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol, 
ligin 28.haftasında zor bir müsaba-
kaya çıkacak.

 Dev Kartallar, yarın deplas-
manda Play-Off potasında yer alan 
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 
konuk olacak. Saat 15.45’te Kurtde-
reli Spor Salonu’nda oynanacak olan 
karşılaşma Türkiye Basketbol Fede-
rasyonu’nun Youtube hesabından 
canlı olarak yayınlanacak.

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligin 28.haftasında şçok 
öneml, bir maça çıkacak. Play-Of-
f’larda avantajlı bir konumda bulun-
mak isteyen Yeşil-Beyazlılar bugün 
deplasmanda Balıkesir Büyükşehir 

Belediyespor ile kozlarını paylaşa-
cak. Son gaftalarda başarılı perfor-
mans göstermekte zorlanan ancak 
geçen hafta sahasında Kocaeli BŞB 
Kağıtspor karşısında kritik bir galibi-
yete imza atan Konyaspor Basketbol, 
bu çıkışını Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyespor karşısında da sürdürmenin 
hesaplarını yapıyor.

PLAY-OFF YOLUNDA 
KRİTİK MAÇ 

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligin bitimine 3 hafta kala 
kritik maçlara çıkıyor. Yeşil-Beyaz-
lılar, yarın deplasmanda Balıkesir 
Büyükşehir Belediyespor ile kozlarını 
paylaşırken, Dev Kartalların mutlak 
kazanması gerekiyor. Play-Off’ta 
avantajlı bir sırayı elde ederek güç 

dengesi olarak daha kolay bir ta-
kımla eşleşmek isteyen Konyaspor 
Basketbol, Balıkesir ekibini mağlup 
ederek son 2 haftaya rahat girmek 
istiyor. Yarınki karşılaşmadan son-
ra yine deplasmanda ligin orta sıra 
ekiplerinden Finalspor’u konuk ede-
cek olan Dev Kartallar sonrasında 
final niteliğindeki karşılaşmada sa-
hasında Samsun Basketbol’u konuk 
edecek. 

SON ANA KADAR 
MÜCADELE ETMEYİZ

Öte yandan karşılaşma öncesin-
de açıklamalarda bulunan Balıkesi 
Büyükşehir Belediyespor oyuncu-
larından Polat Kaya, “Rakibimiz 
genelde genç ve dinamik oyuncular-
dan kurulu bir kadro. Kalan tecrübeli 

isimler de soğukkanlı ve bitiriciliği 
yüksek olan isimler. Çok zor bir maç 
olacak bunun bilincindeyiz. 4 maç-
lık bir mağlubiyet serimiz var. Ama 
geçmişe takılı kalamayız. Sahada te-
rimizin son damlasına kadar savaş-
maya devam etmeliyiz. Elimizden 
geldiğince kalan maçlara odaklanıp, 
ligdeki konumumuzu değiştirmek 
istiyoruz. Taraftarımızın olumlu ener-
jileri bizim için önemli. Desteklerini 
bekliyoruz” dedi.

Oynanan 27 karşılaşmadan 16 
galibiyet, 11 mağlubiyet çıkartan BH 
Konyaspor Basketbol, ligde 4. sırada 
yer alırken, Balıkesir Büyükşehir Be-
lediyespor 15 galibiyet 12 mağlubi-
yet ile 8. sırada bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ
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Hatayspor çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet has-
retine Antalyaspor maçıyla son veren 
Hatayspor, Konya deplasmanından da 3 
puanla dönmek istiyor. Galatasaray gali-
biyetinin ardından Karagümrük, Göztepe 
ve Trabzonspor karşılaşmalarından birer 
puan toplayabilen Hatayspor'u, Antal-
yaspor galibiyeti rahatlattı. Bordo-beyazlı 
ekibin şimdi tek hedefi, Konyaspor maçı-
nı da kazanıp çıkışını sürdürebilmek.

Yoğun fikstürün yaşandığı bu dö-
nemde Teknik Direktör Ömer Erdoğan, 

oyuncularıyla sık sık toplantılar yaparak 
motive etmeye çalışıyor.

Öte yandan Hatay temsilcisinde 
sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner 
Örnek ile kart cezalısı Mame Diouf, bu-
günkü maçta forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip, bu sezon oyna-
dığı 34 maçta aldığı 15 galibiyet, 8 be-
raberlik ve 11 mağlubiyetle 53 puanla 6. 
sırada yer alıyor. Hatay ekibi bu karşılaş-
malarda 57 gol atarken, kalesinde 43 gol 
gördü. n İHA

Süper Lig'in 37. haftasında bugün 
yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak 
hakemler belli oldu. Süper Lig temsilci-
miz İttifak Holding Konyaspor’un b uğun 
saat 13.30’da sahasında konuk edeceği 
Atakaş Hatayspor karşılaşmasına hakem 
Atilla Karaoğlan atandı. Bu müsabakada 
Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mehmet 
Kısal ve Bahtiyar Birinci yaparken, maçın 
dördüncü hakemliğini ise Mustafa Kür-
şad Diliz yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya 

göre, bugünkü müsabakaları yönetecek 
hakemler şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Ha-
tayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali 
Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasa-
ray: Mete Kalkavan

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Si-
vaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cü-
neyt Çakır
n SPOR SERVİSİ

Kartal’ın maçına Karaoğlan atandı



2015 yılından bu yana Kon-
ya’ya Selçuklu Müftüsü olarak 
hizmet eden Selçuklu Müftüsü 
Nusret Karabiber Konya ile ilgili 
görüşlerini ve düşüncelerini Kon-
ya Yenigün Gazetesine anlattı. 
Karabiber, Konya’nın kendisinin 
yaşamının üzerinden büyük etki 
bıraktığına söyledi. 

Öncelikle kendinizden bah-
seder misiniz?

1960'ta Adıyaman'ın Kahta 
ilçesinde dünyaya geldim. İlk ve 
orta öğrenimini Kahta'da, liseyi 
Adıyaman İmam -Hatip Lise-
si'nde tamamladım.1978 yılında 
Adıyaman merkez Gölpınar kö-
yünde İmam-Hatip olarak görev 
aldım.1979 yılının sonunda An-
kara'nın Çankaya Müftülüğü'ne 
memur olarak atandım. Aynı sene 
görevinden ayrıldım ve 2 yıllık 
olan Medine Üniversitesi Arap 
Dili ve Belağatı bölümüne kayıt 
oldum.1980 yılında da 4 yıllık Me-
dine Üniversitesi İslam Hukuku 
Fakültesi, Fıkıh bölümüne kayıt 
yaptırdım. 1985 yılında buradan 
mezun oldum.1985-1988 yılları 
arasında Mekke'de birtakım ilmi 
çalışmalarda bulunduktan sonra 
Türkiye'ye döndüm.1988-1989 
yıllarında İzmir Tepecik Cami inde 
İmam-Hatiplik, Kestane pazarı 
Kuran kursunda ilahiyat  Fakülte-
si talebelerine ve hafızlara Arapça 
Tefsir dersleri verdim.1990 yılında 
Diyarbakır Ergani ilçe müftülüğü-
ne atandım.1993 yılında Mersin'in 
Mut ilçesine tayin edildim.1999 
yılının sonlarında Gaziantep met-
ropol ilçelerinden Şehitkamil İlçe 
Müftülüğüne tayin edildim.2003 
yılında Isparta Yalvaç İlçe Müftü-
lüğüne tayin edildim.2008 yılın-
da Mersin metropol ilçelerinden 
Mezitli İlçe Müftülüğüne tayin 
edildim.31 yıl hizmetimin 26 yılını 
yurdumuzun çeşitli ilçelerinde İlçe 
Müftüsü olarak geçirdim.

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

2015 yıllından Konya’ya hiz-
met etmek ve dini mübini temsil 
etmek, dini hayatı yaşamak ve 
yaşatmak için göreli olarak geldik.

Konya sizi nasıl karşıladı, Kon-
ya’ya yerleşmenizin üzerinden 
geçen zaman içerisinde hem siz, 
hem çevreniz hem de sosyal haya-
tınızı etki eden ne gibi değişimler 
oldu?

Eğer bir şehir ile bir gaye ve 
hizmet ile tanışıyorsanız duygu-
larınız aklınızın çok daha ötesinde 
oluyor. Eski Konya olarak bilinen 
Mevlana civarında hayatımın ke-
mal yıllarını yaşamanın manevi 
hazzını anımsıyorum. Bu bakım-
dan Konya ve insanlarının hayata 
bakış açımın teşekkül ettiği bir 
döneme büyük etkisi olduğunu 
söylemeliyim.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz nelerdir?

Konya, kendi medeniyet biriki-
mini muhafaza etmekte zorlandığı 

süreçler geçiriyor. Ticari, sosyal 
ve turistik açıdan gelişen bu denli 
önemli bir şehrin manevi birikim-
lerini de dışarıya taşıması ve yan-
sıtması gerektiğini düşünüyor ve 
bu hususta Konya’nın eksiklerinin 
olduğunu daha ileride olması ge-
rektiğini düşünüyorum. 

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

Neredeyse tüm akrabalarım 
memleketimde olduğu için orayla 
bağımı koparmadım. Fakat kültü-
rel bağımızın özünden koptuğunu 
Konya ile birlikte yeni bir kültürün 
etkisi altında kaldığımı hissediyo-
rum.

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

Konya ile ilgili insanların me-
rak duygularının hız çağında ya-
şamımızın da etkisiyle günden 
güne azaldığını düşünüyorum. Ay-
rıca Konya ile ilgili özellikle sosyal 
medya algılarının olduğun farklı bir 
Konya tanıtımına yol açtığını görü-
yorum. Hâlbuki Konya’nın ken-
disine has ve dini hayatına bağlı 
her evde bir iki hafızın olduğunun 
inancındayım.

‘Konya maneviyatı 
yüksek bir şehir’

Aslen Adıyaman Kahtalı olan, 2015 yılından bu yana Selçuklu Müftüsü olarak görev yapan Nusret Karabi-
ber, Konya’nın maneviyatı yüksek bir şehir olduğunu bunu dışarıya yeterince yansıtamadığını söyledi

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA


