
n HABERİ SAYFA 5'TE

KONYA’YI HEP BİRLİKTE  
YARINLARA HAZIRLIYORUZ

Başkan Altay soruları cevaplandırdı 

Meram, Karatay ve Selçuklu Belediye Başkanları ile 
uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hep birlikte 
Konya’yı daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışı-
yoruz” dedi.

82 saat süren 
kısıtlama sona erdi 

Selçuklu’da 5 bin 
fidan toprakla buluştu

23 Nisan’ı kapsayacak şekilde karar alınan 3 günlük 
sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sokak ve 

caddeler yine sessiz kaldı. Güvenlik güçleri, kontrol 
noktaları oluşturdu. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza 

uygulandı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuklu Belediyesi tarafından Selahaddin Eyyubi 
Mahallesi İncik Çayı mevkiinde yeni hazırlanan ağaç-

landırma sahasına 5 bin fidan dikilirken, Selçuklu 
Belediyesi’nden yapılan açıklamada ağaçlandırma 

çalışmalarının süreceği bildirildi. n HABERİ SAYFA 5’TE
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SAHAYA YENİ 
KALEMLER GİRMELİ

1972’DEN BERİ HAYIR
HİZMETİNDELER

KONYA’YI HİÇ BİR 
ZAMAN İHMAL ETMEDİM

ÖRNEK BİR MEVLEVİ: 
REMZİ DEDE 

DARILMAZ, ÖMRÜNÜ 
KONYA’DA GEÇİRDİ 

HER ŞEYİ ALLAH 
RIZASI İÇİN YAPARDI 

Yıllar önce ilk ataması ile geldiği Konya’da kalan Numune 
Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Gökhan Darılmaz, 
“Memlekete gittiğimde Konya’yı soruyorlar. Ömrümün 
büyük bölümünü burada geçirdim ve hala buradayım 

diyorum” dedi. n KONYA İLE YOĞRULANLAR 16’DA

Merhum Mustafa Meral’in bilinmeyen yönlerini anlatan 
oğlu Esat Meral, “Hayatını iyiliklere vakfetmiş bir gönül 
adamı idi. Hayır işlerinde bir adım öne çıkar ve her şeyi 
Allah rızası için yapardı” dedi. n PANDEMİ DÖNEMİNDE 

KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİMİZ 15’TE

Ekranda bazen ud çalıp Konya türküleri okuyan bazen 
de Konya şivesiyle Gonya’yı anlatan sanatçı Sami Çelik, 
“Konya’yı hiç unutmadım ve ihmal etmedim. Her gitti-

ğim yerde mutlaka Konya türküsü okumaya özen gösteri-
rim” dedi. n GURBETTEN KONYA’YA BAKANLAR 7’DE

Ülkemizdeki milli şuur çalışmaları hakkında değerlendir-
melerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “Oksidentalizm 
hususunda kalem oynatan üç-beş kişi bilindik isimlerdir. 
Esas olan bu sahaya yeni isimler kazandırmaktır” dedi. 
n KONYALI ŞAİR, SES SANATÇILARI VE BESTEKARLAR 8’DE

Mevlevîlik, Mevlânâ'nın eserlerinin etkinliği ile, sos-
yo-kültürel ve siyasal şartlardan da faydalanarak, kısa 
sürede Mevlevîhaneler tesis ederek toplumda ve siyasi 

çevrelerde etkinliğini sürdürdü. Bu ayrıcalık içinde Remzi 
Dede örnek bir mevlevidir. n MEVLANA AŞIKLARI 9’DA 

Temelleri 1950’li yıllara dayanan merhum Hacıveyis-
zade Mustafa Kurucu Hoca Efendi’nin önderliğinde 

kurulan Türk Anadolu Vakfı, kurulduğu 1972 yılından bu 
yana hayır hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.  

n KONYA’NIN STK’LARI 10’DA

RAMAZAN'DA YENİGÜN

Buğdayda beklenti 19 milyon ton
Ulusal Hububat Konseyinin 2020-2021 Üretim 
Yılı Buğday Değerlendirme Raporu'na göre, 
buğday verimi açısından nisan-mayıs yağışları 
belirleyici olacak. Rapora göre, Türkiye'de buğ-
day ekim alanının 7,1 milyon hektarın üzerine 
olduğu tahmin ediliyor. Geçen yıl 20 milyon 
ton olan buğday üretiminin bu sezon yüzde 5 
azalışla 19 milyon ton olacağı öngörülüyor. Öte 
yandan, fiyat avantajı daha fazla olan makarna-
lık buğday ekiminde artış olduğu değerlendirili-
yor. n HABERİ SAYFA 4’TE

Necmettin Erba-
kan Üniversitesi 
(NEÜ) Sosyal ve 

Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Caner 

Arabacı, ABD’nin 
1915 olayları 
karşısında iki 

yüzlü davrandı-
ğına dikkat çekti

ALÇAKÇA BİR 
AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden 
açıklamasında, "Her yıl 
bugün Osmanlı dönemin-
deki Ermeni soykırımında 
ölenleri hatırlıyoruz ve böyle 
bir zulmün bir daha yaşan-
maması için taahhüdümüzü 
yeniliyoruz" diyerek alçakça 
bir açıklama yaptı.  Açıkla-
mayı değerlendiren Prof. Dr. 
Caner Arabacı, ABD’nin iki 
yüzlü davrandığına dikkat 
çekti.

HASMANE TUTUM
KABUL EDİLEMEZ

Arabacı, “ABD Başkanı 
Joe Biden’in açıklamalarını 
Türkiye’ye karşı hasmane 
olarak değerlendirmek 
lazım. Bu durum doğru bir 
tutum değil. Yılda bir defa 
24 Nisan’da açıklama yap-
maları Türkiye’yi köşeye sı-
kıştırmaları için, Türkiye’nin 
yönetimini denetim altına, 
tahakkuk altına almak için 
yapıyorlar” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 3’TE

İki yüzlü Amerika!İki yüzlü Amerika!

Prof. Dr. Caner Arabacı
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                 12 °C   20°C

Karaman             8 °C 20°C 

Aksaray               8 °C      21°C

Ankara              10 °C        18°C Hicrî: 14 Ramazan 1442 -  Rûmî: 13 Nisan 1437

Bugün aynı dili konuşan insanlar 
olarak içine düştüğümüz çatışma halle-
rimizi yazımın konusunu seçtim.

Aynı dili konuşmamıza rağmen,  
ailemizde, arkadaş ortamlarımızda, çalış-
tığımız iş yerinde, kurumsal yapılarda(!), 
politikada , ticarette karşılaştığımız, doğ-
ru anlamlara ulaşamama, çatışmalar, 
birbirini kırmalar, bir  türlü açılamayan 
iletişim kanalları, anlaşılmayan istekler, 
talimatlar, kırgınlıklar hepimizin günlük 
hayatında  karşılaştığı olgular.

Sonunda;
Anlaşılmayan istekler, anlamayan 

insanlar, ifade edilemeyen duygu ve dü-
şünceler. Her şeyden önemlisi çözerek, 
mutlu yaşanması gerek ilişkiler yerine 
kırgın dargın hatta düşmanlaşmış kinlere 
bürünmüş yaşamlar ile doldurduğumuz 
ömürler. 

Elbette  sadece yaşanmış geçmiş 
ömürler değil,  hastalıklarla ruhlarımızı ve 
bedenlerimizi tahrip etmiş rahatsızlıkları 
da sonraki yaşamımıza eklediğimiz bir 
yaşam biçimi.

Başta hepimiz anlaşılmak isteriz an-
lamayı ihmal ederiz. Bazen anlaşılırız da 
anlaşıldığımızı fark etmeyiz. Çünkü sade-
ce anlaşılmak istediğimiz yöntem, şekil 
ve biçimde olursa anlaşıldığımızı düşün-

düğümüz için anlayan kişiyi fark etmeyiz.
Yetiştiğimiz ortam, aile yapısı, kültür 

yapımız, alışkanlıklarımız ve bize yükle-
nen yaşam biçimi bizim bakış açımızı, 
anlamlandırma ve algılama biçimimizi 
oluşturur.

Bütün bunları iletişim çağının en 
gelişmiş zamanında hatta en kültürlü 
insanların arasında yapmamız da ayrı bir 
çelişki, sizce de tuhaf değil mi? Bir yerde 
yanlışlık yapmıyor muyuz?

Kontrolden çıkan tepkilerimiz, yıkıcı 
ve bozucu davranış biçimlerimizle nasıl 
daha güçlü iletişim kurabiliriz?

Böyle bir davranış biçimi ile eş, baba, 
anne, evlat, arkadaş, dost, yönetici, pat-
ron, siyasi lider olmak mümkün mü?

Sadece kendi isteklerinin kabul gör-
mesi üzerine bir yaşam kuran insanlar, 
kendi yöntemlerini uygulamak için güç-
lenip makam mevki sahibi olmak ister-
lerse, herkesi kendi görüşüne hapset-
mek isteyen bir zalim zorba durumuna 
düşmez mi?

Burada sözü Mevlana hazretleri-
nin hikâyesine bırakalım:

Adamın biri dört kişiye bir dirhem 
verdi. Adamlardan biri:               

- Bu parayla engûr alalım, dedi.                                                       
Diğeri Arap'tı:

- Hayır, dedi, ben inep 
isterim, engûr değil. Üçün-
cüsü Türk'tü:

- Ne engûr, ne inep, 
bununla üzüm alalım, diye 
tutturdu.           

Dördüncüleri Rum'du, 
o da itiraz etti:

-Bırakın bu lafları, dedi, 
bununla istafil alalım.                      

Derken kavgaya baş-
ladılar. Birbirlerini yumruk-
luyor, tokatlıyor¬lardı. Pek çok dil bilen 
alim birisi onları gördü:

- Durun, dedi, hepinizin de istediği 
olacak. Parayı aldı, onlara üzüm getirdi.

Hepsi memnun oldular. Aslında 
herkes kendi diline üzüm istiyordu.

Türk, Rum ve Arab'ın kavgasından 
engûr ve inep şüphelerinden başka bir 
şey çıkmaz. 

Bu ikilik, manevi dilleri bilen bir Sü-
leyman gelmedikçe kalkmaz.

Ne güzel anlatmış Mevlana hazret-
leri.

Bütün iletişimsizliklerin ortasında 
herkesi anlayan kişi Süleyman  misali; 

herkesi anlayan çözen, 
yönlendiren, yöneten, 
ilkeleri koyan, bilen, uy-
gulayan, gerçek liyakat 
sahibibir yöneticinin oldu-
ğu işletmeler, aile, devlet 
toplum nasıl güzel olurdu.

 Veya ağzı kapalı içi 
boş şişeye su doldurma-
ya çalışan insanı, yönetici-
yi, sorumluluk makamın-
daki kişiyi düşünün;

Su tamamen dışarı dökülüyor. Şi-
şeyi yere çarpıyor. Sinirleniyor, etrafına 
çatıyor. Ama su bir türlü şişeye yine de 
dolmuyor.

NE YAPMALI?
Anlaşılmadan önce anlamaya çalış-

mak. Şişenin kapağının açık olduğundan 
ve içinin boş olduğundan emin olmak.

Kendi ifade dilimiz, bakış açımız, 
beklentimiz kadar karşı tarafın durumu-
nu da doğru analiz etmek. Aynı kelimeler 
olmasa da aynı şeyi mi ifade etmeye ça-
lışıyoruz.

Herkesi bizim köyün, ailenin, mem-
leketin insanı olmayabilir. Alışkanlıkları-

mız değişiktir. 
Hatta karşı tarafı ya da bizi alış-

kanlıklarımızın kör ettiği biçimde ifade 
ediyor ya da algılıyoruzdur. Anlama 

sorumluluğu ilmi yüksek olanadır.
Dinlemek anlamanın büyük bir ora-

nını teşkil eder. Dinleyen ve algılamaya 
çalışan insan karşısındakinin bir ansiklo-
pedi dolusu ile izah edemediğini anlar ve 
bir cümle ile iletişimi tamamlar. İki taraf 
da memnun olur.

Tabii dinlerken karşı tarafın eksikliği-
ni bulmak, galip gelmek için değil doğru 
iletişimi kurmak için.

Belki de en önemli sorun kendimizi 
en doğru yere koymaya çalışmamız. 
Acaba gerçekten biz doğruyu istiyor 
muyuz? 

Kaliteli sorular, doğru talepler kaliteli 
cevaplar ve sonuçlar doğurur.  Kendimi-
zi doğru pozisyona koysak çoğu sorunu 
çözebileceğiz.

Veya ortamı;  sakin, doğru analiz 
edebilsek darboğazı doğuran gerçek se-
bepleri görebileceğiz.

Çoğu zaman iletişimsizlik ilkesizlik-
ten kaynaklanır.

Birçok çatışma ilkeler üzerinden 
değil de kendi sahip olduğumuz kültürel 
birikimden kaynaklanır.

Çoğu zaman alışkanlıkların körleş-
tirdiği düşünce yapılarımız bizim sahip 
olduğumuz kültüre rağmen bizi yanlış 
adımlar atmaya zorlar.

Bir de başkalarının dili, söylemi ile 
değil kendi muhakeme, akıl ve vicdan 
terazimizi yaşamın merkezine koymalıyız

İçinde bulunduğumuz her türlü ile-
tişim ortamında en önemli yapmamız 
gereken belki de ilkeli iletişimi ortak dil 
yapmamız.

Sorunu çözerken kendimizi karşı ta-
rafa dayatmadan önce esas probleme ve 
manasına odaklanmalıyız.

Önce kendimiz ilkelere sadık olmalı-
yız. Bu bizi, iletişimimizi ve yaptığımız işi 
kurumsallaştıracaktır.

Eğer ilkeleşebilirsek göreceğiz ki bir-
çok sorun kendiliğinden çözülecek.

Sorun olarak gördüğümüz birçok 
sorunun duruşumuzdan, beklentimiz-
den ve yanlış bakış açısından kaynaklan-
dığını göreceğiz.

Boşa kavga ettiğimizi bu zahmeti 
boşa çektiğimizi fark edeceğiz.

Yeter ki asıl konuya, manaya odak-
lanalım. Hislerden arınmış akıl ve muha-
kememizin iş başında olduğu bir zihin ile 
davranalım.

O zaman ne üzer ne üzülürüz.

İLKELER VE ÇOK DİLLİ İLETİŞİMSİZLİK

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Konya Berberler ve Kuaförler 
Esnaf Odası Başkanı Veli Baranok, 
Koronavirüs salgını sürecinde en çok 
etkilenen sektörlerin başında gel-
diklerini, çözümün kapanma değil, 
aşının öncelikli olması gerektiğini 
söyledi.

Veli Baranok salgın sürecinde es-
nafların olumsuz yönde en çok etki-
lenen kesim olduğunun üzerinde du-
rarak, “2020 Mart ayında Kovid-19 
Ülkemizde görülmesi ile birlikte ka-
panan ilk sektörlerden biri olduk. 21 
Mart'ta kapandık ve 51 gün süreyle 
de kapalı kaldık. 11 Mayıs'ta açılana 
kadar da büyük sıkıntılar yaşadık. 
Bu süreçte üyelerimize destek ola-
bilmek için Belediye Başkanlarımızla 
ve siyasilerle görüşerek Üyelerimize 
siperlik, maske dezenfektan eldiven 
vb. ulaştırdık. Buradan kendilerine 
teşekkür ve minnet duygularımı ilet-
mek istiyorum. Mayıs 11'de tekrar 
sektörümüz hizmete açıldı fakat Ber-

ber ve Kuaförler ve Güzellik Salonla-
rına girmeyen çok sayıda müşterimiz 
oldu randevu sistemi ile çalışmamız 
ve içeriye sayı ile müşteri almamız 
bizi maddi anlamda olumsuz etkile-
di. Yine de açık olduğumuz için şans-
lıyız. Yeter ki tekrar kapanmayalım 
çünkü işyerimiz dışında başka bir 
gelirimiz olmadığı için tekrar bu sü-
reci taşıyacağımızı zannetmiyorum” 

dedi.
‘ESNAFIMIZA AŞI TALEP EDİYORUZ’

Kapanma yerine aşı öncelikli ol-
ması gerektiğine dikkat çeken Veli 
Baranok, “Bir seneyi geçtiğimiz Şu 
günlerde üyelerimiz bu süreçten ger-
çekten Maddi manevi ve ruhsal an-
lamda gerçekten çok yıprandı bu gi-
dişle de Maalesef bu süreç uzayacak 
gibi görünüyor 6331 sayılı iş sağlığı 
ve güvenliği kanununda sektörümüz 
tehlikeli grupta yer almıştır. Bu Pan-
demi döneminde de 51 gün süreyle 
sektörümüz kapalı kaldı. Güzellik Sa-
lonlarımız da son yayınlanan genel-
geyle 17 Mayısa kadar kapalı. İşimiz 
gereği müşterilerimizle yakın temas 
halindeyiz. Bütün bunlar göz önüne 
alındığında Hükümetimizden ve Bi-
lim Kurulundan çözümü sektörümü-
zü kapatarak değil de, riskli meslek 
grupları içerisinde olduğumuz için 
aşı önceliğinin berber Kuaför ve 
Güzellik salonlarına verilerek bir an 

önce aşımızı olup, işimizi idame et-
tirmek istiyoruz. Mesela Öğretmen-
ler bizim kadar yakın temas halinde 
değilken aşı önceliği veriliyorsa; sek-
törümüzün de aşı önceliği olmasını 
yetkililerden talep ediyorum. Bizler 
elimizden geldiğince maske, mesafe 
ve hijyen kurallarına uyuyoruz uyu-
maya da devam edeceğiz. Çünkü 
önce sağlık toplum olarak pandemi 
sürecinde bu kurallara uymak zo-
rundayız Bizler müşterilerimizin sağ-
lığını düşünüyoruz. Ama kendi sağlı-
ğımız da çok önemlidir. Eski normal 
hayatımızda dönmemiz için elimiz-
den gelen ne varsa yapmaya gayret 
ediyoruz. Gelen müşterilerimizin bir 
çekincesi vardır. İnsanlara güvenli 
hizmet vermemiz için devletimizin 
imkanları dâhilinde sektörümüzün 
de aşağı önceliğine dahil edilmesi 
bizleri ve müşterilerimizi de rahatla-
tacaktır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Soykırım iddiaları 
yok hükmündedir’

‘ABD, Türkiye’ye yaptırım 
için 1915 olaylarını ortaya attı’

Milliyetçi Hareket Partisi MYK 
Üyesi ve MHP Selçuklu İlçe Baş-
kanı Güzide Çipan, Amerikan Baş-
kanlığı seçiminden hemen sonra 
tebrik etme, el öpme, biat verme 
sırasına giren yerli işbirlikçilerle, 
vatanımızda gözü olan bütün em-
peryalister, Türk Milletine düşman 
olan herkes bilmelidir ki; geçmiş-
te, bugün ya da gelecekte, hiçbir 
iftiranızdan, hiçbir saldırınızdan, 
hiçbir ayak oyununuzdan korkan 
bir Türk bulamayacaksınız. Siyasi 
çıkar uğruna attığınız bu iftiralar-
la birilerinden alkış alabilirsiniz, 
ancak tarih ve sağduyu bilincinde 
olan hiç kimse sizi affetmeyecek. 
Soykırım iddia ve hikâyeleriniz 
tarih ve milletimiz nezdinde yok 
hükmündedir” dedi.

Çipan, “Başta Doğu Anadolu 
ve Güney Doğu Anadolu ile Halep, 
Musul gibi Osmanlı toprakların-
da yaşayan Ermeni asıllı Osmanlı 
vatandaşlarını Taşnak, Sütyun ve 
Hınçak Örgüt adlarıyla kışkırtanlar 
tarihte bellidir. Emperyalistlerin 
planı, yerli işbirlikçilerinin organi-
zasyonları ile Osmanlı’dan pay ko-
parmak, Türklere Soykırım gerçek-
leştirmek amacıyla hareket eden 
bu çeteler, Erzurum’dan Van’a, 
Kars’tan Gaziantep’e, Iğdır’dan 

Şanlıurfa’ya kadar çok geniş bir 
alanda Türk Milletine saldırmış, İş-
gal devletlerinin yolunu açmış, iş-
galcilere öncü lojistik ve psikolojik 
hazırlık yapmışlardır. Bütün bunlar 
tarihi gerçeklerdir.

Kendi şehrinde, kasabasında, 
köyünde, kendi komşuları tarafın-
dan saldırıya uğrayan Türk Milleti 
kendisini korumak ve soykırımdan 
kurtulmak amaçlı müdafaanın dı-
şında faaliyette bulunmamıştır.

ABD başkanının talihsiz, tarih-
siz, bilgisiz açıklaması çok yakın 
tarihlerdeki Mavi Vatan, Akdeniz 
enerji projelerimizin engellenmesi, 
Dedeağaç’a askeri yığınak, Kıbrıs 
meselesi, Karabağ ve Libya mese-
lelerinden ayrı görülemez” ifadele-
rini kullandı.n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Caner Arabacı, ABD’nin 1915 olayları karşısında iki yüzlü davrandığına dikkat çekti

‘İki yüzlü davranıyorlar’

ABD Başkanı Joe Biden 1915 
olaylarını 'soykırım' olarak tanım-
ladı. Joe Biden açıklamasında, "Her 
yıl bugün Osmanlı dönemindeki 
Ermeni soykırımında ölenleri hatır-
lıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha 
yaşanmaması için taahhüdümüzü 
yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.  
Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Caner 
Arabacı, ABD Başkanı Joe Biden 
açıklamalarını Konya Yenigün Ga-
zetesine değerlendirdi. Arabacı 
ABD’nin 1915 olayları karşısında 
iki yüzlü davrandığına dikkat çekti. 

'SOYKIRIM' DİYEN 
İLK ABD BAŞKANI OLDU

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 
olaylarına 'soykırım' diyen ilk ABD 
Başkanı oldu.  ABD Başkanı Biden, 
1915 olaylarına ilişkin yazılı bir 
açıklama yaptı.Biden, açıklamasın-
da, "Her yıl bugün Osmanlı döne-
mindeki Ermeni soykırımında ölen-
leri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün 
bir daha yaşanmaması için taah-
hüdümüzü yeniliyoruz. 24 Nisan 
1915'ten başlayarak, Ermeni en-
telektüeller ve toplum liderlerinin 
Osmanlı güçleri tarafından İstan-
bul'da tutuklanmasıyla, 1,5 milyon 

Ermeni sınır dışı edildi, katledildi 
ya da yok etme kampanyasıyla ölü-
me yürüdü" ifadelerine yer verdi. 
Açıklamasında, Ermenice "büyük 
felaket" anlamına gelen "Meds Yeg-
hern" kelimesini de kullanan Biden, 
"Biz nefretin tüm şekillerinin çürü-
tücü etkilerine karşı güçlü duruşu-
muzu sürdürüyoruz." dedi. Biden, 
1915 olaylarından etkilenen birçok 
kişinin ABD dahil dünyanın birçok 
yerinde yeni hayat kurduğunu vur-
gulayarak, uzun yıllardır ABD'de-
ki Ermenilerin ülkeye zenginlik 
kattığını vurguladı. Ermenilerin 
atalarının hikayelerini Amerikan 
topraklarına getirdiğini vurgulayan 
Biden, "Ermenilerin tarihine say-
gı duyuyoruz. Bu acıyı görüyoruz. 
Tarihi tasdik ediyoruz. Bunu da 
suçu birilerine yüklemek için değil, 
bunun bir daha asla yaşanmaması 
için yapıyoruz." değerlendirmesini 
yaptı. Biden, insan haklarına saygı 
duyulan, insanların onur ve emni-
yetleri ile yaşadığı bir dünya inşa 
etmek için çalıştıklarını belirterek, 
"Dünyada bir daha zulüm yaşan-
masını engelleme hedefimizi yeni-
liyoruz. Dünyadaki tüm insanların 
iyileşmesi ve uzlaşması peşindeyiz. 
Amerikan halkı 106 yıl önce bugün 

başlayan soykırımın kurbanı olan 
Ermenilere saygı duyuyor." görüşü-
nü paylaştı.

‘İKİ YÜZLÜ DAVRANIYORLAR’
NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Caner 
Arabacı, ABD Başkanı Joe Biden’ın 
aklın başında olsa 1915’te meyda-
na gelen bir gelişmeyi 2021’de bu 
tür değerlendirmeye tabi tutmazdı 
diyerek, “ Soykırım iddialarının ilk 
kaynağı da 1913-1916’da İstan-
bul’da elçilik yapan ABD elçisi Mor-
genthau. Bu kişi olayları görmemiş, 
gelişmeleri bilmiyor sadece elçilikte 
Ermeni kökenli memurlar çalıştırı-
yor, bir de ABD’de bir gazeteciye 
kitabını yazdırıyor. 

Ermeni olayları silahlı düşman 
ordusuna katılan savaş anında men-
subu olduğu ülkeyi arkadan vuran 
silahlı bir güç ile devletin kendini 
savunma ile ilişkisi içerisinde de-
ğerlendirilmeli. ABD Ermeni mese-
lesindeki tavrı iki yüzlüdür. Çünkü 
1915 gelişmeleri yaşanırken o dö-
nem elçisi İstanbul’da vardı. ABD 
o dönem böyle bir karar almadı. 
1918’den itibaren 1922 sonraları-
na kadar İstanbul İngiliz, Fransız ve 
İtalyan işgalindeydi. O dönemde bu 
ülkeler İstanbul’da Ermeni olayları 

ile ilgili Divan-ı Harb-i Örfî mahke-
meleri düzenlediler. Mahkeme baş-
kanı da işgalcilere bağlı bir adam-
dı. Sorgulamalar yapıldı, kararlar 
verildi. O dönemde soykırım kararı 
alınmadı. Olayların olduğu dönem-
de sıcağı sıcağına soykırım kararı 
verilemezken, olayların üstünden 
100 yıldan fazla süre geçmişken 
böyle bir sözün edilmesi son dere-
ce politik, ahlaksız ve hukuksuz bir 
tavırdır.  Bunu kınamak ve ayıpla-
mak lazım. Bu durum akli dengesi 
yerinde olmayanların vereceği bir 
karar değildir. Tarihin vereceği bir 
karardır. Bu konuda Türkiye bütün 
arşivlerini açtı. Ermenistan arşivi-
ni açamadı. Çünkü Ermenistan’ın 
nasıl bir maşa olduğu ve kullanıl-
dığı ortaya çıkacaktı. Ermenistan’ın 
ilk başbakanı da bunu deşifre etti. 
128 sayfalık bir rapor yazdı.  ABD 
Başkanı Joe Biden’in açıklamaları-
nı Türkiye’ye karşı hasmane olarak 
değerlendirmek lazım. Bu durum 
doğru bir tutum değil. Yılda bir 
defa 24 Nisan’da açıklama yapma-
ları Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaları 
için, Türkiye’nin yönetimini dene-
tim altına, tahakkuk altına almak 
için yapıyorlar. “ifadelerini kullandı
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Saadet Partisi Konya İl Başkan-
lığının Nisan ayı İl Divan Toplantısı, 
Saadet Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Atik Ağdağ, İl Başkanı Hü-
seyin Saydam ve çok sayıda teşkilat 
mensubunun katılımıyla çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam; “Saadet 
Partisi olarak son 20 yıldır, Milli 
Görüş Hareketi olarak da 52 yıldır 
hem ülkemizin hem İslam coğraf-
yasının hem de dünyadaki mazlum 
ve mağdurların zalim sistemler 
karşısında ezilmemesi, yeryüzün-
deki haklarından eşit olarak hakla-
rını almalarını sağlamak adına mü-
cadele veriyoruz. Küresel zalimler 
yeryüzünde kendi iktidarlarını 
oluşturmak, dünya hakimiyetini 
kurup kendileri dışındaki insanla-
rın köleleştirmek, diğer insanların 
haklarını gasp etmek istemektedir-
ler. Buna karşı duran, herhangi bir 
şekilde oluşturmak istedikleri dü-
zene karşı gelen kim olursa da bu 
karşı gelenleri ortadan kaldırmak 
için de ne gerekiyorsa yapmakta-
dırlar” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Atik Ağdağ ise; “24 Nisan 1915'te, 

Emperyalist güçlerin Ermenileri bir 
devlet olmaya teşvik etme amacıy-
la silahlandırdıkları Anadolu’nun 
birçok yerinde baskın ve mezalime 
yönlendirdikleri bir sürecin sonun-
da, Osmanlı bunların halka daha 
fazla zarar vermesini engellemek 
üzere bir Tehcir kararı aldı. Yani 
bulundukları bölgelerden, zarar 
vermesinler diye güneye Suriye'ye 
doğru bir yönlendirme kararı aldı. 
Bir dedesini Ermenilerin yaptı-
ğı mezalimlerde kaybetmiş birisi 
olarak söylüyorum, bu tehcir ha-
disesinin hiçbir kıymeti harbiyesi 
yok. Bu mesele maalesef bir şe-
kilde yıllardır, hatta bir asrı aşkın 
bir süredir, emperyalist ülkelerin 
gündeminde ve sürekli Türkiye'nin 
önüne getirilmekte. Bugün itiba-
riyle de Amerika'nın yeni seçilmiş 
başkanı Biden, bu meseleyi bir 
soykırım olarak tarif etti. Aslında 
bu türden meselelerin dile getiril-
mesinin arkasında yatan şeylerden 
birisi ve en önemlisi bunun hukuki 
sonuçlarını temin etmektir. Yani 
Türkiye'ye yönelik birtakım yaptı-
rımlar ve manevi tazminat davaları 
sürecini harekete geçirmek üzere 
planlanan şeylerdir” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Çözüm kapanma değil, aşı önceliği istiyoruz’

Prof. Dr. Caner Arabacı Joe Biden
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Bu ayı nefs-i emare 
ile savaş ayıdır.

Bazı nefisler Rab-
bini tanımak istemiyor 
hatta o’nun yerine 
geçmek istiyor.Sultayı 
kendinde bulundur-
mak savaşını veriyor.

Firavnvari: “Ben, 
sizin en yüce Rabbi-
nizim.” dedi (Fir’av). 
-Naziat:24-

Bu Manada duygu ve düşünce-
lerle nefsini heva ve hevesini ilahlaş-
tırıyor.

“Ey Muhammet! Heva ve he-
vesini tanrı edinen kimseyi gördün 
mü!..” -Casiye:23-

İşte bu sebeplerde bu ayda 
nefs-i emare ile savaş kızışır. Zira en 
büyük düşman içerdedir. O da nefs-i 
emaredir. Buna binaen de en büyük 
cihad (cihad-ı ekber) bu düşmana 
karşı yapılan cihaddır. Allah rasulü 
(s.a.v) Nefs-i emare ile yapılan ci-
hada cıhad-ı ekber demiştir. Bu ayın 
hürmetine yüce Allah, şeytanları 
zincire vurduğu için, nefs-i emare 
işbirlikçisi şeytanın, iblisin görevini 
de üstlenmiştir. Binaen aleyh:

a) Nefs-i emare iblis ile (şeytan-
la)aynı safta omuz omuza bizimle 

savaşta.
b) Allah’a karşı ita-

atsizlikte,secdeye karşı 
boykotta, helal-haram 
sınırlarını ihlalde, if-
satta, fesatta, fahşta, 
münker de, her türlü 
edepsizlikte, hayasız-
lıkta, rezalette el ele 
gönül gönüle hareket 
etmekteler. avareleri de 
peşlerinden koşmakta.

c) Nefs-i emare firavunla aynı 
davada, ittifak halindeler. Ayrılmaz 
ikili bunlar.

ç) Nefs-i emare hayvanat ile aynı 
hayata paylaşıyor. Eşref-i mahlukat 
olarak, Ahsen-i takvim sırrına maz-
har olarak yaratıldığı halde hayasız-
ca, fütursuzca, yasak olan zaman 
diliminde mazeretsiz yiyip içiyor, 
nefsani arzusunu tatmin ediyor.

“…Küfredenler (nankörler, 
dünyada) zevk etmeye (zevk sefa 
sürmeye) bakarlar ve hayvanlar gibi 
yerler içerler. Halbuki onların yeri 
ateştir.”

-Muhammed:12-
Amelde kafirler gibi, nankörler 

gibi olmayın nefs-i emarenize bu hu-
susta savaş açın ve ebedini hayatınızı 
kurtarın.

BU AY CİHAD-I EKBER AYIDIR

haber@konyayenigun.com
AHMET AKÇAEL

82 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 

il valiliğine gönderilen karar gere-
ği; korona virüs tedbirleri kapsa-
mında 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı kapsayacak 
şekilde ülke genelinde  82 saatlik 
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 
kararı alındı. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı kapsayacak şe-
kilde karar alınan 3 günlük sokağa 
çıkma kısıtlaması sona erdi. 

Sokak ve caddeler yine sessiz 
kaldı. Güvenlik güçleri, kontrol 

noktaları oluşturdu. 
Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza 

uygulandı. İçişleri Bakanlığı ge-
nelgesi kapsamında vatandaşlar, 
zaruri ihtiyaçlarını yürüme me-
safesindeki fırın ve marketlerden 
karşıladı. Hafta içi her gün 19.00-
05.00 saatlerinde, hafta sonları 
da cuma saat 19.00'den pazarte-
si saat 05.00'e kadar uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlaması, yeni 
bir karar alınıncaya kadar devam 
edecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Aile Hekimi Can Süme,
hayatını kaybetti

Fatih Üzülmez 34
yaşında vefat etti

Eğitimci Süleyman 
Ünver Hakk’a yürüdü 

Karatay 3 Nolu Aile Sağlığı 
Merkezi'nde aile hekimi olarak gö-
rev yapan Dr. Can Süme geçirdiği 
kalp krizi sonucunda hayatını kay-
betti. Süme’nin vefatı meslektaşla-
rını ve sevenlerini üzdü. Süme’nin 
vefatının ardından Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç 
başsağlığı mesajı yayınladı. Koç, 
“Karatay 3 Nolu Aile Sağlığı Mer-
kezi'nde aile hekimi olarak görev 
yapan mesai arkadaşımız Dr. Can 
Süme’nin hayatını kaybettiğini 
büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bu-
lunmaktayım. Mesai arkadaşımıza 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine, 
yakınlarına ve tüm sağlık camia-
mıza başsağlığı dilerim.” İfadele-
rine yer verdi. Konya Aile Hekim-
liği Etkinlik Derneği (KONAHED) 

de Dr. Can Süme için başsağlığı 
mesajı yayınladı. Yayınlanan me-
sajda, “Karatay 03 No'lu Çimenlik 
ASM'de görev yapan ve KonAHED 
kurucu üyelerinden aile hekimi ar-
kadaşımız Dr. Can SÜME 'nin vefat 
ettiği haberini büyük bir üzün-
tüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhuma Allah'tan rahmet diler, 
kederli ailesi ve tüm aile hekimliği 
camiasına sabır temenni ederiz.”  
Merhum Can Süme’nin cenazesi 
Cumartesi günü öğle namazına 
müteakip kılınan cenaze namazı-
nın ardından Hocacihan Mezarlı-
ğı'na defnedildi.  Konya Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Can Sü-
me’ye Yüce Allah’tan rahmet ya-
kınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dileriz. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Üzülmez Orman Ürünleri Sa-
hibi Fatih Üzülmez 34 yaşında ve-
fat etti. Merhum Fatih Üzülmez’in 
cenazesi Cumartesi günü öğle 
namazına müteakip Anasultan 
Mezarlığında kılınan cenaze na-
mazının ardından dualarla defne-
dildi. Üzülmez ailesini acı günle-
rinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Üzülmez ailesi cenaze 
namazının ardından taziyeleri ka-
bul etti. Konya Yenigün Gazetesi 
olarak Merhum Fatih Üzülmez’e 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü eski müdür yardımcılarından, 
Konya Erkek Lisesi Beden Eğitim 
Öğretmeni ve Müdür Yardımcı-
larından Süleyman Ünver bir sü-
redir tedavi gördüğü koronavirüs 
sebebiyle 79 yaşında vefat etti. 
Merhum Süleyman Ünver’in ce-
nazesi dün Musalla Mezarlığında 
kılınan cenaze namazının ardın-
dan dualarla defnedildi. Ünver ai-
lesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı.  Konya 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Süleyman Ünver’e Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Ulusal Hububat Konseyinin 2020-2021 Üretim Yılı Buğday Değerlendirme Raporu'na göre, ekim-mart döneminde 
düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında kaldı. Konsey, beklentisini 19 milyon ton buğday olarak açıkladı

Buğdayda rekolte 
beklentisi 19 milyon ton

Buğdayda bu sezon rekoltenin 
19 milyon ton olması bekleniyor. 
Ulusal Hububat Konseyinin 2020-
2021 Üretim Yılı Buğday Değerlen-
dirme Raporu'na göre, ekim-mart 
döneminde düşen yağış miktarı 
uzun yıllar ortalamasının altında 
kaldı. Bu dönem yağışın en az düş-
tüğü bölge İç Anadolu olurken, Ege 
ve Karadeniz bölgelerinde ise son 40 
yılın en kurak sonbaharı yaşandı.

Marmara haricinde tüm böl-
gelerde kış yağışlarının uzun yıllar 
ortalamalarına göre azaldığı ve en 
fazla azalışın yüzde 31 ile İç Ana-
dolu'da gerçekleştiği görüldü. Mart 
ayının yağışlı geçmesi ise kuraklığın 

olumsuz etkilerini belirli ölçüde tela-
fi edilebilme imkanını ortaya çıkardı. 

Mart yağışları büyüme ve gelişme 
açısından yeterli, rekolte umutları-

nın devamı açısından olumlu değer-
lendirildi.

Buğday verimi açısından ni-
san-mayıs yağışları belirleyici ola-
cak. Rapora göre, Türkiye'de buğday 
ekim alanının 7,1 milyon hektarın 
üzerine olduğu tahmin ediliyor. Ge-
çen yıl 20 milyon ton olan buğday 
üretiminin bu sezon yüzde 5 azalışla 
19 milyon ton olacağı öngörülüyor. 
Öte yandan, fiyat avantajı daha fazla 
olan makarnalık buğday ekiminde 
artış olduğu değerlendiriliyor. Ülke-
de makarnalık buğday ekim alanın-
da yüzde 3-4 artış yaşandığı belirti-
liyor.
n AA

Erguvanlar tarihi mekanlara 
ayrı bir güzellik katıyor

Ereğli’de kiraz bahçeleri 
beyaz renge büründü

Şairlere, yazarlara ilham kayna-
ğı olan erguvanlar, baharla birlikte 
tarihi mekanlara yeni bir hava ge-
tirdi. Konya’da da bu görüntüler 
her yıl olduğu gibi bu yıl da baha-
rın gelmesiyle birlikte tarihi Meram 
Fatma Sultan Konağı'nda dikkat çe-
kiyor. Baharın habercisi olan ergu-
van ağacı, baklagiller familyasından 
2 ile 10 metre boylarında olup, kışın 
yapraklarını döken bir bitki. Anava-
tanı Kuzey Amerika, Akdeniz hav-
zası ve Batı Asya iken, Türkiye’de 
Marmara ve Ege bölgesinde yaygın. 
Erguvani renkteki çiçekler, ilkba-
harda belirmeye başlayıp, yaza gir-

meden sona eriyor. Erguvan ağacı-
nın isimlendirilmesinde genellikle 
büyüleyici rengine atıfta bulunulu-
yor. Kelimelerin kökenine bakıldı-
ğında hemen hepsi Akadça’da mor 
rengi ifade eden argamannu söz-
cüğüne denk geliyor. Aramice’ye 
argvana, Aramice’den Arapça’ya 
ercuvani ve oradan da Türkçe ’ye 
argavan diye geçmiş. Günümüz 
Türkçesi’nde erguvan halini almış. 
Bununla birlikte Kutadgu Bilig’de 
yer alan on yedi çiçek isminden biri 
de erguvan. Deliboynuz, selecek ve 
zazalak diye de biliniyor.
n HABER MERKEZİ

Türkiye'de en fazla beyaz ki-
raz üretiminin yapıldığı Konya’nın 
Ereğli ilçesinde, kiraz bahçeleri 
adeta gelinliğini giyerek beyaza bü-
ründü. 

Ereğli’de kiraz ağaçları patlamış 
mısır misali çiçek açan görüntüsüy-
le görsel şölen oluşturuyor. Yerli ve 
yabancı konukların ilgisiyle karşıla-

şan kiraz bahçelerinde vatandaşlar 
fotoğraf çekiyor. Kiraz ağaçlarının 
çiçek açmış hali ise çok uzun sür-
müyor. Çiçekler iki hafta kadar ağaç 
dallarında kalıyor. Kiraz bahçelerin-
de bu süre içerisinde kartpostallık 
görüntüler oluşuyor. Çiftçiler de se-
zonun verimli geçmesini bekliyor.
n İHA
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Selçuklu Belediyesi 5 bin fidanla yeşil dokuya katkı sağladı

Selçuklu Belediyesi yeşil alana 
desteğini sürdürüyor. Selahaddin 
Eyyubi Mahallesi İncik Çayı mevki-
inde yeni hazırlanan ağaçlandırma 
sahasına 5 bin fidan dikildi. Ağaç-
landırma çalışmaları yıl içerisinde 
de devam edecek.

Şehrin fiziki koşullarını daha 
iyiye taşıma hedefinden sapmayan 
Selçuklu Belediyesi ilçenin yeşil do-
kusu için de aynı oranda çalışmala-

rını sürdürüyor. 
Bu çalışmalar kapsamında Se-

lahaddin Eyyubi Mahallesi (Beşyü-
zevler) İncik Çayı mevkiinde yeni 
hazırlanan ağaçlandırma sahasına 
5 bin adet karaçam ve Toros Sediri 
dikimi gerçekleştirildi.

 Bölgedeki ağaçlandırma çalış-
maları bu yıl ve önümüzdeki yıllar-
da ağaç dikim mevsiminde devam 
edecek.

‘GELECEK NESİLLERİMİZE 
DAHA YEŞİL BİR SELÇUKLU 

EMANET EDECEĞİZ’
Selçuklu’yu imar ederken yeşil 

alanların hem korunduğunu hem 
de mevcut haline yenilerinin ekle-
nerek daha yeşil bir ilçenin hedefin-
de olduklarını dile getiren Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Bütün çalışmalarımız daha 
yaşanabilir ve daha yeşil bir Sel-

çuklu’yu gelecek nesillere ema-
net etme gayreti üzerine kurulu. 
Bunun için de şehrimizin alt yapı, 
üst yapı çalışmalarına verdiğimiz 
önem kadar yine şehrimizin yeşil 
dokusuna da ayrıca önem veriyo-
ruz. bunun örneklerinden sadece 
bir tanesi de atıkların kaynağında 
ayrı toplanması çalışmalarımızla 
2019 ve 2020 yıllarında 289 bin 
374 ağacımızı kesilmekten kurtar-

maktır. Yeşil alanlarımıza en büyük 
katkı mevcut yeşil örgüye zarar 
vermeyerek sağlanır.

İlçemizde yürüttüğümüz yeşil 
alan çalışmalarında 1097 alanda 
8 milyon 690 bin 302 metrekare 
yeşil alanımız mevcut ve bu raka-
mı sene sonunda daha da ileriye 
taşıyacağız inşallah. Fidanlar ağaca 
dönüşüne kadar yeni bir nesil yeti-
şiyor. Dünyayı, şehrimizi daha yeşil 

bir yer haline getirmek elimizde. 
Bu çerçeve ve vizyonla Park Bahçe-
ler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz 
Selahaddin Eyyubi Mahallesi İncik 
Çayı mevkisinde yeni hazırlanan 
ağaçlandırma sahasına 5 bin fidan 
dikimini gerçekleştirdi ve yıl içe-
risinde ve sonrasında fidan dikme 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Zabıta
ekipleri denetimlerini artırdı

Meram Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü Ekipleri, Ramazan dene-
timleri kapsamında Tarım İlçe Mü-
dürlüğü ekipleri ile birlikte ekmek 
ve pide fırınları ile imalathanelerini 
sıkı bir şekilde denetliyorlar. İlçe 
genelinde bulunan fırınlara yapı-
lan denetimlerde ruhsat, gramaj 
kontrolü, temizlik ve hijyen şartla-
rına uyulup uyulmadığı, kullanılan 
ürünlerin sağlık şartlarına uygun-
luğunun yanı sıra kovid-19 salgın 
kurallarına uyulup uyulmadığı da 
denetlendi. Denetimlerde, fırınla-
rın büyük çoğunluğunun kurallara 
uyduğu tespit edilirken kurallara 
uymayanlara da idari işlem yapıldı.

Normal şartlar altında da va-
tandaşın sağlığı adına kontrollere 
azami dikkat gösterdiklerini ifade 
eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, salgın sebebiyle 
iyiden iyiye artırdıkları denetimleri 
mübarek Ramazan ayı ile birlikte 
daha da sıklaştırdıklarını söyledi. 
Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte 

vatandaşların özellikle sağlıklı ve 
hijyenik ekmek ve pideye ulaşabil-
mesi için denetimlerin Ramazan 
ayı boyunca ve sonrasında da de-
vam edeceğini belirten Başkan Ka-
vuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Eki-
bimizin her bir üyesi kendi evinde 
kendi sofrasında nasıl güvenilir 
ve sağlıklı ekmek ya da pide gör-
mek istiyorsa aynısının vatandaşın 
sofrasında da olması adına azami 
hassasiyet gösteriyor. Bunun için 
denetimlerimizde gerek gramaj 
gerekse hijyen noktasında en ufak 
taviz göstermiyoruz. Eksikleri olan 
işletmeler uyarılıyor, suç teşkil 
edecek firmalara ise gereken cezai 
işlem uygulanıyor. Her şey hem-
şehrilerimizin sağlığı için, onların 
sağlıklı gıdaya en güvenilir şekil-
de ulaşabilmeleri adına. Bunda 
önemli ölçüde başarılı olmamızdan 
dolayı tüm ekip arkadaşlarıma ve 
bu noktada hassasiyet gösteren iş-
letmelerimize teşekkür ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Youtube kanalında canlı 
yayında Konyalılarla buluşarak hem çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de gelen soruları cevapladı

‘Konya’nın hayallerini
gerçekleştiriyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi Youtube kanalında 
canlı yayın yaparak Konyalıların 
evlerine misafir oldu. Canlı yayında 
vatandaşların sorularını tek tek ce-
vaplayarak gündemi değerlendiren 
Başkan Altay, Ramazan ile birlikte 
vaka sayılarında düşüş olduğunu 
belirterek, Ramazan’dan sonra nor-
malleşmeyi arzu ettiklerini ifade etti. 
MİLLET OLARAK ŞANLI TARİHİMİZLE 

HER ZAMAN ÖĞÜNDÜK 
ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 

olaylarını soykırım olarak ifade et-
mesini kabul etmediklerini ve Kon-
yalılar olarak kınadıklarını belirten 
Başkan Altay, “Soykırım diyenler 
kendi geçmişlerine baksınlar. Biz 
millet olarak şanlı tarihimizle her 
zaman övündük, övünmeye devam 
edeceğiz. Tarihi yazmak tarihçilerin 
işi. Bu siyasete malzeme edilecek bir 
konu değildir.” dedi. 

DUALARIMIZ ASKERLERİMİZLE 
Başkan Altay, Türk Silahlı Kuv-

vetleri’nin Kuzey Irak’ta kahraman-
lık destanı yazdığını da vurgulaya-
rak, “Kahraman askerlerimiz Şimşek 
ve Pençe Yıldırım Hareketi ile Kuzey 
Irak’ta bir kahramanlık destanı yazı-
yorlar. Tüm askerlerimize, güvenlik 
görevlilerimize başarılar diliyorum. 
Rabbim muvaffak etsin. Ayaklarına 
taş değmesin inşallah. Bu mübarek 
günde dualarımızla onlarla berabe-
riz.” diye konuştu. 

42 BİN ÇOCUĞUMUZA HEDİYE 
VERMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ 

Ramazan ayında gelenek haline 
getirdikleri 7-10 yaş arası oruç tutan 

çocukların hediyelerini hazırlamaya 
başladıklarını da ifade eden Başkan 
Altay, “Geçen yıl 20 bindi. Bu yıl 
42 bin çocuğumuza hediye vermek 
için hazırlık yapıyoruz. İnşallah önü-
müzdeki hafta bununla ilgili detaylı 
bir link paylaşacağım. Buradan kayıt 
olan çocuklarımıza Ramazan’ı ha-
tırlayacakları, ileride güzel anı ola-
cak hediyeleri ulaştırmış olacağız. 
42 bin çocuğumuzun başvurmasını 
bekliyoruz. Ne kadar pandemi ne-
deniyle sevdiklerimizle birlikte iftar 
edemesek, camilerde, teravihlerde 
buluşamasak da gönüllerimiz bir. 
İnşallah pandemi etkisindeki son 
Ramazan’ı kutluyoruzdur. İnşallah 
kurallara uyarsak, düşüşün art-
masını biran önce normal hayata 
dönmeyi de ümit ediyoruz. Konya 
Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal 
yardım konusunda Türkiye’nin lider 
belediyelerinden birisiyiz. Bu yıl da 
Ramazan’da vatandaşlarımıza Sos-
yal Kartlarını ulaştırmaya başladık.” 
şeklinde konuştu. 

200 MİLYONUN ÜZERİNDE 
TARIMSAL DESTEKTE BULUNDUK 

2014 yılında Büyükşehir Yasa-
sı’ndan itibaren tarımsal desteklerde 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
Türkiye’de öncü projeler yürüttükle-
rini de sözlerine ekleyen Başkan Al-
tay, “Tarımsal ve hayvansal üretim 
yapan herkese destek olmaya çalı-
şıyoruz. Bugüne kadar 200 milyo-
nun üzerinde destek olduk. Arıcılık 
konusunda özellikle çalışmaları des-
tekliyoruz. Petek baldan, süzme bala 
geçiş konusunda ciddi bir destekte 
bulunuyoruz. En önemli hedefimiz, 
kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın 
gelirini arttırmak.” dedi. 

KONYA’NIN HAYALLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 

Akyokuş bölgesine yeni bir res-
toran binası ve palyelerde de bir 
düzenleme yapacaklarını ifade eden 
Başkan Altay, “2022’nin yazında 
Akyokuş çok daha güzel hale gel-
miş olacak. Arkadaşlar, el ele verdik 
Konya’nın hayallerini gerçekleştiri-

yoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mız, Sağlık Bakanımız, Genel Baş-
kan Yardımcımız, milletvekillerimiz, 
AK Parti İl Başkanımız, ilçe belediye 
başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, 
çalışma arkadaşlarımız ve Konyalı-
lar olarak Konya’nın hayal projele-
rini bir bir gerçekleştiriyoruz. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ 
ile birlikte Eski Sanayi’de bir kent-
sel dönüşüm yapıyoruz. Bu kentsel 
dönüşümle birlikte bu alan kötü 
görüntüden kurtulmuş olacak” diye 
konuştu. 

KONYA’YI DAHA GÜZEL GELECEĞE 
HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ 
Meram, Karatay ve Selçuklu Be-

lediye Başkanları ile uyum içerisin-
de çalıştıklarını da belirten Başkan 
Altay, “Hep birlikte Konya’yı daha 
güzel yarınlara hazırlamak için ça-
lışıyoruz. Konya için çalışmak bizim 
görevimiz ama bu işi yaparken siz-
lerden aldığımız enerji, sizlerin biz-
lere olan güveni inanılmaz motive 
ediyor. Bugünkü paylaşımlarınızdan 
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. İnşallah en kısa zamanda 
bir arada buluşmayı arzu ediyorum. 
Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyo-
rum.

 Konyalılar bize her zaman ilgi 
gösterdiler. Ben hem Konya’da ya-
şayan Konyalılara hem de Konya 
dışında yaşayan, bizi izleyen Kon-
yalılara teşekkür ediyorum. İnanın 
gücümüzün son anına kadar bütün 
enerjimizle Konya’ya hizmet etmek 
için çalışacağız. Sizlerin bu güve-
ni bizleri daha çok şevklendiriyor” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Binlerce yıllık geçmişiyle Kara-
tay, ülkemizin en önemli ilçelerin-
den birisi konumunda. Kültürel be-
lediyecilik alanındaki çalışmalarıyla 
bu kadim geçmişi koruyarak gelece-
ğe taşıma hedefindeki Karatay Bele-
diyesi, ilçenin binlerce yıllık mutfak 
kültürünü kitaplaştırdı. Karatay Be-
lediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan 
“Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük; 
10.000 Yıllık Mutfak Kültürü” adlı 
kitap, yalnızca Boncuklu Höyük ve 
Çatalhöyük'ün mutfak kültürünü 
değil, aynı zamanda söz konusu 
dönemlerin yerleşim biçimlerini, ta-
rımın, hayvancılığını, beslenme ve 
daha birçok konuyu ayrıntısıyla ele 
alıyor.

Oldukça titiz bir çalışmanın ürü-
nü olan kitabın danışmalığını Kon-
ya’da ve ülkemizde temalı mutfak 
kültürü çalışmalarıyla dikkat çeken 
Şef Ulaş Tekerkaya yaptı. Öğretim 
Görevlisi Mustafa Akturfan ve Doç 
Dr Ümit Sormaz'ın bilim editörlüğü-
nü yaptığı eserin görsel çalışmalarını 
ise Servet Can Yemek görsellerini 
Rıfat Ergan yaptı.

Eserde Boncuklu Höyük ve Ça-
talhöyük’ten bu yana kullanılan 
çorba, ot yemekleri, balık ve av et-

lerinden yapılan 30 farklı özel ye-
mek tarifi yer alıyor. Aynı zamanda 
geçmişten günümüze nelerin bize 
miras kaldığını Saklama ,öğütme ve 
pişirme tekniklerini bize sunuyor. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, hem ülkemiz hem de gast-
ronomi bilimi için eşsiz bir kaynak 
olması beklenen “Boncuklu Höyük 
ve Çatalhöyük; 10.000 Yıllık Mut-
fak Kültürü” kitabı ile bu toprakların 
mutfak kültürünü daha da gelişti-
rip geleceğe aktarmayı amaçladık-
larını söyledi. Konya’nın kültür ve 
mutfak hafızasına armağan ettikleri 
eserin kendileri için de çok kıymetli 
olduğuna vurgu yapan Başkan Ha-

san Kılca, Karatay Belediyesi olarak 
Konya’nın tarihinin ve sanatının 
yanı sıra mutfak kültürüne de des-
tek vermekten büyük mutluluk duy-
duklarını belirtti.

BONCUKLU HÖYÜK VE 
ÇATALHÖYÜK, TARIM VE BESLENME 

BİLGİLERİMİZİ DEĞİŞTİRDİ
Hasan Kılca, insanoğlunun var 

olduğu andan itibaren beslenme, 
barınma ve güvenlik gibi en temel 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
büyük bir mücadele ve çabaya girdi-
ğini belirterek, “Kadim bir geçmişe 
sahip Konya’mız, beslenmenin en 
temel unsuru olan tarımın ilk ve en 
önemli merkezlerin belki de başında 

geliyor. Özellikle Konya sınırları içe-
risinde yer alan ve geçmişi binlerce 
yıl öncesine dayanan Boncuklu hö-
yük ve Çatalhöyük, sadece ülkemiz-
de değil tüm dünyanın ilgiyle takip 
ettiği yerlerin başında gelmektedir. 
Ancak Karatay ilçemiz sınırları içe-
risinde bulunan ve 10 bin 300 yıllık 
geçmişiyle Çatalhöyük’ten de eski 
olan Boncuklu Höyük, insanoğlu-
nun tarımsal ve beslenmeye dair 
edindiğimiz bilgileri adeta bir anda 
değiştirdi. Yapılan araştırmalar, in-
sanların ürettiği beslenme mutfak 
kültürü ve toplumsal değerlerin 
Çatalhöyük’e Boncuklu Höyük’ten 
taşındığı anlaşılmıştır. Dahası, ta-

rımın Anadolu’dan yani Boncuklu 
Höyük’teki sakinler tarafından Av-
rupa’ya taşındığı kanıtlandı. 

Bölgedeki kazılardan çıkarılan 
hayvan kemikleri, pişmiş topraktan 
yapılan çanak-çömlekler ile buğday 
ve arpa gibi buluntular sayesinde 
günümüz beslenme ve mutfak kül-
türünün temelinin Konya’da atıldığı 
söylense herhalde yanlış olmayacak-
tır. Karatay Belediyesi olarak bizler 
de böylesine köklü bir geçmişe sahip 
olan Konyamızı, Karatayımızı her 
bakımdan tanıtmaya, geliştirmeye 
ve geleceğe taşımaya yönelik büyük 
gayret gösteriyoruz. Binlerce yıldır 
gelişimini sürdüren mutfak kültürü-

müze de sahip çıkıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

BU TOPRAKLARIN KADİM 
MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ GELECE-
ĞE AKTARIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, uzun araştırmalar ve 
gayretli çalışmalar neticesinde or-
taya çıkan “Boncuklu Höyük ve 
Çatal Höyük; 10.000 Yıllık Mutfak 
Kültürü” kitabının tüm bu geçmişi 
ve medeniyet değerlerini ortay koy-
ması bağlamında önemsediklerini 
söyledi. Başkan Hasan Kılca, şun-

ları aktardı: “Bu kıymetli çalışma-
nın gelecek nesillere aktarılmasına 
katkı sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Binlerce yıllık mutfak 
kültürünün, mutfak sanatıyla nasıl 
bütünleştiğini bu güzide eser okun-
maya başlandıktan sonra çok iyi an-
laşılacağına inanıyoruz. Bu vesileyle, 
eserin bir titizlikle hazırlanması ve 
yayın hayatına sunulmasında büyük 
katkıları bulunan Tematik Mutfak 
Şefi Sayın Ulaş Tekerkaya’ya, Öğre-
tim Görevlisi Sayın Mustafa Aktur-
fan’a, Doç. Dr. Sayın Ümit Sormaz’a, 
Sayın Rıfat Ergan’a, Sayın Yasemin 
Bulunmaz ve Servet Can’a teşekkür 
ediyorum.”n HABER MERKEZİ

Karatay, kadim mutfak kültürünü geleceğe aktarıyor
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Koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen eğlence mekanındaki 39 kişiye ceza
Konya'da, kısıtlamaya rağmen 

açık bulunan eğlence mekanına 
yapılan baskında, 39 kişiye ceza 
kesildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
Selçuklu ilçesinde sokağa çıkma 
kısıtlaması saatlerinde açık oldu-
ğu tespit edilen eğlence mekanına 
geldi. 

Uzun uğraşlara rağmen kapı 
açılmayınca koçbaşıyla giren po-
lis, mekandaki 39 kişiye, "sosyal 
mesafe, maske ve sokağa çıkma 

kısıtlamasını ihlal" suçlarından 
cezai işlem uyguladı. Polisi gören 
bazı kişilerin saklanmak için çatıya 
çıkmaya çalıştıkları görüldü. İş ye-
rinin mührünün bozularak faaliyet 
göstermeye başladığı belirlendi. 
Eğlence mekanı, zabıta ekiplerince 
yeniden mühürlenirken, iş yeri so-
rumlusu Emrah A. hakkında "bula-
şıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere ay-
kırı davranma" ve "mühür bozma" 
suçundan adli işlem başlatıldı.
n AA

Konya’da karşıdan karşıya geç-
mek isterken motosikletin çarp-
ması sonucu anneanne ile torunun 
hayatını kaybettiği kaza kameraya 
yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba 
günü merkez Meram ilçesi Alavardı 
Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet U. idaresindeki 42 
AFH 792 plakalı motosiklet, karşı-
dan karşıya geçmek isteyen Peruzet 
Koçak (57) ile torunu 6 yaşındaki 
Ayşe Miray Doğru’ya çarptı. Kazada 
anneanne ile torunu hayatını kay-

bederken, motosiklet sürücüsü ağır 
yaralı olarak Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 
Öte yandan, anneanne ile torunu-
nun hayatını kaybettiği kaza güven-
lik kamerasına yansıdı. Görüntüler-
de, motosiklet sürücüsünün seyir 
halinde olduğu sırada anneanne ile 
torununun karşıya hızla geçmeye 
çalışması ve motosikletin çarptığı 
anneanne ile torunun yola savrul-
ması yer alıyor.
n İHA

Anneanne ve torununun öldüğü kaza kamerada

İki katlı evin çatısında 
çıkan yangın söndürüldü

Çapa makinesine 
ayaklarını kaptırdı

Beyşehir ilçesinde, iki katlı evin 
çatısında çıkan yangın itfaiye ekip-
leri tarafından söndürüldü. Alı-
nan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı 
Yenidoğan Mahallesi’nde iki katlı 
bir evin çatısında henüz belirle-
nemeyen nedenle yangın çıktı. Ev 
sakinlerinin uykuda olduğu sırada 

yangının fark edilmesiyle itfaiyeye 
haber verildi. Kısa sürede adrese 
ulaşan itfaiye ekipleri, çatıyı saran 
alevleri uzun süren uğraşlar sonu-
cunda kontrol altına aldı, ardından 
soğutma çalışmaları yaptı. Yangın, 
çatı ve odalarda hasara neden oldu.
n AA

Beyşehir ilçesinde, bahçe-
de eşine yardım etmek isterken 
ayaklarını çapa makinesine kap-
tıran kadın yaralandı. Yaralı kadın 
helikopter ambulans ile Konya'ya 
sevk edildi. Olay, ilçeye bağlı Ba-
yavşar Mahallesi'nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin 
bahçesinde çapa motoruyla çalı-
şan eşi M.K.'ye yardım eden A.K. 
(51), motorun önündeki taşları 
kaldırmak isterken eteği ile bir-
likte ayaklarını da makineye kap-
tırdı. İhbar üzerine adrese itfaiye 

ve sağlık ekipleri sevk edildi. Be-
lirtilen adrese gelen ekipler çapa 
makinesinin aksamını keserek 
yaralı kadını makineden ayırarak 
kurtardı. Ambulansa alınan yara-
lı kadın, Beyşehir Devlet Hasta-
nesi'nde yapılan ilk müdahalenin 
ardından hava ambulansı ile Kon-
ya'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi 
bulunmadığı belirtilen kadının 
ayak ve vücudunda kırıklar bu-
lunduğu öğrenildi. Olayla ilgili so-
ruşturma sürüyor.
n İHA

Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler okuldaki atıklardan kendi yaptıkları düzenek ile sıvı gübre üretiyor. 
Üretilen gübre ile okulda yetiştirilen mantarın verimi artırılırken, evsel atıkların doğaya kazanımı bilinci de oluşuyor

Okuldaki atıklardan 
sıvı gübre üretiyorlar

Konya’da Sıfır Atık Projesi kap-
samında özel bir okuldaki öğrenci ve 
öğretmenler kendi yaptıkları düze-
nek ile sıvı gübre üretmeye başladı. 
Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin 
yanı sıra personelin de atıklarını bi-
riktirdiği kutuya ph düzenleyici sı-
kılarak atıklar 10-15 gün içerisinde 
sıvı hale geliyor, ayrıca okulda üre-
tilen mantara eklenen sıvı gübre ile 
metrekareden alınan verim artırılı-
yor. Proje ile bir taraftan evsel atık-
ların doğaya kazandırılması amaçla-
nırken diğer taraftan da öğrencilerin 
bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor.

‘AMACIMIZ EVSEL ATIKLARIN 
DOĞAYA KAZANDIRILMASI’

Doğal ürünlerin üretilmesi ve 
sıfır atık projesine özel bir ilgisi oldu-
ğunu anlatan okul müdürü Mustafa 
Dursun, “Bu sebepten dolayı evsel 
atıkların dönüştürülmesi üzerine 
benzer projeleri araştırdık. Özellikle 
ülkemizde ve yurtdışında olan pro-
jeleri araştırdık. Ülkemizde de em-
sali olan fakat kendi okulumuzun 
ürettiği sıfır atık yani sıvı gübre çöp 
kutusu ürettik. 

Ürettiğimiz çöp kutusu 50 litre 
boyutunda, gündelik hayatta evlerin 
içerisinde kullanılabilecek durumda. 
Bizim buradaki amacımız evsel atık-
ların çöpe atılması yere daha faydalı 
bir şekilde doğaya kazandırılması. 
Ramazan ayında özellikle binlerce 
ton gıda israf oluyor, bunları doğaya 

karıştırmak en büyük amacımız. Bu 
düzeneğin içerisine önce çöplerimizi 
atıyoruz ardından üstüne talaş ser-
piyoruz, sonrasında da konsantras-
yonu artırıcı ph düzenleyici sprey 
sıkıyoruz. Bu sprey bakterilerin 
üremesini sağlıyor ve böylelikle sıvı 
gübre için ilk adımımız gerçekleşmiş 
oluyor. 

Günlük çöp oranı değiştiği için 
çöp kutusunu büyük tuttuk. Türk 
kültürümüze uygun evsel atıkları-
mızın litresine uygun ve Türk kül-
türüne daha yatkın boyutta bir kova 
ürettik. Kovada her gün attığımız 
çöpün üzerine sıvı konsantrasyon 
artırıcı bir sıvı döküyoruz talaşla be-
raber. Bir hafta 10 gün civarında da 
sıvı gübreyi vermeye başlıyor. Altta-
ki musluğu açtığımız zamanda sıvı 
gübre dökülmeye başlıyor” dedi.

‘SIFIR ATIĞIN EVDEN 
BAŞLAMASI TARAFTARIYIZ’

Projenin, öğrencilerle üretimine 
devam edilebilerek TÜBİTAK proje-
sine haline gelebilecek bir adım ola-
rak düşündüğünü anlatan Mustafa 
Dursun, “Projelendirildikten sonra 
satımı gerçekleştirilerek üretimiz 
hızlandırılabilir. Sıfır atık projesine 
ülkemizde önem veriliyor. Özellikle 
devletimiz buna ciddi önem veriyor, 
hem bilgilendirme hem bilinçlen-
dirme çalışmaları yürütüyor. Sokak-
larda gördüğünüz üzere farklı farklı 
sıfır atık kutuları mevcut. Biz buna 
ek olarak sıfır atığın evden başlama-
sı taraftarıyız. Sıfır atığın ev içerisin-
den başlarsa daha bilinçli olunacağı 
taraftarıyız. Hem gıdalarımız çöpe 
gitmeyecek hem de daha faydalı bir 
şekilde kullanmış olacağız” diye ko-

nuştu.
‘BU PROJEYLE ÇOCUKLARIMIZI 
BİLİNÇLİ HALE GETİRİYORUZ’
Türkiye’de çeşitli sıvı gübrele-

rin bulunduğunu anlatan Dursun, 
“Özellikle farklı hayvansal gübreler 
var mesela yarasa gübresi gibi. Ama 
evsel atıklar üzerinde sadece sıvı 
üretim açısından çöp kutuları yeni 
üretime başlandı. Özellikle büyük 
firmalar için kullanımı mevcut değil. 
Yani büyük yemekhaneler, yemek 
fabrikalarının atıklarından oluşabile-
cek herhangi bir sıvı gübre üretimi 
şu an mevcut değil. Bunların tank-
ları da yavaş yavaş üretilmeye baş-
landı. Tank ve çöp kutularının üre-
tilmesinden ziyade bu bilince sahip 
olmak daha büyük önem arz ediyor. 
Üretimi ve gereken şartları oluştur-
duk fakat bu bilinç yoksa eğer bu 
bizim için sıkıntı. İstediğiniz kadar 
bunun üretimini yapın fakat biz 
bunu gıda israfını önlemek ve çıkan 
atıkların doğaya kazandırılması için 
küçük yaşlarda bilinçli bireyler ye-
tiştirmek zorundayız. Bizim de bunu 
okulda yapma amaçlarımızdan biri-
si de bu. Bu projeyle çocuklarımızı 
bilinçli hale getiriyoruz, sıfır atığa 
hazırlıyoruz, sıfır atığın yanında gı-
daların doğaya kazandırılmasının 
ne kadar büyük önem arz ettiğini de 
öğrencilerimiz bu amaçla öğrenmiş 
oluyorlar” şeklinde konuştu.
n İHA

Kulu’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Kulu ilçesi yakınlarında mey-

dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde Konya An-
kara Karayolu TŞOF Kulu Tesisleri 
yakınlarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Anka-
ra’dan Konya istikametine seyir 
halinde olan F.Y. (33) idaresinde-
ki 06 CDT 486 plakalı otomobil, 
kontrolden çıkarak şarampole tak-
la attı. 

Kazada, otomobilde bulunan 

M.Ö.Y. (38), D.Y. (15) ve Derin 
Yılmaz (8) yaralandı. Kaza ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ekipleri 
sevk edildi. 

Yaralılar ambulanslarla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. 

Yaralılarında Derin Yılmaz, 
hastanede doktorların müdahale-
lerine rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.n İHA



‘Konya’yı hiç unutmadım’
Ekranda bazen ud çalıp Konya türküleri okuyan bazen de Konya şivesiyle Gonya’yı anlatan sanatçı Sami Çelik, “Konya’yı hiç unutma-
dım ve ihmal etmedim. Her gittiğim yerde mutlaka Konya türküsü okumaya özen gösteririm” diyerek Konya sevdasına dikkat çekti

Bu röportaj Bozkır’ın Çat kö-
yünde, evlerinin toprak damı yağ-
murda karda akmaya başladığında 
mısır yaprağından yapılma döşeği 
ıslanmasın diye dama koşup yuvak 
çeken idealist bir çocuğun hayat 
hikâyesidir. Kimilerinin televizyon-
ların müzik programlarında Konya 
türküleri okurken tanıdığı, kimileri-
nin de TRT’nin sevilen akşam kuşa-
ğı dizisi Seksenler’de canlandırdığı 
Konyalı Yorgancı Sami karakteriyle 
tanıdığı Sami Çelik ile Toroslar’dan 
İstanbul’a uzanan hayatını ve Konya 
türkülerini konuştuk.

Sohbetimize sizi tanıyarak 
başlayalım. Hangi tarihte ve ne-
rede dünyaya geldiniz?

1967 yılının 4 Ocak günü Kon-
ya’nın Bozkır ilçesi Çağlayan kasa-
basında, şimdiki Çat mahallesinde 
dünyaya geldim.

Çocukluk yıllarınızda köyü-
nüzün, yörenizin sizde bıraktığı 
hatıra kırıntılarından bizimle pay-
laşmak ister misiniz?

Tabii ki paylaşmak isterim. Şiir 
gibi, masal gibi bir köydür çocuk-
luğumdan hatıra kalan. Ortasından 
iki derenin geçtiği Toros dağlarının 
eteğinde Sorkun Karacahisar böl-
gesinden çıkıp Konya Ovasına inen 
Çarşamba Çayının kenarındaki Çat 
köyünde doğdum. Çocukluğumun 
hayalleri çok farklıdır ve çok ente-
resandır. Büyüyünce ne olacağı-
ma dair hayallerim vardı ve daha 
çocukluğumda kendi mesleğimi 
seçmiştim. İlkokul öğretmenim 
Abdullah Özcan vardı, ellerinden 
öpüyorum; bana o zaman “Sen 
sanatçı olacaksın” demişti. Ve ben 
gerçekten sanatçı olmak için yola 
çıktım. Bu o hayalim bana çok bü-
yük başarı getirdi. 

Bir başka unutamadığım hatı-
ram; zannederim 1979-80'li yıllarda 
köyümüze elektrik gelmişti. Bizim 
de siyah beyaz bir televizyonumuz 
vardı ve ben gündüz yayın olmadığı 
saatlerde perdeleri kapatıp elime 
sazı alarak televizyonun karşısın-
da kendime bakarak çalardım. O 
anlarda “Bir gün bu televizyonun 
içinde ben de program yapacağım, 
türkü okuyacağım” diye çok büyük 
hayaller kurmuştum. Yıllar sonra o 
hayalim gerçekleşti.

İlk dinlediğiniz ya da etkisin-

de kaldığınız sanatçılar kimlerdi?
İlk dinlediğim, ben de iz bı-

rakan, çocukluğumun sanatçıları 
Ferdi Tayfur ve sonra rahmetli 
Müslüm Gürses’ti. Zamanla yöre-
mizdeki ekiplere; Çavuşlu Hasan 
Kaya, Mustafa Yaylalı ve rahmetli 
Şükrü Yüksel, Ali Sandal, Abdur-
rahman Aslankaya, gibi isimlerin 
ekibine girdim. Ölenlere rahmet dili-
yorum. Kendimi o zamanlar Konya 
folkloruna kanalize ettim. Yani po-
püleriteden, arabeskten çıkıp Konya 
folkloruna yöneldim. İyi ki de öyle 
etmişim, çünkü bunun çok ekme-
ğini yedim.

Seydişehir’e ailece mi göç 
ettiniz yoksa siz yalnız mı gittiniz?

Meslek öğrenme çağım ge-
lince yalnız başıma Seydişehir’e 
gittim. Zaten Bozkır'da bana bu işin 
edebini adabını, konuşmayı, saygı-
yı sevgiyi, yemeyi içmeyi, oturup 
kalkmayı öğreten Yorgancı Hasan 
Kuzey vardı, onu da rahmetle anı-
yorum. Çocukları Recep ve Muzaf-
fer hocalarım ve Yurdagül ablam, 
Fatma yengem de dünya iyisi in-
sanlardı. Bende çok emekleri vardır. 
Beni onlar yetiştirdi. Onların evine 
geldiğim zaman ilkokulu daha yeni 
bitirmiş, 11 yaşında bir çocuktum. 
İlkokuldan sonra da okumadım.

Gelelim yorgancı çıraklı-
ğına… Filmde de görüyoruz ki 
elinize iğne yakışıyor. Hakikaten 
yorgancılık yaptınız mı?

Evet çocukluğumda, gençli-
ğimde yorgancılık yaptım. Köyü-
müzden yorgancı kafası olarak ça-
lışan Mehmet Öztunç’un vasıtasıyla 
yorgancı çırağı oldum.  Bilfiil dört yıl 
çıraklık yaptım. Sonra Seydişehir'e 
geldim ve burada bekâr evinde kal-
dım.  

Seydişehir’deki hayatımda, 
ergenliğinde vermiş olduğu bü-
yük heyecanlar ve geleceğe dair 
umutlara rağmen fakirliğin en dibini 
gördüm. İlk gittiğim yıllarda Han-
boğazı’nda bir han odada kaldım. 
Sonra çok kalabalık bir bekâr evin-
de kaldım. Durumum biraz iyile-
şince de tek başıma bir eve çıktım.  
Bu anlattıklarımı 14-15 yaşlarımda 
yorgancı çıraklığı olarak haftalıkla 
çalışırken yaşadım. Kazandığımla 
karnımı ancak doyurabiliyordum.  
Seydişehir'in şöyle güzel bir tarafı 

vardı; kozmopolit bir yerdi ve halâ 
da öyledir. Bu Etibank Alüminyum 
Fabrikasından ileri gelir. Seydişe-
hir'de memleketimizin her köşe-
sinden insanlar vardı. Onların kendi 
memleketlerinden getirmiş olduğu 
kültürleri öğrenmeye başladım. İlk 
tanıdığım mübarek, Seyyid Harun 
Veli Hazretleri’dir ve benim üze-
rimde çok manevi etkisi vardır. Ne 
zaman Seydişehir’e gitsem mutlaka 
ziyaret ederim. Seydişehir’de yoklu-
ğun dibini gördüm, demiştim. En 
zor yıllarımdı. Şunu iyi hatırlıyorum; 
dört yıl sobasız bir evde yattım. 
Çünkü fakirlik vardı. Kazandığım 
belli, yorgancı çırağıydım. Ben de 
herkes gibi o yokluğun içerisinde 
yuvarlanarak büyümeye çalıştım.  
Ama hiçbir zaman müzikten vaz-
geçmedim.

Müzik eğitiminiz nasıl gelişti?
Köyde merakım vardı ama 

Seydişehir'e geldiğim zaman Müzik 
Cemiyeti ile tanıştım. Cemiyetin be-
nim üzerimde çok büyük bir etkisi 
oldu.  Ondan önce Seydişehir’in şi-
rin Taşağıl köyünden cümbüş üsta-
dı Muzaffer Tan abinin ekibinde so-
list olarak köy düğünlerine gitmeye 
başlamıştım. Hayatımda bana bü-
yük heyecan veren olaylardan birisi 
o sırada oldu. Bir köy meydanında 
elime mikrofonu alıp çıkıp türküler 
okudum ve herkes beni alkışladı. 
Bu çok hoşuma gitmişti ve bunu 
başaracağıma işte o zaman inan-
dım. Çünkü yıllar yılı hayal ettikle-
rimi yavaş yavaş gerçekleştirmeye 
başlamıştım. 

Seydişehir’de, köylerde diğer 
ilçelerde “artık kendinden bahset” 
diyorlardı. Ondan sonra müzik ce-
miyeti dışında da büyük ustalarla 
tanıştım ki rahmetli Mustafa Aslan 

ve Bağralı Mustafa gibi insanlar be-
nim hayatımda çok önemli iz bırak-
tı. Bağralı Mustafa hangi enstrüman 
olsa çok zarif ve naif şekilde çalardı. 
Benim idolüm oydu. “Ben Bağralı 
Mustafa gibi keman çalacağım, 
onun gibi bağlama çalacağım” diye 
kendimi şartlandırırdım.

Bunlar olurken halen yorgancı 
kalfasıydım. Hanboğazında kaldı-
ğım yıllarda ilçede ortalığı kasıp ka-
vuran bir orkestra vardı. Özel gün-
lerde, milli bayramlarda konserler 
veriyordu ve ben o orkestraya aşkla 
bakıyordum. Bir gün gitar çalan şe-
fin Hanboğazında yolunu kesip “Abi 
beni gruba alır mısın?” dedim. “Sen 
ne çalıyorsun?” diye sordu, “solis-
tim” dedim. O orkestraya malzeme-
ci olarak girdim. İşim konser yerine 
tesisatı götürüp yayına hazırlamaktı. 
Ekipte Güngör Üner vardı, bizim Er-
say’ın babası. Faik Aslan şefimizdi, 
oğlu Vedat bizimleydi. Rahmetli Ha-
run Güney vardı. Ben de düğünün 
sonunda, herkes giderken bir tane 
türkü okumak için mikrofonu alır-
dım ama herkes gitmeye başlamış 
olurdu. 

Köy ekipleriyle olan duygusal 
bağımı, orkestraya transfer ola-
rak bitirdim. Çünkü ikisi bir arada 
gitmiyordu. Nota, solfej, nazariyat 
derslerini Seydişehir Musıkî Ce-
miyetinde aldım. Sonra Grup Set 
orkestrasında solist olarak başla-
dım, Seydişehir, Beyşehir Bozkır 
ve civarına konserlere gidiyorduk. 
Seydişehir ve çevresinde çok bü-
yük ses getirdik. Gruptan konser 
isteyen herkes benim türkü oku-
mamı şart koşuyordu. Orkestradan 
kazandığım parayı üstüme başıma, 
giyim kuşamıma harcıyordum. Sa-
natçı oldum havasına girmek yok; 

bir yandan da yorgancılığa devam 
ediyordum. Kazancım tek başıma 
bir eve çıkmama yetecek duruma 
geldi. İşte o zaman kalabalık bekâr 
evinden tek başıma bir eve çıktım. 
Bunlar çok duygulu zamanlardı, 
zorluk ve yoklukla geçen yıllardı. 
Hala düşündükçe duygulanıyorum. 
Kendime bile anlatmadığım yıllar 
desem yeridir.

Konya’ya gelişiniz nasıl oldu?
Askere gitmeden önce Kon-

ya'da Fuar gazinosunda sahne al-
dım. Bana göre bu benim sanatım 
adına büyük bir aşamaydı. Ama 
yaşımın tutmadığı anlaşıldı. Bunun 
için Konya Emniyet Müdürlüğün-
den, sanatçı olduğuma dair yazı ve 
çalışma izni alındı. Yaklaşık iki ay ka-
dar orada sahne aldım. Hem de çok 
büyük bir Hanım Efendi sanatçının 
altında solisttim. Bu arada Kon-
ya'nın değerli bağlama ustalarından 
Zeynel Genç ile tanışma ve çalışma 
şerefine nail oldum.  O çok yol gös-
terdi bana.  Kemancı Deli Demir’i 
de rahmetle anıyorum; Türkiye'nin 
önemli kemancıların biriydi. Ondan 
da ufak da olsa ders almıştım. Hatta 
Demir “Bana Bozkır balı getir, sana 
keman çalmayı öğreteyim” demişti. 
Bozkır balına karşılık keman öğren-
dim. 

Müzisyen olduğunuz için As-
kerliği de sahnede yapmış olma-
lısınız, ne dersiniz?

Fuar gazinosunun Emniyet 
Müdürlüğünden aldığı sanatçı bel-
gesini Askere giderken de göster-
miştim. Manisa Batıkışla'da binbaşı 
bana “Sen ne iş yapıyorsun?” diye 
sorduğunda ben sanatçı olduğumu 
söyleyince, türkü okumamı istedi. 
“Bugün bayram günü derler” tür-
küsünü okudum. Binbaşı benden 
kenara ayrılmamı istedi. Batıkışla 
11. Bölükten 15 gün sonra Manisa 
Orduevi’ne gittim. Orada sahne ala-
rak askerliğimi yaparken bir yandan 
da kendimi geliştirme imkânı bul-
dum. Askerden sonrası çok önem-
liydi. 1989 yılında askerliğim bitti ve 
Seydişehir'e geri döndüm.

Askerden neler yaptınız?
Önce Seydişehir'de Yorgancı 

dükkânı açıp kendi işimi yapmak 
istedim. Bu arada evlendim. Fa-
kat olmadı, ticareti beceremedim, 
bütün işlerim ters gitti. Bu yüzden 

1992’nin son aylarında İstanbul'a 
göçüp gitmek zorunda kaldım. Tek 
başıma İstanbul'a geldiğim zaman, 
akrabalarımın evleri olmasına rağ-
men, seyyar satıcılık yapan köylü-
lerimin seyyar arabalarını, mallarını 
koydukları depoda onlarla birlikte 
kaldım. Bu arada iş aradım. Teyze-
min oğlu Necdet Yüksel İstanbul’da 
ve iyi bir müzisyendi. Şu aralar 
Bozkır ekibini başındadır. Onunla 
birçok düğün salonuna gittik. O sı-
ralar bana destek veren çok kıymetli 
hemşehrilerim oldu. İstanbul'da 
tutunmak, hele ki kurtlar sofrasında 
olmak, onların pastasından pay ala-
bilmek çok zordu. Derken Yenika-
pı'da Vizyon Restaurant’ta, annem 
gibi sevdiğim bir hanımefendi bana 
kapısını açıp “Gel evladım, burada 
çalış” dedi. Orada her gün sahne 
aldım. İstanbul maceram böyle 
başladı. 

Avcılar'daki Cafer Restaurant’ta 
çalışmaya başladığımda da o za-
manlar hoca fırtınalar estiren Kenan 
Keskelen diye bir hoca ile tanıştım. 
Arif Sağ, Musa Eroğlu, Yavuz Top 
gibi büyük üstatlar Keskelen’i din-
lemeye geliyordu. Bağlamayı eline 
aldığı zaman herkesi kendisine 
hayran bırakırdı.  Bana hem çok 
emek hem de ekmek verdi. Ondan 
aldığım derslerle başarının yolunu 
açtım. Kenan abi Erzurumlu çok asil 
bir insandı, halen görüşürüz, elini 
öperim. Karagümrük'te, Avcılar'da 
evime bırakırken benim cebime 
harçlık koyardı, öyle bir kaliteli bir 
adamdı.

Albüm çalışmaları bundan 
sonra başladı. Kendi eserlerimi 
yazmaya da başlamıştım. İlk albü-
müme ilk yazdığım “Yalan” isimli 
uşşak şarkının adını verdim. Sonra 
yaklaşık otuz civarında şarkı yaz-
dım, besteledim. Halâ besteliyorum 
ve devam edeceğim. Çünkü bu 
Allah'ın bana bir lütfudur.  Sonsuz 
şükürler olsun. İlk albümüm 250 
bin sattı. İki tane de Konya türküsü 
okumuştum. Konya’yı hiç unutma-
dım ve ihmal etmedim. Her gittiğim 
yerde mutlaka Konya türküsü oku-
maya özen gösteririm. Ardından di-
ğer albümler geldi. Yalan’dan sonra 
Unuttum Seni, arkasından Samimi 
Türküler ve nihayet Çınaraltı Şarkıla-
rını çıkardık. DEVAM EDECEK

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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Mevlevîlik, 
varlık göster-
meye başladığı 
XIV. asırla birlik-
te, Mevlânâ’nın 
şöhreti ve eserle-
rinin etkinliği ile, 
sosyo-kültürel 
ve siyasal şartlar-
dan da faydala-

narak, kısa sürede bir çok merkezde 
Mevlevîhaneler tesis ederek toplum-
da ve siyasi çevrelerde etkinliğini 
sürdürmüştür. Mûsikî, sema ve şiir 
gibi üç sanat vasıtasına dayanan ta-
rikat anlayışıyla, Osmanlı şehirlerinde 
ve yüksek mahfillerde daima taraftar 
bularak, birer musiki ve sanat mer-
kezi olan tekkeleri her zaman rağbet 
görmüştür. Bu yüzyıldan itibaren 
Anadolu’da olduğu gibi Anadolu 
dışında da Osmanlı Devleti’nin ege-
men olduğu topraklarda yaygınlık 
kazanmış, buralarda bir çok Mevlevi 
tekkeleri tesis edilmiştir. Üsküdar 
Mevlevîhanesi son postnişini Ahmed 
Remzi Dede, bahsi geçen dönemde 
yaşamış iyi yetişmiş, ilmî ve tasavvufî 
dirayeti, şairliği ve özellikle de Mevle-
vi tarikatı içinde üslendiği misyonu ile 
dikkat çekmiş “örnek” bir mevlevîdir.

Ahmet Remzi Dede, 1289/1872 
yılında Kayseri Mevlevîhânesi’nde 
doğmuştur. Soyca bir Mevlevi ai-
lenin çocuğu olarak dünyaya gelen 
Ahmed Remzi Dede’nin dedelerin-
den Seyyid Süleyman Türabî, 1815-
1858 yılları arasında Konya Mevlâna 
Dergâhı postnişini olan Mehmed 
Said Hemdem Çelebi’nin mürşididir. 
Seyyid Süleyman Türâbî, Konya’dan 
Kayseri’ye göçmüş ve 1251/1835 
yılında Kayseri’de vefat etmiştir. Oğlu 
Seyyid Ahmed Remzi el-Mevlevî 
Kayseri Mevlevîhanesi şeyhi ola-
rak vazife yapmış ve 1282/1865’de 
vefat etmiş, yerine oğlu ve Ahmed 
Remzi Dede’nin babası Seyyid Sü-
leyman Atâullah Efendi geçmiştir. 
Oğluna babasının adını koyan olan 
Atâullah Efendi elli yıl kadar Kayseri 
Mevlevîhânesi’nde şeyhlik yaptıktan 
sonra 1332/1913 yılında vefat etmiş, 
dedesi ve babası gibi Mevlânâ’nın 
hocalarından Seyyid Burhaneddin 
Muhakkik Tirmizî türbesinin avlusu-
na defnedilmiştir.

Ahmed Remzi Dede, bir Mevlevi 
tekkesinde doğması sebebiyle tekke 
ortamında Mevlevi terbiyesiyle büyü-
müş, sıbyan mektebini ve Rüştiye’yi 
bitirdikten sonra babasından ve Kay-
seri’deki bazı âlimlerden özel ders-
ler almıştır. 1310/1892 senesinde 
İstanbul’a gelerek memuriyete başla-
mış ve Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi 
Mehmed Celâleddin Dede’ye intisab 
etmiştir. İstanbul’da bir yıl kaldıktan 
sonra Kayseri’ye dönen Ahmed Rem-
zi Dede, Kayseri mutasarrıfı Nâzım 
Paşa’nın delaletiyle İdâdî’de muallim-
lik yapmaya başlamıştır. İstanbul’da 
Yenikapı Mevlevîhanesi’nde bera-
ber çileye girdikleri yazışmaların-
dan anlaşılan Tahirü’l-Mevlevî ile 
bu süre içinde mektuplaşmış ve 
bunlar Çilehâne Mektupları ismiyle 
yayınlanmıştır ki, bu eser özellikle 
bu dönem Mevlevîliğin içinde bu-
lunduğu sıkıntıları aktarması ve A. 
Remzi Dede ve Tahirü’l-Mevlevî’nin 

biyografisi açısından önem arzet-
mektedir.

A. Remzi Dede, II. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra Konya’ya gitmiş, 
ilim ve irfanındaki olgunluk Çelebi 
Efendi’nin dikkatini celbetmiş ve 
onun isteği üzerine Konya’da kalarak 
çelebizâdelere Mesnevi dersi vermiş-
tir. Abdülvahid Çelebi, çelebizadelere; 
“Siz çelebizâde olduğunuz halde bir 
şeyhzâde sizlere Mesnevi okutuyor.” 
diyerek Remzi Dede’yi örnek göster-
miştir.

Konya’daki ikameti bir yıl süren 
Remzi Dede, önce vekâleten Kü-
tahya Ergûniye Mevlevîhânesi’nde 
vazifelendirilmiştir. A. Remzî 
Dede’nin posta tayin tarihi “Remzî 
Dede hâdimü’l-fukarâ” mısraının 
gösterdiği 1326/1909’dur. Böylece 
şeyhlik görevine başlayan A. Rem-
zi Dede, yaklaşık dokuz ay burada 
vazife yapmış, tekkede ve medre-
sede ilim ve irfan ehline dersler ver-
miştir. Daha sonra da Kastamonu 
Mevlevîhânesi’ne asaleten şeyh olan 
A. Remzi Dede, bu sıfatla oradan da 
Halep Mevlevîhânesine tayin edile-
cektir.

A. Remzi Dede, harabe halde bul-
duğu Kastamonu Mevlevîhânesini ta-
mir ettirmiş, eski şeyhten kalan borç-
ları ödemiştir. A. Remzi Dede’nin en 
önemli özelliklerinden biri, vazifeye 
başladığı her mevlevîhanede çökme-
ye yüz tutmuş dergahı madden ve 
ma’nen canlandırmaya çalışmasıdır.

Kastamonu Mevlevîhanesi pos-
tuna geçtiği günlerde, şair ve edip 
Süleyman Nazif Kastamonu valisi-
dir. A. Remzi Dede ile ilk karşılaştı-
ğında; “Meşîhatiniz peder-mande 
midir” diye sorar. Ahmed Remzi 
Dede de; “Hayır, Hüdâdândır, le hü’l-
hamd pederim berhayât ve Kayseri 
Mevlevîhanesi şeyhidir.” cevabını 
verir.14 Hüseyin Vassâf, “Hakikaten 
Mevlevîlik tarihinde baba ile oğlun 
aynı tarihte iki ayrı Mevlevi tekkesin-
de şeyh olduğu nadirdir.” demekte-
dir.

Kastamonu şeyhliği sırasında 
Mevlevi tarikatı içindeki yetkinliği 
sebebiyle Halep Mevlevîhânesinde 
vuku bulan bazı olayları tahkikat 
için Konya’da bulunan Çelebi Efendi 
tarafından 12 Ağustos 1327/1910 
tarihinde Halep’e gönderilmiştir. A. 
Remzî Dede, bu yolculuğu esnasında 
Ayıntab (Gaziantep), Urfa, Kilis, Ma-
raş, Halep’ten sonra, Hama, Humus, 
Şam, Trablus, Lazkiye ve Kudüs 
Mevlevîhânelerinde de bir dizi tah-
kikatta bulunmuştur. Bu tahkikatları 
neticesinde Mevlevîliğin madden 
ve manen sıkıntılar içinde olduğunu 
ifade eden raporunu Konya Mevlânâ 
dergahı Postnişini Çelebi Efendiye 
sunan A. Remzi Dede’nin, Küdus 
Mevlevîhanesi şeyhi Muhammed 
Hilmi Efendi ile ilgili; “Yirmi dört yirmi 
beş yaşlarında olan şeyh bekârdır. 
Başındaki sikkesinden başka derviş-
liğine delalet eden bir hali olmayıp 
daha çok nefsine ve hevâ ve hevesine 
tabi bir kişidir.” “Kendisine sîretiyle 
suretinin mütenasip olmasına gayreti 
için nasihatte bulunuldu” demesi bazı 
Mevlevîlerin haline bir örnek teşkil et-
mektedir.

Vazifesini ifa edip geri dönen 
A. Remzi Dede, “eş-Şeyh Ahmed 
Remzî el-Halebî” cümlesinin dela-
let ettiği 1332/1914 yılında Halep 
Mevlevîhânesi’ne şeyh olarak tayin 
edilir.

Kastamonu Mevlevîhânesi’nde 
yaptığı gibi, meşihat makamına 
geçmesiyle birlikte Hüseyin Vassâf 
in ifadesiyle “Orasını dahi ez-ser-i 
nev-ihyâya ve Mevlevîliğin o havalide 
indirasa yüz tutan şan u şerefini i’lâya 
nail oldular.”20 Yani çökmeye yüz 
tutmuş olan Halep Mevlevîhânesi’ni 
madden ve ma’nen canlandırmaya 
muvaffak olurlar. A. Remzi Dede ile 
canlanan Mevlevîhanedeki faaliyet-
lerle, Mevlevîhânede yapılan mu-
kabelelere halktan ve her inançtan 
insanlar katılarak coşkulu âyinler icra 
edilir.

Ahmed Remzi Dede Halep 
Mevlevîhânesi’nde şeyh iken I. Dün-
ya Savaşı yıllarında Halep-Şam yo-
luyla Filistin cephesine giden gönüllü 
Mevlevi Taburu’na serhalka-i sınıf-ı 
mümtaz olarak katılmıştır.22 Savaş 
sırasında tekkenin camisini ve sema-

hanesini Osmanlı Ordusu’nun erzak 
ve mühimmat deposu olarak kullan-
masına izin vermiştir.

Gönüllü Mevlevî Alayı’nda Ahlâk 
ve Din Dersleri veren Remzi Dede, 
Medine’ye giderek Hz. Peygamber’in 
kabrini ziyaret etmiş, Şam’a dönmüş 
ve burada Emevî Camii’nde minâre-i 
beydâ kurbunda Arapça Mesnevi 
okutup Tahirü’l-Mevle-vî’nin nak-
lettiğine göre; “Arapça takrîr etmesi 
sebebiyle ulemâ ve urefâ-yı mahal-
liyenin fevkalâde nazar-ı ihtihsânını 
celb ile uluvviyet-i Hz. Mevlânâ’yı 
herkesin kalbinde istikrara muvaffak 
olmuşlardır.

A. Remzi Dede’ye Gönüllü Mev-
levi Taburu’ndaki üstün gayretleri 
dolayısıyla Harp Madalyası beratı ve 
nişanı verilmiştir.

Şam’dan Halep’e döndüğü sı-
rada Halep düşman tarafından işgal 
edildiği için 1338/1919-1920 yılında 
İstanbul’a dönmek zorunda kalmış, 
aynı yıl, Şeyh Ferruh Çelebi Karaman 
Mevlevîhanesi’ne nakl olunduğu için 
26 boşalan Üsküdar Mevlevîhanesi 
meşîhatine tayin olunmuştur.

.....
Her gittiği yeri ihya eden A. Rem-

zi Dede; oturulamayacak derecede 
harap olmuş dedegân hücreleri baş-
ta olmak üzere, semahane ve türbe-
yi hemen tamir ettirmiş, senelerdir 
muattal kalan semahanede on beş 
günde bir cumartesi günleri icrâ-yı 
âyin-i tarikata başlanmasını temin 
etmiştir.30 Yenikapı Mevlevîhanesi 
Şeyhi Abdülbaki Dede Efendi de 
Mevlevîhanenin yeniden ihyasına bir 
tarih söylemiş, Suûd el-Mevlevî bu 
tarihi yazmış, Medresetü’l-Hattâtîn’de 
tezhîb ve teclîd ile dergahta mevki-i 
hürmete asılmıştır.

Yine şeyh dairesinin üstüne bir 
kat daha ilave ettirerek derviş hüc-
relerinin mükemmelen tamirine ve 
bahçenin düzenlenmesine de mu-
vaffak olmuştur. Mevlevîhaneyi bu 
şekilde tanzim eden A. Remzi Dede, 
tekke dışında da Üsküdarlılar’ın ma-
nevi hayatına katkı sağlamaktan geri 
durmamış, Ayazma Sultan Mustafa 
Camii’nde Mesnevi dersleri vermiş, 
bu derslerinin bir benzerini de Be-
yazıd Cami-i’nde devam ettirmiştir. 
Hüseyin Vassâf’ın ifadesine göre; 

dünya-perestândan olmadığı ve 
devr-endişân-ı ümmetten olduğu 
cihetle, Kayseri ahalisinden kendisi-
ni mebus intihab etmek isteyenlere 
beyân-ı i’tizâz etmiş ve gıyabında 
ta’yin olunduğu halde istifa eylemiş-
tir.

A. Remzi Dede, Üsküdar 
Mevlevîhanesi şeyhliği yanında 
Meclis-i Meşâyıh azalığında bulun-
duğu gibi, Medresetü’l-Irşad’da da 
tasavvuf müderrisliği yapmış, aynı 
zamanda Üsküdar müftüsünün taht-ı 
riâsetinde kurulan mecliste tekkelerle 
ilgili konularla ilgilenen aza sıfatıyla 
bulunmuştur.

2 Eylül 1925’te tekkelerin ka-
patılması kanununun yürürlüğe 
girmesiyle birlikte A. Remzi Dede, 
Üsküdar Selim Ağa Kütüphanesi baş 
memurluğuna tayin edilmiş, burada 
da yoğun bir gayret içinde olmuş-
tur. Kütüphanedeki kitapları tanzim 
ve tasnif ederken ilgisini çeken bazı 
Arapça ve Farsça eserleri tercüme 
etmiş, Bursalı Mehmet Tahir’in Os-
manlı Müellifleri isimli eserine ve 
Mevzuât-ı Ulûm’a bir fihrist yapmış, 
kütüphaneye koymuştur. Bu görevi 
esnasında da halkı irşadı elden bırak-
mamış ve Üsküdar Mihrimah Sultan 
Camii’nde Cuma hutbelerini oku-
muştur. Selimağa Kütüphanesi’nde 
bulunduğu sıralarda ilmi ve tasavvuf! 
çevrelerden pek çok zevat kendisine 
teveccüh göstermiş, ilminden fay-
dalanmaya çalışmıştır ki, bunlardan 
bazıları; Dr. Feridun Nafiz Uzluk, 
Saadettin Nüzhet Ergim, Ziver Teze-
ren, Yaman Dede, Hakkı Süha Sez-
gin, A. Nihat Asya ve Prof. Dr. Nihat 
Cetin’dir.

Feridun Nafiz Uzluk A. Remzi 
Dede’nin yanında yedi yıl kalmış, 
Dede’ye ait soy kütüğü düzenlemiş, 
bir çok eserini hazırlarken onunla 
beraber çalışmış, ilim ve irfanından 
istifade etmiş ve Ahmed Remzi 
Dede ile alakalı olarak; “fazileti, üstün 
ahlâkı, tevazuu, ilmi, zekâsı ve yar-
dımseverliği ile gönülleri fethetmiş 
bir Türk bilgini ve şâiridir” ifadelerini 
kullanmıştır.

Ahmet Remzi Dede’yi Selimağa 
Kütüphanesinde vazife yaptığı sıra-
larda tanıyan Ziver Tezeren, Remzi 
Dede sayesinde kütüphane müda-

vimlerinin arttığını, kütüphanenin 
okumaya incelemeye heves duyan 
gençlerin yanında, bilim ve sanat 
dünyasında ün yapmış kişilerin de 
uğrak yeri haline geldiğini, hatta bazı 
zamanlar kalabalıktan ayakta kitap 
okumak durumunda kaldıklarını be-
lirtir.

A. Remzi Dede’nin etkilediği 
insanlardan biri de Yaman Dede 
lakabıyla bilinen asıl adı Diyamandi 
olan ve Müslüman olduktan sonra 
Abdülkadir adını alan Abdülkadir 
Keçeoğlu’dur. 1942 yılında Müslü-
man olan Abdülkadir Keçeoğlu’na 
“Yaman Dede” ismini de A. Remzi 
Dede vermiştir.

Hakkı Süha Sezgin, A. Remzi 
Dede’yi “yer altında sessiz sedasız 
akan ama yeryüzündeki bitkileri, çi-
çekleri velhasıl toprağın üzerindeki 
her şeyi besleyen bir ırmağa benzetir. 
Selimağa Kütüphanesindeki faaliyet-
lerini, ilim ve irfan ehline katkılarını, 
gösterişten uzak bir heyecanla ifa 
eden bir ayaklı kütüphane olduğu-
nu vurguladıktan sonra, onun ilim 
ve gönül ehli olduğunu; “zihnimde 
bir bulanıklık, azıcık bir bilgi huzur-
suzluğu duysam, ona koşar, şüphe 
bulutlarının dağıldığını görürdüm “ 
sözleriyle belirtmektedir.

“Remzi Dede, Hz. Mevlânâ’nın 
manevî bezmlerine erebilmiş kişi-
lerden idi. Onu yakından tanıyanlar, 
hem hayranı olmuşlar, hem de mer-
tebesine gıbtadan kendilerini alama-
mışlardır. 

Sessiz yaşadı ve kimseyi incit-
memek için aramızdan sessiz, se-
dasız çekildi. Benim gibi onu candan 
sevenler bile, ancak gömülüp gittik-
ten, toprağın üstüne sonbahar yağ-
murları yağdıktan sonra bu felaketi 
öğrendiler.”

A. Remzi Dede, on yıla yakın 
vazife yaptığı Üsküdar’da ilim, ir-
fan ve kültür sevdalılarının mer-
kezi haline getirdiği Selim Ağa 
Kütüphanesi’nden yaşlılığı sebebiy-
le Şubat 1937 tarihinde ayrılmış, 
Ankara’ya kızının yanma yerleşmiştir. 
Ankaraya gelişiyle birlikte zamanın 
Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in 
ricası üzerine Ankara Eski Eserler Kü-
tüphanesinde müşavirlik görevinde 
bulunmuştur. 

Ankara’da bulunduğu yıllarda 
üst üste geçirdiği zatürreeden hayli 
yorgun düşen Remzi Dede vefatına 
yakın Kayseri’ye gitmiş ve 20 Kasım 
1944 tarihinde vefat etmiş, baba ve 
dedelerinin metfun olduğu Seyyid 
Burhaneddin Türbesi mezarlığına 
defnedilmiştir.

İyi derecede Farsça ve Arapça 
bilen Remzi Dede, hayatı boyunca 
bir çok eser vermiştir. Halen mevcut 
basılmış on yedi, basılmamış beş 
eseri bulunan Dede, aynı zamanda 
divan edebiyatının nazım şekillerinin 
ve türlerinin hepsini kullanan ve halk 
edebiyatında da şiirler yazan kuvvetli 
bir şairdir.

NEÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı 
ve Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uy-
gulama ve Araştırmalar Merkez Mü-
dürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın yaptığı 
önemli açıklamaların ikinci bölümü; 

Konya demek Mevlâna demek 
mısrasında olduğu gibi, Sille’nin de 
köklü Konya tarihini günümüze yan-
sıtan bir yanı var. Bu konuda neler 
anlatmak istersiniz?

“Müsebbibü’l-esbâb (sebeplerin 
gerçek sahibi) olan Allah, hoş bir lü-
tufta bulundu, sebepsizlik âleminden 
bir sebep yaratarak bizi Horasan 
ülkesinden Anadolu vilâyetine çekip 
getirdi” diyen Mevlâna Celaleddin-i 
Rumî’yi rahmetle anmak gerekir.  İşte 
bu seyahat sonunda Konya, Mevlâna 
ile mülaki oldu. İyi ki de oldu ki bugün 
dahi Konya ismiyle müsemma bir 
şahsiyet olarak yerini almaya devam 
etmektedir.

Sille meselesine gelince, Sil-
le Konya kadar eski tarihe sahiptir. 
İsminin kaynağı “su perileri” anla-
mına gelmektedir. Nitekim sadece 
Ortaçağ’ın değil, Eskiçağlara kadar 
uzanan somut kültür varlıkları bunu 
desteklemektedir. Mümbit bir vadide 
oluşuyla birlikte arazi ve toprak yapı-
sının iskân ve yerleşime müsait oluşu 
buradaki yaşama zemin hazırlamıştır. 
Kaya oyma mekânlarla birlikte mima-
rinin eski ve güçlü örneklerini orada 
bulmak mümkün olmuştur. Daha da 
önemlisi günümüzde askeri cephane-
lik sınırlarında kalan Ak Manastır yapı-
sı, Sille’nin en nadide kültür varlığını 
oluşturmaktadır. Selçuklu Belediyesi 
tarafından Sille, Gevale (Takkelidağ) 
ve Sarayköy bölgesindeki gerçekleş-
tirilen kültürel çalışmalar ileriye dönük 
olumlu adımlar olarak dikkat çekmek-
tedir.

Selçuklarla ilgili önemli ça-
lışmalarınızdan biri de Gezegen 
ve Burçlar konusundaki araştırma 
olmalı. Bu çalışmanın gerekçeleri 
neye dayanmaktadır?

Efendim bu kitap benim doktora 
çalışmam olması ve yaklaşık yedi yıllık 
ürünün sonucu olması bakımından 
benim hayatımda önemli yere sahip-
tir. Sebebine gelince kozmoloji gibi bir 
konuyla hemhal olmanın zorluklarını, 
bir de Selçuklu dönemiyle sınırladığı-
nız zaman işiniz daha da zorlaşacak 
demektir. Ama yurtiçi ve yurt dışın-
daki kaynak taramaları ve Arapçayı 
yeni öğrenmiş olmanın avantajlarıyla 
böyle bir konuyu tamamladığımı ifa-
de etmek isterim. Özellikle Kozmos, 
Kozmogoni, Kozmoloji, Astronomi ve 
Astroloji gibi kavramların tanımlarıyla 
birlikte Türk Kozmolojisi, İslâmî Koz-
moloji ile Büyük Selçuklu Kozmolojile-
ri ele alınmıştır. Daha sonra A. Selçuk-
lu Medeniyetinde yer alan kozmolojik 
unsurlar tespit edilerek tezyinata intikal 
aşamaları ortaya konulmuştur. Böyle-
ce tezyinatta yer alan, fakat mahiyetini 
bilmediğimiz kozmolojik unsurlar 
ifşa edilmiştir. İşte bu hususları tetkik 
etmekle sahasına yenilik getiren bi-
linmeyenlerin ortaya çıktığı nadir bir 
kitap kazandırmış olduk.

“Selçuklularda Egemenlik 

Sembolleri” başlıklı çalışmanız ol-
duğunu biliyoruz. Bu hususu biraz 
açıklayabilir misiniz?

Doktora sonrası yaptığım çalış-
malardan biri olarak ifade edebilirim. 
Nitekim Selçuklu kültürünün marjinal 
konularından biri olarak ortaya çıktı ve 
oldukça rağbet gördüğünü söyleyebi-
lirim. Selçuklu yönetiminin sembolik 
dünyasının ifşası bakımından kıymetli 
bir eser olarak sahadaki yerini almıştır. 
Bu sembolik repertuar iletişim dün-
yasının sürekliliğinde etkin olmuştur. 
Biz bu meseleye sembol, iletişim ve 
sanatla olan irtibatı bağlamında yak-
laşmaya çalıştık.

Ürdün de Osmanlı Mimari-
si üzerine bir araştırmanız var ve 
Ürdün Kralı II. Abdullah’ın 2013 
yılında Türkiye’yi ziyaretinde siz de 
dönemin Cumhurbaşkanı tarafından 
Çankaya Köşkü’ndeki yemeğe davet 
edildiniz. Ürdünlü devlet adamla-
rıyla bu kitabınızdan sonra nasıl bir 
münasebet yaşadınız? 

Ürdün hikâyesinin gelişimini izah 
etmek isterim. Arkeoloji Sanat Tarihi 
mezuniyeti sonrası İlahiyat Fakültesi 
Türk İslam Sanatları Kürsüsü’nde 
asistan olarak göreve başlamakla 
birlikte bazı şeylerin eksikliğini his-
setmeye başlamıştım. Onlardan biri 
de Arapça meselesiydi. Bu eksikliği 
bertaraf edebilmek gayesiyle MEB 
bursuyla Ürdün’e dil kursuna gittim. 
Oradaki yoğunlaştırılmış dil eğitimiyle 
birlikte bizim gibi yabancılara yöne-
lik hafta sonu gezilerine dâhil olmak 
yoluyla civardaki tarihi bakiyeyi tespit 
imkânı elde etmiştim. İşte Ürdün’de-
ki Osmanlı Mimarisiyle ilgili çalışma 
bu sürecin ürünüdür. Kurs sonrası 
yaptığım araştırmalarla bu çalışmayı 
tamamladım ve Ankara’da Atatürk 
Kültür Merkezi yayınları arasından 
neşretme imkânı buldum. Osmanlı-
nın bölgedeki hâkimiyetini kayıt altına 
almak suretiyle vazifemizi tamamla-
mış olduk. Bu kitabın sayesinde Cum-
hurbaşkanlığı tarafından da Çankaya 

Köşkü’ne davet edildim ve Ürdünlü 
misafirlerden de bir hayli övgü ve tak-
dir gördüğümü ifade etmek isterim.

Seyahatnamelerde Konya üze-
rine ciddi araştırmalar yaptınız. 
Seyyahların Konya’ya dair ortak tes-
pitleri ya da farklı görüşleri hakkında 
neler anlatabilirsiniz?

Bu çalışma, 2016 yılı İslam Dün-
yası Turizm Başkenti Konya kapsa-
mında ortaya çıkmıştır. Öteden beri 
üzerinde kafa yorduğum bir alan ol-
ması sebebiyle bu kitaba yoğunlaştık. 
Tarihte Konya’yı araştırmanın merke-
zine yerleştiren İngiliz, Alman ve Fran-
sız seyyahların Konya izlenimlerini 
birbirinden farklı akademisyenlerin 
kaleminden aktarmayı denedik.  Ba-
tılı seyyahların araştırmaları yanında 
Osmanlı seyyahlarının izlenimlerini 
de dâhil etmekle geniş bir inceleme 
alanı teşekkül ettirilmiş oldu.  İşte bu 
yılın kazanımı olarak bahse konu kitap 
yayın hayatındaki yerini almıştır.

İslam Mimarisinde Anlam ve 
Semboller konusundaki çalışmanız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Bu kitap, İslam mimarisinin an-
lam ve sembolik boyutuna yönelik 
sorgulama çalışmasıdır. İslam sa-
natı/mimarisi muhtevası itibariyle, 
tevhid merkezli yapılanmayı esas 
alarak yaratıcıya ulaşmayı hedefleyen 
vasıtalarından biri olmuştur. Bunun 
gerçekleşmesinde kendinden önceki 
uygulamaları adapte ederek kendi 
inanç ve yaşam kaidelerine uygun bir 
şekillendirmeye gitmiştir. Bu yönelim 
büyük oranda kozmik düzen üzerin-
den anlamlandırma ve yansıtmayı 
denemiştir. Bu araştırma ile İslam 
sanatının en önemli cüzlerinden biri 
olan mimarinin dinî, felsefî, psikolojik 
ve pozitif ilimlere ait verilerini ortaya 
koymaya çalıştık. Başka bir ifade ile 
İslam mimarisi veya genel ifadesi ile 
İslam sanatının arka planındaki gö-
rünmeyenler ile görünenleri birleşti-
rerek anlam dağarcığını oluşturmayı 
denedik. Genel görüntüsü ile İslam 

mimarisi kadim kültürlere ait birikimi 
almaktan geri durmamış ve kendi 
birikimini de ilave ederek repertuarını 
genişletmiştir. Bu durumda İslam mi-
marisi, strüktürünü kadim kültürden, 
tezyinat veya estetiğini ise İslam dai-
resi içinde teşekkül ettirmiştir, demek 
yanlış olmaz.

Oryantalizmin hususunda bilgi 
verebilir misiniz, hangi coğrafyayı 
kapsamaktadır?

Efendim, kavram olarak mesele-
ye yaklaştığımız zaman oldukça muh-
tevalı bir konu olduğu anlaşılmakta-
dır. Zira Oryantalizimin hali hazırda 
sınırlarının belli olmadığı, kronolojik 
bağlamda da sınırları tamamen kon-
mamış bir konu üzerinde araştırma 
yapmanın güçlükleri ortadadır.  Ori-
ent kelimesi orijin itibariyle Latince 
olup “Orior” kelimesinden gelmekte 
“güneşin doğuşu veya yükselmesi” 
anlamını taşımaktadır. Zaman içinde 
bu kelime Batı dillerine sirayet etmiş 
Oriental ve izm kelimeleriyle birlikte 
söylenir olmuştur. Aynı kelime için 
Doğubilim, Şarkiyat, Doğuculuk gibi 
terimler de kullanılmıştır. Kelimelerin 
anlamıyla Doğuya ait olanlar kaste-
dilmiştir. “Oryantalist” kelimesi 1799 
yılından itibaren hem Fransa’da hem 
de İngiltere’de sözlüklerdeki yerini 
almaya başlamıştır. Oryantalizmin 
genel gidişatının tahlilinde şöyle bir 
kanaat hâsıl olmuştur: Oryantalizm,  
Doğunun tecrübeleriyle Batının Ay-
dınlanma dönemi sonrasındaki elde 
ettiklerini birleştirerek daha faydacı 
hale getirmiştir.

 Temel gayesi Doğudan yarar-
lanmaya yönelik bu girişim, zaman 
zaman fantezilere yönelerek kendini 
eğlendirmek veya Doğunun egzotik 
unsurlarıyla farklılıklar yaşama güdü-
süne dönüşmüştür. Bu yaklaşım tar-
zıyla Batı hem fayda elde etmiş hem 
de gönlünü eğlendirerek psikolojik ra-
hatlama sağlamıştır. Bu süreç bütün 
hızıyla devam etmektedir. Diğer taraf-
tan Oksidentalizm ise şimdilik isminin 

zikredildiği, içeriğinin bile tam olarak 
algılanamadığı bir kavram/teşekkül ol-
ması sebebiyle meselenin zorluğunu 
ifadeye yeter kanaatindeyiz.

Peki, oryantalizm neyi hedef-
lemektedir, ülkemizdeki etkilerine 
dair neler söylenebilir?

Batının hareket noktası epistemo-
lojik bağlamda “ampirik ve akla dayalı 
tarihselcilik” üzerine odaklanmıştır. Bu 
sebeple Batı, Oryantalizm sayesinde 
kendini özne yerine koyarken, öte-
kileştirdiği Doğuyu ise araştırmanın 
nesnesi olarak telakki etmiştir. Böyle-
ce Batı bilen ve yönlendiren pozisyo-
nuna oynarken, diğer taraftan Doğu-
nun araç veya madde olarak tasnifi 
ortaya çıkmaktadır. Batı bu rolü yakla-
şık iki asırdan beri sergilerken, oyunun 
sahnelendiği alanı kendi coğrafyasının 
uzağında tutmaya gayret sarf etmiştir. 
Böylece Doğu, nesne olarak bu oyu-
nun mizanseninde pasif kalmıştır. Ed-
ward Said’in ifadesiyle “Doğu, sadece 
Batının yakın komşusu değildir. Bu 
alan aynı zamanda Avrupa’nın en ge-
niş, en zengin, en eski sömürgelerini 
kurduğu bir bölge ve uygarlığının ve 
dillerinin temelidir. 

Bu alan yine aynı zamanda kül-
türel rakibi; ilhamını yine Avrupa’dan 
alan büyük bir karşıtıdır. Dahası 
var… Doğu fikirleri, hayalleri kişiliği 
ve deneyleri ile kontrastlar yaratarak 
Avrupa’nın (yahut Batının) tarifini ko-
laylaştırmaktadır.”

Doğu ve doğunun araştırılması 
ve hatta egemenlik altına alınması 
batılılar için neden önemlidir?

Oryantalizmin temel gayesini/
idealini ortaya koymakta yarar vardır 
ki bu noktada Batının “ben merkezli 
pragmatist/faydacı” amacı devreye 
girmektedir. İdealin eyleme dönüş-
mesinde “öteki”ni husumet orta-
mının dışında tutarak ondan nasıl 
fayda sağlayabilirim düşüncesine/
noktasına doğru çekmiştir. Böylece 
Batının çıkarlarına hizmet eden Doğu, 
kendiliğinden teşekkül ettirilmiş ve bu 
durum Batının çıkarlarına hizmet eden 
bir durum haline getirilmiş olacaktır.

Batılıların tarihsel arzularını bu-
gün dahi diri tutmalarına karşılık 
ülkemizde kâfi düzeyde milli 
şuur çalışmaları yapılıyor 
mu?

Oryantalizm’e itiraz doğal 
bir refleks olarak kendiliğinden 
teşekkül etmektedir. 

Bu sebeple 
Oksidentalizm’in 
karşı tez olarak 
sürekli canlı kal-
ması gerekmek-
tedir. Ancak bu 
sayede belli bir 
mesafe kat edi-
lebilir. Özellikle 
meselenin mer-
kezinde akademik 
birimlerin yer alması gerekmektedir. 
Araştırma merkezlerini tesis ederek 
bir an evvel yola revan olmak gereki-
yor. Oksidentalizm hususunda kalem 
oynatan üç-beş kişi bilindik isimlerdir. 
Esas olan bu sahaya yeni isimler ka-
zandırmaktır. Oksidentalizmin disip-
linler arası boyutu hesaba katılınca 
her bilim dalından meseleye katkı 
sağlayacak zinde isimlere ve beyinlere 
ihtiyaç vardır. Sizin sorunuz ancak bu 
sayede hayatiyet kazanabilir.

İstiklâl Marşı ve onun yazarı 
Mehmet Akif’in ihya edilmesi ar-
zulanan bir yılı idrak ediyoruz. Milli 
Mücadelenin önder isimlerinden 
Akif’i Mısır serüveninde sürükleyen 
sebepler hakkında neler anlatılabi-
lir?

Bütün ülke genelinde İstiklal Mar-
şı yılı ilan edilmesi oldukça sevindirici 
bir durumdur. İstiklal Marşı’mızın 
yazarı Mehmet Akif’i rahmetle anı-
yorum. İşte İstiklal Marşı’nın kaleme 
alınmasından sonraki süreçte ülke 
genelindeki gidişat M. Akif’i rahatsız 
etmiş olmalı ki İstanbul’dan uzaklaş-
mış ve Kahire’de kalmaya başlamıştır. 
Bu gelişmeler arasında şapka devrimi 
vb. teşebbüsler M. Akif’i derinden etki-
lediği kabul edilmektedir.  Kahire gün-
lerinde yazdığı kabul edilen Kuran-ı 
Kerim Tefsirinin akıbeti hala belirsiz-
liğini muhafaza etmektedir. Belki bir 
gün o çalışma gün yüzüne çıkarsa M. 
Akif’in sure ve ayetleri nasıl izah ve yo-
rumladığını öğrenme imkânı bulmuş 
olacağız.

Görev aldığınız sivil toplum 
kuruluşlarından bahsetmek ister 
misiniz?

Fakültedeki dersler ve araştırma 
projeleri yanında sivil toplum kuruluş-
larıyla irtibatı muhafaza edebilmek için 
çaba sarf ettiğimi ifade etmek isterim. 
Konya şehrinde faaliyet gösteren bazı 
sivil toplum kurumlarının üyesi oldu-
ğumu söyleyebilirim. Özellikle Türkiye 
Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nde aktif 
olarak görev almaktayım ve son beş 
yıldır faaliyetlere katkı sağlamaya çaba 
sarf etmekteyim. TYB Konya Şubesi 
tarafından tertip edilen konferans ve 
kongrelerde üzerimize düşeni yerine 
getirmeye çalışıyorum.

Askerlik ve evlilik hayatınıza 
dair neler söylemek istersiniz?

 Askerlik görevimi akademik 
çalışmalarım sebebiyle ileri yaşlarda 
yerine getirebildim. Askere gittiğimde 
iki evlat sahibi idim. Kütahya Hava Er 
Eğitim Tugay Komutanlığı’nda bu va-
zifeyi ikmal eyledim. Evlilik meselesine 
gelince asistanlık yıllarımda evlendim 
ve dört çocuk babasıyım.

Örnek bir Mevlevi: Remzi Dede Kalemlerimizi artırmalıyız
Mevlevîlik, Mevlânâ’nın eserlerinin etkinliği ile, sosyo-kültürel ve siyasal şartlardan da faydalanarak, kısa sürede Mevlevîhaneler 

tesis ederek toplumda ve siyasi çevrelerde etkinliğini sürdürdü. Bu ayrıcalık içinde Remzi Dede örnek bir mevlevidir.
Ülkemizdeki milli şuur çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “Oryantalizm’e itiraz doğal bir refleks olarak kendiliğinden 
teşekkül etmektedir. Bu sebeple Oksidentalizm’in karşı tez olarak sürekli canlı kalması gerekmektedir. Ancak bu sayede belli bir mesafe kat edilebilir dedi

haber@konyayenigun.com
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1950'li yıllarda Rahmetli Hacı-
veyiszade Mustafa Efendi Hoca’nın 
rehberliğinde İmam Hatip Okulu 
yaptırmak için kurulan bir dernek 
ile temelleri atılan, hizmet imkanları 
gelişince İmam Hatip Okulu, Yüksek 
İslam Enstitüsü, Talebe Yurtları Te-
sis ve Yaşatma Derneği ve Manevi 
Değerleri Koruma ve İlim Yayma 
Cemiyetleriyle güçlenen, sürecin 
en son ve en önemli halkası Türk 
Anadolu Vakfı oldu. 1972 yılında, 
bu dernekler birlikte hareket ederek 
Türk Anadolu Vakfı'nın kurulumunu 
sağladı. Kurulduğu günden bu yana 
çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk 
Anadolu Vakfı’nın hizmetlerini Vakıf 
Genel Müdürü Ahmet Ağıraşlı’dan 
dinledik. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

Ben Ahmet Ağırbaşlı, 11 yıldır 
Türk Anadolu Vakfının Genel Mü-
dürlük görevini yürütmekteyim.

Türk Anadolu Vakfı hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Türk Anadolu Vakfı 1951 yılında 
ülkemizde din hürriyetinin serbest 
olmasıyla başlayan Kur’an Kursları, 
İmam Hatip Okulları açma teşeb-
büsleri için Merhum Hacıveyiszade 
Mustafa Kurucu Hoca Efendi önder-
liğinde İmam Hatipler yaptırmak dini 
faaliyetlerde bulunabilmek için der-
nekler kurulur. Bu dernekler 1972 
yılına gelindiğinde vakfa dönüştü-
rülür. O günden bugüne vakıf olarak 
çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Anadolu Vakfının Kon-
ya’da yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz?

Vakfımızın temel çalışma alanı, 
din eğitimine hizmettir. Kur’an Kurs-
ları çalışması, İmam Hatip Okulları-
na destek faaliyetleri, aşevi faaliyeti, 
öğrencilere burs yardımlarıyla eği-
tim faaliyetlerine desteklerimiz de-
vam etmektedir.

Türk Anadolu Vakfı Konya’da 
yurtları var mı? Varsa nelerde? 
Kimler faydalanıyor?

Kuran Kurslarımızdan bazıları 

yatılıdır. Yurt hizmeti olarak Kon-
ya’mızın en eski yurtlarından Merkez 
İmam Hatibe yakın olan Hacıve-
yiszade Erkek Öğrenci Yurdumuz 
yıllarca binlerce İmam Hatip öğren-
cisine hizmet etmiş, onların okuyup 
memleketimize faydalı insanlar 
olmasına katkı sağlamıştır. Altmış 
yıla yakın hizmet eden bu yurdumuz 
fiziki ömrünü tamamlamamaya yüz 
tuttuğu için yıktırılarak on bir katlı 
yeni binanın yapımına başlanmış 
olup, bugünlerde kaba inşaatı bit-
mek üzeredir. İnşallah daha kullanış-
lı ve daha büyük bir binada hizmet 
vermeye devam edeceğiz.

Türk Anadolu Vakfı’nın genç-
lere yönelik çalışmaları var mı?

Vakfımız gençlere yönelik neler 

yapıyor diyorsanız tüm faaliyetleri-
miz aslında gençlere yöneliktir. Şu 
anda beş tane İmam Hatip Okulu-
nun Binası vakfımıza aittir.

 Vakfımız bu binaları yaptırıp 
Milli Eğitime İntifa hakkını, yani kul-
lanım hakkını vermiş, buralarda bin-
lerce gencimiz dini eğitimini almak-
tadır. Bu İmam Hatipler şunlardır: 

1- Merkez İmam Hatip Okulu 
1951 de Türkiye’de açılan ilk İmam 
Hatip okullarındandır.

2-İşkalaman diye maruf mahal-
ledeki Mevlana İmam Hatip Okulu, 

3- Mehmet Akif Mahallesindeki 
M.Fuat Binici Kız Kur’an Kursuyla 
birlikte faaliyet gösteren proje oku-
lu olan Muhammed  Büyükkaplan 
Hafız Kız İmam Hatip Orta Okulu ve 
Lisesi,

4-Türk Anadolu Vakfı Hacı 
Hasanbaşı Hafız İmam Hatip Orta 
Okulu, 

5- Türk Anadolu Vakfı Aydınlık 
Evler İmam Hatip Orta Okulu. Ayrıca 
İmam Hatip Liselerinde okuyan yüz-
lerce ihtiyaç sahibi öğrencilere ye-
mek parası yardımı ve Üniversitede 
okuyan yine yüzlerce öğrenciye de 
karşılıksız burs yardımı da yapmış-
tır. Bir de çeşitli kültürel faaliyetlerde 
bulunan öğrencileri teşvik için ödül-
ler vermekteyiz.

Türk Anadolu Vakfı olarak de-
vam eden faaliyetleriniz ve proje-
leriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Vakıf olarak Hacıveyiszade 
Yurdumuzun inşaatına devam ede-
ceğiz. İnşallah binamız tamamlanıp 
faaliyete geçince Uluırmak Nuraniye 
Kur’an Kursu ve Aşevi binalarımızı 
yıkıp yeniden yamayı planlıyoruz, 
bunun yanında İçeri Çumra Şeker 
Hoca Kur’an Kursu adıyla vakfımıza 
ait kursumuzun binasını da yeni-
lemeyi planlıyoruz. Uluırmak Nu-
raniye Kur’an Kursu bahçesindeki 
aşevimiz rutin olarak faaliyetlerine 
devam etmektedir. Kuruluşundan 
bu yana Şehrimizin hayırseverlerinin 
bağışladığı ev, dükkân, arsa, tarla, 
İşhanı gibi gayri menkullerin kira 
gelirleriyle ve her yıl nakdi bağışlar-
la faaliyetlerimiz devam etmektedir. 
Pandemiye rağmen kardeşlerimiz 
nakdi yardımlarının yanında gayri 
menkul bağışlarına da devam et-
mektedirler. Bu vesileyle vakfımıza 
yardımda bulunanların ahrete göç 
edenlerine rahmet, sağ olanlarına da 
hayırlı ömürler temenni ederim Ayrı-
ca Kuruluşundan bu yana vakfımızın 
çeşitli kademelerinde görev alanların 
da ahrete göçmüş olanlarına rahmet 
dilerken hayatta olanlarına da hayırlı 
ömürler dilerim.

1972’den beri hayır
işlerine imza atıyor 

Temelleri 1950’li yıllara dayanan merhum Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi’nin önderliğinde 
kurulan Türk Anadolu Vakfı, kurulduğu 1972 yılından bu yana hayır hizmetlerini aralıksız sürdürüyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Ahmet Ağırbaşlı
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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

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;

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK 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

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 

Bölümü Lisans diplomamı kaybettim hükümsüzdür. 
Suzan SAMANCI - TC:30329323***

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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ATLETİZM SAHALARININ 
NEŞE KAYNAĞI MİRAÇ ÇİMEN

28 Nisan 1964 tarihinde Eskişehir’de 
doğdu. Baba Konya Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğünde çalışınca ilkokulu Nesrin 
Ayşegül Kardeşler İlkokulu’nda okuduk-
tan sonra ortaokulu Karma Ortaokulu’nda 
bitirdi. 1979 yılında Endüstri Meslek Lisesi 
Elektronik Bölümü’ne kaydoldu.

O yıllarda Endüstri Meslek Lisesi atle-
tizmin beşiğiydi. Beden eğitimi dersi öğret-
menleri Kâmil Çimen ve Mehmet Güler’in 
teşvikiyle okul arkadaşlarına katılarak stad-
yumun yolunu tuttu ve antrenör Muzaffer 
Tulukcu’ya tabi oldu.

Miraç Çimen kısa sürede ortama ayak 
uydurdu. Samimiyeti ve neşesiyle ken-
dinden büyüklerce de, yaşıtlarınca da ve 
kendinden küçüklerce de sevilmişti. Çünkü 
o gerçekten düzgün düşünen sempatik 
birisiydi. Antrenöründen stadyum görev-
lisine kadar herkesle iyi bir diyaloğu vardı. 
Antrenör Tulukcu, çok geçmeden yete-
neği çerçevesinde Miraç Çimen’i 200 ve 
400m’ye yönlendirdi ve antrenmanlar bu 
yönde yapılmaya başlandı. O artık pistler-
de 200 ve 400m’nin yanı sıra Endüstri 
Meslek Lisesini 4x100 ve 4x400m bay-
rak yarışlarında temsil ediyordu. Kâmil 
Çetin, Mustafa Şimşek, Erdem Şerbetçigil, 
Alpaslan Ünlü, Abdullah Özdil, D. Ali Erdo-
ğan, Burhan Özkan, Zekeriya Akdoğan, Ke-
mal Arslan, Seyfi Atamer, Mahir Balıkçı ve 
Murat Koç başta olmak üzere tüm atletlerle 
antrenmanlarını sürdürdü. 200m’de 24-
25, 400m’de 54-55 saniyeye ulaştı. Kon-
ya dışında Konya’yı temsilen Ankara’da 
da yarışan Miraç Çimen, lise bitinceye 
kadar atletizme devam etti. Lise sonrası 
Ankara Üniversitesi İktisat Fakültesinde 
okuyan Çimen, 1985 yılında Maliyede me-
muriyete başladı. 1991 yılında vatani göre-
vini Gölcük’te yapan Miraç Çimen, 18 Aralık 
1993 tarihinde aslen Sinoplu olan Tülin Ar-
gun Hanım’la evlendi. Memuriyet görevini 
ve huzurlu bir aile hayatını sürdüren Miraç 
Çimen, 30 Haziran 2019 günü evinde ani 
bir kalp krizi geçirerek vefat etti. Elli beş ya-
şında rahmetli olan Miraç Çimen, Musalla 
Mezarlığı’na defnedildi. Eşi Tülin Hanım ve 
oğlu Nusret Ali Konya’da yaşıyorlar.

     CANLI CENAZE 
ALPAY ÜSTÜNDAĞ

1963 yılında Konya’da doğdu. Aslen 
Seydişehir Ortakaraviran’dan. İlkokulu 
Konya Feritpaşa İlkokulunda okudu.  Or-
taokulu Karma Ortaokulu sonrası Kıbrıs 
Namık Kemal Lisesi Ortaokulu’nda bitirdi. 
Liseyi 1977-80’de Gazi Lisesi’nde okudu. 
1980-84’te ise Selçuk Üniversitesi’nde 
öğrenim gördü ve Jeoloji mühendisliği 
diplomasını aldı. 1987 yılında Fen Bilimleri 
Enstitüsü lisansını tamamlayarak yüksek 
jeoloji mühendisi oldu.

Alpay Üstündağ, ilkokulda merakı ne-
deniyle çokça futbol oynadı. Ortaokulda 
atletizm seçmesini kazanmasına rağmen 
antrenman ve yarışma imkânı bulamadı.  
Alpay Üstündağ’ın günleri, gündüzleri okul 
ve antrenmanla akşamları da evdeki hay-
vanlarına bakmakla geçiyordu.

Alpay Üstündağ, 1981 yılında on se-
kiz yaşında ve üniversite ikinci sınıftay-
ken okul arkadaşı Serdar Küçüksakarya 

ile stadyuma giderek antrenör Muzaffer 
Tulukcu’nun ekibine katıldı ve atletizmle 
tanıştı. 

O çok gayretliydi ve çalışmayı severdi. 
Ali Tunç, Adnan Akova, Ali Osman Soy-
demir, Zafer Göçmez, Erdem Şerbetçigil, 
Hüseyin Kıyak, Hüseyin Tunç, Mahir Balık-
çı, İbrahim Dülger, Zekeriya Akdoğan…’la 
antrenmanlar yaparak kısa sürede kendini 
kabul ettirmeye başladı. Yeşil beyaz DSİ’ye 
lisansı çıkan Üstündağ, arka arkaya kros 
yarışlarına katılmaya başladı. 

Saraçoğlu’ndaki kros büyükler yarı-
şında Erdem Şerbetçigil’in arkasından 
ikinci oldu. İstanbul’da yapılan Ömer 
Besim Koşalay Koşusu’nda Ali Tunç, Hü-
seyin Kıyak ve Zafer Göçmez ile 1. olan 
takımda yarışma şerefine erişmiş, ken-
disi de ferdi olarak 11. olmuştu.

Bir ara stadyumda koştuktan sonra eve 
giderken üşütmüş ve hastalanmış, bir ay 
antrenman yapamamıştı. Zaten Üstündağ, 
hayat mücadelesi için yazları köyüne gidip 

çiftçi olan babasına yardım ettiği için ant-
renman yapamıyordu. Alpay Üstündağ, 
atletizme biraz daha genç yaşta başla-
saydı ve yazları da antrenman yapma 
imkânı bulabilseydi millî formayı giyme-
si hiçte zor olmazdı.

Okul başlar başlamaz okul çıkışı stad-
yuma giderek antrenmanlara katılan Alpay 
Üstündağ, kendini çabukça toparlıyordu. 
1981 yılında Meram Yeni Yol’da yapılan 
Süt Koşusu’nda 2. oldu. 1982 yılında An-
kara’da yapılan Üniversiteler Kros Türkiye 
Birinciliği’nde Alpay Üstündağ, Ali Tunç, 
Vahit Altınçay, ve Mehmet Gören’den olu-
şan takımla Selçuk Üniversitesini temsil et-
mişlerdi fakat Mehmet Gören’in diskalifiye 
olması nedeniyle dereceye girememişlerdi.

Alpay Üstündağ, 1983 yılında Dutlu-
kır’da yapılan Üniversiteler Kros Türkiye 
Birinciliği’nde 5. oldu. Aynı yıl İzmir’de 
organize edilen Üniversiteler Pist Türkiye 
Birinciliği’nde 1500 ve 5000m yarışları-
na katıldı.  1997 yılında da Olimpik Gün 

Koşusu’nda 5000m’de 2. olmuştu.
Üniversite öğrenimi bitti, Alpay Üstün-

dağ’ın spor hayatı da bitti. Polatlı Topçu ve 
Füze Okulunda askerliğe başladı. Cebeci 
Askerî Harita Genel Komutanlığında göre-
vini sürdürerek terhis oldu.

Ticarî hayatı ve tarım uğraşını sürdü-
ren Üstündağ, baba mesleğini Ereğli yolu 
Tatlıcak-Sakyatan yöresinde profesyonel 
düzeyde yapıyor. İki kız babası ve bir torun 
dedesi.

Bir mesafe koşucusu için geç olan on 
sekiz yaşında koşmaya başlamasına, yazla-
rı antrenman yapamadığından antrenman 
sürekliliği olmamasına rağmen yarışlardaki 
olağanüstü gayretini ve bu gayretin onu 
düşürdüğü hali gören antrenörü, Alpay Üs-
tündağ’a “Canlı Cenaze” lakabını takmıştı.

SELÇUK ECZA’NIN EMEKTARI, 
ÇALIŞKAN ATLET MAHİR BALIKÇI 
1964 yılında Konya’da doğdu. Aslen 

Ermenekli. İlkokula Mevlâna Müzesi’ne ya-
kın olan Mahmut Şevket Paşa İlkokulu’nda 
başladı, son sınıfı 19 Mayıs İlkokulu’nda 
okudu. Ortaokulu Devrim Ortaokulu’nda 
bitirdi. 1980 yılında Endüstri Meslek Lise-
si’ne kaydoldu. 

İlkokulda folklor ekibinde olan Mahir 
Balıkçı, Devrim Ortaokulunda hentbol, 
voleybol ve basketbol takımlarında for-
ma giydi.

Endüstri Meslek Lisesinde atletizm ön 
plandaydı. Beden eğitimi dersi öğretmeni 
Mehmet Güler, birinci sınıf öğrencilerini 
hemen okulun yanında bulunan Stadyuma 
götürerek dört tur (1600m) üzerinden mu-
kavemetçi kros seçmesi yaptı. Bu seçme-
de başarılı olan Mahir Balıkçı, atletizm 
sahasının yolunu tuttu ve diğer başarılılar 
gibi antrenör Tulukcu’ya tabi olarak ant-
renmanlara başladı.

Mahir Balıkçı, çok kısa sürede uyum 
gösterdi. Çünkü o, gayretli ve istekliydi. 
Erdem Şerbetçigil, Hüseyin Tunç, Zafer 
Göçmez, Adnan Akova, Hüseyin Kıyak, 
Mehmet Kuş, Ali tunç, Zekeriya Akdoğan, 
İbrahim Dülger ile antrenman yaparak ken-
dini geliştirdi. 

Stadyum çevresinde ve Dutlukır’da 
yapılan yarışlarla gelişen Mahir Balıkçı; An-
kara, Afyon, Balıkesir ve İzmir’deki yarışlara 
katıldı. 1983 yılında Dutlukır’da yapılan 
6000m Gençler Kros Türkiye Birincili-
ği’nde 6. oldu. Normalde bu yarışta ilk altı-
ya giren millî olur, Balkan Şampiyonası’nın 
yolunu tutardı. Fakat o yıl Balkan Şampi-
yonası’na Türkiye katılmayınca Balıkçı, 
millî formadan mahrum kaldı.

Yolspor formasıyla 1500m’de 4.12 
koştu. 3000m’de 9.12.03’le gençler Tür-
kiye 2’ncisi oldu. 5000m’yi 15 dakikanın 
üstünde koştu. 

Okul sonrası Amasya Er Eğitim Tu-
gayında vatani görevine başlayan Mahir 
Balıkçı, Eti Mesgut Spor Okuluna geçtikten 
sonra sporuna devam etme imkânı buldu. 

Mahir Balıkçı; 1976 yılından, on iki ya-
şından beri yazları Selçuk Ecza Deposu’nda 
çalışmaktaydı. Askerlikten sonra yetiştiği 
kurumda sürekli hizmet vermeye başladı. 
1998 yılında Selçuk Ecza Bursa şube mü-
dürü olan Mahir Balıkçı, 2017 yılından beri 
İstanbul Sancaktepe şube müdürü olarak 
görevini sürdürmektedir.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Mahir Balıkçı mavi Konya forması ile en önde mücadelede Mahir Balıkçı mavi Konya forması ile en önde mücadelede 

Konya’da 1500 m. Startı Soldan Burhan Özkan, Zekeriya Akdoğan,Konya’da 1500 m. Startı Soldan Burhan Özkan, Zekeriya Akdoğan,
 Mahir Balıkçı, Kemal Arslan ve Ahmet Duran. Mahir Balıkçı, Kemal Arslan ve Ahmet Duran.

Mahir Balıkçı Konya’da 3000 m. Engelli YarışındaMahir Balıkçı Konya’da 3000 m. Engelli Yarışında

1982 Konya Valisi başarılı olan E. M. L. Kros Takımı'nı kabul hatırası Ayaktakiler; Antrenör Muzaffer 1982 Konya Valisi başarılı olan E. M. L. Kros Takımı'nı kabul hatırası Ayaktakiler; Antrenör Muzaffer 
Tulukcu, İl Temsilcisi Mustafa Silay, Bölge Müdürü Bahtiyar Demir, Vali Lütfü Tuncel, Beden Eğitim Tulukcu, İl Temsilcisi Mustafa Silay, Bölge Müdürü Bahtiyar Demir, Vali Lütfü Tuncel, Beden Eğitim 

Öğretmeni Mehmet Güler, Mahir Balıkçı Oturanlar; H. Hüseyin Görün, Zafer Göçmez, Hüseyin Öğretmeni Mehmet Güler, Mahir Balıkçı Oturanlar; H. Hüseyin Görün, Zafer Göçmez, Hüseyin 
Kıyak, Mustafa Şimşek ve İsmail.Kıyak, Mustafa Şimşek ve İsmail.

Konya antrenman öncesi Ayaktakiler; Seyfi Atamer, Zekeriya Akdoğan, Konya antrenman öncesi Ayaktakiler; Seyfi Atamer, Zekeriya Akdoğan, 
Miraç Çimen Oturanlar; Abdullah Özdil, Kemal Arslan, Mehmet Kuş, Miraç Çimen Oturanlar; Abdullah Özdil, Kemal Arslan, Mehmet Kuş, 

Kâmil Çetin ve Hasan Atalay.Kâmil Çetin ve Hasan Atalay.
Takım arkadaşları muhabbette Miraç Çimen (solda en sonda) Takım arkadaşları muhabbette Miraç Çimen (solda en sonda) 

 Mahir Balıkçı (sağdan ikinci) Mahir Balıkçı (sağdan ikinci)
Konya 1500 m. Yarışında birbirine denk kuvvetler kapışırken Ali Tunç Konya 1500 m. Yarışında birbirine denk kuvvetler kapışırken Ali Tunç 

Zafer Göçmez, Hüseyin Tunç, Zekeriya Akdoğan, Mahir Balıkçı ve Adnan Akova.Zafer Göçmez, Hüseyin Tunç, Zekeriya Akdoğan, Mahir Balıkçı ve Adnan Akova.

Üç samimi arkadaş Ayaktakiler; soldan Miraç Üç samimi arkadaş Ayaktakiler; soldan Miraç 
Çimen, Erdem Şerbetçigil ve Mahir Balıkçı.Çimen, Erdem Şerbetçigil ve Mahir Balıkçı.

1982 Süt Koşusu Alpay Üstündağ ikincilik 1982 Süt Koşusu Alpay Üstündağ ikincilik 
ödülünü Bölge Müdürü Vezir Balcıoğlu nün ödülünü Bölge Müdürü Vezir Balcıoğlu nün 

elinden alırken.elinden alırken.
Mahir Balıkçı ve Zekeriya Akdoğan Mahir Balıkçı ve Zekeriya Akdoğan 

antrenman öncesiantrenman öncesi

Alpay Üstündağ 1982 Alpay Üstündağ 1982 
Ankara Atatürk Orman Ankara Atatürk Orman 
Çiftliği Üniversiteler Çiftliği Üniversiteler 

Kros Türkiye Birincili-Kros Türkiye Birincili-
ğinde mücadeledeğinde mücadelede

1980’lerin gayretli çalışkan atleti Mahir Balıkçı1980’lerin gayretli çalışkan atleti Mahir Balıkçı

Atletizm Camiasının sempatiği Miraç ÇimenAtletizm Camiasının sempatiği Miraç Çimen

Miraç Çimen genç yaşta aramızdan ayrılmıştı.Miraç Çimen genç yaşta aramızdan ayrılmıştı.

Mahir Balıkçı Konya’da Mahir Balıkçı Konya’da 
3000 m. Engelli Yarışında3000 m. Engelli Yarışında

1983 Dutlukır Üniversiteler Kros Türkiye 1983 Dutlukır Üniversiteler Kros Türkiye 
Birinciliği Mahir Balıkçı Türkiye beşincisiBirinciliği Mahir Balıkçı Türkiye beşincisi
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 
37.haftasında sahasında Atakaş Hatayspor 
ile karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet için 
sahaya çıkan Yeşil-Beyazlılar sahadan 
beraberlikle ayrıldı. Gol sesinin çıkmadığı 
karşılaşmada iki takımda net fırsatlardan 
yararlanamazken, Konyasporlu Sehic ve 
Hataysporlu Munir kalelerinde devleşti. 
Konyaspor’un bu sonuçla galibiyet hasreti 
5 maça çıkarken, Yeşil-Beyazlılar haftayı 
42 puanla 12.sırada kapattı. Avrupa Ligi id-
diası olan Hatayspor ise bu beraberlikle pu-
anını 54’e çıkardı ve 6.basamakta yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 
2. dakikada Hadziahmetovic'in ceza 

sahasına yakın noktadan çektiği şutunda 
top, kaleci Munir'de kaldı.

19. dakikada Hadziahmetovic'in ceza 
sahası dışından kaleyi cepheden gören 
noktadan sert şutunda top yerden sekerek 
az farkla auta gitti.

25. dakikada sağdan Guilherme'nin 
kullandığı köşe atışında Rahmanovic'in 
kafa vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvar-
lağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

45. dakikada Popov'un sağ kanattan 
ortasında topa iyi yükselen Akintola'nın 

kafa vuruşunda top kaleci Sehic'ten dön-
dü. Topu önünde bulan Boupendza'nın 
vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha 

kaleciden oyun alanına döndü. Pozisyonun 
devamında kaleye yakın bir noktada topla 
buluşan Kamara'nın sert şutunda deneyim-

li file bekçisi gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle 

tamamlandı.
İKİNCİ YARI 

50. dakikada Sekidika'nın ceza sahası 
sağ çaprazından sert vuruşunda top direk-
ten oyun alanına döndü.

61. dakikada Skubic ceza sahası sağ 
çaprazından çektiği sert şut üstten auta 
gitti.

67. dakikada Boupendza'nın ceza sa-
hası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı 
serbest vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci 
Sehic'te kaldı.

77. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın 
sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi 
yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top 
kaleci Munir'de kaldı.

84. dakikada Kravets'in sağ kanattan 
ortasında, Sekidika'nın gelişine vuruşunda 
top üstten auta gitti.

90+4. dakikada hakem Atilla Karaoğ-
lan, Skubic'in pozisyonuna itiraz eden tek-
nik direktör İlhan Palut'a ve rakip takımın 
yardımcı antrenörüne sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamam-
landı. n SPOR SERVİSİ / AA

YİNE KAZANAMADIK! 
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 37.haftasında sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor ile 

golsüz berabere kaldı. Karşılaşma genelinde dengeli geçen maçın sonucunda iki takıma sahadan 1 puanla ayrılırken Kon-
yaspor puanını 42’ye çıkardı. Anadolu Kartalı’nda alınan bu beraberlikten sonra ise galibiyet hasreti de 5 maça çıktı

İttifak Holding Konyaspor’un başa-
rılı oyuncuları Abdülkerim bardakçı ve 
Nejc Skubic, Hatayspor maçında gör-
dükleri kartlar nedeniyle Galatasaray 
maçı öncesinde cezalı duruma düştü-
ler. Yeşil-Beyazlılarda Abdülkerim Bar-
dakçı sarı kart görerek bu sezonki 8.kar-
tını görmesi nedeniyle cezalı duruma 
düşerken, Nejc Skubic ise önce sarı 
kart maçın sonrasında ise itirazlarına 
devam ederek ikinci sarı karttan kırmızı 
kart ile cezalandırıldı. Konyaspor’un bu 
sezonki iki istikrarlı oyuncusu Galata-
saray deplasmanında takımdaki yerini 
alamayacakken, bu oyuncuların yerine 
kimşin oynayacağı ise merakla bekle-

niyor.
KONYASPOR BU SEZON 

İLK KEZ KIZARDI
Süper Lig’de 37 hafta boyunca kır-

mızı kart görmeyen Konyaspor bu se-
zon ilk kez kızardı. Yeşil-Beyazlılar’da 
Nejc Skubic, Atakaş Hatayspor maçı 
bitiminde hakeme itirazlarından dolayı 
ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla 
cezalandırıldı. Skubic'in kırmızı kartıyla 
bu sezon kırmız kart görmeyen takım 
kalmadı. Konyaspor ve Göztepe'nin 
birer kırmızı kartla cezalandırıldığı lig-
de Fraport TAV Antalyaspor 11, Atakaş 
Hatayspor ise 10 kez kırmızı kart gördü.
n SPOR SERVİSİ

Skubic ve Abdülkerim cezalı duruma düştü

İbrahim Sehic
kalesinde devleşti

Genç Kartallar 
deplasmanda güldü

İttifak Holding Konyaspor’un Bosna-Hersekli kalecisi 
İbrahim Sehic, Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada 
adeta kalesinde devleşti. Karşılaşma genelinde iyi bir per-
formans sergileyen deneyimli eldiven ilk yarının sonlarında 
üst üste 3 pozisyonda kalesini gole kapattı. Sehic, önce 
Akintola'nın kafa vuruşunda gole izin vermezken, sonrasın-
da Topu önünde bulan Boupendza'nın vuruşunu ve kaleye 
yakın bir noktada topla buluşan Kamara'nın sert şutunda 
kalesini gole kapatmayı başardı. Son haftalarda perfor-
mansıyla eleştirilerin deneyimli file bekçisinin Hatayspor 
karşısındaki performansı beğeni kazandı. n SPOR SERVİSİ

TFF Gelişim Ligi’nde Konyaspor U19 takımı, deplas-
manda Hatayspor U19 takımı ile karşı karşıya geldi. Genç 
Kartallar, ligin 8.haftasında deplasmanda karşılaştığı 
Hatayspor'u Emre Pehlivan'ın 58.dakikada attığı golle 1-0 
mağlup etmeyi başardı. Yeşil-Beyazlılar bu sonuçla ligdeki 
4.galibiyetini alırken, puanını da 15'e çıkardı. Ligde genç 
bir ekiple mücadele eden Konyaspor U19 takımı oynanan 
8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 
göz doldurdu. 

Konyaspor U19 takımı ligin 9.haftasında 28 Nisan Çar-
şamba günü sahasında Galatasaray U19 takımını ağırlaya-
cak. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 35 23 6 6 75 36 39 75
2.GALATASARAY 35 21 6 8 67 33 34 69
3.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 27 69
4.TRABZONSPOR 36 17 12 7 44 33 11 63
5.ALANYASPOR 35 16 7 12 55 39 16 55
6.HATAYSPOR 35 15 9 11 57 43 14 54
7.SİVASSPOR 35 12 16 7 48 41 7 52
8.GAZİANTEP FK 34 13 12 9 51 42 9 51
9.KARAGÜMRÜK 35 13 11 11 49 42 7 50
10.GÖZTEPE 35 12 11 12 51 48 3 47
11.İH KONYASPOR 35 10 12 13 42 45 -3 42
12.RİZESPOR 35 10 12 13 45 56 -11 42
13.ANTALYASPOR 36 9 15 12 36 48 -12 42
14.MALATYASPOR 35 9 13 13 42 47 -5 40
15.ANKARAGÜCÜ 35 10 8 17 43 56 -13 38
16.KASIMPAŞA 35 9 10 16 37 51 -14 37
17.BAŞAKŞEHİR 34 9 9 16 37 53 -16 36
18.KAYSERİSPOR 35 8 11 16 27 46 -19 35
19.GENÇLERBİRLİĞİ 35 9 8 18 36 61 -25 35
20.ERZURUMSPOR 35 8 10 17 36 58 -22 34
21.DENİZLİSPOR 35 6 10 19 33 60 -27 28

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

‘En kısa zamanda puansal anlamda rahatlayacağız’
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Pa-

lut, Hatayspor karşılaşmasının mutlaka 
kazanma isteğiyle hazırlandıkları bir maç 
olduğunu belirterek, ligde puan olarak ra-
hatlığı en kısa zamanda yakalayacaklarını 
söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Pa-
lut, Süper Lig’in 37. haftasında iç sahada 
Hatayspor ile golsüz berabere kaldıkları 
maçın ardından açıklamalarda bulundu. 
Ligin boyunun kısaldığını dile getiren İl-
han Palut, “Biz henüz puan olarak kendi-
mize bir konfor alanı oluşturamadık. Onun 
için mutlaka kazanmak isteğiyle hazırlan-
dığımız bir karşılaşmaydı. 3-4 gün önce 
Rize’de aldığımız kötü mağlubiyeti de bu-
rada puanın dışında moral motivasyon ve 
kendine güven anlamında telafi ederek, 
bu maçla beraber yol kat etmek istiyor-
duk. Maçın ilk yarısı dengeli geçti. Çok 
fazla pozisyon olmadı ama Hatayspor bir 
tane çok net pozisyon yakaladı ilk yarının 
sonlarına doğru. İkinci yarıya geçtiğimiz 
zaman oyunun bütün kontrolü bizdeydi. 
Topa sahip olan, hücum denemeleri ya-
pan takım Konyaspor’du. 3 maçtır hücum 
verileri anlamında takımımda çok büyük 
gelişme var. Ceza sahasında topla bu-

luşmalar, şut sayıları, önceki dönemle-
re göre hücum anlamında etkinliğimiz, 
üçüncü bölgeye girişlerimiz çok fazla. 
Ama maalesef bugün bunu bir golle taç-
landıramadık” dedi.

“NE SEVİNMEYE NE DE ÜZÜLMEYE 
HİÇBİR TAKIMIN VAKTİ YOK”

Ligin enteresan olduğunu kaydeden 

Palut, “Hemen 3-4 gün sonra bir maçımız 
daha var İstanbul’da. Baktığımız zaman 
ne sevinmeye ne de üzülmeye hiçbir takı-
mın vakti yok. 

Yoğun bir tempo, yorgun oyuncular, 
üstüne bir de Ramazan ayı, oruç tutma-
ya devam etmek isteyen ve bizim saygı 
duyduğumuz oyuncular bunların hepsi 

birleşince lig herkes için zor bir hal alıyor. 
Ama puan anlamında rahatlığı en kısa za-
manda yakalamaya çalışacağız. Her defa-
sında bir önümüzdeki maçı da fırsat olarak 
görüyoruz. Yarın itibariyle Galatasaray 
maçının hazırlıklarına başlayacağız” diye 
konuştu.
n İHA

'Her iki takım için de
hak edilen beraberlikti'

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 
deplasmanda 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un Tek-
nik Direktörü Ömer Erdoğan, takım olarak savunmayı çok 
iyi yaptıklarını belirterek, her iki takım için de hak edilenin 1 
puan olduğunu söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısın-
da, pozisyon zenginliğinin az olduğu bir karşılaşma olduğu-
nu belirtti. İki takımın da fazla pozisyona girmediğini savu-
nan Erdoğan, "Maçın ilk yarısında son dakikalara yakın çok 
bariz girdiğimiz bir pozisyon vardı. Onun dışında çok fazla 
pozisyon üretemedik. Ama takım olarak savunmayı çok iyi 
yaptık. Rakibe ne alan ne pozisyon verdik. Maçın değerlen-
dirmesi, bence iki takım için de bir puandı. Konyaspor’a 
bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." diye konuş-
tu. Erdoğan, bir sonraki maçlarının Gençlerbirliği ile oldu-
ğunu hatırlatarak, "İnşallah o maçla, iç sahada alacağımız 
3 puanla serimize devam ederiz." dedi. n AA

RRPPSS

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, 
Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), 
Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets), Bytyqi 
(Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 85 Daci)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, 
Sackey, Aabid (Dk. 64 Muhammed Mert), Kamara, Riberio, 
Akintola (Dk. 90+2 Burak Can Çamoğlu), Boupendza
SARI KARTLAR: Dk. 65 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 70 Diomande, 
Dk. 90+3 Skubic, Dk. 90+3 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak 
Holding Konyaspor), Dk. 77 Kamara (Atakaş Hatayspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+5 Nejc Skubic 



Yakın dönemde Hakk’a yürü-
yen Konya’nın önemli değerlerin-
den biri de merhum Mustafa Me-
ral. Merhum Meral’in ticari hayatı 
küçük yaşlarda başlarken, Meral 
aynı zaman aktif olarak siyasi ha-
yatın içerisindeydi. Merhum Meral, 
Türkiye’de ilk defa İlkokul Akıncıları 
yapılanmasını gerçekleştiren isim 
olarak daha küçük yaşlarda dikkat 
çekiyordu. Sonrasında siyasi haya-
tı devam eden Meral, Milli Selamet 
Partisi’nin gençlik teşkilatlarında 
görev aldı. Ayrıca merhum Meral, 
AK Parti’den Meram Belediye Baş-
kanı aday adayı oldu. 2009-2011 
yıllarında ise Meram Belediyesi 
Meclis üyeliği ve Meclis Başkan-
vekilliği görevini yürüten merhum 
Meral, belediyenin değişik komis-
yonlarında da hizmet verdi. Hayır 
işlerinde öne çıkan merhum Meral, 
hayatını iyiliklere vakfetmiş bir gö-
nül adamı olarak öne çıkıyordu. İn-
sanları kırmaktan korkan ve bir şeyi 
iki düşünerek söyleyen merhum 
Meral, her şeyi Allah rızası için ya-
pan biriydi. Merhum Meral’le ilgili 
bilinmeyenleri kaleme alan Araş-
tırmacı-Yazar Salih Sedat Ersöz, 
şunları aktarıyor;

TİCARETE KÜÇÜK 
YAŞLARDA GİRDİ

1966 Yılında Konya’da Türbe 
önü Tahir Büyükkörükçü sokağın-
da dünyaya geldi. Devrim ilkoku-
lundan sonra İmam Hatip lisesinde 
öğrenim hayatını sürdürdü. Ardın-
dan Selçuk Üniversitesi Fen-Edebi-
yat fakültesinde fizik bölümü okur-
ken Anadolu Üniversite İşletme 
bölümünde tahsilini tamamladı. 

Babası Ahmet Meral’in yanın-
da çocuk yaşlardan beri ticaretin, 
esnaflığın içinde bulundu. Mevlâna 
caddesinde kuyumculuk hediyelik 
eşya işleri ile esnaf lokantası işlet-
melerinde bulundu. 1987 yılında 
Konya’da çok sevilen ve tutulan 
Başak Unlu Mamüllerini işletime 
açtılar. Burada tandır gevreklerin-
den simitin her çeşidine kadar unlu 
mamul ürünler halkın hizmetine 
sunuldu. 

Aileden gelen siyasi hayatı il-
kokul yıllarına kadar dayanır. Tür-
kiye’de ilk defa İlkokul Akıncıları 

yapılanmasını gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadı. Sayısız sosyal 
faaliyetlerin içinde bulundu. Milli 
Selamet Partisinin gençlik teşkilat-
larında hizmetleri oldu. Üniversite 
yılları mücadele içinde geçti. Her 
zaman Hakk’ı gözetti ve Hakk’ın 
hâkimiyeti için gayret etti.  

SİYASEYİN İÇİNDEYDİ 
Faal olarak siyasetin içinde bu-

lundu. Ak Partiden Meram Beledi-
ye Başkanı aday adayı oldu. 2009-
2011 yıllarında Meram Belediyesi 
Meclis üyeliği ve Meclis Başkanve-
killiği yanı sıra belediyenin değişik 
komisyonlarında hizmet etti.

70 li yıllarda Konya’ya önce Gİ-
MA’yı sonra da İPA’yı kazandıran, 
1973 yerel seçimlerde Milli Sela-
met Partisi tarafından Başkan adayı 
gösterilen ve o yıllarda Konyalılar 
tarafından çok tanınan ve sevilen 
Hasan Hüseyin Alp’in ablasının 
torunu olan Mustafa Meral, bulun-
duğu her ortamda mütevazı ve naif 
kişiliğiyle tanındı. 

Oğlu Esat Meral babasını şöyle 
anlatıyor:

ALLAH’IN RIZASINI 
KAZANMAK İÇİN YAŞADI 
“Babam Mustafa Meral ticari 

hayatında her zaman dürüstlüğü 
ve helali gözetleyen bir insandı. İyi 
niyetinden dolayı yaptığı ticari faa-
liyetlerinin çoğunu zararla kapatsa 
da dünya için değil ahiret için biri-
kim yapan görüşünden vazgeçme-
di.  

Hayatının anlamı; “Allah’ın 
rızasını kazanmak” idi. Her ko-
nuşmasında bunu söylerdi. Siyasi 
faaliyetlerde bulunmasına rağmen 
belli bir yere gelemedi ama onu 
yakından tanıyanlar kendisine gö-
nüllerin başkanı derlerdi.  Hayatını 
iyiliklere vakfetmiş bir gönül adamı 
idi. Kimsenin gönlünü kırmamaya 
özen gösterir bir sözü iki kere dü-
şünerek söylerdi. Hayır işlerinde 
bir adım öne çıkar ve her şeyi Allah 
rızası için yapardı.

Onun güzel ahlakını, cömertli-
ğini, sabrını ve iyiliklerini anlatmak 
zor. Kelimeler yettiğince anlatılabilir 
ancak onun güzellikleri...Ömrünü 
iyiliklere, yardıma vakfetmiş bir 
gönül adamıydı. Tedavi gördüğü 

hastaneye yatırılmadan önce son 
sözleri şöyle olmuştu: 

“Bazılarımıza hiçbir şey ibret 
olmuyor. Ne deprem, ne hastalık, 
ne her an yanımızda vefat eden 
insanlar... Musibetler bizi, birbiri-
mize karşı daha merhametli kılma-
sı gerekirken daha hırçın ve öfkeli 
bir hale getiriyor. Ama unutulan 
bir hakikat var ki, merhametli olan 
kazanacak.”

Bu son sözlerinden de anlaşı-
lacağı üzere merhameti çok yüksek 
olan bir insandı. Karşısında kim 
olursa olsun çocuk, genç, yaşlı her-
kese karşı, her zaman merhametli 
idi.  Çevresinde cömertliği ile bili-
nirdi. Dışarda ne yedi ise ailesine, 
evine de aynısını getirirdi. Mahal-
lemizde, çarşımızda gezen ihtiyaç 
sahipleri ismen tanırlardı. Rabbim 
cennetinde buluştursun.”

Yazar Perihan Akçay, vefatın-
dan sonra şunları yazmıştı:

“3 Kasım 2020 günü son iki 
paylaşımını yaptı Mustafa Meral. 
Birinde “merhametli olan kazana-
cak” diyordu. Güzel ahlakı simgele-
yen diğer paylaşımında ise şu an-
lamlı cümleyi yazıyordu. "Kıyamet 
gününde, mü'minin terazisinde 
güzel ahlaktan daha ağır gelecek 
hiç bir şey yoktur."

Ben nereden bilebilirdim ki, bir 
gün hayatımda ikinci kez Musta-
fa’yı yazacağımı. Onun yokluğunun 
arkasından sevgili annesi gibi ağ-
layacağımı. Daha bir kaç saat oldu 
onu kaybedeli. Sebebi Covid-19 
diyorlar. Biz geçen hafta doğum 
gününde ona hayırlı ömür dilerken, 
o ahire hazırlık yaparmış meğer. 

Emir büyük makamdan… Boynu-
muz bükük. Evet, gerçekten güzel 
ahlak timsaliydi Mustafa. Onu ilk 
kez merhametli yüreği sayesinde 
tanıdım. Ve o günden sonra öz ev-
latlarımdan biri oldu.

1992 Yılının Ramazan günle-
riydi. Yedi gün arayla hem yeğe-
nimi, hem büyükbabamı kaybet-
miştik. İki tarafı da akrabalar yalnız 
bırakmadığı için, cenaze evlerine 
yemek yapıp götürmek biz hanım-
ların göreviydi. Arabaya sepetlere 
yerleştirdiğim yemekleri yükledim. 
İftar saatine bir kaç saat kala hamur 
işlerinde meşhur bir ekmekçi fırını 
önünde durdum. Her türlü pideler-
den, tahinli çörek ve böreklerden 
kalabalıklara yetsin düşüncesiyle 
hayli fazla yiyecek paket ettirdim. 
Tam para ödeme anında ne yazık ki 
çantamda iki liram yetişmedi. Orası 
tüm ailemin ve benim devamlı alış-
veriş ettiğim bir dükkândı. Sahibine 
'kalan borcumu yarın bırakırım' 
türünden ricada bulundum. Adam 
izin vermedi. Ödemezsem, paketle-
ri tekrar açıp, aldıklarımdan eksilte-
ceğini söyledi. Şaşırmamak müm-
kün mü? O kadar çok şey almışım. 
Borcum ödediğim paranın yanında 
birkaç kuruş. 

"İki cenaze evine yemek ye-
tiştirmeliyim. Paketleri açmakla 
vakit kaybederim. Peki, hemen 
iftar sonu gelir, öderim" dedim. 
Karşımdaki Nuh diyor, Peygamber 
demiyor. Birden: "İnsanlığınız öldü 
mü? Devamlı bir müşterinizin bir-
kaç kuruş hatırı yok mu? Hem de 
böyle mübarek bir günde." diyerek 
elimdeki paketleri tezgâh üzeri-

ne bırakıverdim. Zaten matemde 
duygularım. Gözyaşlarımla araba-
ma koştum. Evim 15 km uzakta. 
İftar saatine yakın olduğumuz için 
yollar da kalabalık. Tüm paramı o 
dükkânda bıraktığımı hatırlayınca 
ne yapacağımı şaşırmış vaziyette, 
caddelerde dolaşırken birden mer-
kezde bir ekmekçi fırını gözüme 
ilişti. Tereddüt etmeden arabayı 
hemen park edip içeriye girdim. 
Tezgâhta genç bir delikanlı…

Doğrudan söze girip: "Para 
çantamda tek kuruşum yok!" de-
dim. "Ama cenaze evlerine ekmek 
almalıyım. İftara az kaldı. Sizden 
alışveriş edebilir miyim?" Genç, 
evet anlamında başını sallayıp, 
kaç adet bile alacağımı sormadan 
en güzel ürün çeşitleriyle torbaları 
doldurmaya başladı. Onları elime 
teslim ederken: "Madem yakınınızı 
kaybetmişsiniz. Bütün bunlar ik-
ramımız olsun. Para getirmenize 
bile gerek yok!" Öylesine şaşkın, ne 
diyeceğimi bilemeden dükkândan 
ayrılırken adını sorabildim sade-
ce. "Mustafa" dedi. Dönüşte güzel 
kulların da varmış Rabbim diyerek 
yine ağladığımı tahmin edebilirsi-
niz.

O sıralarda Konya Merhaba 
Gazetesinde günlük yazı yazıyo-
rum. Ertesi günü yazımın ismi 
Mustafa idi. Bir şükran yazısı… 
Parayı ödemeye gittiğimde gazete-
yi de ona taktim etmiştim. O gün-
den sonra has evlatlarımızdan biri 
oldu. Ben Mustafa'yı işte o engin 
merhametini sergilediği bir günde 
tanıdım. Mustafa haklıydı son söz-
lerinde. Merhameti olan kazanıyor. 
Ahlakı güzel insan kazanıyor. Ken-
disi de kazandı, eminim. 

Yüceler Yücesi Rab'bim! Kon-
ya halkı olarak şahidiyiz ki, Mus-
tafa dosdoğru Hak yolundan asla 
ayrılmadı. Mütevazı, halim huylu, 
güzide bir Müslümandı. Sen onun 
ebedi mekânını nurlarınla aydın-
lat! Ahirini Cennet eyle! Sonsuz 
rahmetini esirgeme! O muhterem 
ebeveynine, hanımefendi eşine ve 
yavrularına sabır ihsan et!”

Perihan Akçay hanımefendinin 
bu yazısı Mustafa Meral’i anlatma-
ya yetip artıyor. Başka söze gerek 

bırakmıyor. İşte Mustafa Meral 
buydu. Düzgün yaşadı, yaşadığı 
gibi de ebedi âleme yolcu oldu. 

Mustafa Meral’i 70 li yılların 
sonlarına doğru teşkilatlarda, va-
kıflarda, derneklerde çok genç bir 
delikanlı olarak tanıdım. 90 lı yıl-
ların başlarına kadar her ortamda 
görüşürdük. Bilhassa Hak Yol Vak-
fındaki çalışmaları ile vakıf hizmet-
lerinde zirveye çıkmıştı. Efendiliği, 
yumuşaklığı, güzel ahlakı, edebi ve 
saygısı hemen dikkat çeken özellik-
leri idi. Genç yaşta kaybetmek çok 
dokundu ama takdiri ilahi işte. El-
den bir şey gelmiyor. 

Kendisi gibi efendi, kibar ve 
nazik yetiştirdiği oğlu Esat, hastalık 
süreci ve vefatı ile ilgili de şu bilgi-
leri verdi: 

“Koronavirüs ortaya çıktığında 
kurallara uyulması yönünde çev-
resine ve ailesine sürekli telkinler-
de bulunurdu. Mesafe, maske ve 
temizliğe çok dikkat ederdi. Ama 
yaşanacak olandan kaçılmıyor. 3 
Kasım 2020 tarihinde test sonucu-
nun pozitif çıkması üzerine Konya 
Numune Hastanesine yatırılarak te-
davisi başladı. Normal odada süren 
6 günlük tedavisi sonucu hastalığı 
artmaya başlayınca yoğun bakıma 
alınıp plazma kan verildi. Her tür 
tedavinin uygulanmasına rağmen 
hastalık tüm vücudunu sarmaya 
başlamıştı. 6 günlük yoğun bakım 
süresinden sonra iyice ilerleyen 
hastalığı onu entübe olacak duru-
ma getirdi ve 21 Kasım Cumartesi 
günü akşam saatlerinde emanetini 
teslim etti. Çok sevdiği Allahına ve 
elçisine kavuştu. 22 Kasım günü 
Hacıveyis Camii’nde kılınan cena-
ze namazında malum hastalığa 
rağmen sevenleri son yolcuğu için 
yalnız bırakmadılar. İkindi namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından üçler mezarlığına defne-
dildi.”

Her haliyle samimi bir ya-
şantıya sahip olan Mustafa Meral 
kardeşimizi kendisinden hizmet 
beklenen bir dönemde ebedi âle-
me uğurlamanın üzüntüsünü hâlâ 
yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. 
Mekânı cennet olsun. Rabbim şe-
hitler sınıfına dâhil eylesin.

Hayır işlerinde öne çıkardı
Merhum Mustafa Meral’in bilinmeyen yönlerini anlatan oğlu Esat Meral, “Hayatını iyiliklere vakfetmiş bir gönül adamı idi. Kimsenin gönlünü 

kırmamaya özen gösterir bir sözü iki kere düşünerek söylerdi. Hayır işlerinde bir adım öne çıkar ve her şeyi Allah rızası için yapardı” dedi

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ



Aslen Elazığlı olan 1993 yılın-
dan bu yana Konya’da yaşamını 
sürdüren Konya Numune Has-
tanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. 
Gökhan Darılmaz Konya ile tanışma 
hikayesini ve Konya ile ilgili görüş-
lerini anlattı.  Darılmaz Konya’nın 
her alanda Türkiye’ye büyük katkılar 
sağladığına dikkat çekti.

Öncelikle kendinizden bahse-
der misiniz?

1969 yılında Elâzığ –Alacakaya 
‘da doğdum. İlk orta ve lise eğitimi-
mi Elâzığ’da, Tıp Fakültesini Diyar-
bakır Dicle Üniversitesinde tamam-
ladım. İlk görev yerimize Hadim’de 
aynı zamanda sınıf arkadaşım olan 
Dr. Züleyhan Çapar’la evlenerek ai-
lece başladık. 3 yıl 3 ay sonra mer-
kez 18 Nolu Sağlık Ocağı sorumlu 
hekimliğine başladım.2001-2005 
Ankara Numune Hastanesi 1.cer-
rahi kliniğinde Genel Cerrahi Asis-
tanlığını tamamladım. İlk uzmanlık 
görev yerim Cizre Devlet Hastane-
sinde 7 ay çalıştım.2. Hadim gö-
revimi Başhekim ve Genel Cerrahi 
uzmanı olarak 2006 -2009 arasın-
da tamamladım.2009-2012 arası 
Beyhekim Devlet Hastanesi kurucu 
Başhekimi,2012-2104 Beyhekim 
Devlet Hastanesinde yöneticisi ve 
2014-2016 arası Konya Kamu Has-
taneleri Genel Sekreterliği görev-
lerini yaptım. 2016-2020 arasında 
Beyhekim Devlet Hastanesinde Ge-
nel Cerrahi Uzmanı ve 2021 Ocak 
ayından itibaren Konya Numune 
Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı 
olarak çalışıyorum. 2 oğlum bir kı-
zım, 2 gelinim 1 torunum ailemizin 
diğer üyeleri.

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

Konya ya yolum ilk defa 1993 
yılında eşimle birlikte çektiğimiz 
kura neticesinde oldu. Doğrusu 
o zamana kadar Konya ile bilgim 
çok sınırlıydı. Ancak muhafazakâr 
yapısı ve coğrafi konumu nedeniy-
le tercihim oldu. Bunu çok isabetli 
bir tercih olduğunu yıllar içerisinde 

öğrendim. Örneğim Hadim ilçesinin 
halkı ve coğrafik yapısı doğduğum 
büyüdüğüm Alacakaya ile bire bir 
örtüşüyordu. Dağlık coğrafya hal-
ka belki görünüşte sert mizaç katı-
yordu ama oldukça mert ve saygılı 
idiler. Toplam 6,5 yıl hizmetimde 
yöre halkıyla kayda değer tek bir 
tartışmam bile olmadı.

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

Hayata bakış, inanç dinamik-
leri ve değer oluşturan kavramlar 
açısından tamamen aynı duyguları 
hissettiğiniz bir yerleşim yeri çok 
büyük şanstır. Özellikle sosyal ha-
yatın sınırları, bu sınırları oluştur-
duğumuz çevremiz kendisini özgür 
hissetmesi en büyük nimet. Konya 
da yaşadığım 27 yılda ‘mahalle bas-
kısı ‘hiç yaşamadım tam tersine bu 

alanda kendimi hep şanslı hissettim 
dolaysıyla hayatımda olumsuz ma-
nada hiçbir değişim olmadı belki 
değerlerin hayatımıza daha fazla 
katkı sağlaması ve kalıcı olmasını 
sağladı.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz nelerdir?

Bu soru ancak satır başlarıyla 
belirtebileceğim kısıtlılıkta olacak. 
Konya dünü çok iyi yaşamış bugü-
nü algılamış ve geleceğe dair ülkeye 
her alanda katkı sağlamaya çalışan 
bir yer. Tarih boyunca üstlendiği 
gerek siyasi gerekse kültürel baş-
kentlik şimdilerde sanayisi, tarımı ve 
üniversiteleriyle katkı sağlıyor. Ortak 
faydası bu kadar çok olan başka bir 
kent var mıdır bilmiyorum? Kül-
türel ve Sosyal beraberliğin gücü 
gerçekten önemli katkılar sağlıyor. 
Şehri müdafaa olarak özetlenen 
olgu sadece slogan değil bu şehir-
de. Geniş coğrafi yapısı daha çok 
çeşitlilik sağlamalıydı ancak bunun 
yeterli katkı sağladığı söylenemez. 
Ülkenin tam ortasında olsa da geçiş 
yeri açısından belki Akdeniz’e daha 
pratik kara yolu önümüzdeki yıllar-
da katkı sağlayacaktır. Muhafazakâr 
bakış açısı, olanı paylaşma ahlakı 
ve itaat geleneği zaman zamanda 
olsa aykırı ve inkılapçı düşüncelerin 
olmasını engelliyor olabilir. Bu ne 
kadar gereklidir ya da bunu zaten 
yapan yerler vardır denilecekse de 
bunun dinamizmi olumsuz etkileye-
ceği düşünülmelidir.

Konya’ya yerleştikten sonra 

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

Hayır koparmadım. Zaman 
zaman da olsa Elazığ’a gidiyorum. 
Kültürel bağ anlamın da ise yaklaşık 
24 yıldır Konya da var olan ve dü-
zenli olarak sosyal faaliyet- kültürel 
faaliyetler yürüten Konya Elazığlar 
Derneği bu alandaki ihtiyaçlarımızı 
gideriyor. Her yıl düzenli yapılan et-
kinliklerle kendi kültürümüzü Konya 
ile bütünleşmesini sağlıyoruz. Ben 
de dernekte sekiz yıl dernek başkan 
yardımcılığı görevlerinde bulun-
dum. Halen bu faaliyetlerimiz kısıt-
lıda olsa devam etmektedir.

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

Elbette bu tür sorular sık sık so-
ruluyor ben kestirmeden cevap ola-
rak 27 yıldır bir yerde yaşıyorsanız 
ve bu yaşınızın yarısından fazla ise 
artık oralı olmuşsunuzdur. Nitekim 
Konyalı bir gelinim olması da bunun 
delilidir. Anlattığım en önemli unsur 
Konya da mazluma, yetime, yolda 
kalmışa yapılan ve artık şehrin adeta 
bir rutini haline gelen bir özelliktir. 
Kutsal kitabımız Kuranı Kerimde na-
mazda bahsedilen her ayette zekât 
kavramından bahsedilmesinin 
mantığı bu şehirde tam olarak an-
laşılmıştır ve yaşanıyor. Temel aile 
kavramları belki olması gerektiğin-
den bile daha ciddi uygulanmakta. 
Düğünler, iftarlar, asker uğurla-
malar hatta milli maçlar coşku ile 
yaşanmaktadır. Mutluluklar olduğu 
gibi özellikle şehit cenazeleri- ortak 
acılar şehrin iliklerine kadar hissedi-
len duygular. Dolaysıyla bu şehirde-
ki kavramlar- duygular göstermelik 
değil, gerçek. Aslında Konya şehri 
tek kelime ile ifade edilecekse ‘Aile 
Kentti ’diyorum. Bu şehri de Alibey-
hüyüğü ve cami -medreseleriyle 
geçmişi Mevlana kültürü ile ahlakı 
bilim merkezi ile geleceği aynı anda 
algılayabilirsiniz.

Konya’yı anlamak için 
yaşamak gerekiyor

Yıllar önce ilk ataması ile geldiği Konya’da kalan Numune Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Gökhan Darılmaz, “Mem-
lekete gittiğimde Konya’yı soruyorlar. Ömrümün büyük bölümünü burada geçirdim ve hala buradayım diyorum” dedi

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Dr. Gökhan Darılmaz


