
İhsaniye Kavşağı’nda
yeni düzenleme

Yardım derneğinde 
kumar oynadılar!

Konya trafiğinin en yoğun kavşaklarından olan İhsa-
niye Kavşağı’nda Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan düzenleme ile trafikte bekleme süresi de 

karbon salımını da azalmış oldu. n HABERİ SAYFA 4’TE

Kısıtlama saatinde denetimlerini sıklaştıran Konya 
Emniyeti, bir yardımlaşma derneğinde bulunan 5 

kişiye kumar oynamaktan; 13 kişiye ise sokağa çıkma 
yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 

işlem yaptı. n HABERİ SAYFA 6'DA
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PEYGAMBERLER 
DİYARI; KONYA

MUSİKİ KÜLTÜRÜNÜN 
CANLI TARİHİ: KARACA

OSMANLI’DA BİR 
ŞENLİKTİR İFTAR

NECİP FAZIL’A 
VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

KONYA YAŞANABİLİR
FERAH BİR ŞEHİR

CEBİNDEKİ TÜM 
PARASINI DAĞITIRDI

Konya Gaziantepliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz 
Akköz, “Konya, yaşanabilir ferah bir şehir. Doğal ve 
kültürel güzellikleri bir arada bulunduran, manevi 
iklimiyle hem Türkiye’nin hem de dünyadaki diğer 

insanların çekim merkezi konumunda” dedi. 
n KONYA İLE YOĞRULANLAR 19’DA

Konya’nın peygam-
berler tarihine dair en 
kapsamlı araştırmayı 

yapan yazar ve eğitimci 
Ahmet Çelik, Konya’nın 

peygamberler diyarı 
olduğunu söyledi. Çelik, 
Konya bölgesinde med-
fun bulunan peygamber-
ler hakkında da detaylı 

bilgiler verdi. n KONYALI 
ŞAİR, BESTEKARLAR, SÖZ 

YAZARLARI 10’DA 

 Osmanlı mutfağı, en nadide örneklerini Ramazan sofra-
larında sergilemiş, her iftar her sahur adeta bir düğüne 

dönüştürülmüştür. n İLMİHAL SAYFASI 5’TE 

Dinî ve lâdinî mu-
sikinin son büyük 
temsilcisi Hafız 

Kani Karaca, kültür 
tarihimizde derin 
izler bıraktı. Türk 
musikisinin büyük 

üstadlarından 
meşk eden Karaca, 
musikimizin adeta 

canlı bir arşivi 
idi. n MEVLANA 
AŞIKLARI 11’DE

Merhum Ömer Baler hakkında açıklamalarda bulunan 
kızı Betül Baler, “Çok çabuk ağlardı. Cebindeki tüm 

parasını yardıma muhtaç insanlara dağıtırdı. Ölürsem 
mezar taşıma “gülerken ağlayan adam” yazdır” 

demişti” ifadelerini kullandı. n PANDEMİ DÖNEMİNDE 
KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİMİZ 2’DE 

Selçuk Üniversite-
si’nden Artvin Çoruh 

Üniversitesi’ne geçen 
Doç. Dr. Ahmet Atalay, 

Necip Fazıl Kısakü-
rek’in kendisine “Sen 
oku da Cumhuriyet 

Dönemi Tarih Hocası 
ol” nasihatine karşılık 
verdiği sözü tutarak, iyi 

bir tarihçi oldu.  
n GURBETTEN KONYA’YA 

BAKANLAR 9’DA

RAMAZAN'DA YENİGÜN

RAMAZAN AYININ 
BEREKETİ TAŞINIYOR

Samimiyet, gayret ve güvenilirlik esasıyla çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Dost Eli Derneği her yıl olduğu gibi 
bu Ramazan da yurt içi ve yurt dışında binlerce ihtiyaç 

sahibi aileye Ramazan ayının bereketini taşıyor.
n KONYA’NIN STK’LARI 12’DE

Biden diyetini ödedi!
ABD Başkanı Joe Biden’ın 
açıklamalarını lanetleyen 
Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, "Ta-
rihleri soykırım ve ırkçılıkla 
yazılmış olanların art niyetli 
açıklamaları bizim için yok 
hükmündedir" dedi.
Eğitimciler Birliği Konya 
Üniversiteler Şube Başkanı 
Şenol Metin de, İslamofo-
bik çevrelerin desteği ile 
ABD Başkanı seçilen Bi-
den’in Ermenistan çıkışıyla 
diyetini ödediğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 8’DE

Borçlular sevinecek
Bir Osmanlı geleneği olan ve borçlunun borcunun habersiz bir şekilde alacaklıya ödenmesini temel alan 

Zimem, Konya’da yeniden canlanıyor. Veresiye defterlerindeki borçların ödenmesi için kampanya başlatıldı
ZİMEM DEFTERİ YAŞATILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuklu Belediyesi, Karatay Bele-
diyesi, Meram Belediyesi, Konya 
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Bir-
liği (KONESOB), Konya Bakkallar 
Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf 
Odası bir Osmanlı geleneği olan 
Zimem Defteri ödeme kampanya-
sı başlattı. Konya genelinde çeşitli 
billboardlara asılan afişlerde Zi-
mem Defteri vurgusu yapıldı.

KONYA İYİLİKTEN GERİ DURMAZ
Konya’nın bu güzel geleneği ziyadesi 
ile yeşertip yaşatacağından inancının 
sonsuz olduğunu vurgulayan KONESOB 
Başkanı Muharrem Karabacak, “Kon-
ya insanının gücü nispetinde bu iyilik 
hareketinden, bu kadim gelenekten geri 
durmayacağına olan güvenimiz tamdır. 
Bu vesile ile Ramazan Ayının bereketi-
nin hanelerimizi doldurmasını Cenab-I 
Hak’tan niyaz eder” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE Muharrem Karabacak



Yakın dönemde hayatını kay-
beden Konya’nın önemli değerle-
rinden biri de merhum Ömer Ba-
ler. Konya Yüksek İslâm Enstitüsü 
mezunu olan merhum Baler, 1986 
yılında Milli Görüş Lideri Merhum 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
görevlendirmesiyle Hollanda’ya 
gitti. Burada Milli Görüş’ün teşki-
latlarında görev yapan Baler, aynı 
zamanda da imamlık görevini ifa 
ediyordu. Herkes tarafından se-
vilen ve sayılan merhum Baler, 
namazlarına son derece düşkün, 
namazı vaktinde kılma hususunda 
çok hassastı. Yardımsever bir ya-
pısı olan merhum Baler, kimin ne 
sıkıntısı varsa onu gidermek için 
canla başla çabalardı. Araştırma-
cı-Yazar Salih Sedat Ersöz, mer-
hum Baler hakkında şu ayrıntıları 
kaleme aldı;

2 Mart 1953 tarihinde Konya 
ili Beyşehir ilçesi Huğlu kasaba-
sında doğdu. Konya’da orta ve 
liseyi yatılı olarak İmam Hatip’te 
okudu. Daha sonra Konya Yüksek 
İslâm Enstitüsü’nde yüksek tah-
silini tamamladı. Isparta Vakıflar 
Müdürlüğüne bağlı orta öğretim 
yatılı erkek yurdunda müdür ola-
rak görev yaptı. Askerliğini Gazi-
antep’te yaptı.

1986 yılında Erbakan hoca-
mızın görevlendirmesi ile Hollan-
da’ya gitti. Hollanda İslâm Fede-
rasyonu (NIF) Milli Görüş’ün ilk 
Başkanlarından oldu. 1990 yılında 
Hollanda Bölge Başkanlığı yaptı. 
Daha sonra da vefatına kadar teş-
kilatta hizmet etmeye devam etti. 

TEŞKİLATÇILIĞI ÇOK İYİYDİ 
Kendisini Hollanda’ya davet 

eden Raşit Bal bu konuyu şöyle 
anlatır:

“Teşkilatımızın imam ihtiya-
cı vardı. Biz Türkiye’den imam 
talebinde bulunduk. Ömer Baler 
hocamız geldi. Daha sonra öğ-
rendik ki Ömer Baler hocamız 
sadece imam değilmiş, aynı za-
manda teşkilatçı imiş ve Erbakan 
hocamız tarafından gönderilmiş. 
İmamlık yapmaya başladığından 
kısa süre sonra bunu öğrendik. 
Kendisi de bunu ifade etti. Bundan 
sonra Ömer hocam Hollanda Milli 

Görüş Teşkilatının Başkan Yar-
dımcılığına getirildi. Bir yandan 
Cami hizmetini yapıyor bir yandan 
da Bölge Başkan Yardımcılığı gö-
revini yürütüyordu.

Teşkilatçılığı çok dikkat çekti. 
Kahvelere gidiyorduk ve Ömer ho-
cam kahvedeki insanları irşad edi-
yordu. Anlattıklarına karşı çıkanlar 
olmasına rağmen Ömer hocam 
bunlara aldırmıyor ve çalışmasını 
bütün hızıyla sürdürüyordu. Bu 
cesur ve korkusuz çalışması ile 
birçok kişinin Milli Görüşe katıl-
masına vesile olmuştu. Ayrıca 
çok sayıda kiliseye ve üniversiteye 
giderek oralarda çalışma yaptı. 
Milli Görüşü ve İslâm’ı anlattı. 
Bu çalışmalarda Ömer hocamın 
aksiyon adamı olduğunu bir daha 
gördüm. 

Erbakan hocamıza ve Milli 
Görüşe bağlılığı o kadar ileriydi ki 
yaptığı bütün hizmetleri ve çalış-
ma ilkeleri oradan neşet ediyordu. 
Bütün duruşu bunların etrafında 
oluşmuştu.”  

TAM BİR DAVA ADAMIYDI
Kendisini yakından tanıyan 

ve Hollanda’da beraber çalıştıkları 
Recep Soysal’ın Ömer Baler hak-
kındaki görüşleri de şöyle:

“Ömer Baler hocamız bütün 
faaliyetlerde vardı. Ön plana fazla 
çıkmıyordu ama arka planda çalı-
şıyordu, bağlantı kuruyordu, arka-
yı topluyordu. Tam bir dava ada-
mıydı. Tam inanmış bir mü’mindi. 
Ben vefatına inanamıyorum. Beni 
derinden yaraladı.” 

Hollanda Ayasofya Cemiyeti 
eski Başkanı Bayram Başalan’da 
Ömer Baler’le ilgili şunları söyledi:

“Ömer hocamı 1989’da Rot-
terdam’a gelmesi ile birlikte daha 
yakından tanıdım. Ömer Baler 
hocamız yeri doldurulamayacak 
bir kardeşimizdi. Kendi ilkelerin-
den ve davasından en ufak şekilde 
taviz vermeyen bir yapısı vardı. 
Çok sosyal bir insandı. Her kesi-
me rahatlıkla girebiliyordu. Bölge 
Başkanlığı döneminde beraber 
çalışmıştık. Büyük hizmetler yap-
mıştır. Her gittiği yerde de sevi-
len, sayılan bir kişiydi. Burada 
görev yaparken İstanbul, Ankara 

ve Konya ile yakın ilişkiler kuran 
bir kardeşimizdi. Allah makamını 
cennet eylesin. Ömer Baler ve bu 
gibi kardeşlerimizin faaliyetlerini 
örnek olması bakımından mutlaka 
yeni nesillere aktarmamız gereki-
yor.”

SEVİLEN, SAYILAN BİRİYDİ
Hollanda Rahman Cemiyeti 

eski Başkanı Ferruh Pınar’ın gö-
rüşleri de şöyle:

“Ömer Baler hocamız sev-
diğimiz, saydığımız önümüzde 
giden bir büyüğümüzdü. Ben 
Ömer hocamı 1990’daki hac or-
ganizasyonu programında daha 
yakından tanıdım. 1990 yılında 
Hollanda’dan otobüslerle Ömer 
hocamın kafile başkanlığında 
hacca gitmek nasip oldu. Uzun bir 
yolculuktu. Türkiye üzeri Konya, 
Urfa gibi şehirleri de gezerek Irak, 
Bağdat, Kerbela üzerinden hacca 
gittik. Türkiye’den de katılanlar 
oldu, 4 otobüsle gitmiştik. Hacda 
Ömer hocamla ilgili beni etkileyen, 
unutamadığım bir olay olmuştu. 
90 yılında tünel faciası yaşanmıştı 
ve çok sayıda hacımızı o faciada 
kaybetmiştik. Biz o faciada şeytan 
taşlama için tünele girmiştik. Tü-
nelde sıkışma başlayınca biz geri 
döndük. Tünelde büyük bir facia 
olduğunu sonra öğrendik. Resmi 
rakamlara göre 1500 kişi ama 

gerçekte daha büyük sayıda ölen-
ler olmuştu. O karışıklıkta kimin 
kayıp olduğunu kimin hastanede 
olduğunu ve kimin yaşadığını da 
tespit etmek mümkün değildi. 
Ömer hocamdan 7 gün haber 
alamamıştık ve kendisinden ümi-
di kesmiştik. 7 günün sonunda 
çıktı, geldi. Herkes hem üzüntü, 
hem sevinç gibi karışık bir duygu 
içinde oldu. Nerede olduğunu sor-
duğumuzda, hastanede yaralılarla 
ve cenaze tespitleri ile uğraştığını 
söyledi. Görev aşkı gerçekten en 
üst seviyede idi. Görevini en ciddi 
şekilde ve kendisini kaybederce-
sine yapardı. 97’de Hollanda Milli 
Görüş Teşkilatları Kuzey ve Güney 
olarak ikiye ayrıldı. Beni Kuzey 
Hollanda Bölgesi Yöneticisi ola-
rak atamıştı. Davanın sevdalısıydı. 
Önde gözükmediği zamanlarda 
bile o arka planda vardı. Değer-
li bir kardeşimizi kaybettik. Ben 
kendisini hayırla yad ediyorum. 
Ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı 
diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Ben Ömer Baler ağabeyimi 
90’lı yıllarda tanıdım. O yıllarda sık 
sık Konya’ya gelir her geldiğinde 
Adnan Acar kardeşimle beni arar-
dı. Bir araya gelir, her gün gece 
geç saatlere kadar sohbet eder-
dik. Konya’dan ayrılıncaya kadar 
görüşmediğimiz gün olmazdı. Bu 

yıllarca devam etti. Bu sebeple 
onu çok yakından tanıma fırsatım 
oldu. 

Ömer Baler ağabeyim, na-
mazlarına son derece düşkün, 
namazı vaktinde kılma hususunda 
çok hassastı. Yardımsever bir ya-
pısı vardı. Kimin ne sıkıntısı varsa 
onu gidermek için canla başla 
çabalardı. Konuşması sırasında 
mutlaka Erbakan hocamızla ilgili 
bir hatırasını anlatır, anlatırken de 
gözyaşlarını tutamazdı. Duygusal 
bir yapısı vardı. Acı veren bir olay 
yaşadığı veya duyduğu zaman he-
men ağlardı. 

Çözüm insanıydı. Gerek teş-
kilatlarla ilgili gerekse insanların 
şahsi de olsa bir problem olduğu 
zaman üstüne gider, o problemi 
çözer ve sonra da tekrarlanmama-
sı için takipçisi olurdu. İnsanların 
dertlerini dinler, onlara derman 
olmaya çalışırdı. 

İlim sahibi insanlarla sohbet 
etmeyi çok severdi. Basiretli, ön-
görüsü kuvvetli, davasına sadık, 
aklı selim, merhametli, dostlarına 
karşı vefalı idi. Düşüncesine, fikri 
yapısına bakmadan herkese değer 
verirdi. Her düşüncedeki insanlar-
la çabuk diyaloğa girer, onları asla 
dışlamazdı. Yumuşak, sakin bir o 
kadar da kararlı bir yapısı vardı. 
Sürekli güler yüzlüydü.  Asık su-

ratına, asabi davranışına hiç şahit 
olmadım. Samimi bir mü’mindi.

Hollanda’dan son defa ayrılır-
ken oradaki dostlarına, “başımıza 
ne geleceği belli olmaz, bana bir 
şey olursa şu kişilerden bilgi ala-
bilirsiniz” diyerek yeğenlerinin te-
lefon numaralarını vermiş. Ayrıca; 
“Öldüğüm zaman mezar taşıma 
gülerken ağlayan adam” yazdırın 
diye de vasiyet etmiş.  

Yaptığı iki ayrı evlilikten bir kızı 
iki oğlu dünyaya geldi. Kızından da 
iki torun sahibiydi. Kızı ve torunları 
Konya’da, oğulları ise Hollanda’da 
yaşıyorlar.

Hollanda’dan geldikten sonra 
İstanbul’da koronavirüse yaka-
landı. 18 Kasım 2020 de İstanbul 
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim 
ve Araştırma hastanesine yattı. 
23 Kasım’da yoğun bakıma alın-
dı. 24 Kasım da entübe oldu. 20 
gün süren entübe tedavisi sonuç 
vermeyince 14 Aralık’ta vefat etti. 
Cenazesi İstanbul’dan Konya’ya 
getirildi ve 15 Aralık’ta doğduğu 
yer olan Huğlu kasabasında top-
rağa verildi. Ömer ağabeyim hoş 
bir seda bırakarak ebedi âleme 
irtihal eyledi. Allah rahmetiyle mu-
amele buyursun. Mekânı cennet 
olsun. Şehitler sınıfına dâhil olsun 
İnşallah…

BUGÜN BİTTİ, 
YARININ SAHİBİ ALLAH 
Son olarak kızı Betül Baler’in 

babası hakkında görüşlerine yer 
verelim:

“Yardımsever bir insandı ba-
bam… Çok çabuk ağlardı. Cebin-
deki tüm parasını yardıma muhtaç 
insanlara dağıtırdı. Çok kararlıydı. 
Verdiği karardan dönmezdi. Ai-
lesine, sülalesine, yeğenlerine 
çok düşkündü. “Ölürsem mezar 
taşıma “gülerken ağlayan adam” 
yazdır” demişti.  

Babamın bir sözü her zaman 
kulağımda; “Bugün bitti kızım, ya-
rının sahibi Allah” derdi. Sabırlıy-
dı, kitap okumayı ve kitap hediye 
etmeyi çok severdi. Arkadaşlık, 
dostluklara çok önem veren her-
kesin acısında mutluluğunda bu-
lunan ve paylaşan biriydi. Mekânı 
cennet olsun.”

‘Gülerken ağlayan adam’
Konya’nın yetiştirdiği önemli değerlerden olan Merhum Ömer Baler hakkında açıklamalarda bulunan kızı Betül Baler, “Yardımsever bir insandı babam… Çok 

çabuk ağlardı. Cebindeki tüm parasını yardıma muhtaç insanlara dağıtırdı. Ölürsem mezar taşıma “gülerken ağlayan adam” yazdır” demişti” ifadelerini kullandı  

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:23 05:53 12:53 16:38 19:42 21:06
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: 15 Ramazan 1442 -  Rûmî: 14 Nisan 1437

Konya Bakkallar Odası güzel bir 
projeye imza atmış.

‘Sen de bir hayırsever ol’
Çalışma bu…
“Borçlu da gülsün alacaklı 

da…”
Yani Zimem Defteri geleneği…
Malum, Zimem Defteri Osman-

lı’da çok yaygın idi. 
Biraz bilgi vereyim mi?
Zimem, borç anlamına gelmek-

te. Zimem defteri de bu borçların 
yazılı hale getirildiği defter anlamı-
na geliyor.

Osmanlı’dan günümüze gelen 
ZİMEM geleneğinde zengin vatan-
daşlar, tanımadıkları bir bakkala 
girer ve vatandaşın veresiye defte-
rindeki borçlarının tamamını veya 
bir kısmını öderlermiş.

Bakkal da borçlular da bu kişiyi 
tanımaz…

Tabi Osmanlı’nın inceliği…
Neyse…
Dedim ya…

Konya Bakkallar Odası bu gelene-
ği canlandırmaya çalışmış.

Hem de öyle bir dönemde…
Hem alacaklının hem de borçlu-

nun ihtiyacının olduğu bir dönem…
Bakalım…
Konya’nın ekmeğini yiyerek büyü-

yen firmalar buna sahip çıkacak mı?
Sanal ortamlarda 38 milyon lirayı 

kaptıran arkadaşa çağrı yapalım.
Yani 38 milyon lira ile binlerce 

alacaklı da, borçlu da sevindirilirdi. 
Hatta Konya’daki bakkaların hepsinin 
alacağı kapatılabilirdi.

Diye düşünüyorum.
Hadi geçtim buraları…
Da…
Başkan Feridun Göner, güzel bir 

çalışma başlatmış.
Ha bu arada…
Büyükşehir Belediyesi şimdiden 

destek vermiş. 
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak da…
O zaman…

Konya’nın hayırse-
verleri…

Hadi destek…
***

Kardeşliğimizi pe-
kiştirelim!

Hazır ‘alacaklıları da 
güldürelim, borçluları 
da’ gibi bir çağrı yapmış-
ken bir konuyu hatırlat-
mak istiyorum.

Her Ramazan ayında 
Müslüman coğrafyaları unutmayalım 
şeklinde yaptığım çağrıyı bu yıl gün-
celleyeyim.

Elbette ki Müslümanları unutma-
yalım.

İslam coğrafyası bizim için 
önemli.

De…
Pandemiden dolayı özellikle hiz-

met sektörlerinde çalışan kardeşleri-

miz de sıkıntılı.
Hamdolsun, devle-

timiz büyük ve desteğini 
yapıyor.

Lakin…
Bu destekler yeterli 

olmayabilir.
İslam coğrafyasını 

unutmadan, özellikle 
Konya’da da bu kardeş-
lerimize el uzatalım mı?

Hayra Koşanlar 
Derneği Gönüllüsü Kasım Okur da 
bu konuyu hatırlatmıştı.

Malum, Konya yardım dernekleri-
nin merkezidir.

Şimdi isim isim yazmayayım ama 
bu derneklerin çok ciddi bütçeleri var.

Konya’yı da bir tarasınlar.
Neden tarasınlar?
Çünkü bu kardeşlerimizin hiçbir 

yardım derneğinde kaydı yok, zira 

bu adamlar pandemiye kadar hiçbir 
sıkıntı yaşamadan ailelerine bakabil-
mişler.

Dolayısıyla kayıt aramayın…

Sadece bir çalışma…
Ve samimiyet…
Bayram geliyor…
Haydi kardeşliğimizi pekiştirelim.

BAŞKAN GÖNER’E ALKIŞ

Başkan Altay TDBB Yönetim 
Kurulu toplantısına katıldı

Sanayicilere ‘Yıllık 
İşletme Cetveli’ uyarısı

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, video 
konferans yoluyla birliğin yönetim 
kurulu toplantısına katıldı. Türki-
ye’de süreci devam eden yerli aşıy-
la ilgili müjde veren Başkan Altay, 
“Yerli aşıyı tüm dünya insanlığına, 
özellikle mazlum coğrafyalarda 
aşıya ulaşamayan ülkelere ulaştı-
racağız. Ülkemiz pandemi döne-
minde maske ve hijyen malzemesi 
dağıtımında gösterdiği cömertliği 
aşıda da gösterecek.” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birli-
ği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplan-
tısı, Birlik Başkanı Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Video konferans üzerinden ger-
çekleştirilen ve Nisan ayı faaliyet-
lerinin görüşüldüğü toplantıda 
Başkan Altay, mübarek Ramazan 
ayının pandemi nedeniyle buruk 
geçtiğini söyledi. Pandemide 1 yıl-
dan fazla bir sürenin geride kaldı-
ğını, belediyeler ve birlikler olarak 
tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden 
Başkan Altay, “Tüm belediye baş-
kanlarımıza bu süreçte gösterdiği 
emekten dolayı teşekkür ediyo-
rum. İnşallah tünelin ucundaki ışı-
ğı gördük.” dedi. 

ALT YAPIMIZ ÇOK GÜÇLÜ 
Türkiye’nin pandemiyi en iyi 

yöneten ülkelerden olduğuna dik-
kat çeken Başkan Altay, “Sağlık 
birimlerimiz adeta kahramanlık 
destanı yazıyor. Alt yapımız çok 
güçlü. Bu konuda çok az sorun 
yaşayan ülkelerden birisiyiz. İnşal-
lah bugünlerde yerli aşıyla ilgili de 
müjdeli bir haber bekliyoruz. Faz-
2 aşaması devam ediyor. Türkiye 
dışından katılan belediye başkan-
larımıza bu müjdeyi vermiş olalım. 
Cumhurbaşkanımız bu aşıyı tüm 
dünyadaki insanlara bir müjde 
olarak ifade etti. Bir an önce Faz-3 
aşamasını da tamamlayıp ruhsat-
larını alıp tüm dünya insanlığına, 
özellikle mazlum coğrafyadaki aşı-
ya ulaşma sorunu çeken ülkelere 
ulaştırmak istiyoruz.

 Emperyalist güçlerin aşı konu-
sunda nasıl birbirine girdiklerini, 
tüm etik değerleri unutarak nasıl 
birbirleriyle savaş içinde oldukla-
rını gördük. Buna rağmen ülke-
miz pandemi döneminde maske 
ve hijyen malzemesi dağıtımında 
gösterdiği cömertliği aşıda da gös-
terecek. Onun için yerli aşımızın 
bir an önce hizmete girmesini bek-
liyoruz.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Vehbi Konarılı, Kon-
ya’daki Sanayicileri “Yıllık İşletme 
Cetveli”ni zamanında doldurma-
ları konusunda uyardı. 6948 Sayılı 
Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi 
sicil belgesi olan işletmelerin 2020 
yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı 
Yıllık İşletme Cetvelini en geç 30 
Nisan 2021 tarihine kadar doldu-
rulması gerektiğini, 30 Nisan 2021 
saat 24:00’e kadar Yıllık İşletme 
Cetvelini https://sanayisicil.sanayi.
gov.tr üzerinden doldurmayan sa-
nayicilere bu yıl için 1.730 TL idari 
para cezası uygulanacağını ifade 
etti. Konya’daki Sanayi Siciline 
kayıtlı 8 bin 400 firmanın bugün 
itibarı ile 4 bin 900’ün “Yıllık İşlet-
me Cetvelini” doldurduğu, geriye 
kalan 3 bin 500 işletmenin son 
dört günde doldurması gerektiğini 
ifade ederek son günlerde oluşa-
cak yoğunluk sebebiyle sıkıtını ya-
şanacağını, sanayicilerin yoğunluk 
oluşmadan biran önce işlemlerini 
yapmaları gerektiğini söyledi.

Sanayicilerin almak zorunda 
oldukları “Sanayi Sicil Belgesi”-
nin Sanayi İşletmeleri için bir çok 
avantajı olduğu konusunda bilgi-
lendirme yapan İl Müdürü Vehbi 
Konarılı Sanayi Sicil Belgesi ol-

mayan Sanayi İşletmelerinin bu 
imkanlardan faydalanmaları için 
https://sanayisicil.sanayi.gov.tr ad-
resine online olarak müracaat et-
melerinin yeterli olduğunu belirtti. 

Konya’da bulunan sanayici-
lerin idari para cezası konusunda 
mağdur olmamaları için tüm işlet-
melere e-posta yolu ile bilgilendir-
me yapıldığını hatırlatan Konarılı, 
“Ancak iletişim bilgileri güncel ol-
mayan işletmelere ulaşılamaması 
sebebiyle bu basit işlemin yapıl-
madığı ve idari para cezası ile karşı 
karşıya kalındığı bilinmektedir. Bu 
sebeple Yıllık İşletme Cetveli dol-
durma işlemi yapacak olan yetkili-
lere son dört gün kaldığı bilgisinin 
ulaşması büyük önem arz etmek-
tedir” dedi. n HABER MERKEZİ

Bir Osmanlı geleneği olan ve borçlunun borcunun habersiz bir şekilde alacaklıya ödenmesini temel alan 
Zimem, Konya’da yeniden canlanıyor. Veresiye defterlerindeki borçların ödenmesi için kampanya başlatıldı

Veresiye defterlerini
kapatma kampanyası

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuklu Belediyesi, Karatay Bele-
diyesi, Meram Belediyesi, Konya 
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği 
(KONESOB), Konya Bakkallar Bayi-
ler ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası 
bir Osmanlı geleneği olan Zimem 
Defteri ödeme kampanyası başlattı. 
Konya genelinde çeşitli bilboard-
lara asılan afişlerde Zimem Defteri 
vurgusu yapıldı. Asılan afişlerde, 
“Veresiye defterleri hayırseverler 
tarafından kapatılıyor. Sen de bir 
hayırsever ol. Borçluyu sevindir ala-
caklıyı da!” ifadelerine yer verildi.

‘KONYA’MIZIN BU GÜZEL 
GELENEĞİ ZİYADESİ İLE YEŞERTİP 

YAŞATACAĞINA İNANCIMIZ SONSUZ’
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak sosyal medya adresinden 
Konya’da başlatılan Zimen Defteri 
çağrısı ile ilgili açıklamalarda bu-
lundu. Konya’nın bu güzel geleneği 
ziyadesi ile yeşertip yaşatacağından 
inancının sonsuz olduğunu vurgu-
layan Başkan Karabacak, “Zimem 
Defteri. Veresiye Defterinin sayfa-
larının veya tamamının hayırsever-
lerce satın alınması. Bu topraklarda 
iyiliğin, adı konulmamış bir tesiri ve 
şekli var. Ecdadın bir olma, birlikte 
olma, yardım etme, paylaşma, des-
tek olma, omuz omuza durma gibi 
bir milleti “Millet” yapan özellik-
leri daima canlı ve dinamik tutma 
arzusu geleneğinden göreneğine, 
sokağından mahallesine, ülkesin-
den tüm dünya ülkelerine ulaşmış 
durumda. Birçok güzel hasletlerden 
biri olan Zimem defterlerinden borç 
silme ve hatta o defteri olduğu gibi 
satın alma alışkanlığı devam etme-
lidir. Zimem defterlerinin takibi, 
borçların kapatılması, defterin oldu-
ğu gibi alınması içinde birden fazla 
iyiliği, inceliği, güzelliği barındır-
makta. Öncelikle şunu belirtmekte 
fayda var; çevremizde, mahallemiz-
de hatta sokağımızda fark edeme-
diğimiz, göremediğimiz muhtaçlar 
var. Kapıların ardında nasıl hayatlar 
yaşandığını çağımızın hızlı yolcu-
luğunda gözden kaçırıyoruz. Lakin 
bu insanlar da alışveriş yapıyor ve 
belki de biriken borcu için başı önde 
gidip geliyor. İşte bu durumda olan 
kardeşlerimizi gözetmenin koruyup 
kollamanın, el uzatmanın bir imkan 
ve fırsatını sunuyor Zimem defter-
leri. Kaldı ki sağ elimizin verdiğini 

sol elimiz görmeyecekse bundan 
daha güzel yol mu olur? Zimem 
defterlerinin kapatılması insanlar 
arasındaki mahcubiyet ve minnet 
duygusuna da izin vermemiş olu-
yor. Borcu kimin kapattığı bilinmi-
yor ve ödeme yapan da çoğunlukla 
kimin borcunu kapattığını bilmiyor 
ve araştırmıyor. Mühim olan eylem; 
iyilik yapıldı “iyi” olduğu için yapıl-
dı. İçinden geçtiğimiz şu günler he-
men her kesimi derinden etkiledi. 

Özellikle elinin emeği ile nafa-
kasını kazanıp, aldığı ürünü pera-
kende satarak geçimini sağlamaya 
çalışan Esnafımız oldukça zorlandı. 
Esasen Zimem defterini almakla sa-
dece bir kişiye iyilik yapmış olmu-
yoruz. Borcunu ödeyemeyen müş-
teri ile birlikte, sermayesi tükenmiş, 
daralmış, kirası ödemesi birikmiş 
Esnafımızın da nefes almasını sağlı-
yoruz. Tam karşılar mı bilmiyorum 
ama iyiliği ikiyle hatta üçle çarpmış 
oluyoruz. Nitekim yaptığımız iş 
borçluya, alacaklı esnafa yardım ve 
destek ile bir iyilik lakin asıl kazançlı 
yine biz oluyoruz; vermenin hazzı, 
tadılan o eşsiz his ve elbet sevap ile 
Allah Rızası. Konya’mızın bu güzel 

geleneği ziyadesi ile yeşertip yaşa-
tacağına inancımız sonsuz. Nitekim 
bizler, vermenin sahip olduğumuz 
şeyleri azaltmadığına bilakis art-
tırdığına inanan bir Milletiz. Pay-
laşmanın, yardımlaşmanın, destek 
olmanın, zor günde birlikte olmanın 
bereketi, neşesi, muhabbeti Kon-
ya’da ve Konyalıda olunca çok daha 
tezyin edilmiş olacak. Bu inançla 
birlik olarak bizler birçok Esnafı-
mızın veresiye defterini alıp yazılı 
borçları kapattık. Konya insanının 
gücü nispetinde bu iyilik hareketin-
den, bu kadim gelenekten geri dur-
mayacağına olan güvenimiz tamdır. 
Bu vesile ile Ramazan Ayının bere-
ketinin hanelerimizi doldurmasını 
Cenab-I Hak’tan niyaz eder, sağlıklı 
günler dilerim” ifadelerine yer ver-
di.

‘ZİMEM GÜNÜMÜZE KADAR
 BİR GELENEK OLARAK 
YAŞATILMAKTADIR’

Zimem geleneğinin günümüze 
kadar bir gelenek olarak yaşatıldı-
ğına dikkat çeken Konya Bakkallar 
Bayiler ve Kuruyemişçiler Esnaf 
Odası Başkanı Feridun Göner de 
“Konyalı tüm hayırsever iş adamı 

ve vatandaşlara çağrımız; “Zimem 
borç anlamına gelmektedir. Zimem 
defteri de bu borçların yazılı hale 
getirildiği defter anlamına geliyor. 
Osmanlı’dan günümüze gelen Zi-
mem geleneğinde zengin vatandaş-
lar, tanımadıkları bir bakkala girer 
ve vatandaşın veresiye defterindeki 
borçlarının tamamını veya bir kıs-
mını öderlermiş. Borcunu ödeye-
meyen bulunmazsa borç defterini 
açıp borçlulardan rastgele bazıla-
rının borçları iş yeri sahibine öder-
lermiş hayır severlerin kendi isim-
lerinin bilinmemesini istemesi ve 
yapılan hayrın gizli kalmasını iste-
yenler için Zimem günümüze kadar 
bir gelenek olarak yaşatılmaktadır. 
Bu bağlamda Osmanlı döneminden 
gelen geleneğimiz Zimem'i Konyalı 
hemşerilerimizden bekliyoruz. Ha-
yırsever kardeşlerimizden Bakkal-
lardaki veresiye defterlerini satın 
almaya veya kısmı ödeme yapmaya 
davet ediyorum. Bu Proje Bakkallar 
Odamız ve paydaşlarımız Konya 
Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu, 
Meram, Karatay İlçe Belediyeleri-
miz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliğimiz ile birlikte bakkallarımı-
za veresiye yazdıran ve ödemede 
güçlük çeken muhtaç ailelerimizin 
veresiye defterlerini hayırsever va-
tandaşlarımız tarafından ödenme-
sini teşvik etmek adına billboard 
reklamları ile farkındalık oluştur-
mak amacıyla Konya merkezde her 
bölgede afişlerimizi siz değerli va-
tandaşlarımızın görmesini sağladık. 
Gerçek ihtiyaç sahibi ne ulaşmak 
için mahalle bakkallarına müracaat 
edin. Çünkü bakkal o mahalledeki 
garibanı, muhtacı, ihtiyaç sahibini 
iyi bilir yardımın doğru yere yapıl-
masını sağlar. Şimdiden Rabbim 
yaptığınız ve yapacağınız tüm yar-
dımlarınızı kabul etsin. Hadisi şe-
rifte söylendiği gibi ‘Hayra vesile 
olan hayrı yapmış gibidir’ düsturu 
ile dilerseniz de biz Bakkallar Odası 
Yönetim Kurulu olarak gönüllülük 
esasına göre rehberlik yapmaya 
da hazırız. Bu kampanyamıza des-
tek veren başta Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza, Selçuklu, 
Meram, Karatay İlçe Belediye Baş-
kanlarımıza ve Esnaf Odaları Birlik 
Başkanıma şükranlarımı arz ede-
rim” diye konuştu. 
n  MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Muharrem Karabacak Feridun Göner

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Bir gün mezhebimizin kurucusu 
imamı azam efendimize bir zat elinde 
bir miktar para ile gelir. Derki. ey imam 
şu parayı benim zekat ve fitrem olarak 
ihtiyaçlı uygun birine veriver der imamı 
azam efendimiz hay hay diyerek kabul 
eder parayı alır adamda yanından ayrılır.

Ve bu şahıs bundan sonra imam 
efendimizi daima kontrol altında tutar 
acaba, benim paramı kime verecek 
buna layık bir fakir bulabilecek mi diye, 
imamı azam efendimiz nihayet bir gün 
yanına bir adamı çağırır ve adamın ver-
diği parayı o şâhısa verir.

Bunu zaten daima gözetleyen para 
sahibi o parayı alan adamı takip eder 
adama imamın kaç para verdiğini sorup 
kendi verdiği paranın miktarı kadar oldu-
ğunu öğrenir ve bu paranın kendi parası 
olduğuna kanaat getirir. Ve parayı alan 
şahsı takibe başlar, parayı alan şahıs 
doğruca bir meyhaneye gider ve iyice 
sarhoş oluncaya kadar içer artan parya-
da yüklüce içki alır onları da sallanarak 
evine götürür. Bunu gören hayır sahibi 
adam imam efendimize gelir ey imam 
benim sana verdiğim o zekât fitre parsını 
ben geri istiyorum der. Yine imam efen-
dimiz hiç itiraz etmez ve cebinden onun 
verdiği kadar parayı çıkarır ve adama 
iade eder. 

Adam kendince bir fakir bulur ve 

parsını o fakire verir ve onu da sıkı bir 
takibe başlar.

Parayı alan adam doğruca bir bak-
kala gider. Evine ve çocuklarına yüklüce 
erzak alır. Gelir onları evine bırakıp cami-
ye gider. 

Namaz kılar ve Allaha dua eder, 
bundan ziyadesiyle memnun olan adam 
yine imamı azam efendimize gelerek 
derki, ey imam ben sana hani bir para 
vermiştim, bir fakire ver diye evet senin 
parayı verdiğin o adamı takip ettim, pa-
raları alıp doğruca meyhaneye gitti. kör 
kütük sarhoş oluncaya kadar içki içti. 
kalan paraya da fazlaca içki alarak sal-
lanarak evine gitti bende senden onun 
için paramı istedim ve aldım bir başka 
ihtiyaç sahibi fakir buldum ona parayı 
verdim onu da takip ettim, o ne yaptı 
biliyor musunuz?

Hayır der imam nereden bileyim 
bu şahıs parayı alınca hemen bir bak-
kala gitti evine çoluk çocuğuna bol rızk 
aldı oradan da camiye gidip namaz kıldı 
ve bize ve Allaha dua etti siz bu işe ne 
dersiniz deyince imamı azam efendimiz. 
Ey gafil adam önceki adama verdiğimiz 
senin parandı, içkiye gitmiş sonra senin 
verdiğin para ise benim paramdı, onun 
için hayırlı yere gitmiş bunu bilemedin 
mi çünkü benim param helal seninkisin 
de biraz şüphe var herhalde der. Adam 

hayretten dona kalır. Ta-
mam, da bunu bizim ozan 
İsmail şiirle acaba nasıl 
anlatır gelin ona kulak ve-
relim bakalım.

İmamı azam efendimiz za-
manında bir adam
Hazretin yanına gelir elinde 
bir miktar paraylan 

Hocam şunları alınız bun-
lar benim zekâtım ve fitrem
Ne olur bir ehlini bulup ta sen bunları 
veriversen

Diyerek ricada bulunur imamda bu işi 
kabul eder.
Adamında içi rahatlar oradan huzurla 
evine gider.

Ve ertesi gün başlar imamı takibe acaba 
kime verecek
İmam ihtiyaç sahibi kimseyi bilmem na-
sıl ayırt edecek

Bakar ki imam bir gün birisine para ve-
riyor.
Adam hemen gizlice bu şahsı takip edi-

yor.

Soruyor adama yaklaşıp 
imamdan kaş para aldığını
Miktarını öğrenince anlı-
yor ki kendi parası oldu-
ğunu

Düşer parayı alanın peşine 
acep paramı ne yapacak 
diye?
Parayı eline geçiren adam 

koşarak gider bir meyhaneye,

Adam o gün meyhanede mort oluncaya 
kadar içer.
Artan paraya da yine içki alır sallanarak 
evine gider.

Bunları gören para sahibi hemen gelir 
bulur yerinde imamı
Hocam der ben vaz geçtim bu hayırdan 
öde benim paramı

İmam hay hay efendi der hemen çıkarır 
cebinden verir parayı
Sayarak teslim eder ve güler yüzle savar 
başından adamı
Parayı alır adam gider başka bir fakir 

arar
Ona verir zekâtı fitreyi de gönlü biraz 
rahatlar

Yine bırakmaz işin peşini takip eder aca-
ba bu ne yapacak
Buda mı içki içecek yoksa evine bir şey-
ler mi alacak

Adam parayı alınca koşar adım gider bir 
bakkala
Bir hayli erzak alırda götürür eve çocuk-
larına

Bırakır onları evine abdest alıp gider ca-
miye namaza
Namazı bitince açar ellerini uzunca dua 
eder ALLAHA

Adamın içi pek rahatlamış gelerek ima-
mı azama derki
Ey imam senin benim parayı verdiğin 
adam paraya içki içti

Ben parayı senden geri aldım verdim 
başka bir adama
Paramı alan adam bakkaldan erzak aldı 
çocuklarına

Hem namazını kılıyor adam hem hakka 
dua ediyor
Ben takip ettim ki bu şahıs hep doğru 

yolda gidiyor

Sen ne dersin bu işlere de söyle neler 
bilirsin?
Bilmediğin o sarhoşlara neden paramı 
verirsin

İmam derki iyi dinle bak paranı bir fakire 
verdim
Onun ayyaş birisi olduğunu ben nere-
den bilebilirdim

O senin para helal değilmiş ki layık oldu-
ğu yere gitti
Senin namaz kılana verdim dediğin para 
ise benimdi

Başkasına suç yükleme suçu sen kendi 
paranda ara
Haramdan kazanılmadıysa asla harama 
gitmez para

Bundan sonra dürüst çalış ta helalinden 
para tut
Bal kokmaz ayran yağ kokar onunda aslı 
yoğurt

Ozan İsmail derki kazancımıza dikkat 
edelim ne olur.
İyilik iyiliğe kötü kötülüğe döner gelir sa-
hibini bulur.
İsmail desteli 25 Temmuz 2005 ev

MEYHANEYE GİDEN KİMİN PARASI

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ

Önemli kültürlere 
merkezlik yapmış, köklü 
bir kültür birikimine sa-
hip olan Konya kentinin, 
yakın çevresindeki ören 
yerleri ve Alâeddin te-
pesinde yapılan kazılar-
daki incelemelere göre 
tarihinin M.Ö. 6000’lere 
kadar indiği anlaşılmak-
tadır

Konya kenti kurul-
duğundan bu yana, eski bir höyük 
olan Alâeddin Tepesi ve çevresinde 
gelişmiştir. Eski bir höyük olan bu 
Tepe, yıllarca Konya’da bir nirengi 
noktası olma özelliği göstermiş ve 
geçmişten günümüze kadar Konya 
kentinin kimliğini yansıtan önemli un-
surlarından biri olmuştur 

1077 yılında Selçuklular tara-
fından ele geçirilen Konya kenti, bu 
dönemde bilimsel, kültürel, sanatsal 
ve idari bakımdan bir başkent kimliği 
kazanmıştır. Konya’nın gerek sos-
yal ve siyasi yapısının gerekse fiziki 
dokusunun ve kent görünümünün 
biçimlenmesinde Selçuklular dönemi, 
kentin tarihinde yaşadığı en görkemli 
dönemidir. Esas kimliğini Selçuklular 
döneminde kazanan kentin çevresi 
bu dönemde Alâeddin Tepesini çev-
releyen surların içindedir. Selçuklular 
döneminin en önemli kimliksel ka-
rakteristiği; ‘surlar’, ‘sur kapılarında 
(12 kapı) ticari faaliyetlerin yoğunlaş-
ması ve bu kapıların çevresinin birer 
alışveriş mahallesine dönüşmesidir’ 
denilebilir.

Bu dönemde Alâeddin Camii, İp-
likçi Camii, Sırçalı Medrese, Karatay 
Medresesi, İnce Minareli Medrese ve 
bunun gibi birçok önemli eser inşa 
edilmiş; kent, Türk- İslam kentinin 
temel özelliklerini kazanmaya başla-
mıştır.  

1229 yılında Mevlana’nın Kon-
ya’ya gelip yerleşmesi, kenti daha ca-
zip kılmış ve dönemin ilim ve düşünce 
adamları kente akın etmiştir. 

***
Türbe önü has Konya evlerini 

bağrında toplayan bir semtimiz. Bir 
zamanlar orada ev sahibi olmanın 
ayrıcalık sayıldığı “Türbe önünde evi, 
Meram’da bağı, attan inmez, üstü 
kirlenmez” tekerlemesinin boşuna 

söylenmediği yer.
Bin yıldır Türk- İs-

lam kültür medeniyeti-
nin merkezlerinden olan 
Konya’da bir öz vardı. 
Asaletin zenginliğin gös-
tergesi, "Türbe önünde 
evi Meramda bağı ol-
mak” diye. 

Şehirli olmanın, 
kentte yaşamanın ver-
diği hırs, Konya’ya özgü 

bu tekerlemeyi yok etti gitti.
2000 yılların başından itibaren 

ne Meram’da bağ kaldı ne de türbe 
önünde ev. Erol Sunat beyin Yeni me-
ram gazetesinde çıkan bir yazısından 
bir alıntı.

“Konya’nın güngörmüş, şehrine 
sevdalı, vefalı ağabeyleri bakın neler 
diyorlar;

“Bu şehrin dinamiklerini şehrin 
ruhuna uygun hareket ettirmek gere-
kiyor. Değilse şehirle barışamazsı-
nız, tanışamazsınız, şehre kendinizi 
kabul ettiremezsiniz.

Şehrin direncini kırmak gibi bir 
yanlışlığa düşerseniz, şehir bir süre 
sonra size tepki verir, karşı koyar, ya 
şehrin dinamikleri yönünde hareket 
etmek zorunda kalırsınız, ya da şehir 
sizinle olan irtibatlarını sonlandırır.

Şehrin dinamiklerini eğmeye, 
bükmeye, şeklini şemailini değiştir-
meye çalışırsanız, eğilen, bükülen, 
şekli ve şemaili değişen siz olursu-
nuz!” 

Çocukluk yıllarımızın kapsam 
alanına giren, başta doğup büyü-
düğüm Karahüyük olmak üzere 
Meram’da Dere, Hatıp, Gödene, Ça-
yırbağı, Karadiğin, Kozağaç, Beybes, 
Alaokova, Hasanköy, Durunday, 
Harmancık vb mahallelerimizdeki 
bağları özledik. Acaba bizim yaşa-
dığımız “bağ budama”, “bağ bozu-
mu”, “pekmez kaynatma” gibi duy-
guları çocuklarımıza yaşatamadık 
ama yarınlarda yeniden öze dönüş 
hamlesi yapılarak torunlarımız yaşar 
mı?

Bizimkisi de bir hayal işte. 
Baki selamlar.
Kaynak: Kent kimliği üzerine bir 
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Hz. Mevlâna Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yerden bir tarihi görüntü… 

Meram bağlarından  bir görüntü…. 

Selçuklu Belediyesi tarafından 
düzenlenen Hayat Resim Defterine 
Sığar isimli resim yarışmasının so-
nuçları açıklandı. 2 kategori 6 konu-
dan oluşan yarışma sonucunda 12 
yarışmacı ödül almaya hak kazandı.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
koronavirüs döneminde evde kalan 
çocukların ekran başında geçirdi-
ği zamanı azaltmak, onların resim 
yeteneklerini geliştirmelerine yar-
dımcı olarak hayal güçlerinin zen-
ginleştirmesi amacıyla düzenlenen 
Hayat Resim Defterine Sığar isimli 
yarışmanın sonuçları açıklandı. İl-
kokul ve ortaokul olmak üzere İki 
kategori ve "Kahraman sağlık ça-

lışanları", "Hastalık bizi yenemez", 
"Evdeki yaşam", "Doğaya duyulan 
özlem", "Çocukların Belediyesi" ve 
"Selçuklu'da Yaşam" konularından 
oluşan ve yarışma materyallerinin 
Selçuklu Belediyesi tarafından kar-
şılandığı yarışmaya 8 bin 100 kişi 
başvuru yaptı. Yapılan değerlen-
dirmelerin ardından 12 yarışmacı 
dereceye girerek ödül almaya hak 
kazandı. Yarışma sonucunda ödül 
almaya hak kazanan yarışmacıların 
isimleri http://www.selcukludapek-
guzelseyler.com/sonuclar adresin-
den yayımlandı.

Pandemi koşullarının elvermesi 
durumunda yarışmacıların ödülleri 

düzenlenen törenle Selçuklu Bele-
diyesinin ilerleyen haftalarda belir-
leyeceği tarihte verilecek. İlkokul 
ve ortaokul düzeyinde birinci olan 
yarışmacılar fotoğraf makinesi, ikin-
ci olanlar tablet, üçüncü olanlar ise 
akıllı saat ile ödüllendirecek.

‘BU YARIŞMALARLA 
ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI 

VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Belediye olarak pandemi döne-

minde anlamlı bir yarışmaya imza 
attıklarını belirten Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sel-
çuklu Belediyesi olarak belediyecilik 
faaliyetlerimizin yanında eğitim ve 
kültür alanında çalışmalarımızı sür-

dürüyoruz. 
Öğrencilerimizin okullarından 

uzak olduğu dönemde onların evle-
rinde sıkılmalarına engel olmak için 
böyle bir yarışma düzenledik. Tabi 
bunun yanında öğrencilerimiz sağlık 
çalışanlarına olan minnet duygu-
muzu da yaptıkları resimlerle onlara 
göstermiş oldular. Belediye olarak 
böyle yarışmaları devam ettirmeyi 
ve öğrencilerimize katkı vermeye 
devam etmek istiyoruz. Ben yarış-
mada dereceye giren yarışmacıları-
mızı tebrik ediyor, başarılarının da 
devamını diliyorum.” şeklinde ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Hayat Resim Defterine Sığar yarışması sonuçlandı

Konya trafiğinin en yoğun kavşaklarından olan İhsaniye Kavşağı’nda Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan düzenleme ile trafikte bekleme süresi de karbon salımını da azalmış oldu

Hem trafik rahatladı hem 
karbon salınımı azaldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
günlük ortalama 41 bin aracın kul-
landığı İhsaniye Kavşağı’nda dü-
zenleme çalışması yaparak trafikte 
bekleme süresini azalttı. Böylece 
hem kavşakta trafik rahatladı hem 
de karbon salınımı azalarak her gün 
31 ağacın doğaya kazandırılması 
sağlanmış oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 
düzenleme çalışmalarına devam 
ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde İhsaniye 
Kavşağı’nda başlatılan düzenle-
me çalışmalarının tamamlandığını 
belirten Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
yapılan düzenleme çalışmasıyla 

hem trafiği rahatlattıklarını hem 
de karbon salınımını azaltarak çev-

reye faydalı bir çalışma gerçekleş-
tirdiklerini söyledi. Başkan Altay, 

“Pandemi sürecinde şehrimizin 
trafik akışını sağlayan kavşakları-
mızda düzenlemelerimize devam 
ediyoruz. Bu kapsamda İhsaniye 
Kavşağı’nda yakın zaman diliminde 
başlatmış olduğumuz düzenleme 
çalışmalarını tamamladık. 

Günlük ortalama 41 bin aracın 
kullandığı İhsaniye Kavşağı’nda 
yaptığımız düzenleme ile karbon 
salınımını azaltarak her gün 31 
ağacımızı doğaya kazandırmış ola-
cağız. Vatandaşlarımızın göstermiş 
olduğu anlayıştan dolayı teşekkür 
ediyorum. İnşallah proje ve plan-
larımız doğrultusunda şehrimizin 
trafiğini daha akıcı hale getirece-
ğiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Kur’an’dan Mesaj
Sizi Sekar’a (cehenneme) sürükleyen nedir? Onlar 

şöyle derler: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula 
yedirmezdik. Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. 

Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip 
çattı.” (Müddessir 74/42-47.)

Hadis
Seleme b. Küheyl şöyle dedi: Cündüb (b. Abdullah) elA-

lakî’den işittiğime göre Rasûlüllah (s.a.s.) şöyle dedi: “Kim 
duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herk-

ese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun 
bu riyakârlığını herkese) gösterir.” (Müslim, Zühd, 48.)

Günün Duası
Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabren ve teveffenâ 

müslimiyn.” Anlamı: “…Ey Rabbimiz! 
Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak 

bizim canımızı al.”

Günün Manisi
Bahar aylarında yakmaz güneş ateşi
Aydınlatır dünyayı İslam’ın meşalesi
Huzurlu olur oruçlunu gündüz gecesi
Yarısı bitmiş orucun bu gün on beşi

OSMANLIDA BİR 
ŞENLİKTİR İFTAR

Osmanlı mutfağı, en nadide örneklerini Ramazan sofralarında 
sergilemiş, her iftar her sahur düğüne dönüştürülmüştür

SALAVAT NE DEMEK?

EN KÖTÜ HIRSIZLIK NEDİR?

Asya’ dan Afrika’ya, Avrupa’dan 
Balkanlara ve Ortadoğu’ya uzanan 
geniş coğrafyada farklı beslenme 
biçimlerinin yoğrulmasıyla oluşan 
Osmanlı mutfağı, en nadide 
örneklerini Ramazan sofraların-
da sergilemiş, her iftar her sahur 
düğüne dönüştürülmüştür. Osmanlı 
halkı, Ramazan dışında kuşluk ve 
akşam vakti olmak üzere günde 
iki öğün yemek yerdi. Sofra bezi 
döşemeye yayılır, üzerine bakır sini 
konur, aile bireyleri sininin etrafına 
serpiştirilmiş minderlere bağdaş 
kurarlardı. Önce oturma ve yemeğe 
başlama hakkı aile reisinindi. Sof-
rada baş köşe onundu. Çocuklar ise 
annenin yanında yer alırdı. Yemek 
yemenin kuşkusuz bir adabı vardı 
ve herkes buna çok dikkat ederdi. 
Yemeğe aile reisi yüksek sesle 
besmele çekerek başlardı. Aile 
reisinin besmele çekmesi diğer 
fertlerin hatırlaması içindi. Besme-
lesiz yemek yemenin bereketsi-
zliğine gönülden inanılırdı. Oruç su 
ya da zeytinle açılır, küçük tabak-
larda gelen iftariyeliklerle sürerdi. 
Sonra aile bireylerinin oluşturduğu 
cemaatle akşam namazı kılınırdı. 
Namaz sonrasında yeniden sof-

raya dönüşürdü. Önce sıcacık bir 
çorba içilir, arkasından iftar sof-
rasının vazgeçilmezi pastırmalı 
yumurta yenilirdi. Yemek etlilerle 
devam eder ve mutlaka güllaç-
la biterdi. İftar sofraları elbette 
meyve ve sebzelerle donatılırdı. 
Şehrin çevresindeki bostanlarda 
yetişen kavun ve karpuzlar, Langa 
hıyarı, Çengelköy hıyarı ve marulu, 
Arnavutköy çileği Yarmaca kirazı 

1950’lere kadar iftar sofralarımızı 
süslerdi. Ahmet Rasim (1864-
1932) Sultan Abdülmecit (1839-
1861) dönemlerindeki bir iftariye 
tepsisinde yer alan yiyecekleri 
sayıyor; Sirkeli zeytinle yağlı siyah 
zeytin, susamlı simitler, pastır-
ma, sucuk, hünnap, cevizli çeşitli 
reçeller, şerbetler, hurma ve özel 
kabında zemzem. Sahur sofraların-
da ise pilav (Osmanlı mutfağında 

pişen 27 çeşit pilavdan bahsedil-
iyor) ve böreğin yanı sıra hoşaf ya 
da farklı lezzetli şerbetler içilirdi 
(Osmanlı mutfağı dünyanın en 
büyük üç mutfağından biridir, ama 
beş bin   çeşit yemeğimizle çeşit 
çeşit şuruplarımızın kaybolması 
sonucu bu özelliğini yitirmiştir) Sa-
hurdan sonra yatılmaz (yatmanın 
çok sağlıksız olduğunu modern tıp 
söylüyor) erkekler mahalle mes-
cidine giderken, kadınlar Kur’an’la, 
zikirle buluşurlardı. Yemekle göbek 
arasında elbette bir bağlantı var 
ancak Osmanlı ceddimiz midesini 
tıka basa doldurmaz, çeşitleri ta-
darcasına yerdi. Şu özdeyişler on-
lara aittir. Az yiyen melek olur, çok 
yiyen helak olur, az yiyen her gün 
yer, çok yiyen bir gün yer. Bunların 
kaynağı hiç kuşkusuz Peygamber-i 
Alişan Efendimiz’in tavsiyeleridir: 
Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz Doy-
madan sofradan kalkınız.

 Bu sözler hat sanatçıları 
tarafından yazılır, hemen hemen 
her Osmanlı evinin duvarlarına 
asılırdı. Ayrıca kimi selatin camil-
erinde hatimle kılınan teravih 
namazları sayesinde, midede pek 
az yemek kaldığı tahmin edilebilir.

Salavat, salat kelimesinin 
çoğuludur. Peygamber sallalla-
hu aleyhi ve sellem Efendimizin 
ismi zikredildiğinde yapılan dua 
demektir. Sözlükte “dua, tazim, 
rahmet” gibi anlamlara gelen 
salat ile (çoğulu salavat) “esen-
lik” anlamındaki selam kelime-
lerinden oluşan salatü selam, 
“aleyhis salatü ves selam” veya 
“sallallahu aleyhi ve sellem” 
şeklinde kullanılır. Böyle dua 
etmeye “salavat getirme” denir. 
Salavat birçok şekilde getirilebil-
ir. En kısa şekli ile salavat: “Al-
lahümme salli ala Muhammed.” 
Anlamı: “Allah’ım, Efendimiz, 
büyüğümüz Muhammede, sala-
tu selam eyle.” demektir.

Cenabı Hak şöyle buyurur: 
“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, 
Peygambere çokça salat ederler. 
Ey müminler, siz de Ona salevat 
getirin ve tam bir teslimiyetle se-
lam verin!” (Ahzab, 56; bkz. Ba-
kara, 157; Tevbe, 99; Ahzab, 43) 
Allah ve sayılarını Ondan başka 
kimsenin bilemediği melekleri, 
Peygamber sallallahu aleyhi ve 
sellem Efendimize devamlı salat 
ederler. 

O halde biz de hayatımızın 
her anında Peygamberimizi 
hatırlamalı, Ona tam manasıyla 
teslim olmalı ve çokça salatü se-
lam göndermeliyiz. Zira “İsim, 
müsemmayı celb eder.” hakikati 
mucibince her salevatı şerife, 

bize Peygamber sallallahu aley-
hi ve sellem Efendimizin yüksek 
ahlakını, müstesna faziletlerini 
hatırlatarak Onunla kalbi irti-
batımızı daha canlı tutmamızı 
temin eder.

Hadisi şeriflerde şöyle 
buyrulur: “Yanında anıldığım 
kişi bana tam bir salatü selam 
getirmezse o benden değildir, 
ben de ondan değilim. Allahım! 
Benimle alakasını devam et-
tirenle Sen de alakanı devam 
ettir. Benimle alâkasını kesenle 
Sen de alakanı kes.” (Deylemi, 
el-Firdevs, III, 634) “Cimri, 
yanında adım anıldığı halde 
bana salatü selam getirmeyen 
kimsedir.” (Tirmizi, Deavat, 
100) “Kim bana salatü selam 
getirmeyi unutursa cennetin yol-
unu şaşırır.” (İbni Mace, İkamet, 
25) “Cenabı Hakk’a yarın rızaya 
ermiş olarak mülaki olmak 
arzusunda bulunanlar bana 
çokça salat göndersinler.” (Ali 
el-Müttaki, I, 504/2229) “Tah-
kikan sizden bana en yakın olan 
kimse beni çokça salât ve selâm-
la yad edenlerdir.” (Tirmizi, Vitr, 
21/484) “İhtiyacı bulunan bir 
şeyi te’minde zorluğa düşen bir 
kimse bana çokça salat ve selam 
göndersin. Tahkikan salat ve se-
lam gam ve kederleri izale eyler, 
rızıkları bollaştırır ve müşkilleri 
halletmek için yegane bir vesile-
dir.” (Kenzül İrfan, 5)

Zekat, verilmesi gerekenin 
asgarisidir. Zekatı vermek, artı 
bir fazilet sergilemekten ziyade, 
bir borcun ifasıdır. Çünkü zekat, 
müminin malında, fakirin hak-
kıdır. O hakkı ödemeyen, gasp 
etmiş olur. Bu sebepledir ki, en 
kötü hırsızlık; zenginlerin, zekât 
vermemek suretiyle fakirlerin 
malını çalmasıdır. İşte bize nu-
mune olan ashabın merhamet 
ve cömertlik manzaraları: Ashabı 
suffe; evi yurdu olmayan, maddi 
hiçbir imkanı bulunmayan bekar, 
yoksul ve talebe sahabiler idi. 
Fakat infak ayetleri nazil olunca, 
onlar dağlardan odun taşıdılar, 
ellerine geçen üç beş kuruşu 
Allah Rasulüne takdim ettiler. 
«Bize zekat düşmez!» deyip 
kenara çekilmediler. Ebu Zer 
radıyallahu anh fakir bir sahabi 
idi. Fahri Kainat Efendimiz ona; 
“Ya Eba Zer! Çorbana biraz daha 
su kat ve komşunu da gözet, 
nezaketle tevzi et.” buyurdu. 

(Müslim, Birr, 142) Bu hususta 
misaller çoktur. Merhamet ve 
cömertlik de dinimizin emridir 
ve zahiri farz olan zekattan çok 
daha umumi ve geniştir. Salih 
amellerin; farz, vacib, sünnet 
gibi taksimatı fıkhi ve ilmi bir 
ihtiyaç olmakla birlikte, sahabi 
efendilerimiz, Peygamber Efen-
dimizin hayatını her anıyla tat-
bik etme şevk ve iştiyakı içinde 
yaşamışlar; «Yapmak şart mı? 
Yapmasak olmaz mı?» gibi 
suallerde hiç boğulmamışlardır. 
Daima hayrata koşmuşlardır. 
Velhasıl; Zekat, verilmesi gerek-
enin asgarisidir. Zekatı vermek, 
artı bir fazilet sergilemekten zi-
yade, bir borcun ifasıdır. Çünkü 
zekat, müminin malında, fakirin 
hakkıdır. O hakkı ödemeyen, 
gasp etmiş olur. Rahmetli Musa 
Efendi kuddise sirruhu; “En 
kötü hırsızlık; zenginlerin, zekat 
vermemek suretiyle fakirlerin 
malını çalmasıdır.” derdi

EBU UBEYDE BİN CERRAH (R.A.) 
Dünyada iken cennetle müjdele-

nen 10 bahtiyardan birisi olan Ebu 
Ubeyde bin Cerrah (r.a.), İslam’a ilk 
gönül verenlerdendi. Asıl ismi “Amir” 
künyesi “Ebu Ubeyde”dir. Dedesine 
nispetle de “Ebu Ubeyde bin Cerrah” 
olarak meşhur olmuştur. Sülale-
si yedinci karında Resuli Ekrem’e 
(a.s.m.) ulaşmaktadır. Hz. Peygam-
ber (a.s.m.), “Her ümmetin bir emini 
vardır. Bu İslam ümmetinin de emini 
Ebu Ubeyde bin Cerrah’tır” buyurarak 
onu övmüştü. Hatırlanacağı üzere, 
Peygamberimize verilen bir lakap da 
“el Emin” idi. Bu hadisiyle Peygam-
berimiz, kendisine ait bir sıfatı Ebu 
Ubeyde’ye vermiş oluyordu. Nitekim 
Ebu Ubeyde’nin Müslümanlar arasın-
da lakabı “Eminül Ümme” idi.

Yemenliler, Peygamberimizden 
İslamiyet’i ve sünneti öğretecek bir 
kişiyi istediklerinde Resu-lullah, Ebu 
Ubeyde Hazretleri’ni göndermişti. 
Müslüman olduğunda genç yaşta 
baba ocağından ayrılmak mecburi-
yetinde kaldı. Müşrik babası, onu eve 
koymuyordu. Ailesiyle birlikte çok zor 
şartlar altında dinini yaşamaya çalıştı. 
Habeşistan’a hicret yolu açıldığında 
müşriklerin eza ve cefasından kur-
tulmak için oraya hicret etti. Daha 
sonra da Medine’ye hicret ederek 
Resuli Ekrem’e (a.s.m.) kavuştu. 
Resuli Ekrem Efendimiz, Muhacirl-
erle Ensar’ı kardeş yaptığında Ebu 
Ubeyde’nin Medinelilerden kardeşi 
Sa’d bin Muuz’dı. Cesur bir sahabi ve 
kahraman bir mücahit olan Hz. Ebu 
Ubeyde, bütün savaşlarda Peygam-
berimizle birlikteydi. “İslam’ın en 
mühim savaşı” olan Bedir’de üs-tün 
gayret sarf etmişti. Kendisi müminlerin 
safında, babası Abdullah da müşrikler-
in arasındaydı. Babasıyla karşı karşıya 
geldi. Babası peşini bırakmıyordu. 
Öldürmek için fırsat kolluyordu. Ebu 
Ubeyde ise, müşrik babasının kanını 

dökmemek için değişik yerlere geçi-
yordu. Fakat bir türlü elinden kurtu-
lamıyordu. Nihayet babasını dinine 
feda etti. Bu hadise üzerine, “Allah’a 
ve ahiret gününe iman edenlerin, ba-
baları veya oğulları veya kardeşleri 
veya soyu sopu, aşiretleri olsa da yine 
Allah ve Peygamber’ini düşman tutan-
lara dostluk ettiğini göremezsin.” ayeti 
kerimesi nazil oldu.

Uhud Savaşı’nda müşrikler Resuli 
Ekrem Efendimizin üzerine hücum et-
mişler, yüzünü yaralamışlar, mübarek 
dişlerini kırmışlardı. Peygamberimizin 
miğferinden kopan iki halka yüzlerine 
batmıştı. Hz. Ebu Ubeyde, Resulull-
ah’ı bu halde görünce dayanamamış, 
Peygamberimizin yüzüne batan halkal-
arı dişle¬riyle çekerek çıkarmıştı. Bu 
yüzden ön dişlerinden ikisi kırılmıştı. 
Ebu Ubeyde temiz kalpli bir insandı. 
Resuli Ekrem’den aldığı bir emre 
nefsi¬ni feda eder derecede feragat 
gösterirdi. Selasil Vakasında Amr İbn 
Asın, Ebu Ubeyde’ye yanındakilerle 
birlikte kendi idaresine girmesi yolun-
da yaptığı teklife itiraz etmemişti. Ona 
Resuli Ekrem’in “Amr İbn As ile ihtilaf 
çıkarma.” sözünü hatırlatarak, “Sen 
beni dinlemezsen de, ben seni din-
lerim.” demiş, onun emrinde hareket 
etmişti.

Hz. Peygamber onu Habat Gazv-
esi’ne memur ettiğinde 300 sahabiyle 
yola çıktı. Yolda erzak bitince, 200 hur-
mayla birkaç gün idare ettiler. Bütün 
yiyecekleri bitip de sahile varmışlardı 
ki, koca bir balığın kıyıya vurmuş old-
uğunu gördüler. Ondan günlerce yedil-
er. Daha sonra Ebu Ubeyde Hazretleri, 
müşriklerin kervanını gözetlemek için 
emrine verilen birliği, vazifesini bitird-
ikten sonra sağ salim geri getirdi. Re-
suli Ekrem’in irtihalinden sonra hilafet 
meselesinde müminler halifeliğe Hz. 
Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Ubeyde’yi 
layık görüyorlardı. Hz. Peygamber bir 

hadis-i şeriflerinde Hz. Ebu Bekir ve 
Ömer’den sonra, Ebu Ubeyde için de, 
“Ne iyi adamdır…” buyurmuştu. Hz. 
Ebu Bekir, Hz. Ömer’le Ebu Ubeyde’yi 
elleriyle tutarak, müminlerin, ikisinden 
birisini halife seçmelerini teklif etmişti. 
Hz. Ebu Bekir’i kendilerine tercih eden 
bu iki zat, onun seçilmesine karar ver-
diler.

Hz. Ebu Bekir’in hilafete geçme-
sinden sonra Ebu Ubeyde Hazretleri, 
Şam ve civarının fethi için vazifelendi-
rildi. Başta Humus ve Şam olmak 
üzere Antakya’ya kadar olan yerleri, 
Hz. Ebu Ubeyde’nin kumandasındaki 
İslam mücahitleri fethetti. Daha sonra 
Kudüs’ü muhasara eden Ebu Ubey-
de, Kudüslüleri sulhe razı etti. Fakat 
Kudüslüler barış akdinin Hz. Ömer’in 
bulunmasıyla mümkün olacağını 
söylediler. Medine’ye haber gönder-
en Ebu Ubeyde, Hz. Ömer’i davet etti. 
Hz. Ömer de yerine Hz. Ali’yi vekil 
bırakarak Kudüs’e varmak için yola 
çıktı. Günler süren meşakkatli yolcu-
luktan sonra Kudüs’e vardı. Kudüs’ün 
anahtarını teslim aldı. Hz. Ömer 
devrinde Müslümanlar arasında kıtlık 
baş göstermişti. Hz. Ömer, valilerden 
yardım talep etti. Ona ilk yardım eden, 
Hz. Ebu Ubeyde oldu. Şam valisi olan 
Hz. Ebu Ubeyde, 4000 yük zahireyi 
bizzat Medine’ye kadar götürerek 
Medine civarındaki Müslümanlara 
taksim etti. Hz. Ebu Ubeyde çok sade 
bir hayat yaşardı. Onun bu husustaki 
ölçüsü, Peygamberimizin, “Sizden 
en çok sevdiklerim ve en yakınlarım, 
bana benden ayrıldıkları hal üzere ul-
aşanlardır.” hadisiydi.

Hz. Ömer, halifeliği sırasında Şam 
ve civarında çıkan veba hastalığını ye-
rinde görüp incelemek üzere Şam’a 
gitmişti. Etrafına toplanan şehrin ileri 
gelenlerinden, “Kardeşim Ebu Ubeyde 
nerede?” diye sorduğunda, “Şimdi 
gelir.” dediler. Az sonra Ebu Ubeyde 

bir deve üzerinde geldi. Hz. Ömer, 
Ebu Ubeyde Hazretleri’ne, kendisini 
evine davet etmesini söyledi. Valinin 
yaşayışını gözleriyle görmek istiyor-
du. Birlikte eve geldiler. İçeriye giren 
müminlerin emiri, evin içinde kılıcı, 
zırhı ve birkaç parça da ev eşyas-
ını gördü. Bunun üzerine Hz. Ömer, 
“Senin bunlardan başka bir şeyin yok 
mu?” diye sorunca, “Bunlar benim ih-
tiyacım için kâfidir.” diye cevap verdi. 
Gözleri yaşla dolan Hz. Ömer, “Ey Ebu 
Ubeyde, dünya herkesi değiştirdi, ama 
seni değiştiremedi.” buyurdu.

Ebu Ubeyde (r.a.) her bakımdan 
fazilet timsali bir sahabiydi. Allah’tan 
çok korkar, Resulünün sünneti üzere 
hareket ederdi. Onun bütün hareketler-
inde Allah korkusu hâkimdi. Son 
derece mütevaziydi. Şam’da vali iken 
şöyle diyordu: “Ben Kureyşliyim. Fakat 
teni kırmızı veya siyah biri yoktur ki, 
takva itibarıyla benden üstün olsun 
da, ben ‘Keşke bu adamın bedeni 
içinde ben olsaydım!’ demeyeyim.” 
Hz. Ebu Ubeyde son derece cömertti. 
Elinde avucunda ne varsa muhtaçlara 
dağıtırdı. Bir defasında Hz. Ömer 
kendisine 4000 dirhem göndermişti. 
Elçiye de, “Dikkat et, bakalım parayı 
ne yapacak?!” diye tembih etti. Elçi 
parayı teslim ettiğinde Hz. Ebu Ubey-
de bütün parayı muhtaçlara dağıttı. 
Vazifesine bütün canıyla bağlı olan 
ve Resulullah sevgisiyle coşan Ebu 
Ubeyde (r.a.), idaresi altındakileri 
öz evlatları gibi gözetirdi. Onun mer-
hamet ve şefkati sadece Müslümanları 
değil, idaresi altında bulunan Hıristi-
yanları dahi içine almıştı. Bu sebeple 
Hıristiyanlar da ona hizmet ederler, 
düşman hareketlerini kontrol ederek 
ona malumat verirlerdi.

Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hicret’in 
18. yılında 58 yaşındayken taundan 
vefat etti.

Allah ondan razı olsun!

Menkıbe

İsmail Detseli

27 Nisan 2021
Hicrî:  15 Ramazan 1442
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Kısıtlamaya uymayan 
kıraathaneye baskın

İki grup arasında satırlı ve 
bıçaklı kavga: 2 yaralı, 10 gözaltı

Karapınar İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsa-
mında uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlamasında açık olan bir kıraat-
haneye baskın düzenledi. Reşadi-
ye Mahallesindeki kıraathanenin 

açık olduğu ihbarı üzerine bölge-
ye polis ekipleri sevk edildi. İçeri-
dekiler uzun süre kapıyı açmadı. 
İçeride bulunan 9 kişiye "Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" 
suçundan toplamda 28 bin 521 
lira idari para cezası uyguladı.n AA

Karaman’da iki hurdacı grup 
arasında çıkan satırlı ve bıçaklı 
kavgada 2 kişi yaralanırken, 10 
kişi gözaltına alındı. Kavga ola-
yı, akşam saat 22.00 sıralarında 
Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 
Yeni Sanayi Sitesi 737. Sokak 
içerisinde yaşandı. Edinilen bil-
giye göre, akraba oldukları ileri 
sürülen hurdacı iki gurup arasın-
da henüz bilinmeyen bir nedenle 
tartışma başladı. 

Bir süre sonra tartışma iki ta-
raf arasında bıçaklı ve satırlı kav-
gaya dönüştü. O sırada sanayi içe-
risinde devriye atan polis ekibinin 
kavganın üzerine denk gelmesi 

sonucu adrese takviye polis ekip-
leri istendi. Satır ve bıçak kullanı-
lan kavgada 2 kişi, darp sonucu 
yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit 
edilen 10 kişi, olay yerine takviye 
olarak gelen diğer polis ekipleri 
tarafında gözaltına alındı. Yara-
lı 2 kişi ise çağrılan ambulansla 
Karaman Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırıldı. Polis kav-
gaya karıştığı belirlenen toplam 
12 kişiye "sokağa çıkma yasağını 
ihlal etmek ve sosyal mesafe ku-
rallarına uymamaktan ceza işlem 
uygulandı. Kavgayla ilgili ise so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Kısıtlama saatinde denetimlerini sıklaştıran Konya Emniyeti, bir yardımlaşma derneğinde bulunan 5 kişiye kumar 
oynamaktan; 13 kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlal ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan işlem yaptı

Yardım derneğinde 
kumar oynadılar!

Konya'da kısıtlama saatlerinde 
bir yardımlaşma derneğinde bulu-
nan 5 kişiye kumar oynamaktan 6 
bin 680 lira ceza kesilirken, 13 ki-
şiye sokağa çıkma yasağını ihlal ve 
sosyal mesafe kuralına uymamak-
tan tutanak düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mer-
kez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahal-
lesi İhsaniye Caddesi üzerinde bu-

lunan bir yardımlaşma derneğinde 
kumar oynandığının ihbar edilmesi 
üzerine çalışma başlattı. 

Dün saat 22.40 sıralarında ih-
bara konu olan yardımlaşma der-
neğine giden polis ekipleri, bir 
masada 5 şahsın iskambil kağıtları 
ve pullarla poker diye tabir edilen 
kumar oynadığını tespit etti. 

Nöbetçi savcıdan alınan talima-
ta istinaden oyun sırasında masa-

da bulunan 350 TL para ve oyun 
malzemelerine el konuldu. Kumar 
oynayan 5 şahsa 5326 sayılı Kaba-
hatler Kanununun 34. maddesine 
istinaden 6 bin 680 TL idari para 
cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu 
A.E. de 'kumar oynanması için yer 
ve imkan sağlama' suçundan gö-
zaltına alındı. İş yeri sahibinin ifa-
desinin ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

Öte yandan yapılan inceleme-
lerde, iş yerinde tütün tüketimine 
izin verildiği ve belgesi olmadan 
alkol sunumu yapıldığı belirlendi. 
Tütün tüketimi ve alkol sunumu 
yapılmasından dolayı da tutanak 
tutuldu. Dernekteki 13 kişiye "so-
kağa çıkma yasağını ihlal etmek ve 
sosyal mesafe kurallarına uyma-
maktan ceza işlem uygulandı.
n İHA

Kısıtlamayı ihlal eden 11 
kişiye 37 bin 400 lira ceza
Beyşehir ilçesinde, sokağa çık-

ma kısıtlamasında polis ekiplerinin 
gerçekleştirdiği uygulamalarda 11 
kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını 
ihlalden toplam 37 bin 400 lira ce-
zai işlem uygulanırken, ehliyetsiz 
bir araç sürücüsüne de 5 bin 396 
lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
sokağa çıkma kısıtlaması saatlerin-
de denetimler gerçekleştirdi. Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemleri ka-
meralarından da yapılan kontroller-
de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 
11 kişiye kişi başı 3 bin 400 lira ceza 
uygulandı.

Öte yandan, Mevlana Caddesi 
üzerinde akşam saat 21.00-21.45 
saatleri arasında gerçekleştirilen 
çok sayıda polis ve trafik ekibinin 
katıldığı uygulamada ise durduru-
lan araçların sürücüleri ile içerisin-
deki yolcuların muafiyetinin olup 

olmadığının belirlenmesi için izin 
belgeleri kontrol edildi. Uygulama 
noktası öncesinde, denetim yapıldı-
ğını görüp araçlarının güzergahını 
değiştirmeye çalışan sürücülerin 
ara sokaklara kaçma ihtimaline 
karşı da sokak girişlerinde takviye 
ekipler görevlendirildi. Denetim es-
nasında durdurulan araçlar kontrol 
sırasını beklerken zaman zaman 
uzun kuyruklar oluşturdu. İzin bel-
gesiz sürücü ya da yolcuya rastlan-
madı ancak izin belgesi olmasına 
rağmen bir sürücünün sürücü bel-
gesiz araç kullandığı tespit edildi. 
Sürücüye ve aracın ruhsat sahibine 
ekipler tarafından ehliyetsiz araç 
kullanmaktan ve kullandırtmaktan 
toplamda 5 bin 396 liralık trafik 
cezası uygulandı. Karayolları Trafik 
Yönetmeliğinin farklı maddelerin-
den 4 sürücü hakkında da işlem 
yapılarak toplamda 6 bin 24 liralık 
trafik cezası kesildi. n İHA

Kafeye çevrilen evde okey 
oynarken yakalandılar

Konya'da kısıtlama saatlerinde 
faaliyetlerine devam eden bir kafeyi 
denetleyen polis ekipleri, iş yerinin 
evden kafeye çevrildiğini ve ruh-
satsız olduğunu tespit etti. Kafede 
okey oynayan 5 kişiye sosyal me-
safeye uymamak, maske takma-
mak ve sokağa çıkma yasağını ihlal 
suçlarından idari yaptırım tutanağı 
düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip-
ler, saat 02.15 sıralarında merkez 
Meram ilçesi Havzan Mahallesi 
Merasim Sokak'ta bulunan bir ka-
fenin kısıtlama saatlerinde faaliyet-
te olduğunun anlaşılması üzerine 
harekete geçti. Kafenin önünde bir 
müddet bekleme ve dinleme yapan 

polis ekipleri, iş yerinin üst katın-
dan seslerin gelmesi üzerine kafe-
ye girerek denetlemede bulundu. 
Yapılan incelemelerde ikamet olan 
evin ruhsatsız kafeye çevrildiği ve 
faaliyette olduğu belirlendi. Müşte-
rilerin de olduğu kafede odalar içe-
risinde masaların yer aldığı ve okey 
oynandığı anlaşıldı. Nargile sunu-
munun da yapıldığı kafede bulunan 
5 şahsa sosyal mesafeye uymamak, 
maske takmamak ve sokağa çıkma 
yasağını ihlal suçlarından gerekli 
idari yaptırım tutanağı düzenlendi. 
Kafede bulunmayan iş yeri sahibi 
O.B. hakkında da gerekli tutanak 
tanzim edildikten sonra ruhsatsız iş 
yeri mühürlendi.
n İHA

Koçbaşı ile girilen eğlence mekanındaki 74 kişiye ceza
Konya’da polis ekipleri sokağa çıkma 

kısıtlamasında faaliyette bulunan 3 eğlence 
mekanına baskın düzenledi. Koçbaşıyla ka-
pıları kırılan eğlence mekanlarında bulunan 
74 kişiye sokağa çıkma ve sosyal mesafeyi 
ihlalden cezai işlem uygulanırken, iş yerleri 
mühürlenerek faaliyetten men edildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, merkez Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 
3 eğlence mekanının sokağa çıkma kısıtla-
masında faaliyette olduğunun tespit edil-
mesi üzerine çalışma başlattı. Eğlence me-

kanlarına düzenlenen baskınlarda kilitli olan 
kapılar koçbaşıyla açıldı. Yapılan denetim-
lerde pandemi kurallarına riayet edilmeyen 
ve tütün tüketimine izin verildiği görülen iş 
yerlerindeki 74 şahıs hakkında sokağa çık-
ma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlalden 
işlem yapıldı. Bir iş yeri sorumlusu hakkında 
‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı 
davranmak ve mühür bozma’ suçlarından, 
2 iş yeri sorumlusu hakkında ise ‘bulaşıcı 
hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davran-
mak’ suçundan işlem yapıldı. 3 iş yeri faali-
yetten men edilerek mühürlendi. n İHA
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Öncelikle yazıya başlarken bu 
bitcoin aracı kurum ve kuruluşlarına 
para yatıran vatandaşlara Allah akıl fi-
kir versin sonra da bolca sabır versin. 
Sebebi çok açık zaten çok da bir şey 
söylemeye gerek yok fakat olan yine 
her zaman ki gibi vatandaşa oluyor. 
Bunun da altında yatan birçok sebep 
var. 

Bir yandan da dolandırıcılar, 
sahtekarlarda elbette boş durmuyor 
mesleklerini icra ediyorlar. Kaç gün-
dür ülkemizin gündemini oyalayan 
kripto para vurgunu halen daha tele-
vizyonlarda tartışma programlarında 
konuşuluyor. Herkes kendince açıkla-

malarda bulunarak olayı anlatmaya ve 
gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorlar. 
Burada yapılması gerekenler var ve 
yapılmalıda ama tek taraflı olamaz. 

Bitcoin gibi kripto paraların bu-
lunmuş olduğu sistemler dijital çağın 
bizlere armağan ettiği bir dijital para 
borsası ve bu durum Türkiye'de farklı 
algılandı. Öncelikle devletin yada bu 
işlerle uğraşan kurum ve kuruluşların 
bunun hakkında bitcoinin bir dijital 
para olduğunu ve arz talebe göre de-
ğerinin azalıp yada düştüğünü bilmesi 
gerekir. Ülkemizde insanlar bitcoini 
bir nevi altın gibi görüyorlar ve evlerini 
arabalarını satıp bitcoine yatırım yap-

maktan çekinmiyorlar. 
Çükü vatandaşın bilgisi 
yok bu dijital parayı ka-
falarında çok farklı yere 
koymuşlar ve gerçekten 
bilmiyorlar hangi plat-
form üzerinden yatırım 
yapacaklarını ve kripto 
varlıklarını nasıl muhafa-
za edeceklerini bilmiyor-
lar. Bura da devletimize 
büyük sorumluluklar 
düşmekte. Aklı çalışan ve sahtekarlığa 

meyilli olan bir kişinin 
çok kolaylıkla bitcoin 
borsa piyasası kurup 
yönetebileceği herhangi 
bir regülasyonu olma-
yan tamamen yazılımı 
kurup ve insanlardan 
para toparlamak olan 
bir sistem. Görüldüğü 
üzere teker teker dö-
külmeler başladı. Her 
önüne gelen bitcoin 

piyasası kurmuş ve burada yanlarına 

üç beş güzel manken alıp markalı 
arabaların önünde resimler çekinip 
televizyonlarda, sosyal medyada 
reklamlar vererek yani bir nevi göz 

göre göre yapılmış olan bir hortum-
dur yani dolandırıcılıktır. Kolay para 
kazanma sevdasında olan insanların 
elindeki avucundakini alıp kaçtılar. 
Yani bu durum gerçekten kepazeliktir, 
rezilliktir... Söylemek istediğim çok 
şey var ama işte...

Vatandaş bu tarz yatırım yapaca-
ğında öncelikle iyi araştırma yapmalı 
çok güvenilir siteler var ve paralarını 
kendi cüzdanlarında tutmaları gerekir. 
Devletin de bu hususta regülasyonlar 

ile bitcoin piyasasını düzenlemeli ve 
aracı kurum ve kuruluşlardan gerekli 
sertifikasyon ve lisans ve bankada 
gösterebileceği teminatlat isteyerek 
tıpkı bankacılıkta olduğu gibi işleri ga-
ranti altına almalıdır. Bunu yurtdışında 
yapan ülkeler çok iyi incelenmeli ve 
bize uygun bir model tasarlanarak 
vatandaşın bu hususlara olan ilgi ve 
alakası makul seviyede yönlendirilme-
lidir. Bu sebepten ötürü vatandaşlar 
olarak iyi araştırma yapmalıyız ve risk 
sınırını mümkün olduğu kadarıyla iyi 
yönetmeliyiz. Unutmadan kolay para 
kazanmak diye bir şey yok arkadaş-
lar...

BITCOIN VURGUNLARI

haber@konyayenigun.com
EMRE AKGÖZ

Cansuyu Derneği, 2021 Rama-
zan Organizasyonlarında Yemenli 
muhtaçlara yardım elini uzattı. Can-
suyu Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği 2021 Ramazan Organizas-
yonu kapsamında Yurt içinde ve 
dünyanın dört bir köşesinde yardım 
faaliyetleri gerçekleştiriyor. Her yıl 
ramazan ayında “Kazancımız Allah 
için verdiğimizdir” sloganı ile muh-
taç ülkelere hayırsever vatandaşla-
rın emanetlerini ulaştıran Cansuyu, 
bu Ramazan ayında da kriz bölgele-
rini önceleyerek yardım organizas-
yonları düzenliyor.

Yaklaşık 20 milyon mazlumun 
açlıkla karşı karşıya olduğu Orta 
Doğu Ülkesi Yemen’de acil yardım 

ihtiyaçları devam ederken, 2015 
yılından bu yana süren iç savaş ve 
çatışmalar neticesinde mağduriyet-
te giderek artıyor. Bölgedeki salgın 
ve bulaşıcı hastalıkların artması ile 
Yemenli aileler hastanelere akın 
ediyor ve sağlık sistemi de bu yükü 
kaldıramıyor.

Krizlerin başladığı ilk günden 
itibaren Yemen’de birçok yardım 
organizasyonu düzenleyen Cansuyu 
Derneği, Ramazan ayında da kar-
deşlerini unutmadı. İçerisinde temel 
yiyecek malzemeleriyle bir ailenin 
Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşı-
layacak olan kumanyalar, 4000 Ye-
menli muhtaca dağıtıldı. Kumanya 
dağıtımlarının ardından 1000 kişiye 

iftar sofraları kuruldu. Başkent Sa-
na’a, İbb ve Hadramout şehirlerinde 
gerçekleşen yardımlar bölge halkı 
tarafından büyük bir sevinçle karşı-
landı.

Yemen’de yapılan yardımlarla il-
gili açıklamalarda bulunan Cansuyu 
Derneği Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Yaşar Ramazan’ın bereketi 
ve coşkusunu Yemenli kardeşleriyle 
paylaştıklarını ifade etti. Yaşar: “Ma-
alesef Yemen’deki insanlık dramı ve 
mağduriyet devam ediyor. Milyon-
larca insan açlıkla mücadele ediyor. 
Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk 
günden itibaren kardeşlerimizin ya-
ralarını sarmaya çalışıyoruz. Şimdi 
de Ramazan’ın bereketini ve coşku-

sunu onlarla paylaşmak için yardım 
organizasyonu düzenledik. Hayırse-
ver vatandaşlarımızın emanetlerini 
Yemenli kardeşlerimize ulaştırarak 
sofralarına misafir olduk.” ifadelerini 
kullandı. Yapılan yardımların içeri-
ğiyle ilgili de konuşan Yaşar: “Baş-
kent Sana’a, İbb ve Hadramout böl-
gelerinde gıda kumanyaları dağıttık 
ve iftar sofraları kurduk. Temel gıda 
malzemelerinden oluşan ve kap-
samlı bir şekilde hazırladığımız ku-
manyalar; muhtaç ailelerin 1 aylık 
gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekil-
de dağıtıldı. Hayırsever vatandaşla-
rımızın desteği ile inşallah bölgedeki 
yardımlarımız devam edecek.” dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP Karatay, ihtiyaç 
sahiplerini unutmadı

Torosların dağ laleleri 
görsel şölen sunuyor

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Karatay İlçe Başkanlığı, Ra-
mazan ayı münasebetiyle Karatay 
ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda 
kolilerini evlerine kadar götürerek 
dağıttı. MHP Karatay İlçe Başkanı 
Sebahattin Küçükdoğru, “MHP 
Karatay İlçe Başkanlığı olarak Ra-
mazan ayı münasebetiyle birlik, 
beraberlik ve kardeşlik zamanı 
sloganıyla başlattığımız kampan-

yamız çerçevesinde toplanan gıda 
kolilerimizi, yöneticilerimiz ve Ka-
ratay ilçesindeki mahalli temsilci-
lerimizle birlikte, ihtiyaç sahibi ai-
lelerinin evlerine götürerek teslim 
ettik. MHP Karatay İlçe Başkanlığı 
olarak yaptığımız gıda yardım ko-
lilerini yerine ulaştıran ve mad-
di-manevi destek veren herkese ve 
tüm teşkilat üyelerimize teşekkür 
ediyoruz” dedi. n HABER MERKEZİ

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında Mart ayına göre; hiz-
met sektöründe yüzde 2,0, perakende ticaret sektöründe yüzde 5,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,1 düştü

İnşaat sektörü güven 
endeksi düşüş gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Sektörel 
Güven Endeksleri verisini açıkladı. 
Buna göre, Nisan ayında güven en-
deksi hizmet, perakende ticaret ve 
inşaat sektörlerinde düşüş kaydetti.

HIZMET SEKTÖRÜ GÜVEN 
ENDEKSI 103,3 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırıl-
mış hizmet sektörü güven endek-
si Mart ayında 105,5 iken, Nisan 
ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 
103,3 değerini aldı. Hizmet sektö-
ründe bir önceki aya göre, son üç 
aylık dönemde iş durumu alt en-
deksi yüzde 0,2 artarak 103,2 oldu. 
Son üç aylık dönemde hizmetlere 

olan talep alt endeksi yüzde 1,4 ar-
tarak 103,2 değerini aldı. Gelecek 
üç aylık dönemde hizmetlere olan 
talep beklentisi alt endeksi ise yüz-
de 7,2 azalarak 103,6 oldu.

PERAKENDE TICARET SEKTÖRÜ 
GÜVEN ENDEKSI 103,1 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırıl-

mış perakende ticaret sektörü gü-
ven endeksi Nisan ayında yüzde 
5,6 oranında azalarak 103,1 değe-
rini aldı. Perakende ticaret sektö-
ründe bir önceki aya göre, son üç 
aylık dönemde iş hacmi satışlar alt 
endeksi yüzde 0,4 azalarak 116,8 
oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt 
endeksi yüzde 6,8 azalarak 87,7 

değerini aldı. Gelecek üç aylık dö-
nemde iş hacmi-satışlar beklentisi 
alt endeksi ise yüzde 9,9 azalarak 
104,7 oldu.

INŞAAT SEKTÖRÜ 
GÜVEN ENDEKSI 77,3 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırıl-

mış inşaat sektörü güven endeksi 
bir önceki ayda 79,8 iken, Nisan 
ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 
77,3 değerini aldı. İnşaat sektörün-
de bir önceki aya göre, alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut düzeyi alt en-
deksi yüzde 1,8 azalarak 74,9 oldu. 
Gelecek üç aylık dönemde toplam 
çalışan sayısı beklentisi alt endeksi 
ise yüzde 4,3 azalarak 79,7 değeri-

ni aldı.
İnşaat sektöründe Nisan ayında 

girişimlerin yüzde 49,5'i faaliyetle-
ri kısıtlayan herhangi bir faktörün 
olmadığını, yüzde 50,5'i ise faali-
yetlerini kısıtlayan en az bir temel 
faktör bulunduğunu belirtti.

 İnşaat sektöründe faaliyetleri 
kısıtlayan temel faktörlerden; "fi-
nansman sorunları" Mart ayında 
yüzde 24,5 iken Nisan ayında yüz-
de 28,7, "talep yetersizliği" Mart 
ayında yüzde 23,2 iken Nisan ayın-
da yüzde 25,5 ve "diğer faktörler" 
Mart ayında yüzde 24,3 iken Nisan 
ayında yüzde 23,9 oldu.
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Toroslar üzerine kurulu Hadim 
ilçesi Dedemli Mahallesinde karla-
rın erimesiyle açan endemik dağ 
laleleri yetiştiği bölgelerde adeta 
görsel şölen sunuyor. Yüksek ra-
kımlı Toros dağlarının yamaçların-
da yetişen ve Nisan ayında çiçek 
açan dağ laleleri sadece bir hafta 

boyunca doğada kalabiliyor. Türki-
ye endemik bitki türleri listesinde 
bulunan laleler kırmızı rengi ve 
görüntüsü nedeniyle görenleri bü-
yülüyor. Laleleri yerinde görmek 
isteyen doğasever ve fotoğrafçılar 
sarp, eğimli ve taşlık yollardan yü-
rüyerek alana ulaşabiliyor. n İHA

Cansuyu Yemenli muhtaçların yardımına koştu
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Demir eksikliği anemisini önlemek, tedavi etmekten önemli
Medicana Konya Hastanesi Ço-

cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Nazife Alptekin, çocuklarda 
demir eksikliği anemisi ve tedavi-
leri hakkında bilgiler verdi. Dün-
ya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine 
göre aneminin özellikle gebelerde 
ve çocuklarda mortalite ve morbi-
dite artışına yol açan yaygın bir halk 
sağlığı sorunu olduğunu kaydeden 
Uzm. Dr. Nazife Alptekin, “Dünya 
genelinde anemi prevalansı; okul 
öncesi çocuklarda yüzde 47,4’dür. 
Ülkemizde değişik yaş gruplarında 
yapılan geniş kapsamlı çalışmalar-
da, demir eksikliği anemisinin yüz-
de 30-78 gibi çok yüksek oranlarda 
olduğu tespit edilmiştir. Aneminin 
çok çeşitli nedenleri olmakla birlik-
te nütrisyonel demir eksikliği, en 
önemli nedenidir. Demir eksikliği 
ve demir eksikliği anemisi büyü-
menin hızlandığı dönemlerde daha 
sık görülür, beslenme biçimi, sos-
yoekonomik durum ve geçirilmiş 
enfeksiyonlar oluşumuna katkıda 
bulunur. Demir eksikliği tüm yaş 
gruplarında, özellikle de 6-24 aylar 
arasındaki çocuklarda en sık rastla-

nan beslenme sorunudur. Demirin, 
insan organizmasında yaygın ola-
rak kullanılması nedeni ile eksiklik 
durumlarında tüm sistemler etki-
lenir ve pek çok sistemik belirti ve 
bulgu ortaya çıkabilir. Demir eksik-
liği anemisi çocukların bilişsel ge-
lişimlerini, büyümelerini olumsuz 
etkiler. Demir eksikliği anemisi ge-
lişen çocuklar uygun şekilde tedavi 
edilseler bile 5-10 yıl sonra zeka 
katsayıları hiç anemi gelişmemiş 
çocuklardan daha düşük olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenlerle demir 
eksikliği anemisinin önlenmesi, te-
davisinden daha önemlidir” dedi.

‘DEMİR EKSİKLİĞİNİN 
EN BÜYÜK NEDENİ DİYETLE 
ALINAN DEMİRİN AZLIĞIDIR’
Erişkinlerde hemoglobin yapı-

mı için gerekli olan demirin yüz-
de 5’inin diyetten, yüzde 95’inin 
demirin yeniden kullanılması ile 
elde edildiğini ifade eden Uzm. Dr. 
Alptekin, Bebeklerde büyüme sıra-
sında kan hacminin hızla artmasına 
bağlı olarak diyetle alınması gere-
ken miktar yüzde 30’dur. Bu ne-
denle demir eksikliğinin en büyük 

nedeni diyetle alınan demirin az-
lığıdır. Erişkinlerde günlük ihtiyaç 
genellikle günlük kayıpları karşıla-
yacak düzeyde olması gerekirken, 
bebek ve çocukların büyüme döne-
minde olmaları nedeni ile günlük 
emilim miktarı günlük kayıpların 
dört katı kadar olmalıdır. Özellikle 
0-2 yaş arasındaki bebeklerin inek 
sütü tüketimlerinin fazla olması 
ve tamamlayıcı besinlere başlama 
döneminde demirden zengin yu-
murta, et, pekmez ve kuru bakla-
gillerin geç başlanması veya hiç ve-

rilmemesi demir eksikliğine neden 
olmaktadır. Bir diğer hızlı büyüme 
dönemi olan adolesan döneminde 
de demir ihtiyacı oldukça fazladır. 
Bu yaş grubunda da demir eksikli-
ğinin sık olduğu unutulmamalıdır” 
şeklinde konuştu.

‘ET TÜKETİMİNİN AZ OLMASI, 
BU HASTALIĞI TETİKLİYOR’
Çocuklarda görülen demir ek-

sikliği ve anemisinde alınabilecek 
önlemlere değinen Alptekin, “Do-
ğumdan itibaren bebekler ilk altı 
ay sadece anne sütü ile beslenme-

lidirler. Tamamlayıcı beslenmede 
ek besinler anne sütünden ayrı 
öğünlerde verilmelidir. İnek sütü 
bir yaş altında kullanılmamalıdır. 
Anne sütü yerine mama kullanıla-
cak ise demirden zenginleştirilmiş 
mamaların kullanılmasının demir 
eksikliğini önleyici en önemli et-
ken olacağı unutulmamalıdır. De-
mirle zenginleştirilmiş mamalarda 
bulunması gereken demir miktarı 
yaklaşık 12 miligramdır. 

Miadında doğan bebeklere 4 
aydan sonra, 1 mg/kg/gün dozun-
da; prematüre ve 2 bin 500 gram 
altında doğan bebeklere 2 aydan 
sonra 2 mg/kg/gün dozunda ele-
menter demir içeren damlalar 
başlanarak, 1 yaşına kadar demir 
profilaksisine devam edilmesi öne-
rilmelidir. 

Diyette ana protein kaynağı 
olarak et, tavuk eti, balık eti veya 
sakatat bulunmalı ve erken aylarda 
bu gıdalara başlanmalıdır. Hayvan-
sal ve bitkisel kaynaklı normal bir 
beslenmeyle alınan demirin yüzde 
10’ u emilebilmektedir. Et ve ben-
zeri yiyeceklerin satın alınamadığı 

zaman yumurta, kuru baklagiller, 
kuru meyveler, pekmez, tahin ve 
yeşil sebzeler daha çok diyette yer 
almalıdır. Ağırlıklı olarak hayvan-
sal kaynaklı besinler tüketildiğinde 
günlük alınan demirin yüzde 15-
30’u emilebilmektedir. Ülkemizde 
demir yetmezliği anemisinin çok 
fazla görülmesinin nedenlerinin 
başında et tüketiminin az olması 
ve ete alternatif olan yiyeceklerin 
tüketilmemesi gelmektedir. Mayalı 
ekmek tüketimi demirin emilimini 
artırdığı için tüketilmelidir. Mayasız 
ekmek olarak bilinen yufka veya la-
vaş ekmeği demir emilimini azaltır. 
Ayrıca kuru baklagillerin iyi pişiril-
memesi ve kepekli ekmeğin veya 
esmer undan yapılan köy ekme-
ğinin tüketimi de demirin yeterli 
bir şekilde emilememesini sağlar. 
Yemekle birlikte veya hemen son-
rasında çay tüketilmemelidir. Her 
öğüne bir askorbik asit kaynağı ek-
lenmelidir; örneğin portakal suyu, 
yumru bitkiler, beyaz lahana, ha-
vuç, karnabahar. Süt ve süt ürün-
leri öğünler yerine öğün aralarında 
tüketilmelidir” diye konuştu.n İHA

Eğitimciler Birliği Konya Üniver-
siteler Şube Başkanı Şenol Metin, 
İslamofobik çevrelerin desteği ile 
ABD Başkanı seçilen Biden’in diye-
tini ödediğini söyledi. İslamofobik 
psikolojinin Türkiye düşmanı eylem-
lerle tezahür eden eylemlerinden 
birisi olarak tarihe kara leke olarak 
geçeceğini ifade eden Şenol Metin, 
“Stratejisini neo-conların çizdiği 
ayak işlerini Ermeni ve Rum lobile-
rinin yaptığı Türkiye’yi uluslararası 
platformlarda mahkum etme ope-
rasyonlarından birisini daha yaşadık. 
Her 24 Nisan’da ABD ne diyecek?’ 
sorusuna bu yıl verilen cevapta Er-
meni Diasporasının Biden’i kontrol 
kapasitesini gördük. 

ABD’nin geçmiş 24 Nisanlardaki 
‘büyük acı, felaket’ gibi ibareleri de 
kabul etmedik, bu yıl ki büyük yalan 
‘soykırım’ ibaresini kabul etmiyoruz.

Bu açıklamayı, ABD’nin on mil-
yonları bulan Kızılderili katliamının 
suçluluk psikolojisi içinde ‘bakın, 
yalnız biz yapmadık, Türklerde 
yapmış.’ demekten başkaca anlamı 
olmayan iç politik argüman olarak 
not ettik. Koca Amerika kıtasında 50 

yıl içinde folklorik topluluklar dışın-
da Kızılderili bırakmayan ABD’nin 
‘soykırım’ iftirasını; Coğrafyayı 1000 
yıldır yöneten Türkiye’nin birlikte 
yaşama tecrübesine, kendi bilim in-
sanlarının dahi pax-ottomana diye-
rek bilimsel çalışmalara konu etme-
sindeki sırra dair büyük kıskançlığın 
dışa vurumu olarak görüyoruz.

Türkiye’nin Ortak Tarih Ko-
misyonu teklifine hakikatin ortaya 
çıkmasından korktuğu için kaçan 
Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’nin 1915 olaylarına dair değer-

lendirmesini yok sayan, kendi bilim 
insanlarının kitaplarını, makalelerini 
görmezden gelen ABD, 24 Nisan’ı 
‘iç politika gaz alma günü’ olarak 
kutlayabilir ama 24 Nisan’ın Türkiye 
nezdinde de, Birleşmiş Milletlerde 
‘Dünya Beşten Büyüktür.’ meydan 
okumasını takdirle izleyen mazlum 
milletlerin nezdinde de karşılığı yok-
tur” ifadelerini kullandı.

‘ABD, SOYKIRIM TESCİL 
KURUMU DEĞİLDİR’

ABD Başkanı Biden’e hitaben 
konuşan Şenol Metin, “Sayın Biden; 
şanlı mazimizdeki hiçbir devletimiz 
soykırımla ilişkilendirilemez. ABD 
de Soykırım Tescil Kurumu değil-
dir. Eğer ABD, kendisine böylesi 
bir görev addetti ise kendi tarihini 
soykırım incelemesine tabi tutarak 
başlayabilir. ABD, bu yalanında Ka-
rabağ'ın yıllar süren esaretinin sona 
ermesinin hazımsızlığını ifşa etmiş-
tir. Coğrafyada birlikte yaşama ira-
desine saldırıda bulunmuştur” dedi.

ABD’nin bu yalanının, içimizde-
ki kripto Ermenileri aşikar ettiği gibi 
Türkiye düşmanlığında biraraya ge-
len yapıları da deşifre ettiğini vurgu-

layan Metin, “Ermeni terör örgütü 
Asala’nın lojistiğinde kurulan PKK 
ve onun siyasi uzantısı HDP’nin 
ABD’nin ‘soykırım’ yalanına destek 
olması HDP’nin kapatılma iradesi-
nin ne kadar doğru bir irade olduğu 
ortaya koymuştur. CHP, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğu-
nu iddia eden CHP’nin milli bir ref-
leks göstermesini beklenir ama gös-
teremeyeceğini biliyoruz. Ancak bir 
durum değerlendirmesi yapması 
da gerekmektedir. Bu değerlen-
dirmede Ermeni tezlerine destek 
olan HDP ile aynı ittifak sisteminde 
bulunmayı bir sorun olarak görüp 
görmediğini kamuoyuna açıklama-
lıdır. Özetle şanlı bir tarihin, merha-
met medeniyetinin çocukları olarak 
‘soykırım’ yalanını kabul etmiyoruz. 
Bu şanlı tarihin insanlığa öğrettiği 
bir gerçeği haykırıyoruz; Ermeniler 
de dahil olmak üzere tüm Türkiye 
düşmanlarının yine bu merhamet 
medeniyetine sığınacağı günler ge-
lecek. Ve biz yine bu şanlı tarihin 
gereğini yapacağız” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata; “Okullarda 
uzaktan eğitim yapılmasına rağmen 
öğretmen ihtiyacı büyüktür. Ücretli 
öğretmen sayısı 69 Bin 326, Norm 
kadro açığı ise 109 bin 616’dır. MEB 
bu koşullarda 2021 yılı için 20 bin 
değil, en azından ücretli öğretmen 
sayısı kadar atama yapmalıdır. 2021 
yılı için talebimiz, ek 60 bin ilave öğ-
retmen ataması yapılmasıdır” dedi.

Türk Eğitim-Sen olarak 2020-
2021 Eğitim-Öğretim Yılında Türki-
ye’de ücretli öğretmenlerin sayısını 
araştırdıklarını belirten Tanfer Ata, 
“Pandemi nedeniyle okullarda yüz 
yüze eğitime ara verilmesine, Eylül 
ayından itibaren de seyreltilmiş sınıf-

larda sadece belli kademelerde yüz 
yüze eğitim yapılmasına rağmen, 81 
İl Valiliğinden gelen rakamlara göre 
ülkemizde ücretli öğretmen sayısı 
69 bin 326’dır. İstanbul da ücret-

li öğretmen sayısı 21 bin 375’dir. 
Böylece İstanbul en yüksek ücretli 
öğretmen sayısına sahip ilimizdir. 
Pedagojik formasyonu olmayan iki 
yıllık meslek yüksek okulu mezunla-
rı, açık öğretim mezunları bu ülkede 
öğretmenlik yapıyor. Bu araştırma-
da en dikkat çekici noktalardan birisi 
ücretli öğretmenlerin mezuniyet du-
rumlarıdır. Öğretmenlerin ehil, bilgi 
birikimi yüksek, eğitimin kalitesini 
artıracak donanımda olması bekle-
nirken, ne yazık ki ücretli öğretmen 
görevlendirmesinde zaman zaman 
bu kriterler aşılabilmektedir. Öyle 
ki 69 bin 326 ücretli öğretmenin 
sadece 28 bin 154’ü eğitim fakültesi 
mezunudur. İki yıllık meslek yük-

sekokulunu bitiren, dolayısıyla pe-
dagojik formasyona sahip olmayan, 
öğretmenlik bilgi ve becerisinden 
uzak ön lisans mezunu ücretli öğret-
menlerin sayısı 81 ilde 7 bin 777’dir. 
Eğitim fakültesi hariç lisans mezunu 
ücretli öğretmenlerin sayısı ise 33 
bin 395’dir. 

Bu nedenle sağlıklı bir planlama 
dahilinde öğretmen atamaları ya-
pılmalı ve öğretmen açığı mutlaka 
kapatılmalıdır. MEB bu koşullarda 
2021 yılı için 20 bin değil, en azın-
dan ücretli öğretmen sayısı kadar 
atama yapmalıdır. 2021 yılı için ta-
lebimiz, ek 60 bin ilave öğretmen 
ataması yapılmasıdır” dedi.
n HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Biden birilerine diyet ödedi!

‘Ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmalı’

Ramazan’da ağız ve diş 
sağlığını daha çok önemseyin

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza 
Tunçdemir, ramazanda ağız ve 
diş sağlığına daha fazla önem ve-
rilmesi gerektiğini söyledi. Tunç-
demir, Ramazanda ağızda oluşan 
kokunun, oruçlu kimselerin şi-
kayetlerinin başında yer aldığına 
işaret etti.

Tükürüğün anti bakteriyel 
özelliğiyle ağız ve diş sağlığına 
katkı verdiğini anlatan Tunçde-
mir, tükürüğün miktarında ve 
akış hızındaki azalmanın, ağız 
içi hastalıklara neden olduğunu 
vurguladı. Tunçdemir, şunları 
kaydetti: "Bu nedenle ramazan 
ayında iftar ve sahur arasında 
su tüketimini artırmamız lazım. 
Çay ve kahve tüketiminin ise 
azaltılması gerekiyor. Bunlar, 
sıvı atılımını kolaylaştıran içecek-
ler. Ramazanda oruç tutanlarda 
tükürükteki azalmalar, ağız içe-
risindeki bakterilere fırsat veri-
yor. Ramazan ayında ağız ve diş 
problemleri artıyor. Bakteriler 
daha aktif olduğu için diş ağrıları, 
diş eti kanamaları ve ağız koku-
su şikayetleri artıyor. Bu nedenle 
ramazanda ağız temizliğine daha 
fazla önem vermemiz gerekiyor. 
İftarla sahur arası şekersiz sakız 
çiğnemek de hastalarımıza öner-
diğimiz uygulamalardandır."

Tükürüğün çürük önleyici et-
kisi olduğunu dile getiren Tunç-
demir, "Şekersiz sakız çiğneme 
esnasında tükürük salınımı arttı-
ğı için tükürüğün çürük önleyici 
etkisi de artmış olur. Ayrıca sakız 
çiğneme esnasında diş fırçala-
mada olduğu gibi diş üzerindeki 
yemek artıkları da uzaklaştırılır. 
Bu nedenle ağız kokusuna karşı 

ramazanda şekersiz sakız çiğne-
meyi öneriyoruz." dedi.

Tunçdemir, florürlü diş ma-
cunu, diş ipi, köprü temizleme ve 
arayüz fırçasıyla yapılan ağız ve 
diş temizliğinin önemine dikkati 
çekerek, sözlerini şöyle tamamla-
dı: "Oruçta, vücut enerji için yağ 
yakıyor, bu sırada bazı bileşenler 
açığa çıkıyor. Bunların bir miktarı 
da nefes yoluyla dışarı atılıyor. Bu 
da ağız kokusunu meydana geti-
riyor. Kişinin bazı rahatsızlıkları 
da buna neden olabilir. Sahur-
da diş fırçalama unutulursa gün 
içerisinde macunsuz, mekanik 
olarak dişler fırçalanabilir. Suyla 
ağız çalkalanabilir. Sindirim ağız-
da başlıyor. Besinleri daha fazla 
çiğnersek, mide asidi daha az 
salgılanır. Mide-bağırsak prob-
lemleri azalır. Ayrıca ağız kokusu 
az hissedilir. Ağız kuruluğu da bu 
şikayete neden olabilir. Tüketilen 
besinler de çok önemli. Asitli, 
baharatlı ve karbonhidrat içeriği 
fazla olan yemeklerin, ağız ko-
kusunu artırdığı ispatlanmıştır. 
Vatandaşlara bol su tüketimi ve 
iftarla sahur arası şekersiz sakız 
çiğnemelerini tavsiye ediyorum."
n AA

ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarını lanetleyen Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, 
"Tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazılmış olanların art niyetli açıklamaları bizim için yok hükmündedir" dedi

‘Biden özür dilemeli’
Türkiye Kamu-Sen Konya İl 

Temsilcisi Veli Doğrul, ABD Başka-
nı Joe Biden’ın Osmanlı Devleti’nin 
1915 yılında Ermenilere soykırım 
yaptığı yolundaki asılsız iddiaları 
lanetledi. Biden’ı şiddetle kınadıkla-
rını belirten Doğrul, şunları söyledi 
"Suçlamak için değil, tekrarlanma-
sın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" 
diyen ABD başkanı Biden'in bu 
açıklaması tarihi gerçeklerle asla 
bağdaşmamaktadır. Soykırım gibi 
insanlık suçu içeren ağır bir itham; 
hiçbir geçerli delil, bilgi ve belgeye 
dayanmayan siyasi bir karar değil 
arşiv kayıtlarıyla, somut bilgi ve bel-
gelere dayalı tarihi ve bilimsel bir 
karar olmak zorundadır. Dolayısıyla 
bütün ülkelerin arşivleri açıkken ve 
bu yönde herhangi bir bilgi ve bel-
geye rastlanmamışken I. Dünya Sa-
vaşı esnasında Türklerle Ermeniler 
arasında yaşanan olayları soykırım 

olarak nitelemek tamamen taraflı ve 
art niyetli bir yaklaşımdır.  Yüzyıllar 
boyu farklı kıtalarda hüküm süren 
Türk milleti tarihi boyunca hiçbir 
topluma soykırım uygulamamıştır. 
ABD Başkanının yaptığı bu açıkla-
ma, onurlu Türk tarihini lekeleye-
meyecektir. Şanlı Türk milletinin 

tarihi, adalet ve hakkaniyetle doluy-
ken Türk düşmanlığını şiar edinmiş 
lobilerin siyasi propagandalarına 
alet olan Joe Biden’ı Türk milletin-
den özür dilemeye davet ediyoruz. 
Türk milleti, hiçbir hukuki ve tarihi 
dayanağı olmayan ve Türkiye'de ya-
şayan birçok Ermeni bilim adamının 

da şiddetle reddettiği soykırım yala-
nına sarılanların sinsi tezgahlarına 
gelmeyecektir. O yıllara bakıldığında 
özellikle Doğu bölgelerimizde işgal 
kuvvetleriyle iş birliği yapan Ermeni 
çetelerin köylerimizi basarak vatan-
daşlarımıza reva gördükleri zulmü 
tarihi bilgiler bizlere sunmaktadır. 
Dolayısıyla yaşananların bir soykı-
rım olmadığı da gün gibi aşikardır. 
Tarihleri soykırım ve ırkçılıkla yazıl-
mış olanların art niyetli açıklamaları 
bizim için yok hükmündedir. Kurul-
duğu günden beri dünyanın dört 
bir yanında soykırım uygulayanlar 
kendilerine suç ortağı arıyorlarsa 
başka kapıyı aşındırmak zorundadır.  
Bilinmelidir ki Türk milleti, insanlık 
ailesine asırlardır medeniyet, ada-
let, barış ve dostluk yolunda ilham 
kaynağı olmuştur, bundan sonra da 
olmaya devam edecektir.”
n HABER MERKEZİ



Necip Fazıl’a verdiği sözü tuttu
Selçuk Üniversitesi’nde yaşadığı sorunlar sebebiyle Artvin Çoruh Üniversitesi’ne giden Doç. Dr. Ahmet Atalay, Necip Fazıl Kısa-
kürek’in kendisine “Sen oku da Cumhuriyet Dönemi Tarih Hocası ol” nasihatine karşılık verdiği sözü tutarak, iyi bir tarihçi oldu

Büyük mütefekkir Necip Fazıl 
Kısakürek Kapu Camii civarında bir 
Han'da konferans vermektedir. An-
lattığı bir hadise üzerine bıyığı yeni 
terlemekte olan genç bir dinleyici 
oturduğu yerden "Allah Allah, doğru 
mu ki bunlar?" diye söylenir. Konfe-
rans bitince Necip Fazıl’ın o gencin 
yayına yürür ve adını, soyadını ve ne 
yaptığını sorar. "Çumra Ortaokulu’n-
da okuyorum" cevabını veren gençe 
Necip Fazıl  “Oku da Cumhuriyet 
Dönemi Tarih Hocası ol” der. Bu 
tavsiyeyi “Peki Efendim” diyerek ka-
bul eden o delikanlı nasıl bir söz ver-
mişse artık; bugün hakikaten Cum-
huriyet Tarihçisidir. Doç. Dr. Ahmet 
Atalay hayatının tüm ayrıntılarını ve 
çalışmalarını bu sohbette anlattı:

Sohbetimize sizi kendi lisanı-
nızdan tanıyarak başlayalım. Ne 
zaman nerede dünyaya geldiniz? 

Ben Konya’nın Bozkır İlçesi’ne 
bağlı Taşbaşı Köyü’nde 19-01-1956 
yılında doğdum. Babamın adı İbra-
him, annem ise köyümüzde “Sarı 
Gelin veya Sarı Kız” diye hitap edilen 
Müslüme Hanımdır.  1849 Nüfus 
kaydı ve elimdeki Şer’iyye Sicil Ka-
yıtlarına göre o zaman ki dedemin 
adı İbrahim, O’nun da Hanımı Ünlü 
Ozan Kayseri Pınarbaşılı Dadaloğ-
lu’nun kızı Ayşe Hanım’dır.

Babam hem Osmanlı Türkçesi-
ni hem de 1928 de kabul edilen La-
tin Harflerine geçişten sonraki yeni 
yazıyı çok iyi yazıp okuduğundan 
Silifke Jandarma Okulu’nda Onbaşı 
Öğretmen olarak görev yapmış. O 
zaman Silifke il konumundaymış ve 
babam İbrahim, Büyük Gazi Musta-
fa Kemal Paşa, Silifke’ye geldiğinde 
yapılan törende aktif görev üstlen-
miş olup, Ankara’ya dönene kadar 
da hizmetinde bulunmuş. Bu ko-
nudaki hatıralarının ilk cildi ve video 
ses kayıtları arşivimde saklıdır. Ay-
rıca Silifke’ye daha sonraları gelen 
Mustafa İsmet İnönü ve Mustafa 
Fevzi Çakmak Paşa’yı da karşılayıp 
onlarla da tanışma fırsatı yakalamış 
ve bende o dönemin Silifke’si ve bu 
karşılama törenlerine ait babamın 
görevlendirdiği fotoğrafçısının çek-
tiği harika fotoğraflar mevcuttur. 
Ayrıca Atatürk’ün talebi üzerine rah-

metli babam hatıralarında anlatır; Si-
lifke’nin girişindeki “Evkaf Çiftliği’ni” 
at yetiştirme merkezi olarak bizzat 
kendisinin kurduğunu ve Büyük 
Gazi’nin buraya o zaman iki adet de 
at gönderdiğini söyler. 

Askeri görevinden Jandarma 
Okulu Müdürü ile olan nahoş bir 
olaydan sonra ayrılan rahmetli ba-
bam ihtiyarlık döneminde sağ elini 
sağ kulağına dolayarak ve ağlayarak 
sürekli “Kalktı Göç Eyledi Avşar Elle-
ri” bozlağını söylerdi. Bir defasında 
türküyü bitirince neden ağlıyorsun 
baba dediğimde, “oğlum biz çilekeş 
bir ailenin mensuplarıyız. Osmanlı 
Ailesi “gerçeğinde eşkıya ve yol 
kesen hırsız Kürtler üzerine Fırka-i 
Islahiye diye bir ordu göndermiş. O 
askerlerden kaçan bazı isyancı Kürt-
ler o dönem bizim başımızda olan 
Kozanoğlu ve O’nun da Baş Kâtibi 
olan dedem Dadaloğlu diye bilinen 
Âşık Musa’ya sığınmışlar. Ama 
Osmanlı Askeri yetkilileri “neden 
bu Kürtlere arka çıktınız da onları 
korudunuz” diye bizim sülalemizi 
de yakıp yıkıp tarumar eylemişler. 
Hâlbuki bizim dedelerimiz “vergisini 
veren ve 1700’lü yılların sonundaki 
Osmanlı-Avustralya Savaşlarına 
çocuklarını savaşmaya gönderen-
lerdir” dedi.

Çocukluğunuz nerede geçti, 
ilk tahsilinizi hangi okullarda yap-
tınız?

İlkokul 1 ve 2’inci sınıfları Taş-
başı’nda okuduktan sonra 1964 
yılında, Konya’nın Çumra İlçesi’ne 
taşındık. Bakkalbaşı Mahallesinde 
ikamet ettiğimiz için evimize yakın 
Hürriyet İlkokulu’na devam edip 
mezun olduktan sonra Çumra Orta 
Okulu’na kaydoldum. Bugün bile 
nüfus kaydımız Çumra’dadır.

Eski zaman çocuklarının tatlı 
anıları vardır, değil mi?

Evet. Benim de en tatlı hatıra-
larım Çumra’da geçti. Sami Sayıcı, 
Rahmetli Fazlı Ruşen, Mehmet 
Ali Acılar, Seyit Mehmet Yavuz ve 
Milletvekilliği de yapan Rahmet-
li Muharrem Candan, Çebiçlerin 
Mustafa, Ali Camızcı, Mehmet Kuş-
çalı, Rahmetli Ünsal Aras en çok 
arkadaşlık ettiğim kişilerdi. Hatta 

Askeriyeden görevine son verilen 
Rahmetli Mustafa Ruşen’le de o dö-
nem samimiyetim oldu. İlk defa si-
yaset yapmayı da ondan öğrendim. 
O’nun başkanlığında benim yaşım 
büyük gösterilerek Çumra Ziraat 
Bankası Şubesi’nin arka tarafında 
bulunan iki katlı kerpiç bir bina tutu-
larak, Çumra Ülkü Ocakları Şubesini 
açtık ve Rahmetli Fazlı Ruşen ile 
kireçten boya ve badanasını birlikte 
yaptık. Atatürk’ün yanı sıra Rahmetli 
Alpaslan Türkeş’in resmini ilk defa o 
binada duvara asarken tanıdım.

Siyasete ilginizin kaynağını 
anlattınız. Peki, tarihe ilginiz nasıl 
başladı, hangi eserlerin ve kimle-
rin tesirinde kaldınız?

Aynı dönemde ara sıra Kon-
ya’ya ablamın yanına gidip geliyor-
dum. Bir defasında Konya’da iken 
Cıvıloğlu Camii yanında ünlü bir 
âlim konferans verecek dediler. Ben 
de katıldım ve ilk olarak Rahmetli 
Necip Fazıl Kısakürek’i o an orada 
tanıdım. Konuşmasından çok hoş-
lanmıştım. Birkaç ay sonra tekrar 
Necip Fazıl’ın Konya Kapu Camii 
karşısındaki altından öne ve arkaya 
geçişi bulunan bir hanın ikinci katın-
da verdiği konferansına katıldım. Bu 
konuşmasında hiç unutmam birisi 
Oğuzhan Asiltürk nasıl biridir diye 
sordu. Necip Fazıl, “O ne oğuzdur. 
Ne asildir. Ne de Türk’tür. Ne nane 
olduğu belli değildir. Gürcüdür ve 
esas ismi de Abdullah Duruk’tur. 
Türk Halkının oyunu alabilmek için 
adın Oğuz ve Han soyadını da asil 
ve Türk diye değiştirmiştir” dedi. 
Bende oturduğum yerde, “Allah 
Allah doğru mudur bu ya” diye ha-
yıflanmıştım. 

Konferans sonunda Necip 
Fazıl’ın dikkatini çekmiş olmalıyım 
ki, yanıma gelerek adımı, soyadı-
mı ve ne yaptığımı sordu. Ben de 
Çumra Ortaokulu’nda okuduğu-
mu söyledim. Bana, “Sen oku da 
Cumhuriyet Dönemi Tarih Hocası 
ol” deyince ben de “Peki Efendim” 
dedim. Toplantıdan çıkınca Aziziye 
Camii önünden Sultan Selim Ca-
mii’ne doğru giderken, o dönem 
o yol güzergâhında kitapçılar var-
dı. Küçük bir kitap satan dükkâna 
girdim. Necip Fazıl konuşmasında 
Sinoplu Rıza Nur’dan bahsetmiş 
ve çok önemli siyasi hatıralarının 
olduğunu söylemişti. Gür sakalı 
olan kitapçı dükkânın sahibine bu 
hatıraların olup olmadığını sordum. 
O da bana, yaşın çok küçük ne ya-
pacaksın o hatıraları. Hem o kitaplar 
yasak bilmiyor musun dedi. Bilmi-
yorum deyince dükkân sahibinin 
de Bozkırlı Mehmet Emin Hoca ol-
duğunu öğrendim. Biraz muhabbet 
edince bana ne kadar paran var dedi 
ben de biraz var dedim. Masasının 
altından 4 cilt olan ama satışı yasak 
olan Rıza Nur’un hatıralarını 40 ku-
ruş karşılığında bir gazeteye sararak 
verdi. “Halen o kitaplar kütüpha-
nemde durmaktadır”. Polis kitapları 
elinde yakalar ise, benden aldığını 
söylemeyeceksin diye tembih etti. 
Tamam deyip kitapları alarak Çum-
ra’nın yolunu tuttum.

Konya’ya ne zaman taşındı-
nız?

1970’li yıllarda ailem Konya’ya 
taşınınca babam beni Kayalı Park 
civarındaki Karatay Lisesi’ne kay-
dettirdi. Lise hayatımın ilk yıllarında 
Sarayönü Başhüyük Köyü’nden 

Togay Delibay, sonradan CHP İl 
Başkanlığı da yapan Bozkır Akkiseli 
Musa Akgül, Muhammet Yalçın, 
Halil Yıldırım, Ahmet Eldem, Muhit-
tin Kanat, İlyas Koyuncu, Talip Alıcı, 
Hadim Eğisteli Rahmetli Sami Sel-
çuk, Selçuk Üstün, Rahmetli Beyşe-
hirli Ahmet Çay, Sinan Onarıcıoğlu 
ve Beyşehirli İsmail Doğanalp ile 
Azam Güçlüöver en çok birlikte va-
kit geçirdiğim arkadaşlarımdı.

Öğrenci teşkilatlarıyla müna-
sebetleriniz nasıl seyretti?

O dönem bir ara İplikçi Camii 
yanında bulunan ve Şirin kardeş-
lerin başını çektiği Türk Talebe Bir-
liği’ne gidip geldim. Ancak onlarla 
uyuşamadım. Zaten kısa bir süre 
sonra da kapandı. Ondan sonra 
bahsettiğim arkadaşlarımdan ba-
zılarıyla Asmalı Kahve yanındaki 
Konya Ülkü Ocakları’na sıkça gittim. 
O zaman aklımda kalan hatırladığım 
başkanımızdan en etkili olan Halil 
Kaya idi. Agâh Oktay Güner ise 
ilmi tezgâhından geçtiğim ve çok 
etkilendiğim hocalarımızdan biriy-
di. O arada bir ara Milli Mücadele 
Birliği diye bir kuruluş vardı. Biraz 
da onlara takıldım. Onlarla da uyu-
şamadım. Ancak itiraf etmek lazım 
bu grubun adamlarının hepsi bilgili 
ve muazzam insanlardı.

Almanya trenine nasıl bine-
mediniz?

Konya Ülkü Ocaklarına devam 
ederken Liseyi de ilk üç kişi arasın-
da bitirdim. Ağabeyim o yıllarda 
Almanya’da işçi olduğu için benim 
Köln Üniversitesi’nin Benediç Fakül-
tesi adında bir okula kaydımı yaptır-
dı. Ancak, pasaportumu çıkarttığım 
ve yola çıkacağım bir anda babamla 
ağabeyimin arası biraz limoni olun-
ca babam, Almanya’ya gitmeme 
müsaade etmedi.

Sonra yüksek tahsil hayatınız 
nasıl şekillendi?

Almanya hayalim bitince ikin-
ci yıl üniversite seçme sınavlarına 
girdim. 500’lük sistemde halen fo-
tokopisini sakladığım belgeye göre 
412 puan sözel, 402 sayısal puan 
ve 408 eşit ağırlıklı puan aldım. Yap-
tığım tercih sonucunda 390 puanla 
öğrenci alan Ankara Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’ne girdim. Ancak babam 
“masraflarını karşılayamam” deyin-
ce ikinci tercihim olan Uşak Eğitim 
Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü’ne 
kaydoldum. Burada 18 gün oku-
dum. Orada sonradan MHP’den 
Milletvekili olan hemşerim Servet 
Turgut ile samimi bir arkadaşlık 
kurdum. 18’inci günün sonunda 
ise, Konya Selçuk Eğitim Enstitü-
sü’ne geçiş yaptım.

Öğretmenliğe ne zaman ve 
nerede başladınız? Hangi okullar-
da görev yaptınız?

1978-1979’un curcunalı dö-
neminde enstitüden mezun olarak, 
Sivas Zara Şerefiye Ortaokulu’na 
tayin oldum. 

Askerliğinizi ne zaman yaptı-
nız ve hangi tarihte evlendiniz?

1979 yılında Seydişehirli Maliye 
Memuru Bayan Ayten Atalay (Dağ-
lı) ile hayatımı birleştirdikten sonra 
Sivas Zara Şerefiye Ortaokulu’ndan 
Konya Ticaret Lisesi’ne tayin ol-
dum. Bir yıl burada çalıştıktan sonra 
yurt dışına çıkarak 1984 yılına kadar 
öğretmenlik mesleğine ara verdim. 
Vatani görevimi ise Burdur’da 4. 
Hafif Topçu Taburu Tugayı’nda ta-
mamladım.

Akademik kariyer seyriniz na-
sıl gelişti? 

Tekrar yurda döndüğüm 1985 
yılında görevime de dönüş yaparak 
belli bir süre Konya Kaşınhanı Ata-
türk İlkokulunda, akabinde Sarayö-
nü İmam Hatip Lisesi ve Konya Me-
ram Ortaokulu’nda çalıştım. Meram 
Ortaokulu’nda çalışırken Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
Lisans eğitimimi bitirdim. Yine aynı 
okulda (Meram Ortaokulu) idare-
cilik yaparken, Selçuk Üniversitesi 
Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’ne 
Okutman olarak geçiş yaptım.

Akabinde de Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde, “Milli Mücadele 
Döneminde Konya Kuvâ-yı Milli-
yecileri” teziyle yüksek lisansımı, 
“Meşrutiyetten Cumhuriyete Kon-
ya’da Kurulan Milli Şirketler ve Milli 
Bankalar” isimli tezimle de doktora 
programını tamamladım.

DEVAM EDECEK

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Ahmet Atalay-1

Atalay, Konya Karatay Lisesi Öğrencisiyken Konya Ülkü Ocaklarına 
birlikte gittiği Halil Yıldırım ve Muhammet Yalçın ile birlikte.

Atalay, Konya Meram Ortaokulu’nda birlikte idarecilik yaptığı Bülent 
Yüksel ve diğer idareci arkadaşı Musa Mülazımoğlu ile bir öğrencilerle. 

Selçuk üniversitesi ile Konya Valiliği’nin birlikte 
düzenlediği konferanstan bir hatıra.

Atalay'ın Artvin’de görev yapan Türk Eğitim Sen’e üye 
öğretmenlere verdiği konferanstan bir anı.

Atalay, Konya Kaşınhanı Atatürk İlkokulu Öğretmeni iken bir hatıra.
Atalay, Konya Ticaret Lisesi’nde Öğretmenken ders anlatıyor. 

Sene 1979.

Atalay, Selçuk Üniversitesi’nde 
verdiği bir konferanstan.



Birbirinden kıymetli kitapları kültür 
dünyamıza kazandıran eğitimci yazar 
Ahmet Çelik ile Güneysınır’da başlayan 
hayat hikâyesini, yazarlık serüvenin ve 
pek tabi ki eserlerini konuştuk. Türki-
ye’de en çok peygamberin yaşadığı 
şehrin Konya olduğunu kaynaklarıyla 
anlatan Çelik, Peygamberler için ma-
kam yapılması için keşif çalışmasının 
da yapıldığını söyledi. Sadece okuma-
lık değil, arşivlik bir röportaj; buyurun: 

Sohbetimize sizi tanıyarak 
başlayalım. Nerede ve ne zaman 
dünyaya geldiniz? Nerelerde tahsil 
gördünüz?

Konya’nın Güneysınır İlçesi, Ka-
rasınır Mahallesi’nde 1966 yılında 
dünyaya geldim. Babam Hasan Çelik 
(v.1973)’dir. Annem adı ise Hatice 
Hanım’dır. İlk tahsilimi Karasınır İlko-
kulu ve Ortaokulu’nda tamamladım. 
1980’de Konya Endüstri Meslek Li-
sesini Elektrik bölümünü kazanarak 
1983’te bu okuldan mezun oldum. 

Yüksek tahsiliniz ve iş hayatı-
nızın seyrini de sizden dinleyelim. 
Hangi görevlerde bulundunuz?

1983’te Selçuk Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesine girerek 1988’de mezun 
oldum. 1989’da Edirne İmam Hatip Li-
sesine öğretmen olarak tayin edildim. 
Üç yıl Edirne Anadolu Lisesi’nde din 
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğin-
de bulundum. 1995’te Konya’ya tayin 
isteyerek İçeri Çumra Anadolu İmam 
Hatip Lisesine tayin edildim.  2008’de 
Meram Ali Rıza Bahadır Anadolu 
İmam Hatip Lisesine ve 2010’da da 
Karatay Mevlana Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’ne atandım. 2007’den 
itibaren Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü Projeler bölümünde çalışmaya 
başladım. Ulusal ve uluslararası birçok 
projede yer aldık. 2015’te Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü arşivinin dijitale 
geçmesi çalışmalarında bulundum. 
2017’de Konya İl Eğitim Tarihi Müze-
sinin kuruluşunda görev aldım. Müze-
miz 24 Kasım 2017’de Karatay Alaed-
din Keykubat İmam Hatip Ortaokulu 
bahçesinde eski “Müzeyi Hümayun” 
binasında açıldı ve halen aynı yerde 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

Yazarlık serüveniniz nasıl başla-
dı. Yazma arzunuzu geliştiren duy-
gular, sebepler neydi?

Yazarlık aklımızdan geçmeyen bir 
şey, zamanla gelişti diyebilirim. Karası-
nır (Güneysınır) hareketli bir yerleşim 
yeri değildi. Rahmetli babam okumayı 
seven biriydi. Onun aralarında köyde 
görevli öğretmenlerinde bulunduğu 
bir arkadaş çevresi vardı. Arada bir 
araya gelir çeşitli kitaplar okurlarmış. 
Babamın evde bir sandık dolusu kita-
bını hatırlıyorum.  Öğrencilik yılların-
dan itibaren ben de kitap sevgisi gelişti 
ve kitap okumaya önem verdim. İlko-
kulda iken öğretmenlerimiz bizleri, sü-
rekli okumaya teşvik ediyorlardı. İkinci 
sınıfta iken hızlı okuma yarışması ya-
pıldı ve o yarışmada birinci olmuştum. 
Karasınır’da seyyar kitap satan yaşlı bir 
İsmail Amca vardı. Cumartesi günleri 
kurulan köy pazarına çeşitli kitaplar 
getirip satardı. O amcadan birçok kita-
bı alıp okudum. Ayrıca Karasınır Halk 
Kütüphanesinden birçok kitap aldığım 
olurdu. Endüstri Meslek Lisesinde 
okurken din dersi sınavlarından yük-
sek not alırdım. Din dersi hocamızdan 
ödül olarak kitap hediyeleri aldığımı 
hatırlarım. Rahmetli abim Abdullah 
Çelik, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi mezunuydu. Kitapseverdi. Aldığı 
kitabı önce okur sonra kütüphanesine 
koyardı. Evinde zengin bir kütüphanesi 
vardı. Ondan çok istifade ettim. İlahiyat 
Fakültesinde okuduğumuz yıllarda bir 
arkadaş gurubumuz vardı ki kim yeni 
bir kitap alırsa evine davet ederek çay 
ikramıyla o kitabın tanıtımını yapar ve 

mütalaa ederdik.  Arkadaşlarla bu-
luşma yerlerimiz de kitapçılardı. Okul 
çıkışında ya da hafta sonlarında Kon-
ya’daki kitapçıları dolaşır, yeni çıkan 
kitapları inceler ve maddi imkânıma 
göre yeni kitap alırdım. Öğrencilik yılla-
rında almış olduğumuz bursların çoğu 
kitaplara ödenmiştir. İlahiyat Fakültesi 
Kütüphanesi, Hayra Hizmet Vakfı Kü-
tüphanesi ve İl Halk Kütüphanesi de 
sık ziyaret ettiğim yerler arasındaydı. 
Yaz tatillerinde Konya kitapçılarında 
çalışmam bu kitap sevgiyi iyice pekiş-
tirdi. Okunan kitapları dinlemek te ayrı 
bir zevkti. Bundan dolayı çocukluğum-
da itibaren hep haftalık olarak tefsir, 
hadis, fıkıh ya da tasavvufi bir kitabın 
okunduğu sohbetlere katılmayı ve din-
lemeyi çok severdim. 

Öğretmen arkadaşım Abdullah 
Feyzi Kocaer, İmam Buhari’nin “Tec-
rid-i Sarih” adlı hadis kitabını tercü-
me etmişti. Benden yayınlanmadan 
önce eseri okuyup tashih etmememi, 
düzeltmemi istedi. Nasıl yapılacağını 
bilmiyordum. Eseri 6-7 kere okuyarak 
imla hatalarını düzelttim.  Ayrıca konu 
dizini ve indeksini yaptım.  

Bundan sonra Rıfat Oral ve Süley-
man Sarı’nın tercüme edip yayınladığı 
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsnedi’nin 
tashih ve indeksini hazırladım. Bunlar 
beni yazmaya yönlendirdi diyebilirim. 

2009’dan itibaren Mehmet Ali 
Uz’un editörlüğünü yaptığı Merhaba 
Akademik Sayfalar’da yazmaya baş-
ladım. Konya Ansiklopedisi’ne 32 adet 
maddenin yazarlığında bulundum. 
Konya Burada, Konya Barosu, KTO 
İpekyolu, Konya’da Eğitim, Mahalle 
Mektebi, Karaman İmaret, Edirne Ev-
ladı Fatihan ve Beyaz Bulut Dergilerin-
de eğitim, tarih ve kültür üzerine birçok 
makalem yayınlandı.

İlk kitabınızın besmelesini ne 
zaman çektiniz ve ne kadar zamanda 
basımını tamamlayabildiniz?

Müstakil olarak ilk çalışmam 
2006’da yayınlanan “İsra ve Miracı 
Anlamak” adlı küçük risaledir. Edir-
ne’de muallim iken Edirne Mimar 
Sinan Vakfı’nda halka ve Edirne Müf-
tülüğünde din görevlilerine seminer 
olarak vermiştim. Konya Ensar Ya-
yıncılığın sahibi Mustafa K. Candan’ın 
“senin de bir çalışmanı yayınlayalım” 
deyince bu küçük kitapcığı kısa sürede 
düzenleyerek hazırladım ve neşredildi. 
İlgi de gördü.  

Okurlarınıza sunduğunuz kitap-
larınızın her birini ayrı ayrı birer pa-
ragraf halinde anlatmanız mümkün 
mü?

1. Dini Bilgiler Dini Bilgiler (2005): 
Bir grup din kültürü ve ahlak bilgisi öğ-
retmeni arkadaşlarla beraber gençlere 
dini bilgiler vermek için hazırladık. Eser 
“Kitabımızı Tanıyalım, İman, İbadet 
Ahlak, Hazreti Muhammed’in Haya-
tı Mübarek Gün ve Geceler, Namaz 
Sureleri ve Duaları, Kırk Hadis” vb. bö-
lümlerden oluşuyor. Üç Elma Yayınları 
tarafından yayınlandı.

2.  İsra ve Miracı Anlamak (2007):  
İsra Hz. Peygamber (s.a.s.) in gece-
leyin Mescid-i Haram (Mekke)’den, 
Mescid-i Aksa (Kudüs)’e götürülme-

sidir. Mirac ise Mescid-i Aksa’dan 
Sidretü’l-Münteha’ya kadar olan yol-
culuğunu ifade eder. İsra ve Miracın 
tarihi seyrinin anlatıldığı çalışma Hz. 
Muhammed (s.a.s.)’in Allah katındaki 
yeri, Mirac’ın önemi, İsra-mirac yolcu-
luğu ve Mirac’ın Hediyeleri adında beş 
bölümden oluşmaktadır. 64 sayfalık 
küçük bir risaledir. Ensar Yayıncılık 
tarafından yayınlandı.

3. Efendimiz (s.a.s) (2007):  Hz. 
Peygamberin şemaili üzerine bir çalış-
madır. İmam Suyuti’nin Camiu’s-Sağir 
adlı eserinin Hz. Peygamberin fiziki gö-
rünüşü (şemail) bölümünün hadisleri 
üzerine kurulmuştur. 810 rivayetin yer 
aldığı çalışmada yeniden tasnif edi-
lerek açıklamalarla hazırlandı. Ensar 
Yayıncılık tarafından yayınlandı.

4. Kuran’ı Anlamaya Giriş (2007): 
Kur’an-ı Kerim’i okurken bir yandan da 
“Kur’an’ı, nasıl anlayalım?” düşüncesi-
nin bir ürünü olarak bir grup din kültü-
rü ve ahlak bilgisi öğretmeniyle birlikte 
gençlere yönelik olarak hazırladık. “Ta-
nımak, okumak, öğrenmek, anlamak 
ve uygulamak” bölümlerinden oluş-
maktadır. Ekdağ  ve Burç yayınevleri 
tarafından yayınladı.

5. Muhammed Kudsi el-Bozkıri 
(2008): Konya’da halk arasında “Me-
miş Efendi” adıyla tanınan Muham-
med Kudsi Efendi, 1784-1852 yıları 
arasında Bozkır ve Seydişehir’de yaşa-
mış büyük bir âlim ve mürşittir. Nakşi-
bendiye tarikatı şeyhlerinden Mevlana 
Halidi Bağdadi’nin halifelerinden olan 
Memiş Efendi, ilimle tasavvufu birlik-
te yürüten bir âlimdir.  Onun hayatı, 
menkıbelerini ve etkilerini NEÜ İlahiyat 
Fakültesi’nden Doç. Dr. İsmail Bilgili 
Bey’le birlikte araştırarak kitaplaştırdık. 
Kitabımız İzi Süt A.Ş. tarafından yayın-
landı. 

6. Şeyh Muhammed Kudsi ve 
Silsilesi (2010): Bu da Memiş Efen-
di’nin tasavvufi silsilesi, terbiye ve 
eğitim metodunu anlatan bir eserdir. 
İsmail Kaya Hocanın Kütüphanesinde 
tespit edip yayına hazırladık. İzi Süt 

A.Ş. tarafından yayınlandı.
7. Muhtasar Muvatta Hadisleri 

(2011):  İmam Malik, maliki mezhebi-
nin esaslarını koyan büyük âlimlerden 
birisidir. Onun hazırladığı “Muvatta” 
adlı eserinde geçen hadisleri konulara 
göre tasnif edilerek hazırlandı. Konevi 
yayınları tarafından yayınlandı.

8. Peygamberimizi Tanıyalım, An-
layalım (2013): Bu eser, Rasulullah’ın 
fiziki özelliklerini, aile hayatını, ibadet 
hayatını, eğitimciliğini, beşeri ilişkile-
rini, yönetimini gibi tüm özelliklerini 
hadislerle tanıtmaktadır. Burç Yayınevi 
tarafından yayınlandı.

9. İslam’ın Orta Yolu (2018): Bu 
eser Prof. Dr. Murat Şimşek’in edi-
törlüğünde bir grup akademisyenle 
birlikte mühtedilere yani İslam’ı yeni 
seçenlere ana hatlarıyla İslam’ı ta-
nıtmak amacıyla pratik bir el kitabı 
olarak hazırlandı. Kitabın Hz. Pey-
gamberin hayatı ile ilgili bölümü yani 
siyer kısmı bize düşmüştü. Burada Hz. 
Peygamberin hayatı bir özet halinde 
sunulmaktadır. Eser Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 
yayınlandı. 

10. İl Eğitim Tarihi Müzeleri Al-
bümü (2018): Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 24 Kasım 2017’de 81 ilde 
açılan İl Eğitim Tarihi Müzelerini tanı-
tan bu eser, bir grup arkadaşla birlikte 
hazırlandı. MEB Orta Öğretim Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 

11. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin 40 
Hadis Şerhi (2019): Ali Rıza Efendi 
Konya’nın son döneminde yetişmiş ve 
Medine’ye hicret etmiş âlimlerindedir. 
O seçtiği kırk hadisi tasavvufi bilgiler 
ışında açıklamıştır. Konuları bazen 
kendi yazdığı şiirlerle şiirleriyle zengin-
leştirmiştir.  Eser Kaşıkçı Ali Rıza Ko-
nevi Vakfı tarafından yayınlandı.

12. Konya Öğretmenleri (2020): 
Bu çalışmada Osmanlının son dö-
neminde muallim olarak yetişmiş ve 
görevi Cumhuriyetin ilanından sonra 
da devam eden 120 öğretmenin hayat 
hikâyesi anlatılmaktadır. Hayat hikâye-
lerinin hazırlamasında Konya İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Özlük Arşivinde 
yararlanıldı. Eser Konya Büyükşehir 
Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından ya-
yınlandı.

13. Konya İmam Hatip Okulu 
(2020):  1951’de Türkiye’de açılan ilk 
yedi imam hatipten biri olan Konya 
İmam Hatip Okulunun açılışı, öğret-
menleri ve faaliyetlerini konu edinen 
belgesel niteliğindeki bu eser, okulun 
1951’den 1971’e kadar ki 20 yılını 
kapsamaktadır. Eser Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 
yayınlandı.

14. Şehrimiz Konya: Gençlerimi-
ze Konya’mızı tanıtmak ve sevdirmek 
amacıyla bir gurup öğretmen arka-
daşla beraber hazırladık. Bu yıl içinde 
inşallah çıkacak. 

Konya’da yaşamış peygamber-
ler üzerine detaylı araştırma yaptı-
nız. Bu konuyu etraflıca konuşmak 
istiyorum. Ama konuya önce Kon-
ya’nın derin tarihinden başlayalım. 
Eski çağlardan bu yana Konya’da 
hangi kavimler yaşamıştır?

Konya, tarihi bir şehir. Burada yer-
leşik hayat çok eski çağlarda başlıyor. 
Konya adının ‘Kutsal Tasvir’ anlamın-
daki ‘İkon’ sözcüğüne bağlı olduğu id-
dia edilir. Bu konuda değişik efsaneler 
bulunmaktadır. Bunlardan biri; kente 
dadanan ejderhayı öldüren kişiye şük-
ran ifadesi olarak bir anıt yapılır ve üze-
rine de olayı anlatan bir resim çizilir. Bu 
anıta verilen isim, “İkonion” dur.

Çatalhöyük, ve Karahöyük, Alaed-
din Tepesi, merkezleridir. Anadolu’da-
ki ilk yerleşim merkezlerinden biridir.  
Çatalhöyük İlk defa yemek kültürünün 
başladığı, tarımın yapıldığı, ateşin kul-
lanıldığı, yerleşik hayata geçildiği ve 
vahşi hayvan saldırılarına karşı ortak 
savunmanın yapıldığı merkez olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Alaaddin Tepesi de Çatalhöyük’e 
benzer izler taşır ve tarihi M.Ö.7000 yıl 
öncesine kadar gider.  Bu tepe M.Ö. 
2000’li yıllardan beri düzenli olarak 
iskân görmüş yerleşim merkezlerin-
den biridir. Tepede yapılan arkeolojik 
kazılarda Frig, Hitit, Helenistik, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemle-
rine ait bulgular elde edilmiştir. 

Frigler zamanında Konya surlarla 
çevrilmiş, bir kale-kent hâline gelmiş-
tir. Sonra Lidyalılar‘ın egemenliğine 
giren şehir, M.Ö. 4. yüzyılda Persler 
(İranlılar) ve M.Ö. 2. yüzyılda da İs-
kender, Selevkoslar ve Bergama Kral-
lığının istilâsına uğramıştır. M.S.395’te 
Roma ve Bizans hâkimiyetine girmiş-
tir. Kilistra ve Sille gibi Anadolu’daki Hı-
ristiyanlık devrine ait ilk yerleşim yerleri 
yine Konya civarında yer almaktadır. 

Yedinci yüzyıl başlarında Sasani-
ler, ortalarında ise Muaviye komuta-
sındaki Emeviler, şehri geçici olarak 
ele geçirdi. Onuncu yüzyıla kadar 
bir Bizans eyaleti olan Konya, 
1076’da Kutalmışoğlu Süley-
manşah tarafından fethedildi. 

1097’de Birinci Haçlı Seferi 
sırasında İznik kay-
bedilin- c e 

başkent, Konya’ya 
taşındı. Selçuk-
lular’ın 1308’de 
tarih sahnesinden 
çekilmesine kadar 
Anadolu Selçuk-
lularının başkenti 
olarak kaldı. Sonra 
da Karamanoğul-
ları Beyliği tarafın-
dan yönetildi. Fatih Sultan Mehmet, 
1465’te Konya’yı Osmanlı devletine 
bağladı. 

Binlerce yıl geçmişi olan bir kadim 
şehirden bahsediyoruz. İlahi emirleri 
halka iletmek üzere Konya’da kaç pey-
gamber yaşamış ve isimleri nedir?

Konya’da on dört peygamberin 
yaşadığı rivayet edilir. “Cağdun, İklis, 
Mihran, Merih” adında dört peygam-
ber Musalla Mezarlığındadır. Selçuk 
Es, Büyük “Büyük Konya Ansiklo-
pedisi” adlı çalışmasında “Çağdun 
peygamber” hakkında: “Konya’da 
yatan ve ismi bilinen bir peygamber-
dir. Kabri eski kayıtlara göre Musalla 
Kabristanı’nda yakınında denilmekte-
dir. Hakkında başka bir kayda tesadüf 
edilmemiştir. Musalla Kabristanı’nın 
Selçuklulardan evvelde mevcut oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Esasen ara sıra 
meydana çıkan Roma Mezarları da 
Konya’nın Romalılar zamanında Hris-
tiyan kabristanı Musalla Mezarlığı’nın 
kuzeydoğu yönünde olduğunu gös-
termektedir.” demektedir.

İbrahim Hakkı Konyalı da Konya 
Tarihi adlı eserinde Konya ve civa-
rında bulunan elli kadar mezarlıktan 
bahsettikten sonra: “Bu mezarlıkların 
hepsi yok olmuş gibidir. Bu gün ölü 
gömülen kabristanların sayısı dokuz 
onu geçmiyor. Konya’nın en eski 
kabristanı şehrin kuzeyindeki Musalla 
Mezarlığı’dır. Şeyh Hasan Kudsi Efen-
di merhum burada bazı Peygamber-
lerin de gömülü olduğunu söylerdi.” 
demektedir. 

Üç peygamber Sarı Yakup Me-
zarlığı yakınındadır. Mehmet Ali Uz. 
bir peygamberin Eski Garaj Caddesi 
üzerinde Tolluoğlu Camii yanında, 
bugün park ve otobüs terminali haline 
getirilen kabristanda olduğunu ifade 
etmektedir.

Bir peygamber Şehitler mevkiin-
dedir. Burası, Eski Garaj Caddesi, Bü-
yük Otel’in bulunduğu mevkidir. 

Bir peygamber, Hisarönü yakının-
dadır. Burası Atatürk Anıtı’nın güney 
kısmı ile Ticaret Lisesi arasındadır.

Üç peygamber, Sultan Alaaddin 
Camii bahçesindedir.

Hamun ve Şalih adında iki pey-
gamber Yeni Kale Kapısı dışındaki 
kabristanda medfundur. Yeni Kale 
Kapısı Kabristanı bugün Zafer’deki 
Kibrit Apartmanı’ndan, Konya İl Sağlık 
Müdürlüğüne kadar uzanan alandır. 
Ayrıca Asmalı Cami haziresi hakkın-
da “Konya’da, Tarihi ve 1946 Yılında 
Yıktırılan Kabristan Listesi”  adlı ma-
kalesinde Mehmet Eminoğlu: “Hatip 
Sultan (Asmalı Cami Kabristanı) “Bü-
yüklerimden işittiğime göre burada 
bir peygamber medfunmuş!” diye 
yazmaktadır. DEVAM EDECEK 

Konya 14 peygamberin diyarıdır
Konya’nın peygamberler tarihine dair en kapsamlı araştırmayı yapan yazar ve eğitimci Ahmet Çelik, Konya’nın peygamber-

ler diyarı olduğunu söyledi. Çelik, Konya bölgesinde medfun bulunan peygamberler hakkında da detaylı bilgiler verdi 

haber@konyayenigun.com
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Siyah göz-
lükleriyle yer et-
mişti zihnimizde. 
Dolaştığı perde-
leri kusursuz ba-
san davudî sesi, 
İstanbul ağzıyla 
ve makamdan 
makama geçe-
rek okuduğu 

Kur”an”lar, Mevlidlerle hafızlığı sa-
nat neşesiyle icra eden kuşağın son 
temsilcilerindendi. Türk musikisinin, 
icra edecek babayiğit kalmadığı için 
unutulmaya yüz tutan en zorlu eser-
leri zihninde kayıtlıydı. Dinî ve lâdinî 
musikinin son büyük temsilcisi Hafız 
Kani Karaca, kültür tarihimizde derin 
izler bıraktı. Türk musikisinin büyük 
üstadlarından meşk eden Karaca, 
musikimizin adeta canlı bir arşivi idi.

Kani Karaca 1930’da Adana’da 
doğdu, iki aylıkken bir kaza sonucu 
gözlerini kaybetti. İlkokulda okurken, 
aynı zamanda köyün imamı olan öğ-
retmeninden ders alarak Kur’an’ı hıfz 
etti. 1950’de İstanbul’a geldi. Bir süre 
Sadettin Kaynak’la çalışarak üslup ve 
tavır bilgileri öğrendi. Dini musiki ça-
lışmalarını daha sonra, üslup ve tavır 
yönünden çok etkilendiği Yeraltı Ca-
mii imamı ve hatibi ünlü Hafız Ali Üs-
küdarlı’nın öğrencisi olarak sürdürdü. 
Sadettin Heper’den kudümle usul 
vurmayı öğrendi, kendisinden ayrıca 
başta mevlevi ayinleri olmak üzere 
pek çok dini ve dindışı eser meşk etti. 
İstanbul’un musiki çevrelerinde çeşit-
li sanatçılardan yararlanarak musiki 
bilgisini ilerletti. Hafız Ali Üsküdarlı ve 
zamanın birçok değerli musikicisinin 
karşısında verdiği dini musiki sınavı 
ile icazet aldı; bu sınavdaki başarısı 
Kani Karaca’nın makam bilgisi ile 
yeteneğini kabul ettirdiği önemli bir 
aşama oldu.

TRT’DE ESERLER OKUDU
Karaca 1950’lerin sonları ile 

1960’lı yıllarda İstanbul radyosun-
dan yayımlanan programlarda klasik 
fasıllardan çok seçkin eserler okudu. 
Her yıl Konya’da ve İstanbul’da dü-
zenlenen Mevlana’yı anma haftaları 
ile İstanbul Festivali çerçevesindeki 
sema törenlerine naathan, ayinhan ve 
kudümzen olarak çalıştı. Yurt içinde 
ve yurt dışında düzenlenen sayısız 
konsere ve mevlevi ayinine katıldı. 
Pek çok plak, CD ve kaset doldurdu.

İSTANBUL’A ÖZGÜ 
OKUMALARI VARDI

Kani Karaca istanbul’un son kırk 
yılda tanıdığı en ünlü hafız ve mevli-
dhanlardan biridir. Doğaçtan okuyuş 
yeteneği gerektiren hafızlık ve mevlid-
hanlık ile, besteli eserlerdeki icracılığı 
onun okuyuculuğunun iki yönüdür. 
Mevlid, ezan gibi yazılı bestesi olma-
yan, ancak doğaçlama ezgilerle oku-
nan dini musiki şekillerinden başka, 
Kur’an okuyuşunda da büyük sanat 
gücü göstermiştir. Karaca, musiki 
eğitimi görmemiş din hocalarının 
yirminci yüzyılda artması sonucu 
hafızlığın Sanat yönü gitgide kaybo-
lurken, dini musikinin geçen yüzyılda 
yetişmiş üstadlarıyla zamanımıza ka-
dar ulaşan seçkin gelenekleri izleyip 
geliştirenlerdendir. Onun musikiye 
en büyük katkısı, İstanbul’a özgü 
mevlid ve Kur’an okuma üsluplarını 
günümüzde de büyük sanat gücüyle 

yaşatmasıdır.

GAZELİN DE YORUMCUSUYDU
Karaca bugün kaybolmaya yüz 

tutmuş olan gazelin de çok usta bir 
yorumcusudur. Doğaçlama musıki-
de ezgi ile güfteyi her musiki şeklinin 
gerektirdiği ifadeye göre başarıyla 
kaynaştırır. Bariton sesiyle, pestlerde 
olduğu kadar tizlerde de perdelerin 
sesini falsosuzca vererek, makam-
ların özelliklerini, seyirlerini ustaca 
gösterir. Belli bir makamın ses ala-
nından çıkarak başka bir makamın 
ses alanına geçmek anlamına gelen 
geçki sanatını başanyia uygular, iç 
içe örülü, uzun ve kısa, uzak ve yakın 
geçkilerindeki makam, ezgi ve buluş 
çeşitliliği, okuyuş üslubuna ayırt edici 
bir özellik katar.

Kani Karaca dindışı musikinin de 
günümüzdeki büyük icracılarından-
dır. Çok geniş bir repertuvarı vardır. 
istanbul radyosundaki solo program-
larında ve özel konserlerde okuduğu 
kar, murabba beste, ağır ve yürük se-
mailer arasında ilk kez seslendirilmiş 
eserlerin sayısı bir hayli kabarıktır. Ka-
raca, Münir Nurettin Selçuk’tan sonra 
yetîşen değerli icracılar arasında adı 
en başta anılan ses sanatçılarından-
dır.

Karaca 1950’lerin sonları ile 
1960’lı yıllarda İstanbul radyosun-
dan yayımlanan programlarda klasik 
fasıllardan çok seçkin eserler okudu. 
Her yıl Konya’da ve İstanbul’da dü-
zenlenen Mevlana’yı anma haftaları 
ile İstanbul Festivali çerçevesindeki 
sema törenlerine naathan, ayinhan ve 

kudümzen ola-
rak görev aldı. 

Yurt içinde ve yurt dışında dü-
zenlenen sayısız konsere ve mevlevi 
ayinine katıldı. Pek çok plak, CD ve 
kaset doldurdu. Karaca, Türkiye Hafızı 
Kuran ve Mevlithanlar Cemiyeti’nin 
de kuruluşuna katkıda bulundu. Kani 
Karaca, yakalandığı kanser hastalığı 
sonucu 29 Mayıs 2004’de İstanbul’da 
vefat etti.Ruhu Şâ’d olsun...

MUSİKİ KÜLTÜRÜMÜZÜN 
CANLI TARİHİ

Konya”daki sema törenlerinde 
icra edilen Nat-ı Mevlânâ, Kani Ka-
raca”nın sesiyle özdeşleşmişti bizim 
nesil için. İlk yıllarından beri Konya 
ve İstanbul”da düzenlenen Hz. Mev-
lânâ”yı anma törenlerine naathan, 
ayinhan ve kudümzen olarak katıl-
maktaydı. Mevlevi mukabelelerinin 
düzenli olarak başlamasını şöyle 
anlatmaktaydı Karaca: “1955”te Kon-
ya”da Mevlevi ayinine başladık. Ben 
güftesi Mevlânâ Hazretlerine, bestesi 
de büyük bestekar Itri Dede Efendiye 
ait olan Rast makamındaki Nat-ı Mev-

lânâ”yı Kaynak hocadan meşk etmiş-
tim. Saadettin Kaynak”ın vefaatından 
sonra Saadettin Heper hoca ile Nat-ı 
Mevlânâ”yı tekrar (onun tabiri ile daha 
doğru şekliyle) meşk ettik. Biz Kon-
ya”ya gitmeden evvel Sadi Hoşses ve 
arkadaşları tarafından 1950-1955 yıl-
ları arasında kendi talebeleri ile Konya 
Şahin Sineması”nda 15-20 dakikalık 
bir Mevlevi ayini icra edilirmiş. Ne 
zaman ki Saadettin Heper hoca ön 
plana çıktı. Konya Belediyesi bu işi ele 
aldı ve bu organizasyonu ona verdiler. 
Ben 40 seneden beri Konya”ya gider 
gelirdim.”
KARACA İYİ BİR BESTEKARDI DA

Zamanımızda adet olduğu üzere 
hüdâî nâbit biten nevzuhur sanatkar-
lardan değildi Kani Karaca. “Eski ku-
şak sanatkarların devrine” yetişmiş, 
onlardaki bilgilerin kendileriyle birlikte 
kaybolacağını anlamış ve haftanın her 
günü bir meclisten bir meclise meşk 
için koşturmuştu. Bu sayede birçok 
sanatkardan istifade etmiş, dinlediği 

eserleri son derece kuvvetli hafızasına 
kaydetmişti. Makam geçkileri ile ünlü 
Kani Karaca, gayretlerini ve bu bilgi-
leri kazanmasını şu şekilde özetliyor-
du: “Biz hoca gördük, üstad gördük, 
bunların önünde diz çöktük, onlar-
dan feyz aldık. Biz evelallah bunların 
meyvelerini topluyoruz. Ben eğer şu 
anda İstanbul”a gelseydim, hiçbir şey 
öğrenemezdim. Çünkü İstanbul”un o 
eski müzisyenleri kalmadı, öğretecek 
kimse de yok. Biz bu hususta epeye 
uğraştık. Şöyle diyebilirim ki gerek 
kulak dolgusu, gerek özel meşk ile 
binlerce eser geçtik ve pişirdik. Me-
sela bugün 36 küsur Mevlevi ayini 
diyelim bunların hepsini ezbere oku-
rum.” Kani Karaca icracı olduğu gibi 
bestekârdı da.

TRT”de uzun yıllar görev yapmış, 
Türk Musikisi Devlet Konservatua-
rı”nda da usul ve repertuvar öğretme-
ni olarak çalışmıştı.

Musikimizin canlı hafızası olan 
Hafız Kani Karaca”nın sağlığında 

kıymetini biz ne derece bildik tartışı-
lır ama yabancılar onu “bülbül sesli 
hafız” olarak tanımaktaydı. Amerika”-
da ve birçok Avrupa ülkesinde Kani 
Karaca”nın okuduğu Mevlevi ayin-i 
şerifleri ve Nat-ı Mevlânâ kasetlerden 
dinlenerek meşk ediliyor. İngilizler, 
özel sipariş ile, Kani Karaca”ya Ha-
tipzade Osman Efendi”nin Rast Karı 
Natık”ını okutmuşlar. 1989 ve 1990 
yıllarında İhsan Özgen ile Atina ve 
Selanik”te verdiği konserlerin canlı 
kayıtlarından plak ve CD yapılmış.
KANİ KARACA İÇİN KİM NE DEDİ?

PROF. DR. EMİN IŞIK:
Kani Karaca”yı anlayabilmek için, 

onun gibi musiki ilmine vâkıf olmak 
lazım. Bir vatandaş bana “Hafız-ı 
Kur”an olan bir kişinin lokantalarda, 
restoranlarda fasıl heyeti ile şarkı 
söylemesi doğru mu?” diye bir soru 
sordu. Ben de o kişiye, “O bir baba, 
70 yaşında ve üç çocuk sahibi. Onun 
musiki kültürü ve icrasını anlayabile-
cek insanlar kalmadı. Onu kınayacak 
yerde, onu bu hale getiren halkı ve yö-
neticileri kınamanız lazım” demiştim.

NECDET YAŞAR:
Osmanlı musikisinin ve kültü-

rünün son temsilcisi olan üstadların 
talebesi idi. Yurtdışında, dünyayı 7 
asır idare etmiş olan Osmanlının şa-
heser musiki eserlerini dinlemek için 
konserlere akın ediyorlar. Kani Bey de 
bu doyumsuz musiki lezzetinin son 
temsilcilerindendi.

AHMET ÖZHAN:
Makam seyri ve geçkileri konu-

sunda bir virtüözdü. Çok nadir ve 
tam bir enstrüman gibi kullandığı bir 
sese sahipti. Alaeddin Yavaşça hoca, 
“Kani nadirattan bir zattır” derdi. Saa-
dettin Heper ve Saadettin Kaynak gibi 
hocalardan makam, usul ve reper-
tuvar dersleri, Hafız Ali Üsküdari”nin 
talebesi olarak Üsküdari diye anılan 
kıraat tarzının son temsilcisi idi. Bü-
yük bütün usulleri bilirdi, emprovize 
musikiye son derece vâkıftı. Hiç kim-
se yegane değildi ama Kani Ağabey, 
yeganeliğe çok yakın bir insandı.

NİYAZİ SAYIN:
Türk musikisine sırt çevrildiği bir 

dönemde Kani”den istifade eden etti 
ama hali hazırda onun gibi musikiyi 
bilen ve icra edebilen bir kişi de mev-
cut değil. Osmanlı-Türk musikisi ge-
leneğinin son temsilcilerinden dersler 
aldı. Ömrünün sonuna kadar da o tec-
rübe ve kabiliyetinin hizmetkarı oldu.

ABDİ COŞKUN:
Kani Karaca”nın hayatta iken tam 

anlamı ile kadrinin bilindiğini söyle-
mem mümkün değil. Ancak, çok şü-
kür ki onun döneminde ses kayıtları 
mevcut idi. Bundan sonra, Kani Kara-
ca adına enstitüler kurulmalı ve onun 
kayıtları ve hatıraları laboratuvarlarda 
incelenmeye tabi tutulmalıdır.

Musikinin canlı tarihi: Kani Karaca
Dinî ve lâdinî musikinin son büyük temsilcisi Hafız Kani Karaca, kültür tarihimizde derin izler bıraktı. Türk musikisinin büyük 

üstadlarından meşk eden Karaca, musikimizin adeta canlı bir arşivi idi. Abdullah Yalvaç Karaca’yı yıl dönümünde anlattı

haber@konyayenigun.com
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Dost Eli Derneği her yıl olduğu 
gibi bu Ramazan da yurt içi ve yurt 
dışında binlerce ihtiyaç sahibi aile-
ye yardımda bulunuyor. Hizmete 
başladığı ilk günden itibaren geç-
mişten günümüze uzanan yardım-
laşma kültürü, planlı yardımlaşma 
sistemi ve güvenilirlik ilkesiyle yar-
dımlaşmanın dünyaya açılan kapı-
sı olan Dost Eli Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mevlüt 
Yıldırım ile Dost Eli Derneğini ve 
faaliyetlerini konuştuk. 

Hocam öğretmenlik gibi 
kutsal bir mesleğiniz var aynı 
zamanda gönüllü olarak da Dost 
Eli Derneği çatısı altında sorum-
luluklarınız var. Bize 21 yıldır 
aktif bir şekilde yardım faaliyet-
leri gerçekleştiren derneğiniz 
hakkında neler dersiniz?

1996 yılında yardımlaşma 
birkaç gönüllü arkadaşla birlikte, 
ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, 
yoksul, yalnız, umudunu yitirmiş 
birçok insanın duyulmayan sesine 
duyarsız kalmayıp bir iyilik hareketi 
başlattık. Gönüllülük esasıyla baş-
layan bu harekete ilerleyen süreç 
içerisinde destek verenlerin sayı-
sının artması ve daha fazla ihtiyaç 
sahibine ulaşma gayreti ile yapılan 
çalışmalara resmi bir statü kazan-
dırıldı. 2001 yılında Dost Eli Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği 
adı ile çalışmalarımızı sistemli bir 
şekilde yürütmeye başladık. Yurt 
dışında kullanılan Gıda Bankacılığı 
Sistemi” Türkiye’de ilk kez der-
neğimiz tarafından kullanılmaya 
başlandı ve “Dost Eli Konya Gıda 
Bankası Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği" olarak alanda rehber 
bir kurum görevi üstlendik. Ayrıca 
Bakanlar Kurulunun 30.04.2014 
tarih ve 2014 / 6343 sayılı kararı 
ile Kamu Yararına Çalışan Dernek 
olma hakkını aldık. Yardımlaşmaya 
Konya merkez çevre iller ve burala-
ra bağlı köylerden başladık. Süreç 
içerisinde sınırların ötesindeki yar-
dıma muhtaç halklarında yanında 
olmak ihtiyaçlarını gidermek için 
çalıştık. Biz gayret gösterdikçe Al-
lah c.c yolumuzu açtı ve şu anda 
46 ülkede derneğimizin faaliyetleri 

var.
Dernek olarak ne gibi çalış-

malara imza atıyorsunuz?
Dost Eli Derneği olarak önce-

likle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve 
giyim yardımı yapmaktayız; yar-
dımlarımızı sadece bunlarla sınır-
landırmayıp edinilen tecrübelerden 
yola çıkarak acil insani yardım, 
sosyal yardım eğitim ve sağlık ala-
nında yurt içi ve yurt dışında birçok 
yeni alanda hizmet vermekteyiz. 

Bu çalışmaların başında Ramazan 
ve Kurban organizasyonları, su 
kuyusu, katarakt ameliyatları baş-
ta olmak üzere sağlık çalışmaları, 
kalkınma için süt keçisi dağıtımları, 
yetim evleri ve yetimlere yönelik 
çalışmalar, mescit ve medrese in-
şası gelmekte.  

On Bir Ay’ın sultanı Rama-
zan ayındayız. Dost Eli Derneği 
olarak hangi faaliyetleri yapıyor-
sunuz?

Öncelikle ümmetin kucaklaş-
masının gerçekleştiği, kulluk ve 
iyiliğin seferberliği Ramazan ayının 
tüm kardeşlerimiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyoruz. 
Dost Eli Derneği olarak geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu yılda Ra-
mazan ayı içerisinde birçok hayırlı 
çalışmaların gerçekleşmesi için 
çalışacağız. Çalışmalarımız Konya 
merkezde ihtiyaç sahiplerine gıda 
dağıtımları, hastane acil servis-
lerinde iftarlık paket dağıtımları, 
çocuklara özel bayramlık ve oruç 

paketleri, fitrelerin ulaştırılması 
şeklinde devam ediyor.  Yurtdı-
şında 17 ülkede de yardım çalış-
malarımız devam ediyor. Ümmet 
birliği şuuruyla yoksul, mazlum 
ve yetimlere kucaklaşıyor iftar 
kumanyaları, gıda paketleri fitre, 
zekât ve fidyelerle nakit destekleri 
veriyoruz. Bu çalışmalardan birisi 
de Suriye’de kurulan Ramazan if-
tar mutfağı. Burada her gün 2 bin 
kişilik yemek pişiyor. Pişen sıcak 
yemekler iftar öncesi güvenli böl-
gelerde kurulan çadır kentlerde 
yaşayan ailelere ulaştırılıyor.  

17 ülke dediniz bu ülkeler 
hangi ülkeler öğrenebilir miyiz?

Açlık sınırındaki ülkeler ve 
mazlum halkların bulunduğu ülke-
lerden olan; Benin, Togo, Burkina 
Faso, Zimbabve, Çad, Nijer, Ye-
men, Moro, Kamerun, Sudan Fil-
dişi Sahili, Filistin de Gazze, Afga-
nistan, Moğolistan, Bosna Hersek, 
Gürcistan, Bangladeş’te şu anda 
Ramazan çalışmalarımız devam 
etmekte.

Ramazan ayı sonuna kadar 
Dost Eli olarak kaç kişiye ulaş-
mayı hedefliyorsunuz?

Ramazan ayın sonuna kadar 
Allah’ın (cc) izni ve bağışçılarımız-
dan gelen desteklerle 20 bin kişiye 
ulaşmayı hedefliyoruz. Ramazan 
ayının ortasına geldiğimiz şu gün-
lerde hedef doğrultusunda ilerli-
yoruz ve şunu bilmenizi isterim ki; 
bu rakam sahaya indiğimizde iki 
katına çıkabiliyor. 

Hocam bize vakit ayırdığınız 
ve verdiğiniz bilgiler için çok te-
şekkür ederiz son olarak ne söy-
lemek istersiniz? 

Bizler Dost Eli Derneği çalı-
şanları bağışçıları ve gönüllüleri 
ile birlikte; yardımlaşma yolunda 
yürümeye iyiliğin ve bereketin yer-
yüzüne yayılması için evrensel kar-
deşlik bilinciyle çalışmaya devam 
edeceğiz. Nerede olursa olsun 
muhtaç ve mazlum tüm kardeş-
lerimize ihtiyaç duydukları insani 
yardımı ulaştırarak yanlarında ol-
maya gayret göstereceğiz. Bende 
ilgi ve alakanızdan dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum.

İyiliğin bereketini 
yeryüzüne yayıyorlar

Samimiyet, gayret ve güvenilirlik esasıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Dost Eli Derneği her yıl olduğu 
gibi bu Ramazan da yurt içi ve yurt dışında binlerce ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayının bereketini taşıyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Mevlüt Yıldırım
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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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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;

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

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

• Pres Ustaları
• CNC Torna Ustaları
• Hidrolik Silinder Lift 
   Montaj Elemanları
• Traktör Servis Elemanları
• Pazarlama Satış Elemanları
• Ön Muhasebe Elemanları
• Şerit Testere Elemanları
• Yetiştirilmek üzere 
çocuklar alınacaktır

Oksijen kaynağı ile Sarıtel kaynağı yapan 
En az 5 yıl Tecrübeli Eleman Aranmaktadır

ALPARSLAN TARIM A.Ş.
Konya 4.Organize Sanayi Bölgesi 

406. Sk. No: 4Selçuklu/KONYA

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Gayrimenkulün Tapu Kaydı: Konya İli, Meram İlçesi, Dere Cami Kebir mahallesi, 12 cilt, 1133 sayfa, 
M 28 b 14 d 4 b pafta, 4256 ada, 37 parselde kayıtlı 423,65 m2 alanlı arsanın tamamı borçlu 
adına kayıtlıdır.
Gayrimenkulün Adresi: Dere Cami Kebir mahallesi, Maddi sokağa yakın, Meram / Konya
Gayrimenkulün Özellikleri: Borç konusu taşınmaz; Konya İli, Meram İlçesi, Dere Cami Kebir 
mahallesi, Maddi sokağa yakın bulunmaktadır.
İmar durumu: Yakın çevresindeki imar durumuna göre, borç konusu taşınmazın bulunduğu 
M 28 b 14 d 4 b pafta, 4256 ada, 36 parsel; imar planında iki kat İkiz/Ayrık nizam mesken 
sahasına isabet etmektedir. TAKS: 0,30, E: 0,60 olarak belirlenmiştir. Parselin bulunduğu 
kısımlarda 3194 sayılı kanunun 18. maddesi uygulaması yapılmamıştır. Uygulanabilecek 
DOP oranı %35 olursa borçlunun hissesinin bulunduğu 37 nolu parselin arsası 423,65 m2 
iken geriye 275,37 m2 alanlı arsa haline gelecektir. Parsel üzerinde bulunan yapılar 18. 
madde uygulaması sonucu yapılacak yapı nedeniyle yıkılacaktır. Ancak parselin üzerine yapı 
yapılabilmesi için komşu parsellerle birleşmek zorunda kalınacak, ondan sonra imara uygun 
yapı yapılabilecektir. Mevcut imara göre parsele isabet edecek olan inşaat alanı (TAKS: 0,30) 
zeminde 82,61 m2, zemin kat ve normal katlardaki (E: 0,60) inşaat alanı yaklaşık 165,22 m2 
olabilecektir. Bu inşaat alanına bodrum kat ve çatı katındaki inşaat alanı dahil değildir.
– 2018 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 25,0 TL dir. Meram İlçesi Genel Plan Notları:
– Terki olmayan Kadastro parselleri, bölgesindeki Düzenleme Ortaklık Payı uygulamasına 
tabidir.
– İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, 
okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına 
müteakip yapı ruhsatı düzenlenmesi gerekir. (BMK. 18.03.2016/251)
– Su Havzası Koruma Alanı içerisin kalan yerlerde KOSKİ’ nin görüşü alınmadan uygulama 
yapılamaz.
– ENH ile alakalı ilgili kurum veya kurumlardan görüş alınması gerekir.
– Arkların korunması amacıyla Belediye lehine irtifak hakkı tesis edilecektir.
– Arkların üzerine garaj girişi için 2,50 metreden geniş kapatma yapılamaz.
– Dere Yatakları ve Arklar ile ilgili DSİ’nin veya KOSKİ’ nin görüşü alınacaktır.
– İlçe sınırları içerisinde, Doğal Sit Alanları dışındaki Konut alanlarında kalan ve tüm 
Caddelere veya 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarına cephe olan parsellerde 
halkın günlük ihtiyacını karşılamaya dönük olarak, zemin katı ticaret yapılabilir.
– Tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm kat 
alanı 75,0 m2 den az olamaz. (BMK. 16.10.2015/1234)
– Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesinde Ticari Kullanımlar ve 
Tadilatlar (BMK 15.08.2014/438)
– Konut alanlarından zemin katların ticaret yapılması ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 15.11.2013 tarih 720 sayılı kararında yer alan Doğal SİT Alanlarına ilave olarak 
Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde de imar planlarında iki katı 
geçmeyen konut alanlarında zemin katlar ticaret yapılmayacaktır.
– Bu caddelerde ticaret kullanımı talep edilmesi durumunda parselinde gerekli otopark 
yeri ayrılması UKOME den görüş alınması ve idarece uygun görülmesi halinde parselin 
tamamının ticaret olarak kullanımı ile ilgili imar plan değişikliği ön görülecektir.
– 1.fıkra çerçevesinde mevcut binalarda konutların ticarete dönüştürülmesi ile ilgili imar 
planı değişikliği yapılmadan tadilat izni verilmeyecektir.
– İmar planlarında iki katı geçen konut alanlarında ise UKOME kararları doğrultusunda 
uygulama yapılacaktır.
–Otopark yapılması hususunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 
sayılı ve 16.01.2015 tarihli kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
–Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı Meclis Kararı ile imar planında 
yapı yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliği 17 kat ile sınırlandırılmıştır.
– Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 91 sayılı kararında belirtilen kot ile ilgili 
plan notlarına uyulacaktır.
Kıymeti : 160.952,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 18/06/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/07/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU 
   KARATAY/KONYA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Gayrimenkulün Tapu Kaydı: Konya İli, Meram İlçesi, Dere Cami Kebir mahallesi, 12 cilt, 1134 
sayfa, M 28 b 14 d 4 b pafta, 4256 ada, 38 parselde kayıtlı 321,95 m2 alanlı arsanın tamamı 
borçlu adına kayıtlıdır. Dosya içerisinde bulunan borç konusu taşınmazın pafta suretinden 
faydalanarak zemine uyguladık. Keşfi yapılan borç konusu taşınmaza aynen uymakta 
olduğunu gördük.  
Gayrimenkulün Adresi: Dere Cami Kebir mahallesi, Maddi sokağa yakın, Meram / Konya
Gayrimenkulün Özellikleri: Borç konusu taşınmaz; Konya İli, Meram İlçesi, Dere Cami Kebir 
mahallesi, Maddi sokağa yakın bulunmaktadır.
İmar durumu: Yakın çevresindeki imar durumuna göre, borç konusu taşınmazın bulunduğu 
M 28 b 14 d 4 b pafta, 4256 ada, 38 parsel; imar planında iki kat İkiz/Ayrık nizam mesken 
sahasına isabet etmektedir. TAKS: 0,30, E: 0,60 olarak belirlenmiştir. Parselin bulunduğu 
kısımlarda 3194 sayılı kanunun 18. maddesi uygulaması yapılmamıştır. Uygulanabilecek 
DOP oranı %35 olursa borçlunun hissesinin bulunduğu 38 nolu parselin arsası 321,95 m2 
iken geriye 209,27 m2 alanlı arsa haline gelecektir. Parsel üzerinde bulunan yapılar 18. 
madde uygulaması sonucu yapılacak yapı nedeniyle yıkılacaktır. Ancak parselin üzerine yapı 
yapılabilmesi için komşu parsellerle birleşmek zorunda kalınacak, ondan sonra imara uygun 
yapı yapılabilecektir. Mevcut imara göre parsele isabet edecek olan inşaat alanı (TAKS: 0,30) 
zeminde 62,78 m2, zemin kat ve normal katlardaki (E: 0,60) inşaat alanı yaklaşık 125,56 m2 
olabilecektir. Bu inşaat alanına bodrum kat ve çatı katındaki inşaat alanı dahil değildir.
– 2018 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 25,0 TL dir. Meram İlçesi Genel Plan Notları:
– Terki olmayan Kadastro parselleri, bölgesindeki Düzenleme Ortaklık Payı uygulamasına 
tabidir.
– İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, 
okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına 
müteakip yapı ruhsatı düzenlenmesi gerekir. (BMK. 18.03.2016/251)
– Su Havzası Koruma Alanı içerisin kalan yerlerde KOSKİ’ nin görüşü alınmadan uygulama 
yapılamaz.
– ENH ile alakalı ilgili kurum veya kurumlardan görüş alınması gerekir.
– Arkların korunması amacıyla Belediye lehine irtifak hakkı tesis edilecektir.
– Arkların üzerine garaj girişi için 2,50 metreden geniş kapatma yapılamaz.
– Dere Yatakları ve Arklar ile ilgili DSİ’nin veya KOSKİ’ nin görüşü alınacaktır.
– İlçe sınırları içerisinde, Doğal Sit Alanları dışındaki Konut alanlarında kalan ve tüm 
Caddelere veya 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarına cephe olan parsellerde 
halkın günlük ihtiyacını karşılamaya dönük olarak, zemin katı ticaret yapılabilir.
– Tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm kat 
alanı 75,0 m2 den az olamaz. (BMK. 16.10.2015/1234)
– Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesinde Ticari Kullanımlar ve 
Tadilatlar (BMK 15.08.2014/438)
– Konut alanlarından zemin katların ticaret yapılması ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 15.11.2013 tarih 720 sayılı kararında yer alan Doğal SİT Alanlarına ilave olarak 
Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde de imar planlarında iki katı 
geçmeyen konut alanlarında zemin katlar ticaret yapılmayacaktır.
– Bu caddelerde ticaret kullanımı talep edilmesi durumunda parselinde gerekli otopark 
yeri ayrılması UKOME den görüş alınması ve idarece uygun görülmesi halinde parselin 
tamamının ticaret olarak kullanımı ile ilgili imar plan değişikliği ön görülecektir.
– 1.fıkra çerçevesinde mevcut binalarda konutların ticarete dönüştürülmesi ile ilgili imar 
planı değişikliği yapılmadan tadilat izni verilmeyecektir.
– İmar planlarında iki katı geçen konut alanlarında ise UKOME kararları doğrultusunda 
uygulama yapılacaktır.
–Otopark yapılması hususunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 

sayılı ve 16.01.2015 tarihli kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
–Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı Meclis Kararı ile imar planında 
yapı yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliği 17 kat ile sınırlandırılmıştır.
– Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 91 sayılı kararında belirtilen kot ile ilgili 
plan notlarına uyulacaktır.
Kıymeti : 122.341,00 TL Taşınmazın değeri Konya 1.İcra Hukuk Mahkemesinin
    2019/276 Esas ve 2019/703 karar sayılı ilamı ile belirlenmiştir.
Kıymeti : 122.341,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 18/06/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 16/07/2021 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU 
   KARATAY/KONYA
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Gayrimenkulün Tapu Kaydı: Konya İli, Meram İlçesi, Dere Cami Kebir mahallesi, 12 cilt, 1132 
sayfa, M 28 b 14 d 4 b pafta, 4256 ada, 36 parselde kayıtlı 507,76 m2 alanlı arsanın tamamı 
borçlu adına kayıtlıdır. Dosya içerisinde bulunan borç konusu taşınmazın pafta suretinden 
faydalanarak zemine uyguladık. Keşfi yapılan borç konusu taşınmaza aynen uymakta 
olduğunu gördük.
Gayrimenkulün Adresi: Dere Cami Kebir mahallesi, Maddi sokağa yakın, Meram / Konya
Gayrimenkulün Özellikleri: Borç konusu taşınmaz; Konya İli, Meram İlçesi, Dere Cami Kebir 
mahallesi, Maddi sokağa yakın bulunmaktadır.
İmar durumu: Yakın çevresindeki imar durumuna göre, borç konusu taşınmazın bulunduğu 
M 28 b 14 d 4 b pafta, 4256 ada, 36 parsel; imar planında iki kat İkiz/Ayrık nizam mesken 
sahasına isabet etmektedir. TAKS: 0,30, E: 0,60 olarak belirlenmiştir. Parselin bulunduğu 
kısımlarda 3194 sayılı kanunun 18. maddesi uygulaması yapılmamıştır. Uygulanabilecek 
DOP oranı %35 olursa borçlunun hissesinin bulunduğu 36 nolu parselin arsası 507,76 m2 
iken geriye 330,04 m2 alanlı arsa haline gelecektir. Parsel üzerinde bulunan yapılar 18. 
madde uygulaması sonucu yapılacak yapı nedeniyle yıkılacaktır. Ancak parselin üzerine yapı 
yapılabilmesi için komşu parsellerle birleşmek zorunda kalınacak, ondan sonra imara uygun 
yapı yapılabilecektir. Mevcut imara göre parsele isabet edecek olan inşaat alanı (TAKS: 0,30) 
zeminde 99,01 m2, zemin kat ve normal katlardaki (E: 0,60) inşaat alanı yaklaşık 198,02 m2 
olabilecektir. Bu inşaat alanına bodrum kat ve çatı katındaki inşaat alanı dahil değildir.
– 2018 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 25,0 TL dir. Meram İlçesi Genel Plan Notları:
– Terki olmayan Kadastro parselleri, bölgesindeki Düzenleme Ortaklık Payı uygulamasına 
tabidir.
– İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, 
okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına 
müteakip yapı ruhsatı düzenlenmesi gerekir. (BMK. 18.03.2016/251)
– Su Havzası Koruma Alanı içerisin kalan yerlerde KOSKİ’ nin görüşü alınmadan uygulama 
yapılamaz.
– ENH ile alakalı ilgili kurum veya kurumlardan görüş alınması gerekir.
– Arkların korunması amacıyla Belediye lehine irtifak hakkı tesis edilecektir.
– Arkların üzerine garaj girişi için 2,50 metreden geniş kapatma yapılamaz.
– Dere Yatakları ve Arklar ile ilgili DSİ’nin veya KOSKİ’ nin görüşü alınacaktır.
– İlçe sınırları içerisinde, Doğal Sit Alanları dışındaki Konut alanlarında kalan ve tüm 
Caddelere veya 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarına cephe olan parsellerde 
halkın günlük ihtiyacını karşılamaya dönük olarak, zemin katı ticaret yapılabilir.
– Tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm kat 
alanı 75,0 m2 den az olamaz. (BMK. 16.10.2015/1234)
– Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesinde Ticari Kullanımlar ve 
Tadilatlar (BMK 15.08.2014/438)
– Konut alanlarından zemin katların ticaret yapılması ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 15.11.2013 tarih 720 sayılı kararında yer alan Doğal SİT Alanlarına ilave olarak 
Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde de imar planlarında iki katı 
geçmeyen konut alanlarında zemin katlar ticaret yapılmayacaktır.
– Bu caddelerde ticaret kullanımı talep edilmesi durumunda parselinde gerekli otopark 
yeri ayrılması UKOME den görüş alınması ve idarece uygun görülmesi halinde parselin 
tamamının ticaret olarak kullanımı ile ilgili imar plan değişikliği ön görülecektir.
– 1.fıkra çerçevesinde mevcut binalarda konutların ticarete dönüştürülmesi ile ilgili imar 
planı değişikliği yapılmadan tadilat izni verilmeyecektir.
– İmar planlarında iki katı geçen konut alanlarında ise UKOME kararları doğrultusunda 
uygulama yapılacaktır.
–Otopark yapılması hususunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 
sayılı ve 16.01.2015 tarihli kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
–Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı Meclis Kararı ile imar planında 
yapı yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliği 17 kat ile sınırlandırılmıştır.
– Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 91 sayılı kararında belirtilen kot ile ilgili 
plan notlarına uyulacaktır.
Kıymeti : 192.948,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 18/06/2021 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 16/07/2021 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU 
   KARATAY/KONYA 
4-NOLU TAŞINMAZ
Gayrimenkulün Tapu Kaydı: Konya İli, Meram İlçesi, Dere Cami Kebir mahallesi, 12 cilt, 1135 
sayfa, M 28 b 14 d 4 b pafta, 4256 ada, 39 parselde kayıtlı 3.124,88 m2 alanlı arsanın tamamı 
borçlu adına kayıtlıdır.
Gayrimenkulün Adresi: Dere Cami Kebir mahallesi, Akpınar sokağa cepheli, Meram / Konya
Gayrimenkulün Özellikleri: Borç konusu taşınmaz; Konya İli, Meram İlçesi, Dere Cami Kebir 
mahallesi, Akpınar sokağa cepheli bulunmaktadır.
İmar durumu: Yakın çevresindeki imar durumuna göre, borç konusu taşınmazın bulunduğu 
M 28 b 14 d 4 b pafta, 4256 ada, 39 parsel; imar planında iki kat İkiz/Ayrık nizam mesken 
sahasına isabet etmektedir. TAKS: 0,30, E: 0,60 olarak belirlenmiştir. Parselin bulunduğu 
kısımlarda 3194 sayılı kanunun 18. maddesi uygulaması yapılmamıştır. Uygulanabilecek 
DOP oranı %35 olursa borçlunun hissesinin bulunduğu 39 nolu parselin arsası 3.124,88 m2 
iken geriye 2.031,17 m2 alanlı arsa haline gelecektir. Parsel üzerinde bulunan yapılar 18. 
madde uygulaması sonucu yapılacak yapı nedeniyle yıkılacaktır. Ancak parselin üzerine yapı 
yapılabilmesi için komşu parsellerle birleşmek zorunda kalınacak, ondan sonra imara uygun 
yapı yapılabilecektir. Mevcut imara göre parsele isabet edecek olan inşaat alanı (TAKS: 0,30) 
zeminde 609,35 m2, zemin kat ve normal katlardaki (E: 0,60) inşaat alanı yaklaşık 1.218,70 
m2 olabilecektir. Bu inşaat alanına bodrum kat ve çatı katındaki inşaat alanı dahil değildir.
– 2018 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 25,0 TL dir. Meram İlçesi Genel Plan Notları:
– Terki olmayan Kadastro parselleri, bölgesindeki Düzenleme Ortaklık Payı uygulamasına 
tabidir.
– İmar uygulaması görmüş parsellerde, mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, 
okul vb. kamu sahalarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına 
müteakip yapı ruhsatı düzenlenmesi gerekir. (BMK. 18.03.2016/251)
– Su Havzası Koruma Alanı içerisin kalan yerlerde KOSKİ’ nin görüşü alınmadan uygulama 
yapılamaz.
– ENH ile alakalı ilgili kurum veya kurumlardan görüş alınması gerekir.
– Arkların korunması amacıyla Belediye lehine irtifak hakkı tesis edilecektir.
– Arkların üzerine garaj girişi için 2,50 metreden geniş kapatma yapılamaz.
– Dere Yatakları ve Arklar ile ilgili DSİ’nin veya KOSKİ’ nin görüşü alınacaktır.
– İlçe sınırları içerisinde, Doğal Sit Alanları dışındaki Konut alanlarında kalan ve tüm 
Caddelere veya 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarına cephe olan parsellerde 
halkın günlük ihtiyacını karşılamaya dönük olarak, zemin katı ticaret yapılabilir.
– Tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm kat 
alanı 75,0 m2 den az olamaz. (BMK. 16.10.2015/1234)
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– Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesinde Ticari Kullanımlar ve 
Tadilatlar (BMK 15.08.2014/438)
– Konut alanlarından zemin katların ticaret yapılması ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 15.11.2013 tarih 720 sayılı kararında yer alan Doğal SİT Alanlarına ilave olarak 
Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde de imar planlarında iki katı 
geçmeyen konut alanlarında zemin katlar ticaret yapılmayacaktır.
– Bu caddelerde ticaret kullanımı talep edilmesi durumunda parselinde gerekli otopark 
yeri ayrılması UKOME den görüş alınması ve idarece uygun görülmesi halinde parselin 
tamamının ticaret olarak kullanımı ile ilgili imar plan değişikliği ön görülecektir.
– 1.fıkra çerçevesinde mevcut binalarda konutların ticarete dönüştürülmesi ile ilgili imar 
planı değişikliği yapılmadan tadilat izni verilmeyecektir.
– İmar planlarında iki katı geçen konut alanlarında ise UKOME kararları doğrultusunda 
uygulama yapılacaktır.
–Otopark yapılması hususunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 
sayılı ve 16.01.2015 tarihli kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
–Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı Meclis Kararı ile imar planında 
yapı yüksekliği serbest bırakılmış alanlar için yapı yüksekliği 17 kat ile sınırlandırılmıştır.
– Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 91 sayılı kararında belirtilen kot ile ilgili 
plan notlarına uyulacaktır.
Kıymeti : 1.187.454,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 18/06/2021 günü 15:35 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 16/07/2021 günü 15:35 - 15:40 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU 
   KARATAY/KONYA 
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 

artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/2711 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126)
 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

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

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;
SATILIK 

DAiRELER
Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76



17 27 NİSAN 2021HABER-İLAN

Dünyada allı turnaların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde sonbaha-
ra kadar kalacak allı turnalar, yavrularını uçmaya alıştırdıktan sonra daha sıcak bölgelere göç edecek

Tuz Gölü’nün misafirleri geliyor
Allı turnalar, kendileri için dün-

yadaki en büyük doğal üreme kolo-
nisi olan Tuz Gölü'ne gelmeye başla-
dı. Havaların ısınmasının ardından, 
önemli göç yolları üzerinde bulunan 
Tuz Gölü'ne her yıl on binlerce allı 
turnalar geliyor. Göl allı turnalar için 
eşsiz beslenme, kuluçka ve kreş im-
kanı sunuyor.

Allı turnalar, eylül-ekim ayına 
kadar gölde misafir olduktan son-
ra daha sıcak bölgelere göç ediyor. 

Dünya genelinde yaşanan yeni tip 
koronavirüs salgını sürecinden pozi-
tif etkilenen allı turnaların, daha çok 
sayıda Tuz Gölü'ne gelmesi bekleni-
yor.

‘ÜREMEK İÇİN TUZ GÖLÜ'NE 
GELİYORLAR’

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Ve-
teriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa Cemal Darılmaz, Aksaray'ın 
her yıl allı turnaların en büyük kolo-
nilerinden birini misafir ettiğini söy-

ledi.
Allı turnaların 6 farklı türe sahip 

olduğunu anlatan Darılmaz, şöyle 
konuştu: "Bu 6 türden en büyüğü ve 
yaygın olanı büyük allı turna olarak 
bilinir. Ülkemizdeki tür de büyük allı 
turnalardır. Dünyadaki sayısı yakla-
şık 500-600 bin birey. Allı turnalar 
Türkiye, Kuzey Afrika, Hindistan 
ve Avrupa'nın güneyinde dağılış 
göstermekte. Havaların ısınmasıyla 
birlikte Tuz Gölü allı turnalara ev 

sahipliği yapıyor. Allı turnalar kolo-
ni halinde birlikte yaşıyorlar tek ya-
şama özellikleri yok. Tuz Gölü hem 
beslenme hem de üreme kolonisini 
barındırıyor. Allı turnalar yurdumu-
zun çeşitli bölgelerine beslenmek 
için gidiyorlar ama üremek için Tuz 
Gölü'ne geliyorlar. Nisan ayı gibi gel-
meye başlayan allı turnalar bir yu-
murta bırakır. Bu yumurta yaklaşık 
30 gün sonra yavru çıkartır. Yavru 
çıktıktan sonra 2,5 ay kadar anne 

babanın bakımına ihtiyacı var. Bu 
süreden sonra uçma alıştırmalarıyla 
birlikte eylül ve ekim gibi daha sıcak 
bölgelere gidiyor."

‘ALLI TURNALARIN SAYILARININ 
ARTTIĞI GÖZLEMLENDİ’

Darılmaz, tüm dünyada yaşanan 
yeni tip koronavirüs salgını sürecin-
den allı turnaların yaşamının pozitif 
etkilendiğini ifade etti. İnsanların 
aktivitelerinin azalması ve evlere 
kapanmalarının allı turnaların sa-

yılarına olumlu yansıdığına dikkati 
çeken Darılmaz, "Yapılan çalışma-
larda allı turnaların sayılarının arttı-
ğı gözlemlendi. Sayı artışındaki bu 
olumlu yansıma muhtemelen Tuz 
Gölü'ne de yansıyacak. Bu sayının 
artması kısa vadede bazı handikap-
lar oluşturabilir. Yağışların az olması 
dolayısıyla besine ulaşmada sorun 
yaşanmamasını temenni ediyoruz" 
diye konuştu.
n AA

Gazeteci Mustafa
Kurdaş’ın acı günü
Milli Gazete Genel Yayın Yö-

netmeni Mustafa Kurdaş’ın eşi 
Hatice Kurdaş, bir süredir tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kay-
betti. Uzun bir süredir kanser te-
davisi gören Hatice Kurdaş, bugün 
gece saatlerinde ahirete irtihal etti. 
Merhume Hatice Kurdaş'ın cenaze 
namazı bugün saat 16.00'da Fatih 
Camii'nde kılınan namazın ardın-
dan Merkezefendi Aile Kabristanlı-
ğı'na defnedildi.

TAZİYELER EVİNİN ÖNÜNDE 
KABUL EDİYOR

Merhume Hatice Kurdaş için 
taziyeler 19.00'dan itibaren Kurdaş 
ailesinin Başakşehir Başak Mahal-
lesi Aşiyan Sitesi C2 Blok adresin-
de bulunan evinin önünde kabul 
edildi. 

Gün içerisinde sosyal medya 
hesabından açıklama yapan Mus-
tafa Kurdaş, "Çok dostumuz duala-
rını iletiyor, durumumuzu soruyor. 
Evimizin gözbebeği, kıymetli eşim 

Hatice hanımefendinin yoğun ba-
kımdaki entübe durumu devam 
ediyor. Maalesef daha ciddi bir sü-
rece giriyoruz. Mübarek Ramazan 
ayının manevi ikliminde dualarınızı 
istirham ediyoruz." ifadelerini kul-
lanmıştı. 

Yenigün Gazetesi olarak Mil-
li Gazete Genel Yayın Yönetmeni 
Mustafa Kurdaş’ın eşi Hatice Kur-
daş’a yüce Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesi ve yakınlarına başsağlığı 
ve sabr-ı cemil niyaz ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi 
Hatice Kurdaş tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü



Süper Lig’in 37. haftasında Kayse-
rispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkan 
Beşiktaş, üstün bir oyunla rakibini 3-1 
mağlup ederken, Teknik Direktör Sergen 
Yalçın, karşılaşmanın ardından futbolcula-
rını kutladı. Sakatlıkları bulunan Cenk To-
sun, Aboubakar, Atiba, Larin, Ajdin Hasic 
ve cezalı olan Welinton’dan yoksun olarak 
maça çıkan siyah-beyazlılar, Ankaragücü 
ve Sivasspor maçlarının aksine reaksiyon 
göstererek coşkulu bir futbol ortaya koydu 
ve net bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın 
ardından futbolcularını tebrik eden Teknik 
Direktör Sergen Yalçın, “Savaşarak ka-
zandınız ve camiamızı gururlandırdınız” 
ifadelerini kullandı. Son 2 maçta yaşanan 

4 puanlık kayıp sonrasında, üstün bir oyun-
la elde edilen bu galibiyetle şampiyonluk 
yürüyüşünü sürdüren Beşiktaş, ligde kalan 
maçlara odaklandı.

RACHİD GHEZZAL 
FARKINI ORTAYA KOYDU

Kayserispor karşısında siyah-beyazlı-
ların Cezayirli ismi Rachid Ghezzal, takımı 
sürükleyen isim oldu. Penaltıdan attığı 
golle gol perdesini açan yıldız oyuncu, 
N’Koudou’nun attığı ikinci golde de yap-
tığı asistle, bu sezonki asist sayısını 15’e 
çıkardı. Ligde 4 golü bulunan Ghezzal, 
toplamda 19 gole direkt etki etti. Özellikle 
orta sahada Adem Ljajic’le birlikte iyi bir 
görüntü ortaya koyan Ghezzal, savunmaya 

yardımıyla da maçta öne çıkan isimlerden 
oldu.

TÖRE VE N’KOUDOU’NUN 
PERFORMANSI MUTLU ETTİ

Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin’in 
yokluğunda maça forvet olarak başlayan 
Gökhan Töre, hareketli görüntüsüyle Kay-
serispor savunmasının dengesini bozan 
isimlerden oldu. Özellikle pas alışverişle-
riyle topun siyah-beyazlılarda kalması için 
arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü ortaya 
koyan Gökhan Töre, oluşturduğu boş alan-
larda da takım arkadaşlarının pozisyona 
girmesini sağladı. Geçtiğimi haftalarda 
yaptığı top kayıplarıyla tepkileri üzerine 
çeken Kevin N’Koudou da maçın başarı-

lı isimlerindendi. Kariyerinde ilk kez bir 
maçta 2 gol birden atmayı başaran ve si-
yah-beyazlıları galibiyete taşıyan isimler-
den olan N’Koudou, teknik ekibin yüzünü 
güldüren bir diğer isim oldu.

ROSİER VE NECİP YOK,
WELİNTON VE ATİBA DÖNÜYOR

Kayserispor karşısında gördükleri sarı 
kartlarla Çaykur Rizespor maçında cezalı 
duruma düşen Rosier ve Necip Uysal’ın 
yokluğunda sağ bekte Dorukhan Toköz’ün 
oynaması bekleniyor. Cezası tamamlanan 
Welinton’un yanı sıra ağrılarının geçmesi 
beklenen Atiba, Rize deplasmanında for-
ma giyebilecek. Larin’in ise durumu netlik 
kazanmadı. n İHA

Beşiktaş’ın şampiyonluk
yürüyüşü devam ediyor
Ankaragücü ve Sivasspor beraberliklerinin ardından Kayserispor’u konuk eden Beşiktaş, 7 eksiğinin olmasına karşın 

üstün bir oyunla 3-1 kazandı ve zirvede kayıp yaşamadı. Şampiyonluk yürüyüşü süren siyah-beyazlılarda Teknik Direk-
tör Sergen Yalçın, maçın ardından oyuncularını kutlayarak “Savaşarak kazandınız, camiamızı gururlandırdınız” dedi

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde 
mücadele eden temsilcimiz Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol, ligin, 
28.haftasında deplasmanda karşılaştı-
ğı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 
92-79 mağlup etmeyi başardı. Karşı-
laşma genelinde rakibine üstünlük sağ-
layan Dev Kartallar, Play-Off yolunda 
da önemli bir galibiyete imza attı.

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 
Basketbol, ligin 28.haftasında Balıkesir 
Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. 
Yeşil-Beyazlılar, rakibini 92-79 mağlup 
etmeyi başarırken, ligdeki 17.galibi-
yetini aldı. Ligin bitimine 2 hafta kala 
Play-Off yolunda önemli bir galibiyete 
imza atan Konyaspor Basketbol, maç 
fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

1.Periyot: Konyaspor Basketbol 
maça gerek savunmada gerekse de hü-
cumda etkili başladı. Yeşil-Beyazlılar, 
hücumda Balıkesir potasına 21 sayı bı-
rakırken, potasında ise 14 sayı görerek 
ilk çeyreği önde kapattı.

2.Periyot: Müsabakanın ikinci çey-
reğinde ev sahibi ekip sertliği artırdı. 
Çekişmeli geçen bu periyotta iki ta-
kımda rahat oynadı. Dev Kartallar bu 
çeyrekte 27 sayı bulurken, buna karşılık 
potasında 27 sayı gördü. Oluşa bu so-
nuçların ardından Konyaspor Basket-
bol, soyunma odasına 48-41 önde gitti.

3.Periyot: Soyunma odası dönüşün-
de Konyaspor Basketbol etkili oyununu 
sürdürdü. Dev Kartallar üçüncü çeyrek-
te 23 sayı bulurken Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyespor ise 21 sayı buldu. Dev 
Kartallar son çeyreğe 71-62 önde girdi.

4.Periyot: Maçın başından sonuna 
kadar kontrolü elinde bulunduran Kon-
yaspor Basketbol, son çeyrekte de üs-
tün bir oyun oynadı. Yeşil-Beyazlı ekip, 
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor po-
tasına 21 sayı bırakırken, buna karşılık 
potasında 17 sayı gördü. Oluşan bu 
sonuçların ardından Dev Kartallar par-
keden 92-79 galip ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol kritik bir galibiyete imza attı

Başakşehir yaşam
mücadelesi veriyor

Hatayspor sahasında 
Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Erzurumspor Yılmaz 
Vural ile umutlandı

Düşme potasının bir basamak üstünde yer alan Ba-
şakşehir, son virajına girilen Süper Lig'de kader maçlarına 
çıkacak. Ardı ardına ateş hattındaki rakipleri Erzurumspor 
ve Ankaragücü ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerde 
Teknik Direktör Aykut Kocaman, söz konusu müsabakaları 
'yaşam mücadelesi' sözleriyle nitelendirdi.

Başakşehir, geçtiğimiz sezonun aksine adeta kabusu 
yaşıyor. İlk defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'ne grup 
aşamasında veda eden, ligde ise alt sıralardan bir türlü kur-
tulamayan turuncu-lacivertliler, sezon ortasında Teknik Di-
rektör Okan Buruk'la yollarını ayırmış ve takımı Aykut Koca-
man'a emanet etmişti. Ancak kötü gidişe Kocaman da çare 
olamadı. Başakşehir, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde 
ligde çıktığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 
beraberlik elde etti. n İHA

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 38. haftasının açılış maçın-
da bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da 
başlayacak. Kümede kalma mücadelesi veren başkent 
temsilcisi, haftaya 35 puanla 20. sırada girdi. Son maçında 
sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup eden kırmızı-siyahlı-
lar, Hatay'dan da iyi bir sonuç alarak kalan 4 maçına umutlu 
girmeye çalışacak.

Atakaş Hatayspor ise ligde son 3 maçını kaybetmeme-
nin moraliyle Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Avrupa ku-
palarına katılma mücadelesi veren Hatayspor, haftaya 54 
puanla 6. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarı-
sında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 3-1 kazanmıştı.
n AA

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural yöneti-
minde topladığı 10 puanla 37 puana ulaştı ve küme düşme 
hattından kurtulma umutlarını son haftalara taşıdı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son haftalarda-
ki çıkışıyla dikkat çekiyor. Özellikle 68 yaşındaki deneyimli 
Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın gelişiyle birlikte büyük deği-
şim yaşayan Dadaşlar, kümede kalma şansını son 4 maçlık 
periyotta kazanarak arttırmak istiyor.

Vural yönetiminde çıktığı 6 maçtan 3 galibiyet, 2 mağ-
lubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Erzurum ekibi bu maçlar-
dan 10 puan çıkartarak ligde kendine 18. sırada yer buldu. 
Ayrıca Erzurumspor Vural yönetimindeki maçlarda rakip 
fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde ise yine 11 gole 
engel olamadı. n İHA

Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Süper Lig'in 38. haftasında 

28 Nisan Çarşamba günü deplas-
manda Göztepe ile karşılaşacak 
Trabzonspor, rakibini yenerek dış 
sahadaki yenilmezlik serisini sür-
dürmenin mücadelesini verecek. 
Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 
beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ka-
radeniz ekibi, teknik direktör Abdul-
lah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 
14 dış saha maçında rakiplerine 
hiç boyun eğmedi. Karadeniz ekibi, 
Avcı yönetiminde 14 deplasman 
maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik 
alarak rakiplerine geçit vermedi.

183 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Trabzonspor, bu sezon dep-

lasmandaki tek yenilgisini ligin 6. 
haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde 

İstanbul'da oynanan Fenerbahçe 
maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. 
Karadeniz ekibi, daha sonra 15 dış 
saha maçında 8 galibiyet, 7 bera-
berlik alarak 183 gündür mağlup 
olmadı.

DEPLASMANDA 
DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon dış 
sahada 18 karşılaşmada 8 galibi-
yet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 
33 puan toplarken, iç sahada 18 
maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 
mağlubiyetle 30 puan elde edebil-
di. Karadeniz ekibi, böylelikle dış 
sahada hanesine, iç sahadan daha 
fazla puan yazdırmayı başardı.

DIŞ SAHADAKİ MAÇLAR
Trabzonspor, ligin 2. haftasın-

da Yukatel Denizlispor ile 0-0, 4. 
haftada Gaziantep Futbol Kulübü 
ile deplasmanda 1-1 berabere 
kaldı. Bordo-mavililer, 6. haftada 
Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, 
8. haftada ise Aytemiz Alanyaspor 
deplasmanından 1-1'lik eşitlikle 
döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yöneti-
minde ise MKE Ankaragücü, Atakaş 
Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 
1-0, Fatih Karagümrük, Gençler-
birliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 
2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, 
Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor, Demir Grup 
Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 0-0, 
Antalyaspor ve Galatasaray ile 1-1 
berabere kaldı. n AA
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1986 Eylül’de üniversite eğiti-
mini almak üzere Konya’ya gelen 
ve üniversite eğitiminin ardından da 
yaşamanı Konya’da sürdüren Konya 
Gaziantepliler Derneği Başkanı ve 
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz 
Konya ile görüşlerini ile başkanlığını 
yürüttüğü Konya Gaziantepliler Der-
neğinin çalışmaları hakkında açıkla-
malarda bulundu. 

Öncelikle kendinizden bahse-
der misiniz?

1968 yılında Gaziantep'in Oğu-
zeli ilçesinde doğdum. İlk ve orta 
öğrenimimi Oğuzeli'nde, Liseyi Ga-
ziantep’te Okudum.  Evli ve 3 erkek 
Çocuğu babasıyım. Selçuk Üniver-
sitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Hidrobiyoloji Anabilim Dalında Öğ-
retim Üyesi olarak görev yapmakta-
yım.

Konya’ya yolunuzun düşmesi 
nasıl oldu, bunun hikayesini din-
leyebilir miyiz? Konya sizi nasıl 
karşıladı, Konya’ya yerleşmenizin 
üzerinden geçen zaman içerisin-
de hem siz, hem çevreniz hem de 
sosyal hayatınızı etki eden ne gibi 
değişimler oldu? 

Konya’ya 1986 Eylül’ünde üni-
versite öğrenimi için geldim. Ailem-
den ve doğup büyüdüğüm şehirden 
ilk kez ayrılıp başka bir şehre gel-
miştim. Bizim orada da yaygın olan 
misafir alma geleneği Konya’ da da 
benzerdi. Sabaha karşı Konya’ ya in-
dik. Amcamın bir arkadaşına misafir 
olarak gittik. Sağ olsunlar bizi güzel 
karşıladılar ve ağırladılar. O tarihler-
de yurt sayısı çok az ve kontenjanı 
azdı bana da yurt çıkmadı. Açıkta 
kalmıştım. Sağ olsun amcam daha 
önce Konya da görev yaptığından 
epey tanıdığı vardı onlardan bir Aile 
(Yaşlı bir amca ve Teyze ) Aydoğdu 
mahallesindeki tek katlı müstakil 
evlerinin yatak odasını bana vererek 
3 ay beni evlerinde hiçbir ücret al-
madan misafir ettiler. Ben Konya’yı 
tanıyıp çevre ve arkadaş edinip eve 
çıkana kadar onlarla beraber torun-
ları gibi yaşadım. O insanlara hep 
minnet duyacağım, onlar vefat ede-
ne kadar belli aralıklarla onları hep 
ziyaret ettim. Eşim ve çocuklarım 
da onları dede ve nine olarak bildiler. 
Benim Konya’yı sevip buraya yer-
leşmemde bu olay çok önemli yere 
sahiptir. Ben Konya’ya ilk geldiğim 
zaman burada yerleşmiş baklavacı 
hemşerilerimde bana çok destek ve 
ailem gibi ilgi gösterdiler. Öğrenci 
evine çıktığımda değişik illerden ve 
Konya eşrafından arkadaşlarım ve 
hala süren çok güzel dostluklarım 
oldu. Sonra yurtta kalmaya başladım 
.Orda da çok değişik fakültelerden 
arkadaş çevrem oldu ve Konya’ ya 
daha da ısınmıştım. Derken Okul bitti 
mezun oldum.Yüksek lisans eğitimi-
ne başladım. 1991 yılında Araştırma 
Görevlisi olarak akademide iş haya-
tım başladı ve artık Konyalı olmamız 
netleşti. Öğrenciliğim ve akademis-
yenliğim döneminde de Konya’daki 
hemşerilerimi hep bir araya getirmek 
için çalıştım.Sosyal etkinlikler, özel 
günlerde yemekli toplantı organizas-
yonları ile sürekli ilişkilerimizi sıcak 
tuttum.  Bu süreçte hemşerilerimde 
sağ olsun hep destek oldular.  Konya 
da yaşayan Gaziantepliler olarak sa-
mimi, sıcak ve seviyeli birlikteliğimiz 
büyüdü. Dernek kurma için istekler 
arttı. Ancak ben malum bazı olumsuz 
dernek örneklerinin imajı dolayısıyla 
pek sıcak bakmadım ve erteledim. 
Ta ki 2009 yılında İstanbul Gaziantep 
Dernekler Federasyonu Genel Baş-

kanı İnal Aydınoğlu’nun ısrarı ve kat-
kılarıyla Konya Gaziantepliler Derne-
ğini kurduk. Derneğimiz federasyona 
bağlı olarak 12 yıldır faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Derneğimiz Konya’da 
yaşayan Gazianteplileri, Gaziantep 
gelenek ve göreneklerini Konya’ da 
yaşatmak, kültürel değerlerini koru-
mak ve tanıtmaktır. Her iki il arasında 
kültürel bir köprü oluşturarak kay-
naşmak ve karşılıklı değerleri koru-
yup yaşatmak amacındadır. Her iki 
şehirde ülke ekonomisine katkı sağ-
layan büyükşehir statüsünde üretken 
ve verimli, huzurlu ve hızlı gelişen 
metropollerdir. Gaziantep, göç veren 
değil göç alan dinamik üretken ve 
girişimciliğin merkezi konumunda 
bir şehir olmasından dolayı Konya’ 
da çok fazla sayıda hemşerimiz yok-
tur. Ancak toplamda 3 bin  civarında 
hemşerimiz Konya’da ikamet etmek-
tedir. Bunların geneli, memur, esnaf, 
bürokrat ve akademisyen olarak 
sıralanabilir. Esnaf gurubu ağırlıklı 
olarak baklavacı, katmerci, künefeci, 
lokantacı, ayakkabıcı, yöresel ürünler 
kuruyemişçi ve tekstilci olarak faali-
yet gösteren hemşerilerimiz ülke ve il 
ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. 
Dernek olarak milli ve dini günlerde 
faaliyetlerimiz oluyor. Pandemi ön-
cesi aylık olarak düzenli sıra gecesi 
benzeri toplantılarımız oluyordu. Şu 
anda bunlara ara verdik. İnşallah 
durum normale dönerse yeniden bir 
araya geleceğiz.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz nelerdir?

Konya, yaşanabilir ferah bir şe-
hir. Doğal ve kültürel güzellikleri bir 
arada bulunduran, manevi iklimiyle 
hem Türkiye’nin hem de dünyada-
ki diğer insanların çekim merkezi 
konumunda. Selçuklu’nun kadim 
başkenti, Osmanlının bakiyesi, ka-
naat önderlerinin yerleşmeyi tercih 
ettikleri tarihte çok büyük öneme 
sahip olan ilim irfan merkezi olması, 

günümüzde de bu özelliğini taşıyan 
bir şehrimizdir. Hz. Mevlâna bir çe-
kim merkezi olmasından dolayı 10 
binlerce yabancı ve yerli turist geliyor 
ancak özellikle yabancılar konaklama 
ve gezi için Kapadokya ve Antalya 
bölgesine gidiyor, turlar burayı bir 
ara konak olarak kullanıyorlar.  Esna-
fın tavrının olumsuzluğu konusunda 
35 yıldır Konya da yaşayan biri olarak 
gözlemlediğim ve pek çok kişinin 
de görüşleri doğrultusunda oluşan 
kanaat bu insanların esnaflığı “2. İş 
olarak yapmaları” arka planda geniş 
toprak ve gayrimenkule dayalı ge-
lirlerinden dolayı önemsemedikleri 
şeklinde bir kanı oluşturuyor. Tabii 
bu durum Konya’daki her esnafı 
kapsamaz, bunlar aslında azınlıkta-
lar ama takdir edersiniz ki insanları 
kötü örnekler daha çok etkiler ve iyi-
lerin görünmesini engeller düşünün 
olimpik bir havuza oldukça küçük bir 
bakteri veya virüs bulaşsın tüm ha-
vuzun suyunu etkiler. Objektif olarak 
genele baktığımızda olumsuz örnek-
ler çok değil ama algıları daha fazla 
oluyor. Çoğunluğun iyi olduğunu 
Konya’nın geldiği konumdan anlaya-
biliriz, 1990’lardan sonra aldığı göç 
ve büyüme hızı bunu göstermek-
tedir. Allah iyilerin sayısını daha da 
artırsın inşallah. Bu konuda önerim 
odaların üyelerini bilgilendirmeleri 
ve denetlemeleridir. Herkesin bildiği 
işi yapması, taahhütleri zamanında 
yerine getirmesi ve sattığı ürünün 
arkasında durması müşteri odaklı 
olması sorunu çözecektir. Ama aynı 
zamanda Konya bir üretim ve sanayi 
merkezi, tarımsal üretimin yanında 
ihracata dayalı makine ve imalat sek-
töründe söz sahibi bir şehrimizdir. 
Yerleşim alanının genişliği ve planlı 
bir yapılaşmaya sahip olan şehir ko-
nut sayısı konusunda da son derece 
gelişmiş, yaşam kalitesini artıran 
özellikleriyle öne çıkmaktadır. Sosyal 
donatıları yeterli, Kültür merkezleri ve 
çok sayıda büyük AVM’leri, belediye-
cilik hizmetlerinin Türkiye ortalama-
sının üstünde olduğu, lojistik açıdan 
merkezi konumu ile hiçbir zaman 
önemini kaybetmeyecek bir şehirdir. 
Konya ortak akıl ile daha da güzelleşir 
ve çok daha iyi gelişebilir. Bu durum 
şehrin paydaşlarının bir araya gelip 
ortak akılla yeni projeler üretip hayata 
geçirilebilmesine imkan verecektir. 
STK’lar, yerel yöneticiler, üniversi-
teler ortak çalışmalar yapabilir. Bu 
kadar geniş bir alana sahip ilde çok 

önemli değerler var, buralar tanıtıla-
bilir. Örneğin çok sayıdaki doğal göl-
ler ve diğer tabiat anıtları gibi.

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

Konya’ya geldiğimden beri hiç-
bir zaman memleketimle bağımı 
koparmadım, her fırsatta gittim, her 
yaz yıllık iznimin tamamını memleke-
timde geçirdim. Bizim tatil olayımız 
memleket ziyareti olmuştur. Oradaki 
ailem, akrabalarım ve arkadaşlarımla 
hep irtibatlı olduk. Onları da bura-
ya davet edip, Konya’mızı gezdirip 
ağırladık. Ben yılda en az üç defa 
memleketime giderim. Bayramlar ve 
düğünlere mutlaka katılırım. Çocuk-
larımın akrabalarını tanımaları ve ge-
leneklerini yaşamaları için bunun şart 
olduğunu düşünüyorum. Çok şükür 
aile fertlerinin büyük çoğunluğu Ga-
ziantep’te yaşıyorlar, bayramlarda 
babam rahmetlinin evi babaannemin 
de annemle yaşamasından dolayı 
akrabaların toplanma yeridir. Sağ 
olsunlar akrabaların hepsi ziyaret 
ederler, örf ve adetlerimizi yaşadığı-
mız için aile bağlarımız zayıflamadan 
devam etmektedir. Bizim çok zengin 
bir mutfağımız var ve hemen hemen 
bütün Antepliler çok iyi yemek yapar 
ve ikram ederler, ancak Konya’nın 
düğün pilavı ve yemek seremonisi 
hepimizin beğendiği ve alıştığı bir 
gelenek oldu. Burada uzun yıllardır 
yaşayınca civar ilçeleri de tanıyıp öğ-
rendik. Bazıları merkezden çok farklı 
gelenek ve göreneklere sahip, geniş 
bir coğrafya olunca buda doğal tabii 
ki. Ayrıca Konya’nın, Kadınhanı ve Il-
gın ilçe ve köylerinde uzun yıllar önce 
buraya göçmüş ve akrabalarının 
bazıları hala Gaziantep’ te olan çok 
sayıda yörük hemşerilerimizde bura-
da bizimle beraber özel günlerde bir 
araya geliyorlar.  Gaziantep'in geneli 
Yörük-Türkmen’dir. Mesela benim 
doğduğum, Barak eli olarak tanınan 
Oğuzeli, Türkmenlerin önemli yerle-
şim yerlerinden birisidir. Gaziantep' 
çok güzel bir yönü de ortak akla 
olan bağlılığıdır. Ortak akıl sayesinde 
şehrimiz Güneydoğuda terörün barı-
namadığı, huzurun, iş ve aşın olduğu 
bölgenin en gelişmiş kenti olmuştur. 
2018 verilerine göre yıllık 6 milyar 
dolar ihracat rakamıyla Türkiye eko-
nomisinin ilk beşinde yer alan gazi 
şehrimizle bütün hemşerilerimiz gu-
rurlanmaktadır.

Gittiğinizde size Konya’yı so-
ruyorlar mı? Konya’yla ilgili mu-
hataplarınıza neler anlatıyorsunuz?

Gaziantep’e gittiğimizde oradaki 
dostlarımız neden Konya’da yaşadı-
ğımızı ve memnuniyetimizi soruyor-
lar. Hz Mevlana’dan dolayı Konya’nın 
manevi iklimini merak ediyorlar ve 
muhabbet duyuyorlar. Biz de onlara 
şehri anlatıyoruz, gezilip görülecek 
yerlerini tanıtıyoruz. Gelen misafirle-
rimizi mutlaka Mevlana’ya ve diğer 
camii ve müzelere yemek için de Me-
ram’a götürüp meşhur furun kebabı 
ve etliekmeği ikram ederek uğurlu-
yoruz. Bazen yurtdışından akademik 
çalışma için gelen misafirlerimizi de 
aynı şekilde ağırlayarak yaşadığımız 
şehri doğru şekilde tanıtmaya ça-
lışıyoruz. Şahsen kendim yurtdışı 
kongrelere katıldığım zaman yanında 
yanımda Konya ya ait basılı broşür 
ve kitapları ve küçük hediyeleri ora-
daki meslektaşlarıma hediye ederek 
üniversitemizi ve şehrimizi tanıtmaya 
gayret ediyorum. Bu konuda pozitif 
dönüşleri alıyoruz.

‘Konya, yaşanabilir 
ferah bir şehir’

Konya Gaziantepliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akköz, “Konya, yaşanabilir ferah bir şehir. Doğal ve kültürel güzellikleri 
bir arada bulunduran, manevi iklimiyle hem Türkiye’nin hem de dünyadaki diğer insanların çekim merkezi konumunda” dedi

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Cengiz Akköz



Kartal, İstanbul’da puan arayacak
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da yarın oynanacak olan kritik Galatasaray maçının hazırlıkları bugün tamamlanacak. 37.haftada saha-
sında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, 42 puanla 11.sırada yer alırken, Galatasaray maçındaki hedef en kötü beraberlik
İttifak Holding Konyaspor, ligin 

38.haftasında şampiyonluk mücade-
lesi veren Galatasaray’ı konuk olacak. 
Rakibiyle yarın deplasmanda karşılaşa-
cak olan Yeşil-Beyazlılar zorlu deplas-
mandan en kötü beraberlikle ayrılmak 
istiyor. Öte yandan Anadolu Kartalı’nda 
kritik karşılaşma öncesi iki önemli eksik 
bulunuyor. Konyaspor’da kart cezalıları 
Skubic ve Abdülkerim Galatasaray kar-
şısında takımdaki yerini alamazken, bu 
oyuncuların yerine kimin oynayacağı ise 
merak konusu. Yeşil-beyazlılarda teknik 
direktör İlhan Palut’un stoper tandemin-
de Ahmet Çalık-Adil Demirbağ ikilisine 
görev vermesi beklenirken, sağ bekte 
ise Barış Yardımcı’ya formayı vermesi 
bekleniyor.

HEDEF EN KÖTÜ BERABERLİK
Yarın Galatasaray’a konuk olacak 

olan İttifak Holding Konyaspor’da hedef 
en kötü beraberlik. Ligde son 5 maçtır 

galip gelemeyen ve son olarak saha-
sında karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 
golsüz berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, 
İstanbul deplasmanından puan ya da 
puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. 
Puansal anlamda henüz rahatlamayan 
ve diken üzerinde bulunan Anadolu Kar-
talı, kazanarak hem rahatlamak hem de 
5 maçlık galibiyetsizlik serisine son ver-
mek istiyor.

SON MAÇTA 
ANTALYASPOR’U YENDİ

İttifak Holding Konyaspor’un 38.haf-
taki rakibi Galatasaray ligde son olarak 
oynadığı müsabakada deplasmanda 
Antalyaspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup 
etti. 69 puanla üçüncü sırada yer alan İs-
tanbul ekibi, şampiyonluk yarışında hata 
yapma istemiyor. Son haftalarda aldığı 
sonuçlarla zirveden uzaklaşan sarı-kır-
mızılı ekip, ilk yarıda Konyaspor'a 4-3’lük 
skorla mağlup olmuştu. n SPOR SERVİSİ

RRPPSS

Süper Lig’de 38.hafta 
ara verilmeden başlıyor

Yavru Kartal’da 
hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in 38. haftası bugün oynanacak 
tek karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış 
maçında Atakaş Hatayspor ile Gençlerbirliği, 
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşı 
karşıya gelecek. 

Temsilcimiz Konyaspor ise deplasmanda 
Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıkla-
maya göre, ligde 38. hafta maçlarının programı 
şöyle:

Bugün:
20.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya 

Atatürk)
Yarın:
16.00 Karagümrük- Antalyaspor (Bursa Bü-

yükşehir Belediye Stadyumu)
16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
16.00 Kayserispor- Denizlispor (Büyükşehir 

Belediyesi Kadir Has)
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur 

Didi)
20.30 Galatasaray-İH Konyaspor (Türk Te-

lekom)
29 Nisan Perşembe:
16.00 Erzurumspor- Başakşehir (Erzurum 

Kazım Karabekir)
16.00 Sivasspor- Yeni Malatyaspor (Yeni 4 

Eylül)
20.30 Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)
20.30 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir 

Okulları) n SPOR SERVİSİ

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücade-
le eden Karatay Termal 1922 Konyaspor, ligin 
36.haftasında sahasında oynayacağı Kırklare-
lispor maçının hazırlıklarına devam etti. Geçen 
hafta ligde kalmayı garantileyen Yeşil-Beyaz-
lılar Play-Off mücadelesi veren Kırklarelispor 
ile yarın Konya’da kozlarını paylaşacak. Ligde 
kalınmasından sonra daha da genç bir ekiple 
sahada olması beklenen Yavru Kartal’da bu 
sezon kadroda olan ancak çok fazla forma şansı 
bulamayan oyuncuların şans bulması bekleni-
yor. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 35 23 6 6 75 36 39 75
2.FENERBAHÇE 35 22 6 7 64 36 28 72
3.GALATASARAY 35 21 6 8 67 33 34 69
4.TRABZONSPOR 36 17 12 7 44 33 11 63
5.ALANYASPOR 36 16 8 12 55 39 16 56
6.HATAYSPOR 35 15 9 11 57 43 14 54
7.SİVASSPOR 35 12 16 7 48 41 7 52
8.GAZİANTEP FK 35 13 12 10 53 45 8 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.ÇAYKUR 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 36 9 10 17 39 54 -15 37
17.BAŞAKŞEHİR 35 9 10 16 37 53 -16 37
18.ERZURUMSPOR 36 9 10 17 39 60 -21 37
19.KAYSERİSPOR 35 8 11 16 27 46 -19 35
20.GENÇLERBİRLİĞİ 35 9 8 18 36 61 -25 35
21.DENİZLİSPOR 35 6 10 19 33 60 -27 28

SÜPER LİG  2020-2021
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