
JOE BİDEN KENDİ 
TARİHİNE BAKSIN

ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik çirkin 
Ermeni iddialarına da cevap veren AK Parti İl Başka-
nı Hasan Angı, “Biden önce kendi tarihine bakmalı. 
Siyahilere müdahaleleri ortada” açıklaması yaptı.

n HABERİ SAYFA 3'TE

Konya’nın lale 
tarlası renklendi 

Mücadelemiz 
evde devam edecek

‘Yerdeki gökkuşağı’ olarak nitelendirilen laleler 
çiçeklendi. Şehir merkezine 50 kilometre mesafedeki 
130 çeşit lalenin üretildiği tarlalar, renk cümbüşüyle 
görenlerin gözlerini kamaştırıyor. Tarlaları ziyaret 
pandemi nedeniyle kapalı. n HABERİ SAYFA 4’TE

Son bir haftada Konya’da 100 bin kişiden 538,37’sin-
de koronavirüs vakası görüldü. Türkiye genelindeki 
rakamları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
“Evimiz, en güvenli kalemiz, mücadeleye evde 
devam edeceğiz” dedi. n HABERİ SAYFA 6'DA
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MİLYONLARCA 
YETİME ULAŞIYORLAR

İKBAL VE MEVLANA
BİRBİRİNE BENZİYOR 

PEYGAMBERLER 
MAKAM BEKLİYOR

Mevlana’nın en ge-
niş etkisi Hint Pakis-
tan Yarımadası’nda 
oldu. Akademisyen 
ve yazarlar İkbal ve 
Mevlana’nın birçok 
benzerliklerini or-
taya koydular. Zira 

İkbal'e, "Rûmî-i Asr" 
(Çağın Mevlânâ'sı) 

denmiştir. 
n MEVLANA 

AŞIKLARI 9’DA

Eğitimci yazar Ahmet 
Çelik, Konya’da med-
fun peygamberler için 
mekân tespiti, makam 
ve çevre düzenleme-
sinin yapılmasından 

sonra da basın yoluyla 
bunun ulusal ve ulus-
lararası etkin tanıtımın 

yapılmasını önerdi. 
n KONYALI ŞAİR, SÖZ 
SANATÇILARI, BESTE-

KARLAR 8’DE

Sudan’ın Darfur böl-
gesine yaptıkları ziya-
rette yetim çocukların 
okula aç gittiklerini 

gören bir grup gönüllü 
tarafından kurulan 
Rida Uluslararası 

Yetim ve Muhtaçlara 
Yardım Derneği, 

milyonlarca yetime 
ulaşmayı hedefliyor  

n KONYA’NIN 
STK’LARI 10’DA

ARTVİN’DEYİM AMA 
RUHUM KONYA’DA

AKINCI BEYİ 
NEVZAT ARABACI

Doç. Dr. Ahmet Atalay, “Şartlar gereği şu an Artvin’de-
yim. Ancak ruhum her an Konya için çarpmakta ve 

bu kadim şehir ve onun fedakâr olduğu kadar cefakâr 
insanları adına neler yapabilirimin hesabını yapmakta-

yım” dedi. n GURBETTEN KONYA’YA BAKANLAR 7’DE 

Konya’nın önemli değerlerinden biri de merhum 
Nevzat Arabacı. Koronavirüs nedeniyle Hakk’a yürüyen 
merhum Eskimez MTTB'li, Akıncı Bey'i Nevzat Arabacı, 

Konya’da 12 Eylül döneminden önceki en hareketli 
isimler arasında yer alıyordu. n PANDEMİ DÖNEMİNDE 

KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİMİZ 2’DE 

RAMAZAN'DA YENİGÜN

Tamamen kapanıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 29 Nisan Perşembe günü 
başlayacak olan tam kapanmanın 
17 Mayıs Pazartesi’ye kadar de-
vam edeceğini duyurdu. Konya’da 
İl Hıfzıssıhha Kurulu kapanmaya 
ilişkin detayları paylaştı.
Buna göre; Araç kullanmamak 
şartıyla ihtiyaçlar giderilebilecek, 
zincir marketler pazar günleri 
kapalı olacak, ekmek fırınları açık 
olacak, gıda tedariki harici tüm 
işletmeler kapalı olacak, yaşlılara 
vefa sosyal destek grubu destek 
verecek, şehirlerarası seyahat 
izne tabi olacak.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Esnaf unutulmasın
Yarın başlayıp 17 

Mayıs’a kadar tam 
kapanma kararı 
alındığını anım-

satan KONESOB 
Başkanı Muhar-
rem Karabacak, 

bu dönemde es-
nafların daha fazla 

desteğe ihtiyacı 
olacağını söyledi

DAHA ÇOK DESTEĞE
İHTİYACIMIZ VAR 

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Kara-
bacak pandemi nedeniyle 
alınan tam kapanma kararı 
sonrası yaptığı açıklamada, 
“Hükümetimizden esnaf ve 
sanatkarımızı korumaya, 
kollamaya yönelik adımları 
atacağına inancımız tam. 
Esnaf ve sanatkarlar olarak 
bu dönemde daha fazla des-
teğe ihtiyacımız var” dedi.

ESNAFIN TALEPLERİ
KARŞILIKSIZ KALMASIN

Başkan Karabacak, açıklamasında 
esnaf ve sanatkarın Hükümetten 
istekleriyle ilgili şunları söyledi, 
“Nakit ve hibe desteği ile birlik-
te günü gelen tüm ödemelerin 
ötelenmesini, Kira ve Gelir Kaybı 
Destek ödemelerinin yıl sonuna 
kadar devam etmesini, mücbir 
sebepten dolayı Esnafımızın BAĞ-
KUR ve SGK primlerinin kapalılık 
gün süresince devletimiz tarafın-
dan karşılanmasını istiyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

KILIÇ: KONYA 
KUTSAL BİR ŞEHİR 

39 yıldır Konya’da 
yaşamını sürdüren 
Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Fen Fakültesi 
Fizik Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. 
Hamdi Şükür Kılıç, 
Konya’nın kutsal 

bir şehir olduğuna 
dikkat çekti.
 n KONYA İLE 

YOĞRULANLAR 
16’DA



Konya’nın önemli değerle-
rinden biri olan Merhum Nevzat 
Arabacı, yakın zamanda hayatını 
kaybeden isimler arasında yer alı-
yor. 12 Eylül döneminden önceki 
en hareketli simalardan, Milli Türk 
Talebe Birliği (MTTB) ve Akıncılar 
hareketinin önemli isimlerinden biri 
olan merhum Nevzat Arabacı, ko-
ronavirüs nedeniyle hayatını kay-
betmişti. Merhum Arabacı’yla ilgili 
Araştırmacı-Yazar Salih Sedat Er-
söz, şu bilgileri aktarıyor; "1947 yı-
lında Sivas'ın Divriği ilçesinde fakir 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. İlkokulu ve ortaokulu ilçede 
okudu. İstanbul Ortaköy Kabataş 
Erkek Lisesinde başladığı Lise öğ-
renimine yatılı olarak Erzurum 
Lisesi'nde devam etti. Erzurum Li-
sesinde bir gün sabah mütalaasına 
sabah namazını kılarak geç geldiği 
gerekçesiyle müdür baş muavini-
nin odasında 3-5 öğretmen tara-
fından dövüldü. Öyle bir dövme ki, 
ağzından burnundan kanlar akıyor-
du. Bu yetmedi bir de okul müdürü 
dövdü. Hayat boyu devam edecek 
olan mücadelesi 16 yaşında iken 
böylece başlamış oldu.

Bu olay onu okuldan tamamen 
soğutmuş, dersleri bırakmıştı. 
Okuldan atsınlar diye de her şeyi 
yaptı. Okuldan atılmadı ama o yıl 
sınıfta kaldı. Daha sonra ailecek 
Sivas’a geldiler. Burada okurken de 
felsefe öğretmeninin, “Allah, Pey-
gamber yok” demesiyle onunla ve 
onun gibi düşünen diğer hocalarla 
çatıştı. “Sen bu okuldan mezun 
olamazsın” dediler. Bunun üzeri-
ne Pertevniyal Lisesi’nden mezun 
oldu. 

Babasının çalıştığı Demir Yol-
ları atölyesinde bir yıl çalıştıktan 
sonra, felsefe öğretmenine kızgın-
lığından dolayı tercih ettiği İstan-
bul Edebiyat Fakültesi gece felsefe 
bölümünü kazandı ve kayıt oldu. 
Gündüz çalışıp gece okurken 1967-
68-69 yıllarında Türkiye genelinde 
sağ – sol, kendi tabiriyle Marksist, 
Sosyalist, komünist gençlerle, Va-
tan, millet bayrak din, iman diyen 
nesil mücadelesi başladı.

Bu dönemi kendisi şöyle an-
latır:

“Okulumuzdaki profesörlerin, 
Tarih, Edebiyat, Arap Fars bölü-
münde birkaç hoca hariç, hemen 
hemen tamamı sol öğrencileri tutu-
yor onlarla beraber hareket ediyor 
onlarla yürüyüş yapıyordu. Sınıf-
larda sürekli marksizimden bah-
sedilir, işçi maaşları söylenir, orak 
çekiç bayrakları asılır ve Allah'a, 
peygambere, Türklüğe, dine, tari-
he, Fatih'e, Yavuz'a küfredilir, dal-
ga geçilir, Çanakkale şehitleri için, 
“zavallı çocuklar, patronlar için öl-
müş” derlerdi. Komünistlerin tah-
rikinden dolayı içimizdeki bayrak, 
vatan, iman duygumuz harekete 
geçti ama bir şey yapamıyorduk. 
İstanbul'un bütün yurtları onların 

elindeydi. Bir yürüyüş yaptıkları za-
man, sokaklar dolardı. 

Ankara'dan bir ses geldi. Fev-
zi Çakmak resmiyle 7 - 8 kişiyle 
birlikte Kızılay'da yürüyen Adana 
Bağımsız Milletvekili Alparslan 
Türkeş çıktı. Herkes Başbuğ Tür-
keş diyordu. İstanbul'a gelir, her 
yurttan birer temsilci giderdik, bize 
şunu söylerdi, "son kalemiz Anado-
lu'dur burayı komünistlere teslim 
etmeyeceğiz" bizi örgütlüyordu. 
Artık bizler gruplar halinde üniver-
sitelerde kendimize güvenerek gi-
diyorduk, o zaman sağdaki, gençlik 
arasında bir bütünlük vardı.

Bunun Merkezi Milli Türk Ta-
lebe Birliği ve bunun gibi milliyetçi 
gençlik dernekleriydi. Ben Sivas 
talebe yurdunda kalıyordum karşı-
mızda site talebe yurdu var, yüzde 
90 marksistlerin hâkim olduğu bir 
yurt. Bir gün orada kavga oldu, yar-
dıma gittik, bir delikanlı 14 yerinden 
bıçaklanmış; "Ben Müslümanım, 
Türk'üm ölürüm dönmem" diyor-
du. Kısa sürede Kadırga yurdu 
hariç, hemen hemen her tarafta 
hâkim olmuştuk. Ben de Sivas 
yurdunu iki günlük kanlı mücade-
leden sonra ele geçirmiştim, öncü 
bendim.”

Artık okullara gidebiliyor, 
derslerimize girebiliyorduk. Benim 
fakültede çok temiz bir arkadaşım 
vardı. Yusuf İmamoğlu. Bir gün 
komünistler Yusuf'u kütüphanede 
vurmuşlar 2 saat içeride ölümle 
pençeleşerek vefat etmiş. Alpars-
lan Türkeş gelmiş, Marmara sine-
masında konuşma yapıyordu, hiç 
unutmadım şu sözünü: "bir dava 
uğruna ölen varsa o dava kazanıl-
mıştır gençler. Bu yurt Müslüman 
Türklerin Yurdudur, öleceğiz ama 
komünistlere vermeyeceğiz başı-
mız sağ olsun" demişti. Hepimiz 
ağlıyorduk. Yusuf İmamoğlu lider 
bir arkadaşımızdı.”

1971 muhtırası döneminde 
Konya / Kulu lisesine öğretmen 
oldu. Okuldan içeri girdiğinde, 15 
yaşında bir çocuğun 3 öğretmen 
tarafından dövüldüğünü gördü. 
Çocuk, "Ben milliyetçiyim beni 
bunun için dövüyorlar" deyince 
hemen kavgaya girdi. Öğretmenle-
rin her birini bir tarafa attı. Böylece 
okulda mücadele başladı. Kon-
ya'ya sürgün edildi. Konya Gazi 
Lisesi’nde göreve başladı. Orada 
da mücadeleye girince bu defa 
İmam Hatip’e verdiler. İmam Ha-
tip’te yine mücadeleye devam etti. 
İmam Hatip’te her fırsatta voleybol 
takımlarına girip oynardı. Aynı yer-
deki barfiks demirinde çift kol, tek 
kol iyi barfiks çeker, hatta hızını 
alamaz demirin etrafından tam boy 
dönerdi. Onun için her şey ve her 
yol tebliğe uygundu.

Bir grup arkadaşı ile Konya’da 
MTTB’ni kurdular. Öğrenciler akın 
akın gelmeye başladı. Okul Müdü-
rü ilahiyatçı ama Atatürk düşmanı 

diye bu grubu şikâyet etmişti. Bü-
tün engellemelere rağmen MTTB 
çığ gibi büyür. 1973 de Milli Se-
lamet Partisi kurulunca, Erbakan 
Hoca ile tanışır. Hocayı çok sever 
ve onunla birlikte olur. Böylece 
Erbakan Hocanın yanında siyasi 
mücadeleye başlar. Milli Selamet 
Partisi’nin Karapınar mitinginde Er-
bakan Hoca saldırıya uğrar. Olaya 
müdahale eder, saldırganlara karşı 
koyar ve öğretmenlikten açığa alı-
nır. Mahkemeden beraat eder ve 
tekrar Konya İmam Hatip’e geri 
döner. 

Bu arada evlenir. MTTB çalış-
malarına hızla devam eder. Bu defa 
da o günkü adıyla Maarif Koleji, bu-
günkü Meram Anadolu Lisesi'ne 
tayin edilir. Öğretmenler odasına 
girer girmez, öğretmenlere şöyle 
seslenir: "Ben Müslümanım, İslam’ı 
savunurum. Öğretmen odasında 
bulunduğum müddetçe İslam'a, 
Kur'an'a ters bir şey söylerseniz 
hepinizle kavga ederim. Bunun dı-
şında ben çok iyi adamım." Bundan 
sonra öğretmenler odasına girdiği 
zaman hiç kimse din aleyhinde 
konuşamadı. Gazi lisesi ve İmam 
Hatipten sonra, terbiye edilsin diye 
gönderildiği okulda yeni bir dirilişi 
hareketlendiriyordu. Hak, hakikat, 
adalet, sömürü en çok vurgu yap-
tığı konular olurdu. Burada da grup 
oluşturmayı başarmıştı.

1979'da Ecevit hükümeti ikti-
dara gelince, Konya Bozkır Lisesine 
tayin edilir. Burada da mücadeleye 
devam eder. Yeni görev yeri Tekir-
dağ Namık Kemal lisesidir. 10 gün 
sonra da Tekirdağ Saray Lisesine 
gönderilir. Bir hafta sonra Tekir-
dağ Çorlu Lisesi'ne gönderiyoruz 
derler. Daha sonra Konya Anadolu 
lisesine geri döner.  Aynı zaman-
da Akıncılar Derneği başkanlığını 
yürütüyordu.  Ayırım yapmadan 
sağcı, milliyetçi, ülkücü, selametçi, 
akıncı gençleri hep korudu kolladı.

1980 Eylül'e kadar güzel gitti. 6 
Eylül'deki İstiklal Marşı’nda oturma 
hadisesi yaşadığı için 12 Eylül dar-
besinden sonra kaçtı. Aranıyordu. 
10-15 gün saklandı. Sonra ailesine 
zulmetmeye başlanınca teslim ol-
mak zorunda kaldı. Emniyette sor-
gulandıktan sonra askeri yer olan 
uçaksavar taburuna gönderilir. 
Kendisi anlatmaya devam ediyor: 

“Konya'nın ve Türkiye'nin en 
büyük hafızlarından çok hürmet 
ettiğimiz büyük mücadele adamı 
Hasan Hüseyin Varol hocamı göz-
leri bağlı götürüyorlardı. Arkasında 
namaz kıldığımız, Kur'an'ını dinle-
diğimiz bir insanı götürüyorlar, bir 
şey yapamadığım için ağlıyorum 
elimden bir şey gelmiyor Ne ya-
pacağız acizsin. Hoca'dan sonra 
beni alıp sorguladılar. İfadem bitti 
bir gün sonra, “hazırlan gidiyoruz” 
dediler. Nereye? Mimar Sinan’a… 

Mimar Sinan oranın işkence 
yeri…Mimar Sinan'a gittik. Kapıda 
bekliyorum, astsubay bana “hain-
sin” diyor. Ben “değilim” diyorum. 
Neyse girdik içeri. Orada her grup-
tan insan vardı. Bir gün beni ifade-
ye çağırdılar, gittim. Yapmadıkları 
şey kalmadı. Askere “ben burada 
2 saat mi kaldım?” diye sordum. 
“Hayır, dün ikindi geldin bugün 
ikindi çıkıyorsun” dedi. 35 gün 
sonra mahkemeye gittim, ayakları-
mı hâkime gösterdim. Hâkim Bey 
yazamadı. 11 ay orada yattıktan 
sonra bizi Akıncılar genel merkez 
davasından Mamak'a sevk ettiler. 

Saçlarımızı kesiyorlar, ellerinde 
bir makine, asker öyle bir kesiyor 
ki, öldürseler daha iyi. Bir saç tı-
raşında cehennem azabını yaşa-
dık. Sonra kafese koydular bizi. 
Adamlar şakır şakır copla vuruyor 
kuzu kuzu bir şey diyemiyoruz. Bu 
kafeste 15 gün kalanlar var. Ben 
12 saat kaldım. O 12 saat bana 
bir sene gibi geldi ama dayandım. 
Sonra koğuşlara gidiyoruz. Askeri 
arabalarla 300 metrelik mesafeyi 
bir saatte gidiyoruz. Niye? İçeri-
de askerler bizi terbiye ediyorlar. 
Subayın biri bana necisiniz dedi. 
Akıncıyız deyince adam başladı 
küfür etmeye… 5 kişiyi ayrı yere 
koydular. Gördüm ki ayakta na-
maz kılan yok. Herkes oturduğu 
yerde kılıyor, bir süre sonra bir ar-
kadaşımız namazı ayakta kıldı, ses 
çıkmadı. Sonra toplu olarak namaz 
kılmaya başladık. Sonra ülkücüler 
de namaz kılmaya başladılar. 24 
ayı tamamladık Özal geldi iktidara, 
163, 142, 142. maddeleri kaldırın-
ca biz de kurtardık. 

Mahkemeler bitti sonra Anka-
ra Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde 
çalıştım. 1996'da emekli oldum. 
Özel dershanelerde derslere gir-

dim. 1997'de Ankara'da Akıncılar 
Derneği’ni kurdum ama derneği 
büyütemedim. Konya'ya geldim. 
Konya'da özel dershanede ve Özel 
Ekol Lisesinde çalıştım. Siyasi ha-
yata Başbuğ ile başladım, Erbakan 
hocamla devam ettim. Erbakan 
ve Türkeş'in seçim birleşmesinde 
Ankara'da çok yoğun çalışma-
larım oldu. Ondan memnunum 
çünkü eğer o birleşme olmasaydı 
bu günlere gelemezdik. Muhsin 
Yazıcıoğlu'nu destekledim, Özal'ı 
desteklemedim. Tayyip beyi des-
tekledim ve MHP ile birleşmesini 
savundum hâlâ da savunuyorum. 
Geleceği bunların çok şuurlu birli-
ğinde görüyorum."

Konya Emekli İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu hocamın Nevzat 
hocayla ilgili yazdıkları şöyle:

“1973 yılında Konya İmam 
Hatip’e gelişi halen devam eden 
bir fırtına etkisi doğurdu. Kulu Li-
sesinden sürgün, yağız bir delikanlı 
olarak tayin edildiği okulda her şey 
O’nun etrafında dönmeye ve şekil-
lenmeye başladı.

Felsefe hocasıydı; sorular so-
ruyor, sorulara cevaplar arıyordu. 
Dersi bütün öğrenciler tarafından 
iştiyakla takip ediliyor, okulda gün-
dem oluyor, tartışılıp konuşuluyor-
du. 

Dersinin olmadığı sınıfları da; 
öğle paydosunda veya ders çıkış-
larında ziyaret ediyor seminerler 
veriyordu. Teneffüslerde öğrenci-
ler bal toplayan arılar gibi hocanın 
etrafındaydı. Hoca gelinceye kadar 
etrafında belki de kimsenin olmadı-
ğı barfiksin etrafı hocanın atletik ve 
sportmen gösterisi sebebiyle dolup 
taşıyor, bütün öğrenciler O’nun gibi 
barfiks çekebilmek için yarışıyordu.

Bir de İmam-Hatibin mescidin-
den bahsetmeli; Nevzat hocadan 
önce seyrek ve dolmayan saflarla 
namaz kılınan okul mescidi dolup 
taşıyor hatta namaz kılacak öğren-
ciler sıra bekliyordu. İmam -Hatip 
öğrencisi namazın tadını, Müslü-
man olmanın heyecanını yaşama-
ya başlamış; alınan sert tedbirlere 
rağmen vazgeçmediği kahvehane-
lerden ve sinemalardan çekiliverip, 
Nevzat hocanın etrafında İslam’ın 
adamı olarak kenetlenivermişti. 
Bu kenetlenme, arkası kesilmeyen 
sürgünler getirmiş, hapisler ve 
işkencelerle devam etmişti. Hoca 
sağlam karakterli, cesur ve çok 
dayanıklı bir insandı. Bütün bunla-
ra tek başına dayandı. Suç olarak 
isnat edilen hiçbir meselede suç 
ortağı ismi vermedi, zorunlu kal-
mışsa kendisi üstlendi. Zorluklara, 
işkenceye dayanma, hapishanede 
yatma konusunda herkese örnek 
oldu. 

Daha sonra normalleşme ve 
iktidar günleri geldi. Nice zor za-
manlarda yalpalamış dava adam-
ları (!) iktidarların nimetinden 
faydalandılar. Nevzat hoca huzur 

içinde Kur’an’ın adamı olarak ça-
lışıp koşturdu öğrenciler yetiştirdi. 
Makam mansıp sevdalısı değildi. 
Bütün ömrünü İslam’ın yeryüzün-
de hâkim olması, Allah yolunda 
cihad eden bir mücahit olarak har-
cadı. Allah (C.C.) Nevzat hocamıza 
rahmet eylesin. Makamını cennet 
eylesin. Çok arzuladığı şehit mükâ-
fatıyla nimetlendirsin.” 

Hasan Hüseyin Varol Hoca 12 
Eylül’deki sıkıntılı günleri şöyle an-
latmıştı:

Uçaksavar taburunda bir ay ka-
dar kaldım. Çok şey gördük orada. 
Bizden en çok Nevzat Arabacıya 
işkence ettiler. İçeri sapasağlam gi-
den, askerlerin kolunda geliyordu. 
Ürkütücü etki yapıyordu. Bazıları 
intihara teşebbüs ediyordu. Nev-
zat Arabacı mitingde İstiklal Marşı 
okunurken oturanların başıydı. 15 
gün boyunca her türlü işkenceyi 
uyguladılar. Ama o hiç konuşma-
dı. 15 gün sonra Nevzat yanımıza 
geldiğinde onu tanıyamadık. Sol 
dizi bükülmüyordu. Yardım ettik 
bir abdest aldı. Namaz kılarken 
ayağının altını gördüm delinmişti. 
Sonra bir kez daha götürdüler, gö-
türürlerken helalleşmiştik. Belki bir 
daha görüşemeyiz diye. Gidişi o gi-
diş oldu. Aylar sonra bir dolmuşta 
karşılaştım. Beni görmemişti. Ar-
kasından onu yakalar gibi yaptım. 
Korktu hopladı. Kucaklaştık. Helal 
olsun Nevzat’a… Allah'ü Zülcelâl 
bir daha böyle günler göstermesin. 
Amin.”

Ben Nevzat hocayı 70 li yıllarda 
MTTB’den Akıncılardan ve çalış-
tığım Türkiye’de Yarın Gazetesine 
çok yakın olan Seriyye Kitabevin-
den tanıyordum. Gün geçtikçe sa-
mimiyetimiz arttı. Pandemi süreci 
başlayıncaya kadar sürekli görüş-
tük. Hiç kopmadık. Bu süreçte de 
Whatsapp’tan yazışıyor, telefonla 
konuşuyorduk. Son mesajı 30 
Temmuz’da geldi.  “Cömertlik ve 
infakı yaşantı haline getirmeyen-
lerden her şey olur ama kara gün 
dostu asla olmaz” diyordu. Hoca 
tam bir eylem adamıydı. Yaşadığı 
73 yıl boyunca asla rahat etmek, 
zengin olmak gibi hayalleri olmadı. 
Cihadı, gayreti, mücadeleyi seçti. 
Yüreğiyle yaşadı. Ömür boyunca 
Akıncı olarak yaşadı, Akıncı olarak 
ebediyete uğurlandı. Tam bir Akıncı 
beyiydi.

Ağustos ayı başında koro-
navirüse yakalandı. Rahatsızlık 
hissedince 7 Ağustos Cuma günü 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine gitti. Araştırmalardan 
sonra hastaneye yatırıldı. 6 gün 
yattı. Durumu iyi görünüyordu. 
Bir gün sonra taburcu edilecekti. 
Ancak beklenmeyen bir şekilde 
13 Ağustos Perşembe günü sa-
baha doğru aniden vefat etti.  Allah 
rahmetiyle muamele etsin. Mekânı 
cennet olsun. Rabbim şehitler sını-
fına dâhil eylesin.

Akıncı Beyi Nevzat Arabacı
Konya’nın önemli değerlerinden biri de merhum Nevzat Arabacı. Koronavirüs nedeniyle Hakk’a yürüyen merhum Eskimez 

MTTB'li, Akıncı Bey'i Nevzat Arabacı, Konya’da 12 Eylül döneminden önceki en hareketli isimler arasında yer alıyordu

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ



Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436
28 NİSAN 2021

Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:20 05:51 12:53 16:38 19:44 21:09
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                 13 °C   28°C

Karaman           13 °C 27°C 

Aksaray             10 °C      26°C

Ankara              10 °C        18°C Hicrî: 16 Ramazan 1442 -  Rûmî: 15 Nisan 1437

‘Esnaf ve sanatkarın daha çok desteğe ihtiyacı var’
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak pandemi nedeniyle alı-
nan tam kapanma kararı sonrası 
yaptığı açıklamada, “Hükümeti-
mizden esnaf ve sanatkarımızı ko-
rumaya, kollamaya yönelik adım-
ları atacağına inancımız tam. Esnaf 
ve sanatkarlar olarak bu dönemde 
daha fazla desteğe ihtiyacımız var” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan ve 29 
Nisan 2021 Perşembe günü saat 
19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 
Pazartesi günü saat 05.00’e kadar 
sürecek olan tam kapanma kararı 
sonrası yazılı bir açıklama yapan 
KONESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak, “29 Nisan günü başlaya-
cak olan tam kapanma, umudunu 
Ramazan ayına, takibinde Bayrama 
ve mevsime bağlayan esnafımızı 
olumsuz etkiledi. 

Bununla birlikte kesilen çek-
lerin vadesinin gelmiş olması ve 
kapalılık süresinde bir sonraki va-
denin gelecek olması hizmet sek-
törümüzle birlikte imalat ve satış 
sektörümüzde de olumsuzluğu be-
raberinde getirmiştir” dedi.

ESNAFLARIN İSTEKLERİNİ SIRALADI
Başkan Karabacak, açıklama-

sında esnaf ve sanatkarın Hü-
kümetten isteklerini şu şekilde 
sıraladı: “Bugüne kadar verilen 
desteklere teşekkür ediyor, bu zor-
lu süreçte ayakta kalabilmek adına 
nakit ve hibe desteği ile birlikte 
günü gelen tüm ödemelerin ötelen-
mesini, Kira ve Gelir Kaybı Destek 
ödemelerinin yıl sonuna kadar de-
vam etmesini, ödenemeyen taksit-
lerden dolayı yapılandırmaların bo-
zulmamasını, kiralarla ilgili kanun 
çıkarılmasını, mücbir sebepten do-
layı Esnafımızın BAĞ-KUR ve SGK 
primlerinin kapalılık gün süresince 
devletimiz tarafından karşılanma-
sını, istihdam ettiğimiz kardeşleri-
mize sosyal yardım sağlanmasını 
ve Ticari Araçlara muayene mua-
fiyeti uygulamasını bekliyoruz. Bu 
sürecin en fedakar ve en mağdur 
kesimi olarak bir kapanmayla daha 
karşı karşıyayız. Milletimizin sağlığı 
ve bekası için Hükümetimiz tara-
fından alınan önlemlerle pandemi 
sürecinin son bulmasını temenni 
ediyoruz. 29 Nisan günü başlaya-
cak olan tam kapanma, umudunu 

Ramazan ayına, takibinde Bayrama 
ve mevsime bağlayan Esnafımızı 
olumsuz etkiledi. Bununla birlikte 
kesilen çeklerin vadesinin gelmiş 
olması ve kapalılık süresinde bir 
sonraki vadenin gelecek olması hiz-
met sektörümüzle birlikte imalat 
ve satış sektörümüzde de olum-
suzluğu beraberinde getirmiştir. 
Özellikle zincir marketlerin açık 
kalarak reyon ve raflarında Züc-
caciye, Tuhafiye, Elektronik Eşya, 
Kırtasiye, Kundura gibi ürünlerin 
satışına yasak getirilmemiş olma-

sı haksız rekabeti ortaya koymaya 
maalesef devam ediyor. Pazarcı 
Esnafımızın piyasayı dengeleyerek 
fiyat istikrarı anlamında önemli bir 
görevi üstlendiğine hep birlikte şa-
hitlik ediyoruz. Bu bağlamda semt 
pazarlarımızın yürüyüş mesafesi 
kurallarıyla açılması Millet men-
faatine bir durumdur. Üreticiden 
tüketiciye en uygun ve kaliteli hiz-
meti sunan Pazarcı Esnafımızın bu 
mağduriyeti giderilmelidir. Toplu 
taşıma faaliyetini ifa eden Servis, 
Minibüs, Taksi, Otobüs, İl içi yolcu 

taşıma Esnafımızın ve yanlarında 
çalıştırdığı şoför arkadaşlarımızın 
da bu süre içerisinde desteğe ihti-
yacı var. Yeme içme sektörümüz 
de paket servisiyle maliyetini kesin-
likle karşılayamamaktadır. Güzellik 
salonlarımızın ardından Berber ve 
Kuaförlerimizi de tam kapamayla 
birlikte sıkıntılı günler bekliyor. 13 
aydır kapalı olan Okul Servisleri, 
Kantinler, Kahvehane, Kıraathane, 
Kafeler, düğün salonları, düğün ye-
mek organizasyonları vb. Esnafları-
mız da bir çıkmazın içinde. Sağlıkla 
Ekonomi dar boğazı arasında çaba 
sarf ediyorlar. Kısacası bu dönemin 
“EN” fedakarları, mağdurları olarak 
Hükümetimiz, Valiliğimiz, Büyük-
şehir Belediyemiz, İlçe Belediyeleri-
miz ve Milletvekillerimiz nezdinde 
gerekli çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz. Bugüne kadar verilen destekle-
re teşekkür ediyor, bu zorlu süreçte 
ayakta kalabilmek adına Nakit ve 
hibe desteği ile birlikte günü gelen 
tüm ödemelerin ötelenmesini, Kira 
ve Gelir Kaybı Destek ödemelerinin 
yıl sonuna kadar devam etmesini, 
ödenemeyen taksitlerden dolayı 
yapılandırmaların bozulmamasını, 

kiralarla ilgili kanun çıkarılmasını, 
mücbir sebepten dolayı Esnafımı-
zın BAĞ-KUR ve SGK primlerinin 
kapalılık gün süresince devletimiz 
tarafından karşılanmasını, istih-
dam ettiğimiz kardeşlerimize sos-
yal yardım sağlanmasını ve Ticari 
Araçlara muayene muafiyeti uygu-
lamasını bekliyoruz. Esnaf ve Sa-
natkarımızı korumaya, kollamaya 
yönelik adımların atılacağına inan-
cımız tamdır.”

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK 
KURALLARI UYARISI

Kurallara riayet edilmesi ko-
nusunda da uyarılarda bulunan 
Başkan Karabacak, ‘Vatandaşları-
mızdan özellikle istirham ediyoruz; 
lütfen maske, mesafe, temizlik ku-
rallarına ve tam kapamaya kesinlik-
le özen gösterelim. Bunun kul hakkı 
olduğunun da unutulmaması gere-
kir. Getirilen kısıtlamalarla fedakar-
lık gösteren Esnafımız ve yanların-
da istihdam edilen kardeşlerimiz 
maalesef kuralları hiçe sayan kişi-
lerce mağdur edilmektedir. Ve bu 
sayı azımsanmayacak noktadadır. 
Lütfen ama lütfen kurallara uya-
lım” diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Dereceye giren 
öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin açılışının 101. yıldönümü 
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kapsamında ilimiz 
geneli düzenlenen yarışmalarda 
dereceye öğrenciler İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından 
ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 
düzenlenen ödül töreninde dere-
ceye giren öğrencileri tebrik eden 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, “Bu öğrencilerimizin gele-
ceğin büyük şairleri ve ressamları 
olmasını temenni ediyor, başarıla-
rının devamını diliyorum. Onların 
bu önemli başarıyı elde etmesine 
emek ve destek veren okul yöneti-
cisi, öğretmen ve velilere de teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

Şiir kategorisinde dereceye 
giren Karatay Yaşar Doğu Orta-

okulu öğrencisi Eren Karabağ ve 
Selçuklu 100. Yıl Mahallesi Ahmet 
Haşhaş Ortaokulu öğrencisi Zey-
nep Tekedere'nin kendi yazdıkları 
şiirleri okumalarının ardından ödül 
takdim töreni sona erdi.

Törene İl Milli Eğitim Müdü-
rümüz Seyit Ali Büyük'ün yanı sıra 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Mustafa Sakarya ile öğrencilerimi-
zin öğretmen ve velileri de katıldı.

İlkokullar arası resim ve orta-
okullar arası şiir kategorilerinde 
düzenlenen yarışmalarda dereceye 
giren öğrenciler ise şöyle: Resim 
dalında Birinci Aysima Tut, İkinci 
Tuğsem Feride Akbulut, Üçüncü 
Yüsra Derin Suna.

Şiir dalında Birinci İbrahim 
Uluğ, İkinci Eren Karabağ, Üçüncü 
Zeynep Tekedere.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya, ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 
hem içeride hem de dışarı şanlı bir direniş gösterdiğini belirten Angı, hayallerin ötesinde işlere imza attıklarını vurguladı

‘Hayallerin ötesinde 
işlere imza attık’

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, İl Binasında düzenlediği basın 
toplantısı ile ülke ve Konya günde-
mini değerlendirdi. Başkan Hasan 
Angı’ya AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya 
Başkanı Gökhan Taşkıran ve Dış 
İlişkiler Başkanı Hümeyra Saçkesen 
eşlik etti. 

ABD Başkanı Joe Biden’in açık-
lamalarına tepki gösteren Başkan 
Angı, “Dünya büyük bir imtihandan 
geçiyor. Bizler de etkileniyoruz ama 
bugünler bitecek. Bu aziz vatanın 
istikbali için mücadelesi devam edi-
yor. Tarih boyunca bu topraklarda 
mücadeleler eksik olmamış. Bu şanlı 
tarihe rağmen de bunu karalamak 
isteyenler eksik değil. Geçtiğimiz 
günlerde ABD Başkanı çıkıp 40 yıldır 
Türkiye’nin ensesinde boza pişirme-
ye çalışan 1915 olayları diye tarihe 
mal olmuş olayı diline doladı. O gün 
bu coğrafyada yaşayan Ermenilerin 
içinde oluşturdukları çeteler aracılı-
ğıyla bağımsız Ermenistan hayalini 
kurduranlar, sonunda en büyük ezi-
yeti hem o bölgedeki Ermeni vatan-
daşlara hem de bu toprağın çocukları 
olan Türklere ve Kürtlere çektirdiler. 

Biden önce kendi tarihine bak-
malı. Siyahilere müdahaleleri orta-
da. Bosna Hersek’te Haçlı seferleri 
tekrar zuhur etti. HDP’de bu oyuna 
gelerek utanmadan açıklamalarda 
bulunuyorlar.  Bu siyasi harekete oy 
veren seçmene sesleniyorum. Siya-
seten yol yürüyenlere buyurun yol 
arkadaşınız bunlar diye işaret etmek 
gerekiyor. AK Parti’nin dış politika-

daki geldiği noktayı eleştiriyorlar. 
Sen neyin peşindesin? Artık Türki-
ye ayakları üzerinde duran bir ülke. 
Geçmişte silah helikopter verme-
yenlere inatla Türkiye mücadelesini 
yürütüyor. Türkiye müdahalelerle 
yolundan asla döndürülemeyecek” 
ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE HEM DIŞARIDA 
HEM İÇERDE ŞANLI DİRENİŞİNİ 

GÖSTERİYOR’
Türkiye’nin hem dışarıda hem 

de içerde şanlı direnişini gösterdiği-
ne dikkat çeken Başkan Hasan Angı, 
“Ekonomik saldırılara boyun eğme-
yen bir direniş gösteriyoruz. Böyle 
bir dönemde AK Parti ekonomiyi 
iyi noktaya getirmiş altın rezervini 
artırmış. Bunu görenler Türkiye’yi 
muhtaç etme gayretinde. Dışarıdan 
beceremediklerini içerden bozma-
ya çalışıyorlar. Büyük Türkiye olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
Geçmişte neler gördük. Türkiye’nin 
ne faturalar ödediğini gördük. Bedel 
ödemiş bir nesiliz biz. Tüm bunla-

rı görüp şimdiye baktığımız zaman 
Türkiye kendi kendine yeten bir ülke 
konumunda. Türkiye ciddi mesafe 
aldı. Türkiye emin adımlarla yürü-
yor” dedi.

‘HAYAL ÖTESİ İŞLERE 
İMZA ATTIK’

AK Parti iktidarları döneminde 
hayal ötesi işlere imza attıklarına 
dikkat çeken Angı, konuşması-
nı şöyle sürdürdü, “Konya olarak 
hamd olsun vali kaymakamlarımız 
il ve ilçelerimizin yönetim için elle-
rinden gelenleri yapıyorlar. Mevcut 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarının üzerinden de ihtiyaç 
sahiplerinin ihtiyaçlarını giderilme-
si ve destek olunması konusunda 
çalışmaları devam ediyor.   Üreti-
cinin elinde kalan Patates soğan ile 
ilgili bir süreç yönetildi. Sırf laf olsun 
torba dolsun diye konuşanlar oldu. 
Geçmiş seçimlerde patates soğan 
fiyatlarıyla bizi dövmeye çalışanlar 
şimdi soğana muhtaç ettiniz diyor. 
Çözüm üretiyoruz burudan bile ikti-

dara nasıl laf ederiz diye düşünüyor-
lar. Konya Büyükşehir Belediyemiz 
ve İlçe Belediyelerimiz yürüttükleri 
sosyal yardım projelerini bu pande-
mi döneminde de büyük bir gayretle 
sürdürüyorlar. Vali Vahdettin Özkan 
başta olmak üzere kaymakamları-
mıza, Büyükşehir Belediye Başkanı-
mıza ve ilçe belediye başkanlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bir oda başkanı 
çıktı kurumlar arasında fırtına kopar-
maya çalıştı. Bir mücadele vermeye 
çalışıyoruz. Oda yöneticileri temsil 
ettikleri esnaf kitlesinin sıkıntılarını 
ortaya koyuyor. Makul talepleri olan 
başkanları oluyor. Makul taleplerle 
ülkenin esnafına sanatlarına çalı-
şanlara sahip çıkıyoruz. Bu şehirde 
yaşıyorsan bu şehri büyütecek işlere 
imza atmamız lazım. Geçmişten bu-
güne bu şehir için çırpınan büyükle-
rimiz vardı ve bu şehri bugüne taşı-
dılar. Şu an biz varız bizler de görevi 
devredeceğiz. AK Parti döneminde 
hayal ötesi işlere imza attık.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çumra Belediyesi tarafından; 
ilçe sınırları içindeki doğal güzellik-
ler, kültürel değerler, tarihi mekan-
ların fotoğraflanması amacıyla dü-
zenlenen Çatalhöyük Şehri Çumra 
Fotoğraf Yarışması düzenlenen ödül 
töreni ile sona erdi. 

Amatör ve profesyonel olmak 
üzere tüm fotoğrafçıların katılabil-
diği Çumra ilçe sınırlarındaki tarihi 
ve kültürel mekanların kadrajlara 
taşınması ve ortaya çıkacak fotoğraf-
larla da ilçe için görsel bir arşiv oluş-
turulması hedeflenen Çatalhöyük 
Şehri Çumra Fotoğraf Yarışması’n-
da ödüller sahiplerini buldu. Sultan 
Abdülhamit Han Bilgehanesi’nde 
düzenlenen programda dereceye 
giren fotoğraflar jüri üyeleri; KON-
FAD Başkanı Erkan Mumcu, Adem 
Doğan, Kerim Arı, Bülent Pirinçci 
ve Yüksel Açıkgöz tarafından değer-
lendirildi. Dereye giren ve mansiyon 

alan fotoğrafların sahiplerine ödülle-
rini Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan verdi.  

Çatalhöyük Şehri Çumra Fotoğ-
raf Yarışmasında dereceye giren ilk 
üç isim arasında birincilik ödülünü 
Hakan Gümüş, İkincilik ödülünü Er-
doğan Karadağlıoğlu ve üçüncülük 
ödülünü ise Mürsel Çetin aldı.  Ya-
rışmada derece giren fotoğrafların 

sahiplerine; birincilik için tam altın, 
ikincilik için yarım altın ve üçüncü-
lük içinse çeyrek altın verildi. Ayrıca 
mansiyon ödülü alan fotoğrafların 
sahipleri de ödüllendirildi. 

Fotoğraf yarışmasına da ismini 
veren Neolitik kent Çatalhöyük’ün 
tanıtımı için çalıştıklarının altını çi-
zen Çumra Belediye Başkanı Recep 
Candan; “ Yarışmaya 210 fotoğraf 

sever katıldı ve seçici kurulun de-
ğerlendirmeleri sonucunda ödüller 
sahiplerini buldu” dedi.

Başkan Candan Çatlahöyük 
Şehri Çumra Fotoğraf Yarışması ile 
tarihin en eski yerleşim birimi olan 
Çumra’nın önemine vurgu yapmak 
istediklerini kaydetti. Candan; “Fo-
toğraf yarışmamız ile 9 bin yıllık 
bir geçmişe sahip, medeniyetlerin 

öncüsü konumundaki Çatalhöyük 
Şehri Çumra'mızın dünya tarihin-
deki müstesna yerini, kültür ve sa-
nat faaliyetlerimiz ile daha fazla ön 
plana çıkarmak istedik. Bu nedenle 
ilçemizin kadim medeniyeti olan Ça-
talhöyük Neolotik kenti başta olmak 
üzere Çumra'mızın tarihi dokusunu 
ve doğal güzelliklerini içerisinde ba-
rındıran noktaları farklı bakış açıları 

ile fotoğraf sanatına merak duyan 
yarışmacılarımızın objektiflerinden 
yansıtmaları için böyle bir etkinlik 
düzenledik. ,

İlçemizin her anlamda güzellik-
lerini, zenginliklerini ve kültürel do-
kusunu işleyen bir çok fotoğrafın yer 
alması Çumra Belediyesi olarak biz-
leri mutlu etti. İlerleyen zamanlarda 
Çumra’mızın tanıtımına değer katan 
bu tür fotoğraf yarışmalarımızı farklı 
kategorilerde düzenlemeye devam 
edeceğiz. 

Dereceye giren yarışmacılarımı-
zı tebrik ediyor, Çumra’mızın tanıtı-
mına katkı sağlayan tüm yarışmacı-
larımıza ve jüri üyelerimiz KONFAD 
Başkanı Erkan Mumcu, Adem Do-
ğan, Kerim Arı, M. Bülent Pirinçci 
ve Yüksel Açıkgöz’e teşekkür ediyo-
rum.” dedi.   Ödül töreni toplu fotoğ-
raf çekimi ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

Çatlahöyük Şehri Çumra Fotoğraf Yarışması sona erdi 
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Bir Konya Deyimi (Hala odunumun 
parası der gidi)

Bir zamanlar dağdan odun taşıyıp 
şehirde satan monoton hayat yaşayan 
bir adam varmış. Yine bir gün eşeğine 
odun yüklemiş şehre satmaya giderken 
yol kenarında bekleyen bir adama rast-
lamış adam hasta olduğu için oduncuya 
odununun ücreti kadar para vermeyi 
odunu oraya yıkıp kendisini şehre gö-
türmesini ister. 

Ama oduncu cahil iyi ama odunu-
mun parası ne olacak dermiş bu söz 
inatçı adamlar için çok söylenir. Adam 
hala odunumun parası diyor derler. Ba-
kalım ozan İsmail oduncuya ne yazmış 
kıssadan hisseyi dinleyelim.

Bilgisizce bir konuda asla inat edilmez
İnatçı olan insana zorla fikir verilmez

Bir zamanlar orta zengin bir adam
Demiş ki kırlara çıksam şöyle biraz do-
laşsam

Dolaşıp gezerken sere serpe kırlarda
Kıvrılıvermiş yol kenarına karnında ağ-
rılarla

O haliyle yorgun argın bir kenarda ya-
tarken
Çaresizce etrafına üzgün üzgün bakar-
ken

Ne görsün bir adam gelir odun yüklü 

eşekle
Odununu satmak için gidi-
yormuş şehir’e

Yanına gelir oduncu ikisi 
selamlaşırlar
Birbirine bakarak göz göze 
tanışırlar

Derki hasta odun yüklü 
eşek ile nereye
Kardaş bu odunu satmak 
için gidiyorum şehere 

Aman ahbap ben burada 
çok hasta oldum
Bu kırlarda acıdan kıvrıl-
dım kaldım

Bu odunu şehirde kaça 
satacaksın sen
Derki her gidişimde bir 
lire alırım yükünden

Tamam, ahbap yık odu-
nu beni götür şehire 

Hem dua eydim sana hem de vereyim 
bir lire

Tamam kardaş anlaştık olmaz bundan 
alası
İyi amma ne olacak benim odunumun 
parası

Hasta adam oduncuya derdi izaha çalışır
Yine ayni ifade odun parasıyla karşılaşır

Yeter be inat etme beni götür şehire
Gel odunu sar götür ondanda al bir lire

En sonunda zoraki ikna eder adamı
Eşeğe biner gider yağlamadan tabanı

Adam tekrar odununu satmış mıdır bi-
linmez
Herkes anladı kıssayı nasıl hisse alınmaz

Altın yapsan eşeğin sırtındaki yükünü
Eşek yine eşektir değiştiremezsin kökü-
nü

Şair İsmail der besle evinde bir at
Yerden yere batırır insanı kuru inat

Evinde varsa bilgili eşine sadık avrat
Ondan doğar dünyaya hayırlı birer evlat

Hadi ozan İsmail kırk yılda bir avrat lafına 
bak
Ne edecen elin üç oğlak beş keçisini iç 
kahveni keyfine bak

10 aralık 2003  
  İsmail Detseli - Ev

ODUNUMUN PARASI

‘Muhtarlar, sahadaki
en büyük destekçimiz’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Me-
ram ve Karatay Muhtarlar Derne-
ği’ni ziyaret ederek yeniden seçi-
len dernek başkanlarına başarılar 
diledi. Muhtarlarla iş birliği içinde 
çalıştıklarını belirten Başkan Altay, 
pandemi sürecinde göstermiş ol-
dukları azim ve kararlılıktan dolayı 
tüm muhtarlara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ka-
ratay ve Meram muhtar dernek-
lerine ziyarette bulundu. İlk olarak 
Meram Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ahmet Taşdemir ve derneğe üye 
olan muhtarlarla bir araya gelen 
Başkan Altay, daha sonra Karatay 
Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı 
Ali Eken ve muhtarlarla buluştu. 
Genel Kurul sonrası tekrar güven 
tazeleyen dernek başkanlarına ba-

şarılar dileyen Başkan Altay, muh-
tarlarla her zaman iş birliği içinde 
çalıştıklarını ve istişarelerde bu-
lunduklarını söyledi. Başkan Altay, 
“Devletimizin bütün kurumlarıyla 
iletişim ve koordinasyonun en üst 
seviyede olduğu pandemi döne-
minde muhtarlarımız da elini taşın 
altına koyarak gayret ve azimle 
çalıştılar. Biz de azim ve gayret-
lerinden dolayı muhtarlarımıza 
hem teşekkür etmek hem de yeni 
yapılan genel kurullarda görev ta-
zeleyen Karatay ve Meram Muhtar 
Dernek Başkanlarımıza hayırlı ol-
sun temennisinde bulunmak için 
ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah el 
birliğiyle sahada en büyük destek-
çimiz olan muhtarlarımız ve diğer 
kurumlarımızla şehrimizi yarınlara 
emin adımlarla taşıyacağız.” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Yerdeki gökkuşağı’ olarak nitelendirilen laleler çiçeklendi. Şehir merkezine 50 kilometre mesafedeki 130 çeşit lale-
nin üretildiği tarlalar, renk cümbüşüyle görenlerin gözlerini kamaştırıyor. Tarlaları ziyaret pandemi nedeniyle kapalı

Yerde gökkuşağı oluştu

Konya'da bir firma tarafından 
130 çeşit lalenin üretildiği alan, 
çiçeklerin açmasıyla oluşan renk 
cümbüşüyle dikkati çekiyor. Salgın 
öncesi fotoğraf tutkunlarının büyük 
ilgi gösterdiği laleler, çiçeklerin aç-
masıyla oluşturduğu renk cümbüşü 
nedeniyle "yerdeki gökkuşağı" ola-
rak da nitelendiriliyor.

Kovid-19 salgınında, son iki yıl-
da ihracatta yaşanan daralmanın ar-
dından üretimi düşürme kararı alan 
firma, tarlada bu yıl 100 milyon lale 
soğanı yetiştiriyor.

Asya Lale Üretim Çiftliği Sorum-
lusu Ramazan Kılıç, geçmiş yıllara 
oranla bu seneki lale ekiminin bü-
yük ölçüde azaldığını söyledi. Tarla-
ya ziyaretçi ilgisinin yıllar içinde art-
tığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu: 
"Uzun süredir lale yetiştiriyoruz, 

pandemiden talep azaldı. Bundan 
dolayı da üretim alanımızı düşür-
dük. Şu anda 100 dekar alanda üre-
tim var. Pandemiden önce 500 de-
kar tarlada üretim yapıyorduk. 25 

milyon lale soğanı üretiyoruz. Sal-
gın öncesi 100 milyona ulaşıyordu. 
Yarısını yakını da ihraç ediliyordu. 
Yurt dışından talep olmadığı için iç 
piyasaya veriyoruz. Toplum sağlığı 

için ziyaretçi de kabul etmiyoruz. 
İşletmeye gelenleri nazikçe geri çe-
viriyoruz."

‘ÜRETİM ALANINI 3-4 KATINA 
YENİDEN ÇIKARACAĞIZ’

Kılıç, yaşanan gerilemenin gele-
cek yıllarda telafi edileceğine inan-
dığını belirterek, "Sektör eski günle-
rine geri dönecektir. Üretim alanını 
3-4 katına yeniden çıkaracağız. İh-
racatımız da başlayacaktır, diye dü-
şünüyoruz. Pandemi nedeniyle bu 
yıl ziyarete kapalı ancak gelecek yıl 
da ziyaretçilerimizin bu muhteşem 
görsel şölene tanık olacaklarını umut 
ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eylül ve ekim aylarında lale so-
ğanının toprakla buluşturulduğunu 
anlatan Kılıç, nisan ayı sonlarında 
lalelerin açmasıyla hasadın gerçek-
leştirileceğini sözlerine ekledi. n AA

haber@konyayenigun.com
İSMAİL DETSELİ

Meram Belediyesi ile Konya İl 
Sağlık Müdürü arasında imzalanan 
protokolle yapımına başlanan ‘Me-
ram Aymanas Aile Sağlığı Merke-
zi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ hızla 
yükseliyor. Meram Kaymakamı Re-
sul Çelik, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Me-
ram Belediyesi’nin yer tahsisi ve tek-
nik proje desteği sağladığı merkezin 
inşaatında incelemelerde bulundu-
lar. Tamamlandığında 16 birimiyle 
hizmet verecek merkez, bölgenin 
sağlık hizmetleri anlamında önemli 
bir ihtiyacını da karşılayacak.

KAYMAKAM ÇELİK: BİZİM 
MERAM YATIRIMLARI 

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Gerçekleştirdikleri incelemenin 

ardından açıklamalarda bulunan 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, ‘Bi-
zim Meram’ın yatırımlarının hız kes-
meden devam ettiğine vurgu yaptı. 
Sağlık alanında önemli görevler ve 
hizmetler verecek sağlık merkezi-
nin geldiği noktayı yerinde incele-
diklerini belirten Kaymakam Çelik, 
“Yatırımın gerçekleşmesi için arsa-
yı veren ve proje desteği sağlayan 
projede büyük paya sahip Meram 
Belediyesi ve Başkan Kavuş ile bir-
likte bu hizmetin bir an önce hayat 
bulması adına Sağlık Bakanlığı başta 
olmak üzere tüm kamu kurumları 
nezdinde girişimlerde bulunan İl 
Sağlık Müdürümüz Mehmet Koç’a 
şükranlarımı sunuyorum. ‘Bizim 
Meram’a bu şekilde önemli yatırım-
lar kazandırmaya devam edeceğiz” 

diye konuştu.
BAŞKAN KAVUŞ: HASTANELERDEKİ 
YOĞUNLUĞU AZALTMAK ADINA BU 

TÜR MERKEZLER ÖNEM ARZ EDİYOR
Meram’ın yeni bir sağlık merke-

zine kavuşacağını ifade eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
merkezin arsasının ve projelerinin 
belediye tarafından temin edildiği-
ni hatırlatarak projenin bütçesinin 
de Sağlık İl Müdürlüğü ve Sağlık 
Bakanlığı’nın karşıladığını söyle-
di. Merkezin kurulduğu Aymanas 
Mahallesi’nde yeni bir oluşumun 
yükseldiğini belirten Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Aymanas 
Mahallemizde, 2 bin metrekare-
lik bir arsa üzerine oturan ve 3250 
m²’lik kapalı alanıyla hizmet verecek 
olan ‘Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı 

Hayat Merkezi’ sadece bulunduğu 
mahalleye değil çevresindeki ma-
halleler ile birlikte büyük bir bölgeye 
hizmet verebilecek şekilde projelen-
dirildi. Bu bölgede modern yapılarıy-
la, siteleriyle, dini tesisleriyle yeni bir 
oluşum sözkonusu. Ahmet Özcan 
Caddesi’nin hemen gerisinde olan 
bir bölge olarak ciddi bir nüfusu ve 
ciddi bir nüfus artışı olan bir bölge 
için önemli bir hizmeti hayata geçi-
riyoruz. 

Önemli çünkü, pandemi süreci 
sağlık yatırımlarının ne denli önemli 
olduğunu gösterdi bizlere. Hastane-
lerde yaşanan yoğunluğu azaltmak 
adına bu tip merkezler önem kaza-
nıyor. Bir yandan pandemiyle müca-
deleyi başarılı bir şekilde yürütürken 
diğer yandan da sağlık yatırımlarını 

ve desteklerini hiç aksatmadık. Böy-
lesi önemli bir yatırım için emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Merkezimiz şimdiden hayırlı müba-
rek olsun.”

SAĞLIK İL MÜDÜRÜ KOÇ: BAŞKAN 
KAVUŞ’A ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
Meram için güzel bir yatırımı 

daha başlatmış olmaktan duyduk-
ları memnuniyeti dile getiren Kon-
ya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Meram Belediyesi’nin ve 
Başkan Kavuş’un proje için verdiği 
desteği anımsattı. Bakanlığın büt-
çesiyle projeyi hayata geçirdiklerini 
kaydeden Koç, “Pandemi sürecinde 
sağlığın ve sağlık yatırımlarının ne 
denli önemli olduğunu bir kez daha 
anlamış, görmüş ve yaşamış olduk. 
Bu merkezde koruyucu sağlık hiz-

metlerinin en iyi şekilde verileceği 
birimlerimiz olacak. 16 ayrı birimin 
hizmet vereceği ‘Aymanas Aile Sağ-
lığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Mer-
kezi’nde Beslenme Danışmanlığı, 
Fiziksel Aktiviteler Fizyoteropiler, 
Psikososyal Danışmanlığı, Ağız ve 
Diş Sağlığı, Kadın Sağlığı, Çocuk ve 
Ergen Sağlığı, Enjeksiyon Hizmet-
leri, Okul Sağlığı, Sigara Bırakma 
Danışamanlığı, Enfeksiyon Kontrol, 
Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı, Göç-
men Sağlığı, Kanser Erken Tarama 
Teşhisi (KETEM) ve Laboratuvar 
Görüntüleme Merkezleri birimleri 
bulunacak. Çalışmalarımız bundan 
sonra da hem Meram’da hem de 
diğer bölgelerde aynı hızda devam 
edecek” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram’a yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılıyor
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Kur’an’dan Mesaj
“İnkar ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korun-
acaksınız? O günün dehşetiyle gök yarılacak ve Allah’ın vaadi 

mutlaka gerçekleşecektir.” (Müzemmil 73/17-18)

Hadis
“Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu 

niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yapar-
sa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir.” 

(Müslim, Zühd, 48.

Günün Duası
“Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah’ın 
adıyla. Rahman ve Rahîm ancak O’dur. Bend-
en kederi, tasayı ve hüznü gider ey Rabbim!”

Günün Manisi
Tutulmuşuz bizde bir yazma hastalığına
Bu mübarek Oruç huzur veriyor insanlara
Hayırlı olsun sevap katsın Müslümanlara
Vardır bunun için imkân işte Konya da Konya da

İTİKAF NEDİR, 
NASIL YAPILIR?

İtikaf, bir mescitte ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir. 
Peygamber Efendimiz’in Ramazan ayının son 10 günü itikafa çekildiği biliniyor

ÖŞÜR NEDİR, FARZ MIDIR?

Hadis kaynakları Hz. Peygam-
ber’in Medine’ye hicretten sonra 
her yıl Ramazan’ın son on gününde 
itikafa çekildiğini, hanımlarının da 
genelde Resuli Ekrem ile birlikte 
itikaf yaptığını nakleder. (Buhari, 
“İtikaf”, 3; Müslim, “Hayz”, 6; 
Tirmizi, “Savm”, 80)

Peygamberimizin Ramazan’ın 
son on gününde daha fazla iba-
det ettiği bilinmektedir. Ayşe va-
lidemizin belirttiğine göre Resuli 
Ekrem Ramazan’ın son on gününe 
girildiğinde bütün geceyi ihya eder; 
ailesini uyandırır ve kadınlardan 
ayrı kalırdı. Hz. Peygamber’in bu 
tatbikatından hareketle alimler, 
oruçlunun özellikle Ramazan’ın 

son on gününde itikafa girmesini 
müstehap kabul etmişlerdir. Hat-
ta Hanefiler, Hz. Peygamber’in 
bunu devamlı yapmış olmasından 
hareketle itikafı kifai nitelikte 
müekked sünnet saymıştır. İtikaf 
bir ibadet nevi olduğundan itikafa 
girenin mükellef olması, itikafa bir 
mescitte girmesi ve niyet etmesi 
gerekli görülür. Kadınlar evlerinin 
bir odasında itikafa girerler.

İtikafa girmek nefsi yasak-
lardan korumada daha etkili bir 
yöntem olduğu gibi, Ramazan’ın 
son on gününde olması tahmin 
edilen Kadir gecesine rastlama 
imkânı ve umudunu da arttırır. 
İtikaf, insanı dünyevî meşgalel-

erden uzaklaştırıp daha fazla iba-
dete vesile olması yanında, genel 
anlamda hayatın anlamı üzerinde 
tefekkür etme imkanı da sağlar. 
İnsanların zaman zaman böyle 
derin tefekküre ihtiyacı vardır. İti-
kaf bu tefekkürü gerçekleştirmek 
için bir fırsat olarak kullanılabilir.

İtikaf yapmak isteyen kişi, iti-
kaf niyetiyle mescit veya mescit 
hükmündeki bir yerde kalmaya 
başlayarak itikafa girmiş olur. 
Vaktini namaz, Kuran tilaveti, dua, 
zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taat-
lerle veya dinî bilgi ve kültürünü 
artıracak sohbet ve okumalarla 
değerlendirir. Doğal ihtiyaçlarını 
gidermek için mescidi meşgul et-

meyecek ve kirletmeyecek şeyleri 
mescide getirebilir. Mescitte yer, 
içer ve orada istirahat eder. Mes-
cidin içinde giderilmesi mümkün 
olmayan zaruri ve doğal ihtiyaçları 
için dışarı çıkabilir. 

Ancak ihtiyacını giderdikten 
sonra hemen itikaf mahalline geri 
döner. Nafile itikaflar dışarıya 
çıkmakla bozulmaz. Ancak vacip 
itikaflar, zorunlu ihtiyaçlar dışında 
itikaf mahallinin terk edilmesi-
yle bozulur. Tercih edilen görüşe 
göre, itikafın asgari süresi için bir 
sınır konmamıştır. Bu bakımdan 
bir mescidi ziyaret eden kişi, bu 
ziyaret süresinde bile itikafa niyet 
edebilir.

Adeta unutulmaya yüz tut-
muş bulunan mali ibadetlerden 
biri olan öşür, toprak mahsul-
lerinden alınan zekattır. Öşrü 
vermeyenler de, aynı zekat 
vermeyenler gibi Allah katında 
gasıp ve suçlu durumundadırlar. 
Fukaranın, muhtacın, Allah yol-
unda cihad edenlerin haklarını 
gasbetmiş olmaktadırlar. Ri-
vayete göre Yemenli cömert bir 
zatın Sana yakınlarında üzüm, 
hurma ve ekin bahçesi vardı. 
Bu cömert kişi, mahsul toplama 
zamanında fakirlere, gariplere 
ve zayıflara öşür payını fazlasıyla 
ve bolca ayırırdı. O zat vefat ed-
ince, çocukları ihtirasa kapılarak: 
“Ailemiz hayli kalabalık, mal az. 
Fakirlere bir şey vermeyelim! 
Onlar gelip istemeden mahsul-
leri toplayalım…” diyerek ahit-
leştiler.  Allah celle celalühu, 
onların bu kötü niyetleri üzerine, 
bahçelerini yakıp harabe haline 
getirerek simsiyah kıldı. O büyük 
bahçe, tanınmaz hale gelmişti. 
Bu durumu gören cimri evlatlar 
şaşırdılar: “Acaba yanlış bir yere 
mi geldik?” dediler.

Oysa babalarının öşrü 
cömertçe dağıtıp muhtaçların 
duasını alması, bahçeye zi-
yadesiyle bereket veriyordu. 
Bütün fakirler ve garipler, o 
bahçeden istifade ediyorlardı. 
Lakin babalarının fakirlere dağıt-
tığı öşür, gözlerinde büyüyor ve 
onu vermek istemiyorlardı. On-
lar, Allah’ın o bahçeye verdiği 
bereketin nereden geldiğinin 
farkında değillerdi. Çünkü gaf-
let, onların kalblerini kör etmiş-
ti. Bunun içindir ki Cenabı Hak: 
“Gafillerden olma!” (el Araf, 
205) buyurmaktadır.

Ashabı Darvan kıssası olar-
ak bilinen bu hadise, Kuranı 
Kerim’de şöyle anlatılır: Hani 
onlar (bahçe sahipleri), sabah 
olurken (kimse görmeden) onu 
(mahsullerini) devşireceklerine 
yemin etmişlerdi. Onlar istisna 
da etmiyorlardı. (İnşaallah dem-
iyorlardı ve yoksulların payını da 
ayırmıyorlardı.) Fakat onlar daha 
uykudayken, Rabbinin katından 
(gönderilen) kuşatıcı bir afet 
(ateş) bahçeyi sardı da, bahçe 
simsiyah kesiliverdi.  Sabahleyin 
birbirlerine şöyle seslendiler: 
Haydi devşirecekseniz erkenden 
mahsulünüzün başına gidin! Der-
ken: Aman, bugün orada hiçbir 
yoksul yanımıza sokulmasın! 
diye fısıldaşarak yola koyuldular. 

(Fakirleri) engellemeye güçleri 
yetebilirmiş gibi erkenden gittil-
er. Fakat bahçeyi gördüklerinde 
(şaşkına dönüp): Herhalde biz 
yanlış geldik. dediler. (Sonra da 
gerçeği fark edip): Keşke yanlış 
gelseydik,) bilakis, doğrusu biz 
(elde edeceğimiz ürünlerden) 
mahrum bırakıldık diye hayıflan-
dılar.” (el Kalem, 17-27)

Bu ayetlerde Allahı unutup, 
nimetlerin O’nun katından bir 
lutuf olduğunu görmezden gel-
erek fakir ve gariplerin hakkını 
vermemek için onlara hilekarlık 
yapan merhametsiz bahçe sahi-
plerinin hazin akıbetleri bir ibret 
sahnesi olarak ne güzel takdim 
ediliyor. Unutmamak gerekir ki, 
kalblerdeki bütün niyetler, Hak 
Teala’ya malumdur. O’nun aza-
meti, her şeyi kaplamıştır.

Hazreti Mevlana kuddise 
sirruh buyurur: “Dünya hayatı 
bir rüyadan ibarettir. Dünyada 
servet sâhibi olmak, rüyada 
define bulmaya benzer. Dünya 
malı, nesilden nesile aktarılarak 
dünyada kalır.” “Ölüm meleği, 
gafilin canını almak suretiyle 
onu uykudan uyandırır. O kimse 
gerçekte sahip olmadığı bir mal 
için dünyada çektiği sıkıntılara 
ah vah eder. Bin pişman olur. 
Lakin iş işten geçmiş, her şey 
bitmiştir…”

Hazreti Ali radıyallahu anh 
ne güzel söylemiştir: “İnsanlar 
uykudadır; öldükleri zaman uy-
anırlar.” Nitekim Cenabı Hak, 
ayeti kerimede ölüm anında 
rüyadan uyanır gibi kendisine 
gelen insanın, ebedi bir pişman-
lıkla şöyle dediğini bildirir: “…
Rabbim! Benim (ölümümü) kısa 
bir müddet geciktirsen de, sada-
ka verip salihlerden olsam!” (el 
Münafikûn, 10)

Ancak bu durumda iş işten 
geçmiş olacağından, onun bu 
talebi kabul edilmeyecektir. Bu 
sebeple Allah Teala aynı ayeti 
kerimenin evvelinde, kulun, 
böyle hazin bir duruma düşme-
den önce kendisine verilen rızık-
tan infak etmesini emretmiştir. 
Hülasa, her mümin, Allahın 
mülkünde yaşadığının, O’nun 
nimetleriyle rızıklandığının 
şuuruyla, mali ibadetlerde ih-
malkarlık göstermekten son 
derece sakınmalıdır. Aksi halde 
kimin malını kimden esirgediğini 
bilmeyen gafiller zümresine da-
hil olmaktan kurtulamayacağını 
bilmelidir…

ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.) 
Hz. Abdullah, Peygamberim-

izin halası Ümeyme’nin oğluydu. 
İslam davetinin ilk günlerinde iman 
safına girdi. Böylece şimşekleri 
üzerine çekmiş, müşrik gruptan 
gelecek her türlü eza ve cefayı peşi-
nen kabul etmiş oluyordu. Hidayete 
erdiği sıralarda en büyük tepkiyi en 
yakınlarından görmüştü. İnanç ve 
âdetlerine körü körüne bağlı olan 
Mekkeliler, atalarının dinini terk 
edenlere büyük bir düşman kes-
ilmişlerdi. Abdullah bin Cahş da 
müşrik hücumlarına maruz kalan 
bir iman eriydi. İmanı uğrunda her 
nevi sıkıntıya razıydı. Fakat tazy-
ikler haddi aşınca, Habeşistan’a 
giden Müslüman kafileye kendisi 
de katıldı. Beraberinde ailesi, iki 
kardeşi ve hemşireleri de bulunuy-
ordu. Bir müddet orada kaldıktan 
sonra Hicret hadisesini duyunca 
Mekke’ye döndüler, oradan da 
Mediye’ye hicret ettiler.

Hz. Abdullah genç yaşında 
iman davasının fedakâr erleri ar-
asına girmiş zeki, dirayetli ve cesur 
bir insandı. Peygamberimiz bazı 
mühim hizmetlere Hz. Abdullah’ı 
gönderiyordu.

Hicret’in 2. senesiydi… Resûl-i 
Ekrem bir gün Hz. Abdullah’a şöyle 

bir emir verdi:
“Yarın sabah okunu, yayını, 

kılıç ve teçhizatını alarak yanıma 
gel!”

Hz. Abdullah hazırlığını yap-
mış, sabah namazından sonra si-
lahını kuşanarak erkenden Hane-i 
Saadet’in kapısı önünde beklem-
eye başlamıştı.

Peygamberimiz, Hz. Abdul-
lah’ın emrine askerî bir müfreze 
teslim ederek onlara kumandan 
tayin etti. Eline de bir mektup ver-
erek, yola çıktıktan iki gün sonra, 
istenen yere varınca açmasını 
tembih etti. Mekke’ye doğru yola 
çıkan Hz. Abdullah, “Nahle” denen 
mevkiye varınca mektubu açtı. Me-
ktupta neler yapacağı, nasıl hareket 
edeceği yazılıydı. Peygamberimiz 
kendisini, Kureyşlilerin durumunu 
keşfedip tetkik etmek üzere gönder-
mişti. Bir müddet sonra Kureyş’e ait 
bir kafileyi gördüler. Bu kafile savaş 
için hazırlık gören Kureyşlilere mal-
zeme ve erzak taşıyordu. Hz. Abdul-
lah kervana baskın yaparak bütün 
mallarını ele geçirdi. Bu seriyyede 
ele geçen ganimet, Müslümanların 
aldıkları ilk ganimetti. Hz. Abdul-
lah’ın tek gayesi, Allah Resulü’nü 
hoşnut etmek, onun sevgi ve rı-

zasını kazanmaktı. Bu sevgi her 
şeyin üstündeydi. Peygamberimiz 
kendisini bu hizmet için gönderdiği 
sırada sormuştu: “Abdullah! Dün-
yada en çok özlediğin şey nedir?” 
Abdullah’ın tek düşüncesi vardı. 
Cevap verdi: “Benim dünyada en 
büyük gayem, Allah ve Resul’ünün 
sevgisidir. Gözümde başka bir şey 
yoktur.” İşte onu yücelten sır bura-
da yatıyordu.

Abdullah bin Cahş, sulh zam-
anında hak din uğrunda çok büyük 
hizmetlerde bulunduğu gibi, savaş 
anlarında da cengâver bir mücahit 
ve bir kahraman idi. Uhud Savaşı 
hazırlıkları yapıldığı esnada, Hz. 
Abdullah ilk öne atılanlardandı.

Ordu yola çıkmış, “Şeyheyn” 
denen mevkiye gelmişlerdi. 
Müminlerin annesi Ümmü Seleme, 
Peygamberimize bir kapta üzüm 
suyu getirmişti. Peygamberimiz bir 
miktar içtikten sonra geriye kala-
nını Hz. Abdullah’a uzattı. Hz. Ab-
dullah şıranın tamamını içip bitir-
di. O anda bir arkadaşı yaklaşarak 
Hz. Abdullah’a sordu: “Sabahleyin 
içeceğin suyun nerede olduğunu 
biliyor musun?” Şehadet şerbeti 
Abdullah’ın burnunda tütüyordu: 
“Ben,” dedi, “ancak Rabb’ime 

kavuşunca şerbete kanarım. O’na 
kavuşmak, benim için iyice su-
sadığımda, suya en mükemmel 
şekilde kanmaktan daha hoştur.” 
Bu arzusuna nail olmak için Al-
lah’a yalvarmış, şehadeti istemiş-
ti. Savaş başlamış, arslanlar gibi 
müşriklerin üzerine yürüyordu. Bir 
ara elindeki kılıcı kırılıverdi. Bunu 
gören Peygamberimiz, yerden bir 
hurma dalı aldı, kendisine verdi ve 
onunla çarpışmasını söyledi. Hz. 
Abdullah cihada onunla devam etti. 
Karşısına azılı ve güçlü bir müşrik 
dikildi. 

Abdullah’ın buna karşı koy-
ması zordu. Vakit tamam olmuş, 
duası da kabul edilmiş olacak ki, 
müşrikin bir darbesi Hz. Abdul-
lah’ın cennete uçmasına kafi geldi. 
Savaş sona ermişti. Müslümanlar 
ölü ve yaralıları tespit ediyorlardı. 
Müşrikler, şehit Abdullah’ı tanın-
mayacak hâle sokmuşlardı. Bütün 
azalarını kesmişler, perişan halde 
bırakmışlardı. Bu hal Peygamber-
imizi çok üzmüştü. Daha sonra 
Peygamberimiz, Hz. Abdullah’ı, 
dayısı Hz. Hamza’yla birlikte def-
netti. Bu sırada Hz. Abdullah 40 
yaşında bulunuyordu. Allah ondan 
razı olsun!

Menkıbe

İsmail Detseli

Hazırlayan:

MEVLÜT EGİN

28 Nisan 2021
Hicrî:  16 Ramazan 1442

Sahur: 
04:20

İftar: 
19:44

İsmail Detseli

Günün Manisi
Çalışmalarına yapılmaz yorum
Zaten kendini gösteriyor durum
Ramazan-ı şerifler mübarek ola
Konyalı bakanımız Murat Kurum
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Ergenlik çağından önce herhangi 
bir sebeple babasını kaybetmiş ço-
cuklara yetim denir. Çoğu defa öksüz 
kelimesi ile karıştırılır. Öksüz, annesini; 
yetim ise babasını kaybetmiş çocukla-
ra denir. Yetim kalan çocukların boynu 
her zaman büküktür. 

Bir babanın yerini asla mal mülk 
tutamaz.   Bu nedenle yetim kalan ço-
cukların ne kadar zengin olduğuna ba-
kılmaz. Zengin için de fakir için de ba-
basızlık aynı duygu demektir. Her ikisi 
de en acı duygulardan birisidir. Bizim 
kültürümüzde evin reisi, geçindiricisi 
babadır. 

Bir babanın varlığı tüm aileye güç 
verir. Oysa babasını kaybetmiş çocuk-
lar bu güzellikten mahrumdur. Yürek-

lerinin bir köşesinde babasızlığı sürekli 
taşırlar. Yetimlere değer vermek, onları 
kollayıp gözetmek herkesin en büyük 
vazifesidir. Dinimizde de yetim hakkı 
çok büyük bir önem arz etmektedir. 
Hakkı en son çiğnenecek olan, yetim-
lerdir. 

Yetim hakkı yiyen, onları ezmeye 
çalışan kişi ne bu dünyada ne de diğer 
dünyada iflah olabilir.Hz. Muhammed 
de yetim bir çocuktu. Henüz babasını 
hiç görmeden onu kaybetmişti. Hayatı 
boyunca başkalarının desteği ve gücü 
ile destek buldu. Yetimlerin halinden en 
iyi o anlardı. Bu yüzden tüm sohbetle-
rinde yetimlerden muhakkak bahseder 
ve onları sevindirmemiz gerektiğini 
vurgulardı.

KÜÇÜK YETİM
Ben bir küçük yeti-

mim
Üşürüm geceleri
Her acıyı bilirim
Ağladım niceleri
Önceleri çok zordu
Ama artık alıştım
İçimde vardı korku
Atlatmaya çalıştım
Çalıştım, çabaladım
Güzel bir hayat için
Üzülünce ağladım
Babamı özlediğim için
Bilirim giden gelmez

Elden de bir şey gel-
mez

Allah’ın hesabı vardır
Kimseye büyük yük 

vermez
Babam olmasa bile
Annem var hep ya-

nımda
O bağrına basar
Ben her ağladığımda
(Rıdvan ÖZKAN)

Yüce Allah, Kur’an’da yetimle-
rin korunup kollanmasına çok önem 
vermiş, mallarının israf edilmemesini 
ve haksız yere yenilmemesini, bunun 

büyük günah olduğunu bildirmiş, 
yetimlerin mallarını haksız yere yiyen-
lerin, ateş yemiş olacaklarını bildire-
rek yetim haklarına gereken özenin 

ve önemin gösterilmesini emretmiştir: 
“Yetimlere (buluğa erdiklerinde) malla-
rını verin. Temizi pis olanla değişme-
yin. Onların mallarını kendi mallarınıza 
katıp (haksız yere) yemeyin. Çünkü bu, 
büyük bir günahtır.” (Nisa, 2)

Sahabeden varlıklı bir Müslüman 
ölür. Yetim bir çocuk bırakır. Bu yeti-
min velayetini amcası üstlenir. Yetim 
buluğ çağına erince amcasından malı-
nı ister, ancak amcası vermek istemez. 
Bunun üzerine bu ayet iner. Adam ye-
ğeninin malını derhal kendisine teslim 
eder.

“Temizi pis olanla değişmeyin” 
demek, helal malınıza haram olanı ka-
rıştırmayın demektir. “Tayyib” kelimesi 
helal, “habis” kelimesi ise haram malı 
ifade eder. Kişinin meşru yollarla elde 
ettiği malı temizdir, haram yollarla elde 
ettiği malı-mülkü ise pistir. Yetimin 
malını haksız yere yemek veya verme-
mek haramdır.

Veli, yetim rüştüne erişinceye ka-
dar onun malını-mülkünü koruyup 
kollamak, emeğinin karşılığı bir harca-
ma yapacaksa israf etmeden ve saçıp 
savurmadan yapmakla yükümlüdür. 
Bu husus Kur’ân’da şöyle ifade edil-
mektedir: “Rüştüne erişinceye kadar 
yetimin malına ancak en güzel şekilde 
yaklaşın.” (En’âm, 152)

YETİM

Refüjde otomobilin çarptığı 
yaya hayatını kaybetti

Dur ihtarına uymadı, 
tarlaya devrildi

Konya’da seyir halindeyken 
kontrolden çıkan otomobil, re-
füjde yürüyen bir kişiye çarparak 
ölümüne neden oldu. Yaşanan 
kaza anı güvenlik kamerası tara-
fından görüntülendi. Kaza, 10.00 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
İstanbul Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
F.B.Ü. idaresindeki Tofaş Doğan 
marka otomobil, yolun karşısına 
geçmek için refüjde yürüyen kim-
liği belirlenemeyen yayaya çarptı. 
Otomobilin çarpmasıyla havada 

takla atan yaya savrularak yere 
düştü. İhbar üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı 
Medova Hastanesinde tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Kazada yaşamını yitiren şahsın 
üzerinden kimlik çıkmadığı öğre-
nildi. Öte yandan, yayanın hayatını 
kaybettiği kaza güvenlik kamera-
sınca görüntülendi. Görüntülerde, 
refüjde yürüyen yayaya otomobilin 
çarpması ve yayanın savrularak 
düşmesi yer alıyor. n İHA

Seydişehir ilçesinde, polisin 
"dur" ihtarına uymayan sürücünün 
kullandığı otomobil, tarlaya devril-
di. Seydişehir-Konya kara yolunda 
devriye görevi yapan polis ekiple-
ri, 42 AIM 455 plakalı otomobili 
durdurmak istedi. "Dur” ihtarına 
uymayan sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği araç, Ka-
rabulak Kavşağı'nda refüje çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan 

araç tarlaya devrildi. Otomobil sü-
rücüsü Ali G. ile arkadaşı Hüseyin 
C. kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. 
Sürücü Ali G, alkollü araç kullan-
mak, sokağa çıkma kısıtlamasını 
ihlal, görevli memura mukavemet, 
kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli mad-
delerden işlem yapılarak gözaltı-
na alındı. Hüseyin C’ye de sokağa 
çıkma kısıtlamasını ihlalden para 
cezası uygulandı. n AA

Son bir haftada Konya’da 100 bin kişiden 538,37’sinde koronavirüs vakası görüldü. Türkiye genelindeki rakamları 
açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Evimiz, en güvenli kalemiz, mücadeleye evde devam edeceğiz” dedi

En güvenli kale ev!
Türkiye genelinde 17-23 Ni-

san'da illere göre haftalık Kovid-19 
vaka sayısı, her 100 bin kişide 
İstanbul'da 854,75, Ankara'da 
567,88, Konya’da 538,57, İzmir'de 
335,09 oldu. Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, illere göre 7 günlük her 
100 bin kişide görülen Kovid-19 
güncel vaka sayılarını açıkladı. 

Koca, Twitter hesabındaki pay-
laşımında, 17-23 Nisan'da il bazın-
da 100 bin nüfusa karşılık gelen 
haftalık Kovid-19 vaka sayılarına 
yer vererek, "Evimiz en güvenli 
kalemiz. Bir süre mücadeleyi evi-
mizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlı-
ğın sonu bayram olsun." ifadelerini 
kullandı.

Haftalık verilere göre İstanbul, 
Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli 
ve Giresun, 100 bin kişide en çok 
Kovid-19 vakası görülen iller oldu. 
Bu kapsamda, 100 bin kişideki 
vaka sayısı Çanakkale'de 838,89, 
Tekirdağ'da 772,20, Kırklareli'nde 
721,80 ve Giresun'da 706,23 oldu. 
Haftalık verilere göre Şırnak, Mar-
din, Şanlıurfa, Van ve Siirt, 100 bin 

kişide en az Kovid-19 vakası görü-
len iller olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı her 100 bin kişide 
Şırnak'ta 55,04, Mardin'de 95,00, 
Şanlıurfa'da 104,24, Van'da 104,49 
ve Siirt'te 123,84 olarak belirlendi. 
İllerin 17-23 Nisan haftasındaki her 
100 bin kişide görülen Kovid-19 
vaka sayıları, en yüksekten en aza 
doğru şöyle sıralandı: "İstanbul 
(854,75), Çanakkale (838,89), Te-
kirdağ (772,20), Kırklareli (721,80), 
Giresun (706,23), Kocaeli (679,88), 

Yalova (638,65), Erzincan (632,17), 
Bayburt (601,88), Zonguldak 
(578,82), Ankara (567,88), Düzce 
(567,88), Erzurum (555,73), Malat-
ya (540,59), Konya (538,57), Edirne 
(536,83), Eskişehir (535,87), Ordu 
(528,24), Bilecik (525,79), Kasta-
monu (522,88), Bartın (519,65), 
Kayseri (517,92), Rize (508,19), 
Bolu (504,13), Bursa (502,41), Ba-
lıkesir (496,34), Samsun (481,90), 
Çorum (467,25), Nevşehir 
(463,34), Sinop (445,35), Kırıkkale 

(444,92), Karabük (435,11), Kü-
tahya (427,44), Amasya (423,26), 
Afyon (417,01), Tokat (416,65), 
Sakarya (414,52), Niğde (407,65), 
Sivas (402,90), Kırşehir (399,52), 
Çankırı (394,43), Ağrı (389,96), 
Yozgat (388,93), Aksaray (388,41), 
Karaman (364,43), Kilis (354,36), 
Trabzon (353,74), Isparta (351,35), 
Kars (351,32), Iğdır (348,71), İzmir 
(335,09), Gümüşhane (333,80), 
Manisa (326,62), Antalya (324,57), 
Tunceli (318,78), Elazığ (300,70), 
Osmaniye (292,22), Gaziantep 
(287,89), Aydın (274,87), Burdur 
(274,81), Bingöl (271,15), Arda-
han (269,34), Muğla (250,91), 
Artvin (250,15), Uşak (240,10), 
Hatay (239,74), Kahramanmaraş 
(239,09), Denizli (232,39), Mersin 
(208,91), Adıyaman (200,01), Ada-
na (192,54), Bitlis (186,33), Bat-
man (182,50), Muş (153,00), Hak-
kari (150,79), Diyarbakır (143,60), 
Siirt (123,84), Van (104,49), Şanlı-
urfa (104,24), Mardin (95,00), Şır-
nak (55,04)."
n AA

Kısıtlamada faal olan ruhsatsız 
gazinodaki 46 kişiye ceza

Konya'da sokağa çıkma kısıtla-
ması saatlerinde faaliyetine devam 
eden ruhsatsız eğlence mekanına 
düzenlen baskında 46 kişiye sos-
yal mesafeye aykırılıktan ve sokağa 
çıkma yasağını ihlalden cezai işlem 
uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 
saat 23.15 sıralarında merkez Sel-
çuklu ilçesi Musalla Bağları Ma-
hallesi Sırrı Acar Sokak'ta bulunan 
ruhsatsız olan eğlence mekanının 
sokağa çıkma kısıtlaması saatle-
rinde faaliyette olduğunu belirledi. 
Polis ekipleri tarafından yapılan de-
netimlerde, daha öncede mühürle-
nen iş yerinde yapılan incelemede 
izinsiz bayanların çalıştırıldığı, canlı 
müzik yayını yapıldığı, alkol sunu-

mu olduğu ve kapalı alanda siga-
ra kullanıldığı tespit edildi. Sosyal 
mesafe kuralına da uyulmadığının 
belirlendiği denetimlerde, eğlence 
mekanında bulunan 46 şahsa, sos-
yal mesafeye aykırılıktan ve sokağa 
çıkma yasağını ihlalden cezai işlem 
uygulandı. Kapalı alanda sigara içil-
mesi nedeniyle ve izinsiz çalıştırılan 
25 kişi için de tutanak tanzim edil-
di. Ruhsatsız olarak faaliyet göste-
ren iş yeri zabıta ekipleri tarafından 
tekrar mühürlenerek faaliyetten 
men edildi. İş yeri sahibi E.A., 'mü-
hür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara 
ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ 
suçlarından adli işlem başlatılmak 
üzere gözaltına alınarak polis mer-
kezine teslim edildi.
n İHA

Uyuşturucu operasyonlarında 
47 kişi gözaltına alındı

Konya’da polis ekipleri tara-
fından yürütülen uyuşturucu ope-
rasyonlarında 1 kilonun üzerinde 
uyuşturucu madde ile 456 adet 
uyuşturucu hap ele geçirilirken, 
47 kişi gözaltına alındı. Operasyon 
kapsamında çeşitli suçlardan ara-
nan 9 kişi da yakalandı. Edinilen 
bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sa-
tıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 
yürüttüğü çalışmalar kapsamında 
operasyonlar düzenledi. Kent mer-

kezi ve ilçelerde muhtelif zaman-
larda gerçekleştirilen operasyonlar-
da, 1 kilonun üzerinde uyuşturucu 
madde ve 456 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. Yapılan aramalar-
da 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız 
tüfek, 3 adet bıçak ve uyuşturucu 
satışından elde edildiği tahmin edi-
len bir miktara da el konuldu. Bu 
suçlarla toplamda 47 şahıs gözaltı-
na alındı. Öte yandan, bu çalışmalar 
kapsamında hırsızlık ve yağma gibi 
çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs da 
yakalandı. n İHA

haber@konyayenigun.com
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Ruhum her an Konya’da
      Konya’yla ilgili düşüncelerini aktaran Doç. Dr. Ahmet Atalay, “Şartlar gereği şu an Artvin’deyim. Ancak ruhum her an Konya için 
çarpmakta ve bu kadim şehir ve onun fedakâr olduğu kadar cefakâr insanları adına neler yapabilirimin hesabını yapmaktayım” dedi

Cumhuriyet Tarihçisi Doç. Dr. Ah-
met Atalay hayatının tüm ayrıntılarını ve 
çalışmalarını anlattığı sohbetinin ikinci 
kısmında şu bilgileri verdi; 

Selçuk Üniversitesi’nden uzak-
laşma sebebiniz neydi?

Rektör Prof. Dr. Halil Cin’in son 
döneminde geçtiğim Selçuk Üniversi-
tesi’nde Rektör Prof. Dr. Abdurrahman 
Kutlu ve Rektör Prof. Dr. Süleyman 
Okutan dönemlerinde huzurlu bir eği-
tim dönemim oldu. Rektör Prof. Dr. 
Hakkı Gökbel döneminde Okutman 
Dr. Olarak çalışırken yaşadığım bazı 
nahoş olaydan sonra Artvin Çoruh 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. Olarak 
geçiş yaparken aşığı olduğum Konya 
şehrinden ayrıldım. Bu arada Selçuk 
Üniversitesi’nde Süleyman Okutan’ın 
ikinci döneminin son anlarında yaşadı-
ğım sevimsiz olaydan bir tanesini ibret 
olması bakımından sevgili hemşerileri-
me aktarmak istiyorum. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
derslerini yürütürken Fakülteye yeni 
dekan atanan Mardinli Prof. Dr. Şerif 
Şimşek atandığının üçüncü günü olan 
Perşembe günü akşamüzeri saat 17’ye 
doğru cep telefonumdan beni aradı. 
“Acilen görüşmemiz lazım Sayın Ho-
cam” dedi. Ben de, haftalık derslerimin 
bittiğini Cuma günü dersimin olma-
dığını ve Pazartesi günü bahse konu 
fakültede dersimin olduğunu ve ders 
bitiminde görüşebileceğimizi söyledim. 
Pazartesi günü odasına vardığımda hoş 
beşten sonra bana, “Ahmet Bey, Diyar-
bakırlı bazı öğrenciler hakkınızda ders-
lerinizde Türkçülük yaparak bölücülük 
yaptığınız yönünde şikâyette bulundu-
lar” dedi. Ben, “Neden o öğrenciler size 
dilekçelerini verirken beni çağırmadınız” 
deyince, “onlara kafayı takar, fişler ve 
sınıftan geçirmezsin” dedi. Ben, “Sayın 
Dekanım ben kimseyi fişlemem. Fişle-
mek benim görevim değil. Ben dersimi 
anlatırım. Sınavlarda da doğru cevap 
veren her öğrencimin hakkını asla göz 
ardı etmem veririm. Ben bu fakültede 
12 yıldır derse girerim. Branşımda 
tarih. Derslerimde Türk kelimesini kul-
lanmayıp ta, söyler misiniz hangi keli-
meyi kullanacağım. Türk kelimesinden 
bazı öğrencileriniz rahatsız oluyorlar 
ise, bu onların bileceği bir şey. Şu ana 
kadar bölücülük yapmamışım da siz 
dekan olunca mı ayrımcılık yapmaya 
başlamışım. Benim bunu kabul etmem 
mümkün değil” dedim. Şerif Şimşek, 
“Senin Cumhurbaşkanın bile (Recep 
Tayyip Erdoğan’ı kastederek) Kürtleri 
kazanmaya çalışırken senin Türk ve 
Türkçülükten bahsetmen olamaz Sayın 
Hocam” deyince ben, “Dekan Bey o 
durum Sayın Başbakan’ın bileceği bir 
konu. Ben tarihçiyim. Kullanmamda 
da her hangi bir sakınca görmüyorum. 
Kimse de görmez. Siz siz olun böyle bir 
girişiminiz olmasın. Bana bu dedikleri-
nizi de, ne siz bana söylemiş olun nede 
ben duymuş olayım” diyerek odasının 
kapısını çarpıp çıktım. Ama sonuçta 
benim 12 yıldır derse gittiğim İdari Bi-
limler Fakültesi’nde bahar döneminde 
benim derse gitmem engellendi. Sayın 
Süleyman Okutan’ın Rektörlüğünün 
akabinde ben Okutman Dr. Olsam da 
adaylardan Sayın Prof. Dr. Tahir Yük-
sek Bey’e destek verdim. Ancak seçim 
sonucunda Üniversiteye Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel’in atanmasıyla birlikte benim 
adıma sancılı dönem başladı. Yaptığım 
bazı girişimler sonucunda ilgili rektör 
tarafından adıma her hangi bir kadro-
nun verilmeyeceği hatta her hangi bir 
meslek yüksekokula görevlendirilebile-
ceğim haberi geldi. 

Selçuk Üniversitesi’nden Artvin 
Çoruh Üniversitesi’ne geçişiniz nasıl 
oldu?

Selçuk Üniversitesinde benimle il-
gili gelişmeler üzerine bazı farklı üniver-
sitelerden talep edildim. Bunun üzerine 
Karadeniz Bölgesinde daha önceden 
görev yapmış bir dostum Artvin Çoruh 
Üniversitesinde de benim ihtisasımda 
bir kadro ilanına gidilebileceğini ve gö-
rüşmem gerektiğini söyleyince Artvin’e 
gittim. Üniversiteyi gördüm çevreyi 
gezdim. Artvin küçük bir şehir olsa da 

fiziki olarak benim ilçem Bozkır’a çok 
benziyordu. İnsanları ise gayet misafir 
sever halisane kişilerdi. 

Neticede yiyecek ekmeğimiz var-
mış 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında 
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yrd. Doç. 
Dr. olarak göreve başladım. Ne yalan 
söyleyeyim Konya’dan ayrılırken Kaya-
cık mevkiine geldiğimde gözlerimden 
yaşlar aktı, ağladım. Çünkü ailemden, 
sülalemden arkadaşlarımdan fazlaca 
ayrı kalmış değildim. Kendi kendime 
“Oğlum Ahmet, bir sana mı Konya 
dar geldi de yer kalmadı, ta Rus sınırı-
na kadar gidiyorsun” diye hayıflandım 
durdum. 

Sağ olsunlar, o günün Çoruh 
Üniversitesi yönetimi bana bir lojman 
tahsis etti. Ellerinden gelen desteğin 
her türlüsünü verdiler. Belli süre sonra 
Bölüm başkanı oldum. İkinci öğretimin 
yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora 
programını, biraz uğraştan sonra baş-
lattım ve benim başkan olduğum dö-
nemde öğretim üyesi sayımız on dört 
kişiye çıktı. Hatta diğer üniversitelerden 
ve dış ülkelerden bölümüme gelmek 
isteyen akademisyen sayısı kırka ulaştı. 
Bense 2015 yılında Doçentliğe başvur-
dum. Nahoş Fetö olayı doçent olmamı 
geciktirdiyse de akabinde Doçent unva-
nını alarak bu kadroda bugün üçüncü 
yılımı çalışmaktayım. 

Karadeniz’e alışabildiniz mi?
Artvin ve civarına yani Karadeniz 

bölgesine ben alıştıysam da eşim hala 
Konya özlemi çekmekte olup alışama-
dı. Yeşil ile mavinin birleşimi insanı 
büyülese de, öyle ya Konya; Meramıyla, 
Lalebahçesiyle, Uluırmağıyla, Mevla-
na’sıyla, Şemsiyle, Alâeddin Tepesiyle 
aklımdan çıkar mı? Bu mümkün mü 
hiç! 

Konya, gönüllerin şehri!.. Onda 
yaşamak, havanı teneffüs edip ciğerler 
şişene kadar doldurmak, suyunu kana 
kana içmek ve verdiğin nimetlerin her 
türlüsünün tadını doya doya almak 
herkese nasip olmaz. Şükür Allah’a ki 
bu şehirde doğmuş büyümüş ve oralı 
olmak benim en büyük övünç kayna-
ğımdır. Bu nedenle asla bu kadim şe-
hirden bedenim ayrılmış olsa da ruhum 
her daim, her gün Konya için çarpıyor 
gibidir. 

Milletvekilliğine aday adayı ol-
dunuz ama gerçekleşmedi, bu konu-
da neler anlatmak istersiniz?

Akademik olarak belli bir seviye-
de olmak hem bilgi hem de tecrübe 
ile mücehhez bir donanıma geldiğim 
kanaati sanki bir ibadet düşüncesine 
dönüşür gibi benliğime yerleşmiş ve 
Konya’ya, bu ulu şehir ile yaşayanları-
na hizmette bulunmak bütün benliğimi 
sarmıştı. Bu amaçla bir yandan ilmi ça-
lışmalarımı sürdürürken diğer yandan 
bu düşünlerimi hangi yol ve araçla ya-
pabileceğimin arayışına girmiştim. Bu 
sebeple akademik camiada söz sahibi 
olan Konyalı akademisyenlerle sıkça 
birlikte oluyor, onlarla Konya’ya yapı-
labilecek projelerden konuşuyordum. 
İlmi çalışmalarımın neredeyse tama-
mına yakını Konya üzerineydi. Geç-
mişte şehir adına kimler neler yapmış, 
nasıl yapmış, dış ülkelerden Konya’da 
Konsolosluk açan İngilizler, Fransızlar, 
Almanlar. Ruslar ve son dönemlerde 
de Yunanlılar Konya’da neler yapmış-
lar onların muhasebesini yapıp 2015 
yılında MHP’den Milletvekili aday dayı 
oldum.  Konya’nın 31 İlçesini gezdim. 
Toplantılar düzenledim. Nutuklar atıp 
hizmet noktasında projelerimden bah-
settim. Ereğli’de yaptığım konuşmada 
yaklaşık olarak 150 kişi vardı. Sohbetim 
bitince biraz uzağımda oturan dinle-
yicilerden biri yanındakine dönerek, 
“adayların hepsini dinledim. Üniversiteli 
olmanın farkı bu arkadaş, bizim böyle 
vekillere ihtiyacımız var vesselam” de-
mesi bende büyük memnuniyet uyan-
dırdı. Hakikaten adam haksızda değildi. 
Ancak bu gezilerimde şunu da gördüm. 
Halk bedava yaşamaya o günün yöneti-
cileri tarafından alıştırılmış. 

Taşkent’te ise MHP İlçe Başkanı 
çok yakışıklı bir arkadaştı, kendisini 
görür görmez “benden yakışıklılarla 
pek aram iyi gitmez” diye şaka yollu 

takıldım. Pek de mütevazı olan bu baş-
kanla Teşkilata gittik. Yaklaşık 40 kişi 
civarında vatandaş toplanmış. Vallahi 
ne yalan söyleyeyim burada da nefis bir 
nutuk attım büyük alkış aldım. O arada 
ikindi namazını kıldım tam dönmek için 
hanımımla arabama doğru yöneldiğim 
sırada kahvehaneden çıkan birisi koşa-
rak yanıma geldi. “Hocam dedi az önce 
içeride güzel bir konuşma yaptınız. 
Kahvede oturan arkadaşların hepsi AK 
Partili olup onlarda sizinle sohbet et-
mek isterler” dedi. Kahvede de hoş bir 
söylem yaptıktan sonra onlardan biri, 
“Bizler Ahmet Davutoğlu’nun köylüle-
riyiz. O bize her şeyi verir. Siz ne vere-
ceksiniz” deyince ben, “arkadaşlar bu 
iktidar evinize elektrik getirdi mi getirdi. 
Peki, elektriğin düğmesine basınca kaç 
türlü vergi ödüyorsun 5 türlü. Bu iktidar 
senin ödediğin bu verginin kaçını sana 
geri veriyor. İkisini veriyor. Şayet ben 
söz sahibi olur isem 4’ünü size geri 
vereceğim. Evinizde su saatiniz var mı? 
Var peki suyun musluğunu açtığın za-
man kaç adet vergi veriyorsun 4 adet. 
Bu vergilerin kaçı sana dönüyor biri. 
Ben iktidar olunca ikisi sana dönecek” 
dedim. Onlardan biri, “Hocam dedi 
sözümüz söz listeler açıklanınca iyi bir 
sırada olur iseniz hepimizin oyu sana 
gelecek” dedi. Bu arada Altınekin’de 
5 kişiyle sohbet ettim. Bu beş kişiden 
birinin adı Deli Bayram’dır. Bayram 
Bey bana, “Hocam ben buraya gelen 
hangi partinin milletvekili adayı olursa 
olsun hep aynı soruyu sordum. Fakat 
tatmin edici bir cevap alamadım. Aynı 
soruyu size soracağım. Malumunuz 
yer altı suları 300 metreye kadar çekildi. 
Konya Ovası Sulama projesi çerçeve-
sinde Göksu Nehri’nin suyu Bozkır’dan 
Çumra, Karaman ve daha sonra Aksa-
ray’a doğru akıtılacak. Melih Gökçek’te 
Kızılırmak’ın suyunu Gölbaşı’na getir-
di. Zamanla o su da Kulu, Cihanbeyli 
ve oradan da Sarayönü, Kadınhanı, 
Ilgın yönüne akıtılacak. Bu durumda 
Altınekin için sizin projeniz nedir?” diye 
sorunca biraz afalladım ama hemen, 
“Bayram Bey Yeşilırmak Nehri buraya 
kaç kilometre biliyor musun, bilmiyor-
sun? Ben söyleyeyim, Yeşilırmak Nehri 
buraya yaklaşık 70 kilometredir. Ben 
söz sahibi olur isem gerekli boruları dö-
şeterek o nehrin sularını da Altınekin’e 
akıtırım” dedim Bayram Bey, “Vallahi 
Hocam şu anlattığınızı hiçbir vekil ada-
yından duymadım. Allah razı olsun. Bu 
sizin farkınız” dedi. Neticede milletvekili 
olamadıysam da gezdiğim 31 Konya 
İlçesi ve Merkezden güzel anılarla ye-
niden Çoruh Üniversitesi’ndeki hocalık 
görevime döndüm. Ama hala Konya 
ve civarıyla ilgim olanca hızıyla devam 
etmektedir. Bu arada geçen milletvekil-
liği ve Belediye Başkanlığı seçimlerinde 
bazı tekliflerde almıyor değilim. Sabah 
ola hayır ola kısmet belki başka bir ba-
hara diyelim. 

İlmi çalışmalarınızı anlatır mısı-
nız?

Anadolu Selçuklu Devleti’ne baş-
kentlik etmiş olan Konya, sen ne ka-
dar büyüksün ki toprağında yetişenler 
birçok kişinin karnını doyurmakta ve 
etrafına saçtığın manevi kokuyla her-
kesi büyüleyip kendine çekmektesin. 
Ama benim farkım Konyalı olmamdır. 
Bu nedenle ilmi çalışmalarımın nere-
deyse tamamı diğer akademisyen ve 
araştırmacıların da yaptığı gibi Konya 
üzerinedir. Öğrencilik yıllarımın Lise 
boyutunda Yeni Meram ve Yeni Konya 
Gazetelerinde birçok yazı ve çevirilerim 
yayınlandı. Özellikle rahmetli babamdan 
öğrendiğim Osmanlı Türkçesi sayesin-
de “Kerem ile Aslı” transkripsiyonum 

yaklaşık 70 gün yayınlanırken yaptığım 
bazı köy tarihi incelemelerim 35-40 
gün yayınlandı. Bunun yanında günlük 
araştırma ve köşe yazımlarımda vardı. 
Bayrak Gazetesinde ise bir iki anımı 
yayınladım.

Öğretmenlik yaptığım dönemde 
yoğun iş temposundan dolayı yazmak 
ve çizmekle herhangi bir uğraşım ol-
madı. Ne zaman ki Meram Ortaoku-
lu’na geldim. Kendimi çok çalışkan bir 
öğretmen topluluğu içinde buldum. 
Burada arkadaşlarımın da desteğiyle 
2-3 sayı yayınlanan “Gonca” adlı dergiyi 
çıkardık. Bu dergide “Hz. Peygamberin 
(S.A.V) Medine’deki Yaptığı Reformlar” 
diye bir makale yazdım. Bu yazımda 
Sevgili Peygamberimizin Ensar ile Mu-
hacirini kardeş ilan ettiğini, kardeş olan 
bu insanlara, Ensar’ın tarla, tapan ve 
hatta evlerini ikiye ayırarak yarısını kar-
şılıksız verdiğini ve böylece hırsızlığın, 
talanın, gaspın önünün alındığını anlat-
tım. Ayrıca Hz. Peygamberin bir cami 
yaptırarak bu camiyi hem ibadethane, 
hem meclis, hem okul, hem otel, hem 
yetimhane, hem ordugâh, hem başba-
kanlık, hem genelkurmay başkanlığı ve 
hem de diğer sosyal amaçlar için kul-
landığını belittim. Bunun yanında diğer 
yapılan yeniliklerden bahsederek İslam 
Dininin insanlık adına Cenabı Allah ta-
rafından gönderilen bir nimet olduğunu 
ve Hz. Peygamberin vatandaşlar adına 
mükemmel uygulamalar gerçekleştir-
diğini anlattıktan sonra, günümüzde 
Dünya Liderlerinin hiç birinin bu türden 
uygulamalar başaramadığını” vurgu-
ladım.

Ancak bu yazıyı yazan sen misin? 
Derginin yayınından 3-4 gün sonra bir 
sabah Okuldaki Öğretmenler Odasına 
girdiğimde arkadaşlar tuhaf tuhaf bana 
baktılar. Ne olduğunu sorduğumda 
bugünkü Hürriyet Gazetesi’ndeki haberi 
gördün mü dediler. Görmediğimi söy-
ledim; Müdür Bey’in odasına çıktım. 
Bir de ne göreyim baş sayfada “Konya 
Meram Ortaokulu’ndaki Gerici ve Yo-
baz Tarihçi” başlıklı haberde bana verip 
veriştirmişler. Bu haber üzerine; o za-
manda bir de Güneş Gazetesi vardı. Bu 
gazetenin Konya Muhabiri hiç farkına 
da varamadım. Benim okulun kapısın-
dan çıkarken, yolda yürürken ve Me-
ram Son Durakta Belediye Otobüsüne 
binerken fotoğraflarımı çekmiş. Tam üç 
gün bu fotoğraflarımı ve yazımdan bazı 
pasajlar alarak yayın yaptı. Fotoğrafın 
birinin altına, “Gerici Tarihçi Okuldan çı-
karken görülüyor” diğerinin altına,” Yo-
baz Tarihçi Yolda yürürken” ve bir baş-
kasını altına da, “Gerici Tarihçi Belediye 
Otobüsüne binerken görülüyor” diye 
yazmıştı. Hayatımın en sıkıntılı günlerini 
yaşatan ve asla unutamadığım o gün-
lerimi ve o gazeteleri halen Konya’daki 
evimin bir köşesinde sakladım, duru-
yorlar. Soruşturma üzerine soruşturma 
geçirdim. Bir soruşturma anında mü-
fettişin “neden reform dedin? Neden 
hiçbir lider Peygamberin yaptıklarını 
yapamaz dedin? Neden böyle bir yazı 
yazdın? Seni bu konuda yönlendiren 
birileri var mıdır? Bu senin yaptığın 
halkı devlete kışkırtmak değil midir?” 
soruları karşısında adeta patladım. Hâl-
buki benim, çok az bir süre yaptığım 
öğretmenlik hayatım boyunca, Bakanlık 
Müfettişlerinden “Güzel Ders anlatıyor-
sun” diye aldığım 2 adet Takdirnamem, 
1 adet Maaşla Ödüllendirme Belgem ve 
13 adet de Takdirname ve Teşekkür na-
mem vardı.  Hepsini halen saklıyorum. 

Neyse bu soruşturmanın akabinde 
Selçuk Üniversitesine geçiş yaptım ve 
27 yıl da Selçuk Üniversitesi’nde görev 
yaparak Vatanını, Milletini, Dinini ve 
İmanını seven binlerce birey yetiştir-
dim. 10 yıldır da aynı doğrultuda Artvin 
Çoruh Üniversitesinde çalışmaktayım. 
Bu arada Dil Tarih Yüksek Kurumu 
Atatürk Araştırma Merkezi Haberleşme 
Üyeliğine seçildim.

Kitaplarınızı, katıldığınız konfe-
rans ve sempozyumları anlatır mısı-
nız?

20’ye yakın yayınlanmış kitabım 
30’un üzerinde ilmi dergilerde yayın-
lanmış makalem ve bir o kadar Sem-
pozyum bildirilerinin yanı sıra panel ve 
konferans faaliyetlerim var. Bunlar için-

de; 2 cilt olarak yayınlanan “Millî Müca-
dele’de Konya Kuvâ-yı Milliyecileri” ki 
içeriğinde, Birinci ve İkinci Dönem yani 
1920-1927 yılları arasında TBMM’ye 
katılan Konya Milletvekilleri ve hayat 
hikâyeleri ile Konya adına yaptıkları ça-
lışmalarından bahsettim. Kaynak Kitap 
hüviyetinde olan bu eserlerimin ikinci 
baskısı için İstanbul’daki bazı yayın 
evlerinden teklifler aldıysam da bazı 
ekleme ve düzeltmeler yapacağımdan 
dolayı henüz bu konuda bir gelişme 
gösteremedim. Çünkü çok yoğun, he-
sapta olmayan diğer gelişmeler bu dü-
şüncemin gerçekleşmesini engelledi.

Yayınlarımdan “Nakşi Şeyhi Kon-
yalı Şeyh Zeynelabidin Efendi İslamiyet 
ve Meşrutiyet’i” Konya’daki Yardımcı 
Beton Sponsor olup bastırırken “Bey-
şehirli Gazilerin Milli Milli Mücadele 
Hatıraları” Damla Matbaası tarafından 
yayınlandı. Daha sonra 2 cilt olarak ya-
yınlanan “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e 
Konya’da Kurulan Millî Şirketler ve Millî 
Bankalar” Çizgi Kitabevi tarafından ya-
yınlandı. Çizgi Kitabevi’nin yayınladığı 2 
ciltlik bu eser alanındaki tek eser olup, 
bu konuda Konya’da bir ilki temsil et-
mektedir. Herkesin malumudur ki Os-
manlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in 
ilk yılları ve sonrasındaki ekonomik ge-
lişmeler inanılmaz karışık olup bu me-
yanda çalışan akademisyen sayısı da 
bir elin parmaklarını geçmez. Halen bile 
bu alanda Konya adına bir mesafe kat 
edilmiş olsa da, Türkiye’nin diğer şehir-
leri için bu söz konusu değildir.  Tama-
men BOA ve BCA verileri ile o dönemin 
medyasına göre hazırlanan bu yayında 
görüldü ki, Türk insanı olarak bizler 
tarihimizi derinlemesine bilmemekte 
ve Osmanlı’nın yıkılışını üç beş adama 
yamamaktayız. Hâlbuki durum hiçte 
öyle değildir ve bu çalışmada da görü-
leceği üzere Osmanlı Devleti’ni yıkmak-
la itham edilen Enver Paşa, Talat Paşa 
ve Cemal Paşa bu ülkenin Türklük ve 
İslam olmak adına yetiştirdiği en hayırlı 
ve daima dua ile anılacak evlatlarıdır. 
Nedeni de Türk insanlarına sırtını daya-
yan bu üçlü, Milli ekonomi, milli eğitim, 
milli siyaset, milli ruh ve milli olan her 
şeye önem vermiş ve desteklemişler-
dir. Bunu da Osmanlı yok olmasın Türk 
olanlar varlıklarını devam ettirsinler diye 
yapmışlardır. Yaklaşık 9 senede ortaya 
koyduğumuz bahse konu bu eserde bu 
yöneticiler, İstanbul, Konya ve Bağdat 
üçgeninde tefecilik yaparak Türklerin 
bütün mal varlıklarını ellerinden ala-
maya yeltenen üçkâğıtçıları bertaraf 
ederek, bu konuda Türk vatandaşlarının 
etkin olmaları yönünde her türlü des-
teği vermiş ve onlara yap-işlet-devret 
modelinde özel şirketler ve bankalar 
kurmalarının yolunu açmışlardır. Bu 
konuda da Konya şehri o zamanın en 
önde gelen şehri olmuş ve AK Parti 
Hükümeti’nin Ekonomi Bakanlarından 
olan Sayın Ali Babacan bu durumu 
“benim verilerime göre” Konya Ticaret 
Odasında yaptığı bir konuşmasında 
övünerek dile getirdiği gibi diğer iller-
de sıkça yaptığı sohbetlerinde sürekli 
dillendirmiştir. Konya adına yaptığımız 
diğer bir yayınımızda Konya Tapu Dai-
resinde bulunan verilere dayanarak ha-
zırladığımız “Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Konyalılara Hediyesi Konya Atatürk 
Evi” isimli kitabımızdır. Bu eserimizde 
Çizgi Kitabevi tarafından yayınlanmış 
olup birçok kişiden belli bir boşluğu 
doldurduğu yönünde sözler işittik. Bu 
eserde Konya Mahallelerinde yaşayan 
azınlıklarla ilgili bilginin yanı sıra Kon-
ya’nın şehir olarak mimari yönüyle nasıl 
geliştiği vurgulanırken bugünkü Atatürk 
Müzesi ve tarihi seyri Osmanlıca ve 
Türkçe kaynaklara göre anlatılmıştır.  
“Kore Savaşı’nda Türk Zaiyatı”, “Kore 
Savaşı ve Konyalılar” isimli yayınlarımız 
ise son yıllarda yayınlanan diğer önemli 
iki eserlerim olup Konyalıların bu savaş 
boyunca yaptıkları fedakârlıklar ve bu 
savaşa katılan bazı Konyalı askerlerin 
hatıralarından örnekler verilmiştir. Çok 
önemli eserlerimden diğer ikisinden ilki 
olan “İstiklalin Kadınlarında” Milli Mü-
cadele döneminde kurulan Kadın Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyetleri ele alınmış, 
Konya Kadınları Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyeti uzun uzun açıklanmıştır.  İkincisi 

ise, anlaşılmaz kişiliğiyle popülaritesi 
yönünden gizemini hala koruyan “Sait 
Nursi’nin Doğru Bilinen Yanlış Yönleri” 
adlı kitabımdır. Bu eserde Sait Nursi’nin 
doğumu, çocukluk yılları, aldığı eğitim 
ve hocalarıyla yaşadığı ilişkileri, II. Ab-
dülhamit’e yönelik yaptığı faaliyetleri, 
Mustafa Kemal Paşa ve dönemin Ko-
mutanlarına yönelik nahoş söylemleri 
ve Adnan Menderes dönemi de dâhil, 
ölümü ve sonrasındaki gelişmeler 
kendi söylemlerine göre değerlendiril-
miştir.

İki yıl önce ise öğretmenlerin el ki-
tabı niteliğindeki “Konferans Metinleri” 
eserim önemli günler ve tarihi olayların 
yıl dönümlerinde yaptığım konuşma-
ların yer aldığı küçük, fakat içerisinde 
Çanakkale Savaşlarında Kaybettikleri-
miz ve Kazandıklarımız, Cumhuriyetin 
Getirdikleri ve bazı önemli günlere ait 
konular ile Tarih üzerine Milli Eğitim 
Bakanlığı’na sunduğum bir raporu içer-
mektedir.

Artvin de ise, Artvinli şehitler ve 
yörede bulunan şehitlikler ile Rus Ge-
nel Kurmayına sunulmuş olan ve gizli 
bir rapor olan, Ustaoğlu Mahmut’un 
Batum ve Artvin Tarihi isimli yayınlarım 
oldu.  Makalelerim arasında ise, “Konya 
ve İlçelerinde Kurulmuş Olan Müdafa-
a-i Hukuk Cemiyetleri ve Karakteristik 
Özellikleri”, “Delibaşı Mehmet’in Hayat 
Hikâyesi”, “Kuvâ-yı Milliyenin Konya 
Öncüleri”,  “II. Abdülhamit Dönemi 
Konya Ekonomisi”, “Yap-İşlet-Dev-
ret Modeline Göre Konya’da Kurulan 
Şirketler ve Bankalar”, “Atatürk’ün Ba-
balığı Abditolulu Hacı Hüseyin Ağa”, 
“Osmanlı’nın Yıkılışı: Yeni Komşumuz 
Suriye”, “Akşehir Milletvekili Hacı Bekir 
Sümer Efendi ve Faaliyetleri”, Dr. Rew 
Fru’nun Konya’yı ziyareti ve Delibaşı 
Mehmet İsyanındaki Rolü”, “Karamanlı 
Jandarma Er Mevlüt’ün Şeyh Said İs-
yanı Hatıralarını” ve daha genel olmak 
üzere 35’e yakın yayınım vardır. Panel, 
Sempozyum bildirilerim ve konferans-
larımın ise haddi hesabı yoktur.  Bun-
lardan başka Konya ile ilgili, Selçuklu 
öncesi ve sonrası, Osmanlı Dönemi, 
Cumhuriyet Dönemi dâhil on binin 
üzerinde muazzam bir fotoğraf arşivim 
olup bunun dışında, Atatürk ve Konya 
ve Konya ziyaretlerini kapsayan 750’ye 
yakın fotoğraf albümüm vardır. Ken-
di özel muazzam Kütüphanemde ise 
birçoğunun baskısı bulunmayan yedi 
bine yakın güzide eser yer almaktadır. 
Bunun dışında 60’a yakın, kimse de bu-
lunmayan ve 1850-1928 yılları arasını 
kapsayan Osmanlı Türkçesi kitaplarım 
kütüphanemde mevcuttur.  Bu kitaplar 
içerisindeki Akşehir Çiftçi Bankasına ait 
orijinal Derfteri-i Kebir ve Hissedar Kayıt 
Defterinin de Osmanlıca nüshası ben 
de bulunan en nadide eserlerdendir. 

Konya’ya dair mesajlarınızla 
sohbetimizi tamamlayalım.

Sonuç olarak; Doç. Dr. Ahmet 
Atalay Konya’nın ve Konyalıların ye-
tiştirdiği, etli ekmek yiyerek büyümüş, 
Meram’ın saf sularından zaman zaman 
giderek kana kana içmiş, Şems ve 
Mevlana’nın ney seslerini dinleyerek 
hayıflanmış, Alâeddin Tepesi’ne sıkça 
giderek Konya’yı dört bir yanından 
seyretmiş, fakat hala bu hazzı taşıyan 
bir Konya çocuğudur. Şartlar gereği 
şu an Artvin’deyim. Ancak ruhum her 
an Konya için çarpmakta ve bu kadim 
şehir ve onun fedakâr olduğu kadar ce-
fakâr insanları adına neler yapabilirimin 
hesabını yapmaktayım.  Fakat sıkıntı bi-
zim Konyalıların kendi içinden çıkardığı 
öz evlatlarına değil, dışarıdan gelenlere 
ilgi duymaları, onların sözüne itibar et-
meleri benim canımı yakmaktadır. Ama 
yine de Konya ve Konyalı dünyanın in-
sanoğluna sunduğu her türlü nimetten 
nasiplenmeli ve rahat ile huzur içinde 
yaşamanın en alasına layıktır düşün-
cesindeyim. Onlara elimden geldiğince 
hizmet etmeyi kendime destur edinmiş 
olup, zaman zaman bazı siyasilerle bir 
araya gelerek ne yapabilirimin çaresini 
aramaktayım. İnşallah zamanı gelince 
Cenabı Allah o günleri de bana nasip 
eder. Kalın sağlıcakla Sevgili hemşerile-
rim. Artvin’e yolu düşenleriniz olur ise, 
haber vermeleri durumunda misafir 
etmekten büyük memnuniyet duyarım. 

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

Ahmet Atalay-2

Selçuk Üniversitesi’nden 
Artvin Çoruh Üniversitesi’ne 

ilk geçtiğim yıl hatırası.



Gönüller sul-
tanı Mevlânâ’nın 
doğu alemin-
deki en geniş 
ve sürekli tesiri 
Hint-Pakistan 
yarımadasında 
oldu.. Mesne-
vi, bu alt kıtada 
asırlarca büyük 

bir zevkle okunmuş; oradaki bütün 
Müslümanlar için birleştirici bir reh-
ber görevi üstlenmiştir. Mevlana ve 
İkbal’i karşılaştıran yazar ve akade-
misyenler önemli benzerlikler oldu-
ğu kanısına vardılar.

Mevlânâ’nın bu bölgedeki tesiri 
konusunda Pakistan’ın millî şairi 
Dr. Muhammed İkbal’in mümtaz 
bir yeri vardır. İkbal, “Pîr-i Rûmî” 
dediği Mevlânâ’yı âşıklar kervanı-
nın öncüsü kabul etmiş, tefekkür 
sistemini Mevlânâ’nın eserlerinden 
aldığı feyizle bina etmiştir. Neticede 
birbirinden yaklaşık altı asır ara ile 
yaşayan iki şair ve mütefekkir ara-
sında şaşırtıcı benzerlikler ortaya 
çıkmış; İkbal’e, “Rûmî-i Asr” (Çağın 
Mevlânâ’sı) denmiştir.

İkbal, Mevlânâ’dan aldığı feyzi, 
Mevlânâ’ya olan hayranlığını bütün 
eserlerinde açıkça ifade eder:

“Pîr-i Rûm’un feyzi ile ilim sır-
larının meçhul defterini okuyamam.

Onun canı alevler saçar. Ben 
onun yanında kıvılcım gibi bir lahza 
yanıp sönen bir parıltıyım.

Yanan bir mum, pervaneme 
hücum etti. Kadehime şarap, baskın 
verdi. Pîr-i Rûmi, toprağı iksir yaptı. 
Benim tozumdan tecelliler gösterdi.

Çöl toprağından bir zerre, güneş 
ışığını zaptetmek için yola çıktı.

Bir dalgayım ki, parlak bir inci 
vücuda getirmek için onun denizin-
de yerleşiyorum.

....
MEVLANA İKBAL İÇİN BİR 

MÜRŞİT
İkbal’in bu mısralarından da 

anlaşıldığı gibi, Mevlânâ onun için 
manevî bir rehber, üstat veya mürşit 
durumundadır. Bu mürşitlik görevi 
İkbal’in eserlerinde açıkça belirtilir. 
Esrar-ı Hodî de benliğin nasıl kuru-
lacağını Mevlânâ öğretir, Peyâm-ı 
Maşrık’ta Mevlânâ’nın akıl ve aşk 
konulu dersi dinlenir, Armağan-ı 
Hicaz’da merd-i mü’minin yüce 
vasıfları Mevlânâ’nın dili ile anlatılır, 
Bang-ı Dara’da Mevlânâ yol arka-
daşı Hızır olur ve Câvidnâme’de 
İkbal’i dünyadan alıp göklere gö-
türen, her feleğin sırrını öğreten 
de Mevlânâ’dır.6 Ancak bunlardan 
İkbal’in Mevlânâ’nın fikirlerini aynen 
tekrarladığı sonucu çıkarılmamalı-
dır. İkbal, Mevlânâ’yı en iyi seviyede 
anlamış, onun fikirlerini asrının id-
rakiyle yorumlamış ve ondan aldığı 
ilhamı kendi tefekkür ve tasavvuf dü-
şüncesine temel edinmiştir. Zira İk-
bal; milletinin ihtiyacı olan, hasretini 
çektiği enerjik, dinamik, aşk ateşiyle 
yanan, yüksek ideallere ulaşma yo-
lunda ıstırap çekmeyi bilen; ilim, akıl, 
aşk ve iman dengesini kuran örnek 
insan tipini Mevlânâ’nın eserlerinde 
bulmuştur.

İki mütefekkir arasındaki uzun 
zaman dilimine rağmen, ya-

şadıkları dönemin 

şartları aynıdır. Her ikisi de Müslü-
manların zor bir imtihandan geç-
tikleri buhranlı günleri idrak etmiş-
lerdir. Mevlânâ’nın asrında batıdan 
Haçlıların, doğudan Moğolların teh-
didi; İkbal’in döneminde ise İngiliz-
lerin hükümranlığında büyük azınlık 
durumuna gelen bir milletin çökme 
tehlikesi mevcuttu. Her iki dönemde 
de insanlar İslâm’ın gerçek mânâsını 
kavramaktan âciz kalmışlar, kaderci-
lik düşüncesiyle uyuşmuş, mücade-
le gücünü kaybetmişlerdir.

İkbal bu durumu şöyle ifade 
eder:

“Ben Mevlânâ gibi Kabe’de ezan 
okudum. Can sırlarını ben ondan 
öğrendim. Eski asrın fitne denlinde 
o, bu asrın fitne devrinde de ben.” 

Mücadeleci bir dava adamı olan 
İkbal, böyle bir dönemde milletinin 
kurtuluşu için İslâm’ın hür, kahra-
man ve asil ruhunu yeniden canlan-
dırmak azmiyle ortaya çıkar; “Benim 
gözüm Allah’ın tecellisini tek başına 
istemez,cemaat olmadan cemâli 
görmek hatadır.” 8 sözleriyle pey-
gamberlere lâyık bir düşünce tarzı 
içinde yalnız kendisini değil, bütün 
dindaşlarını kurtarmak için yola ko-
yulur.

“Bak, vahdet halkası kırıldı, 
İbrahim’in milleti Elest gününün 
zevkini almaz.” 9 sözleriyle; İslâm’ın 
özünden uzaklaşarak uyuşmuş ve 
parçalanmış bir milleti dinin birleş-
tirici ikliminde uyanmaya davet eder:

    “Bir hayat göster, canlan!
    Uyan derin uykudan!
    Derin uykudan uyan!
    Derin uykudan uyan!” 
Ancak Kur’anî hükümler o dö-

nemde gereğince anlaşılamamış, 
insanlar ümitten, azimden yoksun, 
âtıl bir hâle gelmişlerdir. Dava adamı 
İkbal, sorumluluk duygusuyla şöyle 
seslenir:

“Müslüman sahile varıp dinlen-
di beri, deniz karşısında mahcup ve 
kendinden ümidi kesmiştir. Bu fakir 
ve dertliden başka kim onun gizli ya-
ralarını görmüştür?”

Ve; “Kendini bilmeyen, yani ne 
cevherlere malik olduğunun farkın-
da olmayan bir kavim için, Cenab-ı 
Hak’tan kudretli bir hayat temenni 
ettim.” sözleriyle ölüden farksız hâle 
gelen milletini şiirin sihirli değne-
ğiyle uyandırma gayretine koyulur. 
Manevî mürşidi Mevlânâ gibi, şiiri 
topluma hizmet eden bir eğitim aracı 

addetmiş; 

güzellikleri ifade için kullanılan sana-
tı, insanlara yol gösterecek bir rehber 
olarak kullanmış, çağının pasifize 
olmuş insanlarını şiirinin tesiriyle ak-
siyona davet etmiştir. Mevlânâ’nın: 
“Maksat kıssadan hisse almaktır, 
yoksa sana hikâye anlatmak değil.”  
mısralarında belirttiği gibi, onun 
için şiir insanlara mesaj ulaştıran bir 
vasıtadır. Bu sebeple eserlerine şiir, 
kendisine de şair gözüyle bakmaz:

“Gönül bağlayarak vücuda ge-
tirdiğim bu eserler şiir değildir. Ben 
bunlarla manâ ipindeki düğümleri 
çözdüm. Aşk bunlara bir iksir çalıp, 
altın hâline getirir ümidiyle bu müflis 
insanların bakırını parlattım.” 

“Hikâye yolu ile sırlar şerh ediyo-
rum. Nefesimle goncalar açıyorum.” 
“Bu mesneviden maksat, şairlik tas-
lamak değildir...” 

Ona göre; “Eğer şiirden mak-
sat insan yapmak ise; şairlik, pey-
gamberliğin varisidir.” mısraında 
belirttiği gibi; şair bir rehber, şiiri de 
mesaj olmalıdır. Bu tarz şiirin tarifini 
Câvidnâme’de Mevlânâ’nın ağzın-
dan tarif eder:

“O şiir; Hak için şehadet, fakirle-
re saltanat veriyor.

Onun sayesinde, vücuttaki kan 
daha çabuk akar; kalp, Cibril’den 
daha uyanık olur.”

İşte bu düşüncelerle, şiirin in-
sanlığa hizmet için bir araç olması 
gerektiğini belirten İkbal, eserlerinde 
öncelikle insana eğilir. Esaret zinci-
riyle bağlı, sömürülen Hindistan’ı bu 
zelil bağdan kurtaracak olan gücü 
İslâm ruhunda görür ve insanları bu 
ruh kudretine, heyecana ve dinamik 
aşka ulaştırma azminde ilk merha-
le olarak insanın Cenab-ı Hakk’ın 
kendisine bahşettiği meziyetleri, üs-
tünlükleri, yaratılışında mevcut olan 
cevheri keşfetmeye teşvik eder.

Bu noktada, insana yeterli ferdi-
yet imkânı tanımayan vahdet-i vü-
cud akımı ve Yunan felsefesinin aklı 
esas alan katı düşünce sisteminin te-

sirlerinden daha farklı bir yaklaşımla 
insanı ele alan Mevlânâ; İkbal’in in-
san düşüncesi için bir çıkış noktası 
olmuştur. Mevlânâ’ya göre insan; 
Cenab-ı Hakk’ın yeryüzündeki halife-
si olmak üzere yaratılan, meleklerin 
vakıf olmadığı ilimlerle teçhiz edilen, 
“Andolsun ki, biz insanoğlunu üstün 
kıldık.” âyetiyle yüceliği ilan edilen 
değerli bir varlıktır. İkbal de, insan 
konusunda aynı düşünceleri dile 
getirir; onun yaklaşımı da doğrudan 
Kur’an-ı Kerim’e dayanmaktadır:

BENLİKTEN GAFİL 
OLMAK KÖLELİKTİR

İkbal, ilk Farsça eseri Esrar-ı 
Hodî’yi tamamen bu konuya ayı-
rarak; benliğin tarifini, nasıl terbiye 
edileceğini, güçlü bir benliğin nele-
re muktedir olduğunu anlatmıştır. 
Âlemin hayatını benliğin kudretinde 
görmüş,  benliğin terbiyesiyle kö-
mürün elmas olduğu gibi insanın da 
gerçek değerine ve bekaya ulaşabi-
leceğini; benlikten gafil olmanın da 
kölelik olduğunu belirtmiştir.

Allah’a itaat, nefsin zaptı ve 
Allah’a nâib olmakla terbiye edilen 
benlik;  Mevlânâ’nın “merd-i Hak”, 
İkbal’in “merd-i mü’min” dediği 
insan-ı kâmil olma derecesine ula-
şır. Câvidnâme’de İkbal, insan-ı 
kâmili miraç hâdisesini anlatan 
İsrâ Sûresi’ndeki şekliyle “abduhu” 
(Allah’ın kulu) olarak tarif eder:

İKBAL DAİMİ HAREKET İSTER
Benliği nefy etmenin mağlup 

kavimlerin icadı olduğunu söyleyen 
İkbal;böylelikle aslanların uykuya ve 
rahatına düşkün, gayretsiz, tembel 
ve yüreksiz koyun sürülerine dö-
nüştürüldüğünü ifade eder. 39 Zira 
benliğin güçlenmesiyle kazanılan 
bir diğer meziyet de, dinamizmdir. 
Mevlânâ, Kur’an’ın bize dinamik ve 
gerçekçi bir dünya görüşü verdiğini 
savunmuştur. İkbal de faaliyetçi bir 
dünya görüşünü benimser, pasifliği 
reddedip, her an dinamizmi, daimî 
hareketi tavsiye eder:

İkbal’in eserlerinde aşk konusu 
da, bu dinamizm perspektifinde ele 
alınmış; Mevlânâ’nın insanı ıslah ve 
tasfiye eden, insanı ruhanî miracı-
na ulaştıran aşk anlayışı, asrımızda 
en güzel ifadesini İkbal’in şiirlerinde 
bulmuştur:

“Müslümanın tabiatı, sevgi yü-
zünden yüksek ve galiptir. Müslü-
man eğer aşık değilse, kâfirdir.” 

“Aşk sultanından asker tedarik 
edip, aşk Faran’ının üzerine yürü. Ta 
ki Kabe’nin Huda’sı (Allah) seni taltif 
etsin. Seni arz üzerinde kendi halifesi  
yapsın.”  sözleriyle aşkın insanı yü-
celttiğini, aşkın bir mihenk taşı gibi 
insana kendini tanıttığını, gerçek 
aşkın meşakkat ve mahrumiyetler 
içinde yaşayıp, hiçbir maddî hedef 
göstermediğini, benliğin aşkla güç-
lendiğini  asrında aşkı ve gerçek sev-
giliyi bulamayan Müslümanların bu 
sebeple sefalete düştüklerini belirtir. 

İLİM VE AŞK BİRLİKTEDİR
İkbal; akıl gibi, ilmi de aşkla be-

raber olunca faydalı bulur. İlim ve 
fen hayatın hizmetkârlarıdır. Ancak 
aşktan nasibi olmayan ilim, yalnızca 
bir fikir tiyatrosudur, yani hayatın 
gerçeklerinden uzak, sihir gibi sah-
tedir. Ya da aşksız ilim tâgûtî, aşk 
ile lâhûtîdir. Kalp ateşinden yoksun 
olan ilim, serdir; onun ışık diye gös-
terdiği zifirî karanlıktır. Böyle ilim 
ruhu öldürür, milleti yok eder. İlim 
geçmişe veya hâl-i hazıra bakarken; 
aşk, nuruyla geleceği görür. Bu ko-
nuda Mevlânâ’nın İblis için; “Onun 
ilmi vardır ama imanının aşkı olma-
dığı için Âdem’de toprak suretinden 
başka bir şey göremedi.” sözlerini 
tasdik ederken; Mevlânâ için; “Onun 
sözü asılı bir aynadır. İlim ve iç ate-
şi karıştırılmış.” ifadesini kullanır. 
Esrar-ı Hodî’de Mevlânâ’nın; “ İlmi 
eğer tenine kullanırsan yılan olur, 
gönlüne kullanırsan sana yâr olur.” 
sözlerini zikreder. Şarktan Haber’de 
de ilim-aşk münazarasında aşk ilme 
şöyle hitap eder:

“Senin tılsımın yüzünden deniz-
ler alev alev yanıyor. Hava ateşler 
içinde, zehirli.

Eğer bana yâr olsaydın, nur 
olurdun. Benden aynıldın. Şimdi se-
nin nurun ateştir.

Lâhüt âleminin büyük sırrı için-
de doğdun, lâkin yazık ki şeytanın 
kemendine düştün.” 

İkbal’in eserlerinde geniş yer 
verdiği bir diğer konu da kader an-
layışıdır. İnsanın seçme hakkına 
sahip olmadığı, her fiilin Cenab-ı 
Hakk’a ait olduğu düşüncesini ileri 
süren cebrîlerin etkisiyle milleti ka-
derciliğe sığınmış, mücadeleyi terk 
edip, esaret köşesine sinmiştir. İk-
bal, kader konusunda Mevlânâ’nın 
İlâhî takdirin yanında, ferdin de cüz’î 
iradesinin mevcudiyetine yer veren, 
yaptıklarından sorumlu; çalışanın 
kazancı, suçlunun cezayı hak ettiği, 

hür iradeli insan görüşünü benim-
ser. Milletinin içine düştüğü sefalet, 
kadercilik inancının sonucudur:

“Bana Roma’da ihtiyar bir rahip: 
‘Bu hakikati iyi hatırında tut.’ dedi. 
‘Her millet kendi hazırladığı ölümle 
ölür; seni takdir, bizi de tedbir öldür-
dü.’ “ 

“Frenk Ka’be’den, ma’bedden 
avlayacağını avladı. Tekkelerden: 
‘Bunu yapan Allah’tır, ondan başka 
varlık yoktur.’ sesi yükseldi. Hikâyeyi 
mollaya anlattım. ‘Ya Rabbî, akıbeti 
hayrolsun!’ diye dua etti.” 

İkbal’e göre kadercilik kölelerin, 
irade ise hür insanların düşünce tar-
zıdır:

Ve İkbal’in üzerinde önemle dur-
duğu bir diğer konu da; dinamik ve 
hür iradeli insanın ideallerine ulaşma 
yolunda önüne çıkan her engelle 
mücadele etmesi, inancını ve az-
mini kaybetmeden her tür zahmet 
ve meşakkati göğüslemesi, sevdası 
uğrunda ıstırap çekmeye katlan-
masıdır. Zahmet ve mihnetin insanı 
olgunlaştırdığı, nimetin külfetsiz ol-
mayacağı konusunda da Mevlânâ ile 
hemfikirdir. 81 Bu sebeple; kadere 
tevekkül düşüncesiyle mücadele ru-
hunu kaybetmiş milletini, bağımsız-
lığa ulaşma davasında çile çekmeye 
davet eder:

“İp düğüm düğüm olmalıdır ki, 
çözmenin zevki belirsin.” 

“Bülbül gibi zarı zarı inlemi-
yorsun. Zira teninde uyanık bir can 
yok. Bu gülşende gül toplamak helâl 
olduğu hâlde, sende hiçbir diken ya-
rası yok.”

“Zamane meşakkatlerinden 
şikâyeti bırak. Meşakkat çekmemiş 
insan tam ve olgun bir insan değil-
dir. Bilmez misin ki, ırmak suyu ba-
şını taşa çarpa çarpa tatlı ve lezzetli 
olur.”

İKBAL VE MEVLANA 
BENZERLİKLERİ

Sonuç olarak, her ne kadar 
Mevlânâ ve İkbal gibi iki büyük şair 
ve mütefekkirin düşüncelerindeki 
ortak noktaları tespit için bir tebliğ 
metninin hacmi yeterli olmasa da; 
burada özetle üzerinde durduğumuz 
konularda bu iki seçkin insan arasın-
daki benzerlikleri şöylece sıralayabi-
liriz:

1. Her ikisi de milletlerinin buh-
ranlı dönemlerinde yaşamış birer 
gönül, fikir ve dava eridir. İnsanları 
bunalımdan kurtarmak onların ideali 
olmuş, eserlerini bu amaçla kaleme 
almışlardır. Şiirlerindeki hedef, sanat 
endişesi değil; halka rehber olma, 
mesaj verme, insana gerçek hüviye-
tini kazandırma gayesidir.

2. Yaşadıkları dönemlerde in-
sanların mücadeleci, dinamik bir 
ruh gücünden mahrum olduklarını 
tespit etmiş; onları insanlığın yüksek 
değerlerini ve yaratılışlarındaki İlâhî 
cevheri keşfetmeye teşvik etmişler, 
pasifliği şiar edinen insanlara dina-
mik bir dünya görüşü kazandırmış, 
tekâmülün daimî gayretle mümkün 
olduğunu bildirmişlerdir.

3. Aşkı; insanı ıslah eden ve 
yücelten bir değer olarak ön plâna 
çıkarmışlar, ilim ve akim ancak sev-
giyle faydalı olacağına inanmışlardır.

4. Hür irade sahibi insan için 
kadercilik düşüncesinin yanlışlığını, 
bunalımların bu hatadan kaynaklan-
dığını; gerçek tevekkül ve kader an-
layışının azim ve çalışmanın ardında 
gizlendiğini göstermişlerdir.

5. Kur’an-ı Kerim’i yanlış yo-
rumlayan veya hayatiyete geçire-
meyen topluma, Kur’an-ı Kerim’den 
Cenab-ı Hakk’ın dilediği insan tipini 
ve hayat görüşünü aktarmışlardır.

Eğitimci yazar Ahmet Çelik, rö-
portajının ikinci kısmında Konya’da 
medfun peygamberlerin kabirleri ile il-
gili yapılması gerekenleri ortaya koydu. 
Çelik, geniş bir taramayla kaynaklarının 
daha ayrıntılı tespiti ve bunların dini-
ilmî boyutlarının araştırılarak yayınların 
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Çelik ayrıca medfun peygamberler için 
mekân tespiti, makam ve çevre düzen-
lemesinin yapılmasından sonra da ba-
sın yoluyla bunun ulusal ve uluslararası 
etkin tanıtımın yapılmasını önerdi. 

Bu Peygamberler hakkındaki bil-
gi kaynakları nelerdir?

Bu konuda yazılmış eserlere göre 
Konya’da medfun peygamberler hak-
kındaki bilgiler “erbab-ı mükaşefe ve 
müşahede sahibi –yani kalp gözleri 
açık- mutasavvıfların verdikleri bilgileri-
ne dayanmaktadır Keşf: “Aklın ve du-
yuların yetersiz kaldığı dini konularında 
doğrudan bilgi edinme yolu anlamında 
bir tasavvuf terimidir. Mukaşefe de 
“iki şey arasındaki perdenin kalkması 
ve bu iki şeyin birbirine karşı açığa 
çıkması”dır. Keşf, tasavvuf ehlinin yanı 
sıra bazı kelâm âlimlerine göre güveni-
lir bilgi kaynaklarından biridir. Aklî delil-
ler gibi keşf de bazen kesin bilgi, bazen 
zan (yani kesin olmayan bir bilgi) ifade 
eder ve içtihatta olduğu gibi keşiflerde 
de bazen hata, yanılma ihtimali söz ko-
nusu olabilir. 

Peygamberlerin yaşadıkları 
çağa dair bilgilere erişmek mümkün 
oldu mu?

Konya’da adı geçen Peygamber-
lerin yaşadığı çağ ve faaliyetleriyle ilgili 
bilgi şimdilik mevcut değildir. Ancak 
Hz. İsa ile Hz. Peygamber (s.a.s.) ara-
sında –ki bu döneme fetret dönemi 
diyoruz- peygamber gönderilmediğini 
biliyoruz. Buna göre adı geçen pey-
gamberlerin Hz. İsa’dan önceki devir-
lerde yaşamış olmalılar. 

Konya’nın tarihi şehir yapısı 
maalesef tahrip edilmiş ve pek çok 
eserin gün yüzüne vuran ışıltısı kal-
mamıştır. Peygamber kabirlerinin 
yerlerine dair hangi bilgilere erişe-
bildiniz?

Peygamberlerin medfun bulun-
duğu yerler Konya kalesinin iç ve dış 
surunun içidir. Bu yerler olarak yaklaşık 
mevki olarak biliniyorsa da risalelerde 
belirtilen peygamber medfenlerinin 
tam olarak yerlerini günümüzde bil-
mek mümkün değildir. Çünkü buna 
dair herhangi bir kitabe, mezar taşı 
veya iz mevcut değildir.

Bu bilgiler ışığında; Dünyayı bi-
lemem ama Türkiye’de en çok pey-
gamberin yaşadığı şehir olarak Kon-
ya öne çıkıyor değil mi? Türkiye’de 
nerelerde hangi peygamberler ya-
şamış?

Ülkemizde; Şanlıurfa’da 13, 
Diyarbakır’da 10, Adıyaman ve 
Şırnak’ta 1’er, Tarsus’ta ise 3 peygam-
berin kabri ya da makamının olduğu 
rivayet edilir. Mesela Diyarbakır mer-
kezde Yunus ve Cercis, Eğil ilçesinde 
Zülkifl, Elyesa, Harun Asafi, Danyal 
(Zülkifl (a.s) oğlu), Nebi Hallak ve Nebi 
Harut,  Ergani ilçesinde ise Enüş pey-
gamber bulunuyor. Tarsus Ulu camiin-
de Hz. Şit ve Hz. Lokman medfundur. 
Danyal (as)’ın makamı da Tarsus’tadır. 
Dolayısıyla bu şehirlerimiz kendilerini 
“Medine-i Enbiya-Peygamberler Şeh-
ri” olarak ilan etmektedirler. Konya’da 
ise 14 tane…

Konyalı Peygamberlere dair bil-
giler hangi kaynaklarda yer alıyor?

Tespit edebildiğimiz kadarıyla 
Konya’da on dört peygamberin med-
fun olduğunu kaydeden yazma eserler 
ve bunların ait olduğu kütüphaneler 
liste halinde şunlardır;

1.”Mecmûa-i Enbiyâ-i İzâm ve 

Evliyâ-i Kirâm”, Mevlana Müzesi, İh-
tisas Kütüphanesi,Türkçe Yazmaları, 
No.5997;

2. “Haza Mecmuau Enbiyai 
İzam ve Evliya-i Kiram Rahimehul-
lah”, Konya Mevlana Müzesi, Türkçe 
Yazmaları,No.2176/13; 

3.“Mecmua: Konya’da Medfun 
Evliya ve Enbiya Medfenleri”, Koyu-
noğlu Müzesi Kütüphanesi No.10154;

4.“Mecmua: Konya’da Yatan Evli-
ya ve Enbiya İsimleri”, Koyunoğlu Mü-
zesi Kütüphanesi No.10171;

5. “Medine, Konya ve Haricinde 
Olan Enbiya-i İzam ve Evliya-yı Kiram’ın 
İsimleri” Ankara Milli Kütüphane, Arşiv 
No: 06 Mil Yz A 1309/17;

6. “Medine-i Konya Dâhilinde ve 
Haricindeki Enbiyânın ve Ehlullah-ı 
Kiramın Esami-i Şerifeleri, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı, 
Osman Ergin Türkçe Yazmaları, Arşiv 
No.1123/6;

7. “Medine-i Konya dâhil ve ha-
ricinde günüde-i hak-i ıtırnak olan” 
Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk 
Kütüphanesi Arşiv no: 43 Ze 218/8.

İki risalede eseri kaleme alanların 
isimleri geçmektedir. Bu şahıslar Mev-
levi dergâhındandırlar. Bunlar sertarık 
Mehmet Fehmi Dede  (v.1864), ahçı 
Mehmet Nesip Dede  (v.1869), tür-
bedar Safayi Ali Dede, Şemsi Tebrizi 
türbedarı Ahmed Dede  (v.1872), ney-
zenbaşı Hasip Dede  (1800-1871)’dir.
Eserin 1857, 1895 ve 1905 tarihli üç 
ayrı yazım tarihi görülmektedir. Risa-
leyi kaleme alanlar bu tarihten sonra 
vefat etmişlerdir. Ayrıca eserin hattatı 
Mevlana Müzesi ve A. Süheyl Ünver 
nüshasında geçmektedir ki Hattat Sil-
leli Osman b. Ahmet Şükrü Efendi’dir. 
Eserin yukarıdaki yazmalarından 1897 
ve 1905 tarihli olanları onun tarafın-
dan yazıldığını göstermektedir. Hattat 
Osman Efendi, 1907’de Sille’de vefat 
etmiştir.

Konyalı araştırmacıların bugüne 
kadar konuya dair tespitlerinde tutar-
lılık var mı?

Bu konuda bazı çalışmalar karşı-
mıza çıkmakta ve onlar da Konya’da 
14 peygamberin medfun olduğunu 
ifade etmektedir. Prof. Dr. Süheyl Ün-
ver, 1956’da Türk Folklor Araştırma-
ları dergisinde (sayı 89, sayfa 1417) 
yayınlanan “Konya’da Evliya Sayımı” 
adlı makalesinde Konya’da medfun 
Peygamberlerden ilk bahseden araş-
tırmacılarımızdandır. Buna göre 355 
veli ismiyle birlikte 14 peygamberin 
medfun olduğunu yazmaktadır.  Yine 
bu nüshada da Konya velileri sayılırken 
Ali Gav Sultan’ı zikrettikten sonra “bu 
civarda bir sahabenin medfun olduğu” 
kaydı mevcuttur. Prof. Ünver makale-
sinde risaleyi kendisine Galip Kemali 
Söylemezoğlu hediye ettiğini belirt-
mektedir. Galip Kemali Söylemezoğlu 
ise Konya Valisi Ali Kemali Paşa’nın oğ-
ludur. Bu eser ona Konya’da vali olarak 
bulunduğu 1893-1897 tarihleri arasın-
da hediye edilmiş olmalıdır. Konya’daki 
Peygamber ve evliya tespitiyle ilgili bir 
diğer kaynak ise araştırmacı Selçuk 
Es’e aittir. Es, 21 Ağustos 1965 tarihli 
Şehir Postası gazetesinde yayınlanan 

ve “Konya’da Yatan Peygamberler 
ve Evliyalar” adını taşıyan makalesini 
Konya Sultan Selim Camii baş imamı 
ve kayınpederi Abdurrahman Şükrü 
Özaydın’ın kitapları arasında bulduğu 
el yazması bir risale ile İbrahim Aczi 
Kendi’de mevcut bir risaleye daya-
narak hazırladığını ifade etmektedir. 
Hasan Özender, “Konya Velileri” adlı 
eserinde Konya’da medfun bulunan 
peygamberle ilgili olarak “Mevlana İhti-
sas kütüphanesinde bulunan “Tûmar-ı 
Silsile-i Benî Âdem” adlı yazma esere 
dayanarak 14 peygamberin medfun 
olduğunu ifade etmektedir. Refi Cevat 
Ulunay, 2 Ekim 1965 tarihli Milliyet ga-
zetesindeki “Konya’ma Şükran” başlıklı 
yazısında; “Konya Peygamberler ve 
veliler memleketidir. Konya’da 14 Pey-
gamber medfundur. Bunların altısının 
isimleri malum, sekizinin meçhuldür 
ve cümlesinin nerelerde gömülü ol-
dukları bellidir.” demektedir. Ayrıca A. 
Cenap Kendi 4 Ağustos 1990’da Yeni 
Konya gazetesindeki köşesinde “Kon-
ya Yatan Peygamberler ve Evliyalar” 
başlığıyla bu konuyu tekrar gündeme 
getirmiştir. “Konya’da Medfun Pey-
gamberler” adlı en kapsamlı çalışma 
bizim hazırladığımızdır. Bu çalışma 
Merhaba Akademik Sayfalar’da (22 
Haziran 2016’da) “Özel Sayı” olarak ya-
yınlandığı gibi Konya Ticaret Odası’nın 
yayınladığı “İpekyolu” dergisinde (Ni-
san 2019, sy.374) tekrar neşredildi. 
Ayrıca konuyu 2016’da Koyunoğlu 
Müzesinde İkindi Sohbetleri’nde ve 18 
Mayıs 2019’da Türkiye Yazarlar Birliği 
Konya Şubesinde kalabalık bir dinleyici 
kitlesine sunduk.

Konya’yı Peygamberler Şehri 
olarak tarihe takdim etmek için ne 
tür çalışmaların yapılmasını önere-
bilirsiniz? Kabirlerin keşfedilmesi, 
gün yüzüne çıkarılması ya da temsili 
kabir veya makamlar oluşturulması 
mümkün mü?

Konya’da medfun peygamberler-
le ilgili olarak öncelikle böyle bir şeyin 
mevcut olduğunu kabul etmek gerekir. 
Bundan sonra geniş olarak yeniden 
kaynak taraması yapılarak kaynakları-

nın daha ayrıntılı tespiti ve bunların dini-
ilmî boyutlarının araştırılarak yayınların 
gerçekleştirilmesi gerekir. Medfun 
peygamberlerle ilgili olarak uzmanlarca 
medfun peygamberler için mekân tes-
piti, makam ve çevre düzenlemesinin 
yapılmasından sonra da basın yoluyla 
bunun ulusal ve uluslararası etkin tanı-
tımın yapılması gerekir. Eldeki mevcut 
yazma nüshalarda Konya’nın altı bölge-
sinde peygamberlerin medfun olduğu 
zikrediliyordu. Bu yerler Musalla Me-
zarlığı,  Sarı Yakup Mezarlığı, Alaaddin 
Camii, Yeni Kale Kapısı, Şehitler Mevkii 
ve Hisarönü’dür. Bu konuyu 2019’da 
Belediyemiz gündemine almıştı. Bu 
kapsamda Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç 
beyle de istişare ettik. Mehmet Ali Uz ve 
Hasan Yaşar beyle birlikte günümüzde 
nerelerin makam yapımı için uygun yer 
olabileceğine dair bir keşif gezisi yaptık. 
Musalla Mezarlığı, Sarı Yakup Mezarlı-
ğı ve Alaaddin Camii bahçesinin en uy-
gun yerler olabileceği kanaatine vardık.  
Mevlana Kültür Merkezinde 27 Kasım 
2019’da bir grup ilahiyat, dinler tarihi, 
tarih, arkeolog gibi alanında uzman 
akademisyenlere ve yerel araştırma-
ların katıldığı bir çalıştay yaptık. Orada 
“Konya’da medfun peygamberlerle 
ilgili olarak yetkili kurumlarca mekân 
tespitine resmiyet kazandırılması,  tes-
piti yapılan mekâna uygun makamın 
yapılması ve bunlara ait olacak tanıtıcı 
işaretlerin konulmasının uygunluğu-
nun ilgili makamlara iletilmesine dair 
bir sonuca da varılmıştı. Ama son du-
rum nedir bilmiyorum. 

Yeryüzünde bilinen peygamber 
kabirleriyle ilgili neler anlatabilirsi-
niz? 

Tarihte bazen peş peşe, bazen aynı 
zaman dilimi içinde, bazen da kısa veya 
uzun aralıklarla peygamberler gönde-
rilmiştir. Peygamberlerin ilki Hz. Âdem 
(as), sonuncusu Hz. Muhammed 
(s.a.s.)’dir. Peygamberlik Hz. Muham-
med aleyhisselam ile son bulmuştur. 
Hz. Muhammed (sas)’in tüm insanlığa 
gönderildiği için “hateme’n-nebiyyin 
ver-rusülin” olmuştur. Rasulullah 
(sas): “Ben peygamberlerin sonuncu-
suyum ve benden sonra peygamber 
olmayacaktır.” buyurmaktadır. Hz. 
Peygamber (s.a.s.)’in Medine de bulu-
nan kabri dışında diğer peygamberlerin 
kabrini tespit oldukça zordur. Ahmed b. 
Hanbel’in Müsned’inde şöyle bir hadis 
anlatılır: “Âdem (as) vefat edeceği za-
man çocuklarına: “Ey oğullarım, canım 
cennet meyveleri istiyor.” dedi. Bunun 
üzerine çocukları meyveleri aramaya 
gittiler. Yolda onları melekler Âdem’in 
kefeni ve kokusu ile karşıladılar. Yan-
larında kazma, kürek ve zembil vardı. 
“Ey Âdemoğulları neye gidiyorsunuz?” 

dediler. Onlarda babalarının isteklerini 
söyleyince: “Geri dönün, onun eceli 
geldi.” dediler. Geri dönünce Hz. Hav-
va gelenleri tanıdı. Âdem’in arkasına 
sığındı. Âdem (as): “Yanımdan çekil! 
Melek bana senin tarafından geldi. Be-
nimle Rabbim arasından çekil.” dedi. 
Sonra ruhunu kabzettiler. Onu yıkayıp 
kefenlediler. Ve kokular sürdüler. Ona 
bir mezar kazdılar. Ve mezarda bir lahit 
açtılar. Sonra namazını kılıp mezara in-
diler onu mezara yerleştirdiler. Üzerini 
kerpiçle kapattılar. Sonra mezardan çı-
kıp toprak atmaya başladılar. Sonra da: 
“Ey Âdemoğulları, ölüleriniz hakkında 
tutacağınız yöntem işte budur.” dediler. 
(Müsned, 24.592)

Başka bir rivayette Rasulullah 
(sas), Musa (as)’ın vefatıyla ilgili olay-
ları anlattıktan sonra, Musa (as): “Ey 
rabbim beni mukaddes topraklara bir 
taş atımı kadar yaklaştır. Orada ölüp 
gömüleyim” dedi. Rasulullah (sav): 
“Vallahi eğer Musa’nın gömüldüğü 
yerde olsaydım yol kenarında kızıl kum 
tepesinin yanında bulunan mezarını 
sizlere gösterirdim.” buyurmuştur. 
(Müsned, 24.677) Rasulullah (s.a.s), 
Hz. Davud (a.s)’ın vefatını şöyle anlatır. 
“O kıskanç biriydi. Dışarı çıktığında ka-
pıları kapatır, kimse içeri alınmazdı. Ha-
nımı avluya çıkınca birini gördü ve o sı-
rada Davud (a.s) geldi. “Sen kimsin?” 
dedi. O da:  “Ben krallardan korkmayan 
ve onların koyduğu perdelerle yolu en-
gellenemeyen bir kimseyim.” deyince 
Davud (a.s): “Vallahi sen ölüm meleği-
sin Allah’ın emrine merhaba.” dedi. O 
ruhunu teslim edinceye kadar yerinde 
dikilip kaldı.” (Müsned, 24.697) Sebe 
suresi 14. ayet, cinlerin, Hz. Süleyman 
(a.s)’ın öldüğünü, ancak dayandığı 
asasını bir ağaç kurdunun yemesi 
sonucu anladıkları bildirilmektedir. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) “Peygamberler ve-
fat ettikleri yere gömülürler.” 

Yine Rasulullah (s.a.s.): “Her pey-
gamber mutlaka ruhunu teslim ettiği 
yere defnedilir.” (Muvatta, Cenaiz, 27) 
buyurmuştur. Sonuç olarak tarihen bir 
“İslam şehri” olan “Konya” çok eski 
çağlardan beri insanların yerleşim yeri 
olmuş, pek çok medeniyete beşiklik 
etmiştir. Dolayısıyla Allah tarafından bu 
bölgede yaşayan insanlara emir yasak-
ları tebliğ ve irşat için bir peygamber 
gönderilmesi mümkündür. Kur’an-ı 
Kerim’de: “Her ümmetin bir peygam-
beri vardır. Peygamberleri geldiği 
zaman, aralarında adaletle hükmedilir 
ve onlara asla zulmedilmez.” (Yunus 
47); “Biz, bir peygamber gönderme-
dikçe (kimseye) azap edecek değiliz” 
(İsra 15); “Andolsun ki biz, “Allah’a 
kulluk edin ve tağuttan sakının” diye 
(emretmeleri için) her ümmete bir 
peygamber gönderdik.” (Nahl, 36) 
ve “Andolsun, senden önce de pey-
gamberler gönderdik. Onlardan sana 
kıssalarını anlattığımız kimseler de var, 
durumlarını sana bildirmediğimiz kim-
seler de var.” (Mümin 78) buyrulduğu 
gibi Allah her topluma bir peygamber 
göndermiştir. Kaynaklarda Rasullerin 
sayısının 313’e, nebilerin ise 124.000’e 
ulaştığı belirtilmiştir. İşin doğrusunu 
Allah bilir…

Masanızda olan çalışmalar hak-
kında bilgi vermek ister misiniz?

Hazır ve devam eden pek çok 
çalışma var. Onlardan bir kısmı 
şunlar diyelim. 

1.  Güneysınır Temettü 
ve Nüfus Defteri: Güneysınır 
ilçesinin Osmanlı dönemine ait 
vergi ve nüfus defterleri-
dir. Doğduğum 

yere bir vefa borcu 
olarak bu çalışma-
yı yaptım.

2. Mehmet 
Emin Bolay ve 
Makaleleri: Meh-
met Emin Bolay 
Konya’nın son dö-
nemde yetiştirdiği 
önemli âlim, ga-
zeteci, avukat ve yazarlarından birisidir. 
Bolay’ın İbret, Babalık, Yeni Konya ve 
Yeni Meram’da çıkan birçok makalesi 
var. Konya’nın yakın tarihine ışık tuta-
cak nitelikte olan makalelerini toplaya-
rak terceme-i hali ile birlikte yayına hazır 
hale getirdik. 

3. Ahmet Yesevî Divanı: Ahmet 
Yesevi’nin Divanı Hikmeti’nin ilk Türk-
çe çevirisini Doç. Dr. İsmail Bilgili ile 
birlikte hazırlamaya devam ediyoruz.

4. Konya’da Mevcut Müessesat-ı 
İslamiye: Konya’nın Türkler tarafın-
dan fethedilmesinden sonra bir İslam 
şehrine dönüşmesinin en önemli 
göstergesi burada inşa edilen saray, 
kale, cami, mescid, kervansaray, han 
ve türbeler gibi yapılardır. Hamdizade 
Abdülkadir Erdoğan 1914’te Konya’nın 
bu yönünü -el yazması- bir çalışmasın-
da bunları ayrıntılı bir şekilde kayda ge-
çirmiş. Biz de bu çalışmasını günümüz 
Türkçesine aktararak hazırladık. 

5. Konya Islah-ı Medarisi İslamiye 
Medresesi: Osmanlının son dönemin-
de Konya’da nitelikli âlimler yetiştirmek 
için açılmış ilk İslam Üniversitesi olan 
“Islah-ı Medaris Medresesinin eğitimi, 
hocaları, öğrencileri ve diğer faaliyetle-
rini ele alan bir çalışmadır. Bu yüksek 
din eğitimi kurumunda Zeynelabidin 
Efendi, Ahmet Ziya Efendi, Rıfat Efendi, 
Hasan Kudsî Efendi,  Ali Rıza Kudsî, 
Refik Kırış, Ali Yücesoy, Fahri Kulu, 
Hacı Veyis Efendi, Hacı Veyiszâde 
Mustafa Efendi, İbrahim Hakkı Kon-
yalı ve Ömer Lütfi Tekin gibi Konya’nın 
önde gelen âlimleri ders vermiş ve 
Abdullah Tanrıkulu, Tahir Elliiki, Hakkı 
Özçimi, Osman Oktaç,  Saatçi Osman 
Efendi, Zekai Sarsılmaz, Ferid Ülgen, 
İbrahim Rüştü, İbrahim Hakkı Konyalı, 
Ahmet Muhtar Altunay ve Mehmet Fa-
tih Göktay gibi birçok değerli ilim, fikir 
ve gönül ehli insan yetişmiştir. 

6.Konya Maarif Atlası: 1923’ten 
1930’a kadar geçen Cumhuriyetin ilk 
altı yılındaki Konya’ın eğitim envanteri, 
sicilidir. Burada 1300 kadar eğitimcinin 
biyografisine Konya İl MEM Arşivinden 
yararlanarak hazırladık. 

7. Konya’da İrfan Medeniyeti: Sel-
çukludan itibaren Konya ve civarında 
yetişen gönül coğrafyamızın mutasav-
vıflarını araştırdığımız bir çalışmadır. 

Ayrıca Akademik Sayfalar, Konya 
Burada, Edirne Evladı Fatihan, Kara-
man İmaret, Beyaz Bulut ve Mahalle 
Mektebinde yayınlanan 200 kadar 
makale birikti. Uluslararası sempoz-
yumlarda sunduğum bazı bildirilerim 
de var. Bunlar da oldukça değerli çalış-
malar; Allah nasip ederse bunların da 
kitaplaşmasını arzu ve ümit ediyorum.

Hepsi bir birinden değerli çalış-
malar için tebrik ediyorum. 

Çağın Mevlana’sı Muhammed İkbalPeygamberler makam bekler
Mevlana’nın en geniş etkisi Hint Pakistan Yarımadası’nda oldu. Akademisyen ve yazarlar İkbal ve 

Mevlana’nın birçok benzerliklerini ortaya koydular. Zira İkbal’e, “Rûmî-i Asr” (Çağın Mevlânâ’sı) denmiştir
Eğitimci yazar Ahmet Çelik, Konya’da medfun peygamberler için mekân tespiti, makam ve çevre düzenleme-

sinin yapılmasından sonra da basın yoluyla bunun ulusal ve uluslararası etkin tanıtımın yapılmasını önerdi
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Rida Uluslararası Yetim ve 
Muhtaçlara Yardım Derneğinin te-
melleri, bir grup gönüllünün 2008 
yılında Sudan’ın Darfur bölgesine 
yaptığı ziyarette, okullardaki yetim 
çocukların okula aç geldiklerini 
öğrenmeleri üzerine bu yetimlere 
düzenli yemek vermeye başlamala-
rıyla atıldı. Bir gönüllü hareketi olan 
RİDA, sahada profesyonel dernek-
lerden ziyade kendi gibi gönüllü 
olarak hizmet veren kişileri buldu ve 
onlarla şubelerini oluşturarak yapı-
sını genişletti. Rida Uluslararası Ye-
tim ve Muhtaçlara Yardım Derneği 
Başkanı Tamer Kalender dernek 
çalışmalarını anlattı.

Öncellikle sizleri tanıyabilir 
miyiz? 

Ben Tamer Kalender, İnşaat 
Mühendisiyim.  RİDA Uluslararası 
Yetim ve Muhtaçlara Yardım Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanıyım. 

Derneğiniz hakkında bilgi ve-
rebilir misiniz?

RİDA Derneği 2008 yılında 
Konya merkezli olarak kuruldu. İlk 
olarak Sudan Darfur’da yetimlerin 
okullarda açlıktan düşüp bayıldık-
ları bir bölgede 33 yetime günlük 
yemek verilerek ve onlara rehberlik 
yapılıp eğitimlerine destek verilme-
ye başlandı. Yetimlerin kısa sürede 
ders başarılarının artması, okula 
severek gelmeleri, sosyalleşmeleri, 
kendi aralarında örgütlü davranma-
ları ve dilenmekten vazgeçmeleri 
(dilenirken oluşan bazı istismarların 
engellenmiş olması) Türkiye’ye ve 
Türk insanına karşı büyük bir sevgi 
ve sempatinin oluşması gibi olum-
lu sonuçları kısa sürede görülmesi 
üzerine pilot proje büyük bir başa-
rıya ulaşmıştır. Giden gönüllülerin 
katkılarıyla çok kısa sürede 33 ye-
timle başlayan bu proje ile Sudan 
Darfur’da binlerce yetime ulaşılmış 
oldu. Hayırsever Konyalı kardeşle-
rimizin katkısıyla kısa sürede proje 
birçok ülkeye yayıldı. 

Dernek olarak ne gibi çalış-
malara imza atıyorsunuz?

Darfur’daki Külliyemizde 62 
özel seçilmiş yetim talebemiz Âlim 
olarak yetiştiriliyor.Bölgede 900 
Yetim talebeye aylık düzenli olarak 
1 ay yetecek gıda paketi verilmek-
te.Bölgede Su Kuyusu, Çadır, Süt 

Keçisi, Gıda Paketi, Kuran Kursları-
na Destek, Yetimlere Bayramlık ve 
Giysi dağıtımı devam etmektedir.  
Her yıl Kurban organizasyonu ile 
kamplarda binlerce kişiye hisseler 
ulaştırılmaktadır. Ayrıca günlük ke-
silen Adak, Akika ve Şükür Kurban-
ları da yetimlere ve yetim ailelerine 
ulaştırmaktadır. 

KENYA – KAKUMA KAMPI 
Kakuma’da bulunan yerli Tur-

kana halkı için açılan İslami okulu-
muzda 500’ü aşkın talebimiz eğitim 
alıyor. Ayrıca bu talebelere aşevi-
mizden günlük yemek verilmekte. 
Kampın içinde bulunan 3 adet 
medresemizde yüzlerce talebemiz 
ders görüyor.Kakumanın dışında 
açılan mescit ve medreselerimizde 
irşat faaliyetlerimiz devam ediyor. 
Bölgede şimdiye kadar RİDA nın 
çalışmaları sonucu 350 kardeşimiz 
İslam’ı seçmiştir. Her yıl Kurban or-
ganizasyonu ile kamplarda binlerce 
kişiye hisseler ulaştırılmaktadır. Ay-
rıca günlük kesilen Adak, Akika ve 
Şükür Kurbanları da yetimlere ve 
yetim ailelerine ulaştırmaktadır.

KENYA DADAB KAMPI
Kampta bulunan 5 adet medre-

semizde yüzlerce talebemiz eğitim 
alıyor. Her yıl Kurban organizas-
yonu ile kamplarda binlerce kişiye 
hisseler ulaştırılmaktadır. Ayrıca 
günlük kesilen Adak, Akika ve Şü-
kür Kurbanları da yetimlere ve yetim 
ailelerine ulaştırmaktadır. 

 NİJER ÇALIŞMALARI
Bölgeye Gönüllüler Sağlık kuru-

luşu ile birlikte yapılan 2 ayrı sefer-
de RİDA Derneği olarak toplam 58 
Katarakt ameliyatı yapıldı. 183 aileye 
Süt Keçisi dağıtıldı.

AFGANİSTAN SELMANİ FA-
RİSİ YETİM YURDU: Afganistan’ın 
Tahar vilayetinde Selman-ı Farisi 
Yetim Yurdunda 62 yetim çocuk 
barınmakta.  Bu yetim çocukların 
tüm ihtiyaçları derneğimiz tara-
fından karşılanmakta. Daha önce 
yurdumuzda kalan 25 öğrencimiz 
ise en iyi derecelerle üniversiteyi ka-
zanmış olup üniversiteyi okuyacağı 
eğitim masraflarının tamamı derne-
ğimiz tarafından karşılanmaktadır. 
8 öğrencimiz üniversiteden mezun 
olmuş olup iş hayatına atılmıştır.

RİDA OKULU: Bölgenin en iyi 

okulu olan merkezimizde 750 öğ-
renci bulunmakta. Okulumuzda ye-
timlerimiz ücretsiz okutulmakta ve 
tüm eğitim masrafları derneğimiz 
tarafından karşılanmaktadır.

ABDULLAH İBNİ MESUD 
DERSHANESİ: 100 talebesi olan bu 
dershaneye düzenli yiyecek yardımı 
yapılmakta.

BUHARİ KURAN KURSU: 300 
talebesi olan bu dershaneye düzenli 
yiyecek yardımı yapılmakta.

TALİMUL KURAN KURSU: 
400 talebesi olan bu dershaneye 
düzenli yiyecek yardımı yapılmakta.

RİDA FM RADYOSU: Bölgede 
tam zamanlı İslami yayın yapan rad-
yomuzda kendi âlimlerimizde Tefsir, 
Fıkıh ve Hadis dersleri vermekte. 
Halka yönelik bilgi yarışmaları da 
yapılmakta.  

RİDA Afganistan Meslek Edin-
dirme Merkezi: Kursumuzdan Terzi 
olarak mezun olan yüzlerce yetim 
kızımız bulunmakta. Bu kızlarımız 
şuanda evlerinin ihtiyaçlarını terzi-
lik yaparak karşılamaktadır. Her yıl 
Yetimlere dikilen yüzlerce bayramlık 
elbiseleri bu kızlarımız hazırlamakta.    

- Her yıl 250 yetim ailesine Ra-
mazan gıda paketleri dağıtılmakta.

- Yine yetim ailelerine Kurban 
hisseleri kesilerek dağıtılmaktadır.

- Yıllık ortalama 500 yetime 
Bayramlık elbise dağıtılmakta.

SURİYE ÇALIŞMALARI
Suriye’ye Kızılay aracılığıyla her 

yıl 10’a yakın yardım tırı ulaştırılıyor. 
Gıda, giyim, ayakkabı, ilaç, temizlik 
malzemesi, un, kömür, soba, batta-
niye, uyku tulumu gibi acil ihtiyaçlar 
gönderildi. Binlerce mülteciye ek-
mek dağıtımları yapıldı.

- Bayırbucak Türkmenlerine de 

yardım tırları gitti. Buraya da yuka-
rıdaki ihtiyaçlardan artı olarak 1000 
adet uyku tulumu yaptırıldı ve gön-
derildi.

- Suriye Doğu Gutada 5000 ek-
mek dağıtımı yapıldı.  

YEMEN ÇALIŞMALARI
Yemen’de yaşanan savaş ve 

kıtlık sebebiyle Oyuncaksız Çocuk-
lar İçin Yardım grubuyla birlikte 
bölgeye 3365 gıda kolisini, Ekmek 
ve Acil insani ihtiyaç malzemelerini 
ulaştırdık. 

İRŞAT ÇALIŞMALARI – ORTA 
ASYA ve BALKANLAR

İrşat çalışmalarımız Arnavutluk, 
Karadağ, Kosova, Sırbistan Sancak, 
Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan 
ve Moğolistan başta olmak üzere 
birçok ülkede çalışma yapılmakta-
dır. 

- Bölgelerde Kelime-i şehadetin 
bile unutulduğu yerlerde yüzlerce 
kurs açarak İslami eğitim faaliyeti 
devam etmektedir. Bu kurslarda 
Kuran-ı Kerim harici temel ilmihal 
bilgileri uygulamalı olarak gösteril-
mektedir.  Kurslarda Ramazan Gıda 
Paketleri dağıtımı, Kurban hisseleri 
dağıtımı, Kırtasiye ve eğitim deste-
ği verilmekte. Bölgeye binlerce Elif 
cüzü ve Temel İslam’ı bilgilerin ol-
duğu kitapçıklar bölge dillerine çev-
rilerek ücretsiz olarak dağıtılmıştır. 
Kurslarımıza sadece çocuklar değil, 
her yaştan insan ilgi göstermek-
te. Bölgelerde yapılan sınavlarda 
Kurslarımızda yetişen çocuklar çok 
büyük bir başarı göstermektedir. 
Kurslarımıza gelen talebelere spor 
müsabakaları, piknik ve geziler gibi 
etkinlikler düzenlenmekte. Ayrıca 
Arnavutluk’ta bulunan özel bir Ulu-
sal Radyoda RİDA’ya özel İslami 
yayın programları yapılmakta. Yapı-
lan bu yayınlar sadece Arnavutluk’a 
değil komşu diğer ülkelerde de ilgi 
ile takip edilmektedir. Tefsir, Hadis, 
Fıkıh dersleri verilmekte. Özellikle 
İlmihal bilgileri sorulu cevaplı yapı-
larak halkın katılımı ve bilinçlendiril-
mesi sağlanmakta. Radyo yayınımız 
en çok dinlenen ve sevilen yayın se-
çilmiştir. 

Bölgelerdeki bu İrşat çalışmala-
rı sonucunda binlerce talebe yetiş-
miştir. Ayrıca Müslüman olmayan 
birçok genç yaşlı kardeşimiz de 

İslam’ı seçmiştir.  
Sizleri diğer STK’lardan ayı-

ran fark nedir?
 Biz yetim merkezli bir derneğiz. 

Faaliyetlerimizin tamamı eğitim ve 
irşat çalışmaları olup 7 gün 24 saat 
kesintisiz devam eden çalışmalardır. 
Diğer insani yardımlar bu eğitim fa-
aliyetlerine destek olarak yapılmak-
tadır.

On Bir Ay’ın sultanı Ramazan 
ayında ne gibi çalışmalara imza 
atacaksınız?

 Ramazan ayında Sudan Dar-
fur’da, Kenya Kakuma da, Kenya 
Dadab kampında ve Afganistan’da 
günlük 5000 kişilik iftar vermeyi 
planlıyoruz. Ayrıca bu bölgeler dı-
şında kalan diğer çalışma bölgesin-
deki ülkelerde de 5000’e yakın gıda 
paketi dağıtmayı hedefliyoruz. 1000 
yetim talebeye de bayramlık elbise 
ve binlerce yetim ve yoksul talebe-
mize de fitre dağıtımı yapacağız.   

 Türkiye’de geçtiğimiz Rama-
zan ayında olduğu gibi bu yıl da 
Ramazan ayında iftar ve sahur 
programı gibi toplu organizas-
yonlar yasaklandı. Bereketli sof-
ralarda hayır sahiplerinin ikram-
ları paylaşılıyordu ama bu sene 
pandemi kuralları çerçevesinde 
buna müsaade edilmeyecek. Bu-
nun yerine nasıl bir organizasyon 
planlıyorsunuz?

 Pandemi sebebiyle Türkiye’de 
ailelere Ramazan gıda paketleri da-
ğıtacağız. Yetim ve yoksul çocuklara 
Bayramlık dağıtımı ve fitre dağıtım-
ları yapacağız. 

Konya dışında hangi ülkeler-
de Ramazan’da çalışmalar ger-
çekleştireceksiniz?

Sudan Darfur, Kenya Kakuma, 
Kenya Dadab Kampı, Afganistan, 
Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, 
Suriye 

Ramazan’da dernek olarak 
kaç kişiye ulaşmayı hedefliyorsu-
nuz?

200. 000 Yetim ve Yoksula 
ulaşmayı hedefliyoruz.

Yurtdışı çalışmalarında der-
nek çalışmalarınıza o yöre halkı-
nın ilgisi nasıl oluyor?

Türkiye’yi anlamak için Türkiye, 
Türkiye’den değil, Sudan Darfurdan, 
Somali kamplarından, Afrika’nın 

mazlum coğrafyalarından, Üsküp-
ten, Sancaktan, Kırcaliden, Kara-
bağ’dan, Gazze’den, İdlibten, Mezarı 
Şeriften ve daha adını sayamayaca-
ğımız yüzlerce bölgeden, kısacası 
dünyanın mazlum coğrafyalarından 
bakmak gerekir. Adı konulmamış 
bir hilafetin nasıl dipdiri olduğunu, 
dünya mazlumlarının bu ülkeye ve 
bu ülkenin insanlarına nasıl umut 
bağladıklarına, dualarında, gözyaş-
larında nasıl yer aldığımızı görmek 
gerekir. Onların bütün hayali sanki 
şöyle: Bir sabah uyandıklarında İs-
lam orduları gelmiş bütün zulüm ve 
adaletsizlikler sona ermiş, şehirleri-
mizi yıkan ihtiyarlarımızın onuruyla 
oynayan, iffetli kızlarımıza ilişen bü-
tün zalimlerin, cezalarının verildiği 
bir sabaha uyanmak istiyorlar.  

 Yardım faaliyetlerinde bulun-
mak üzere gittiğiniz farklı ülkeler-
de Türkiye ve Konya’ya ilişkin gö-
rüş ne oluyor? Biz Türklerle ilgili 
ne düşünüyorlar?

 Arnavutluk’ta 2012 yılında bir 
camide kurs açmıştık. Arnavutluk’ta 
bulunan kurslarımızın ismi Hasan 
Rıza Paşa medreseleridir. Caminin 
hadimi olduğunu öğrendiğimiz yaşlı 
bir adam bir köşede oturuyordu. 
İşkodra savunmasını gerçekleştiren 
büyük kahraman Hasan Rıza Paşa 
ismini ve Türk bayraklarını görünce 
heyecanla ayağa kalkarak yanımıza 
geldi ve bize “tam yüz yıl sonra geri 
geldiniz” dedi. Biz 1912 den bura-
lardan çekildiğimizi bilmiyorduk. 
Bu yaşlı adam bize şöyle dedi. “Ben 
her gün eşimle beraber 2 kişiye dua 
ederiz. 1.si Fatih Sultan Mehmet, 
çünkü onun vesilesiyle İslam olduk. 
2.si Recep Tayyip Erdoğan ve Tür-
kiye. Oda tüm ümmeti yeniden top-
layacak. Bizler gittiğimiz birçok ülke-
de, sanki başka bir ülkeden gelmiş 
gibi değil oranın sahipleri gelmiş 
gibi karşılandık. Buralar Osmanlı 
toprağıydı. Osmanlının çocukları 
yeniden geldi. Topraklarınıza hoş 
geldiniz dediler. Kosova da bir Ar-
navut’un söylediği şu söz çok ma-
nidar. Sizler Sultan Muradı benim 
kadar sevemezsiniz demişti. Neden 
O bizim atamız demiştik. Bize şöyle 
cevap verdi. Biz onun vesilesiyle İs-
lam olduk. Ve İslam olduğumuz için 
cenneti umuyoruz.

Yetim merkezli çalışıyor
Sudan’ın Darfur bölgesine yaptıkları ziyarette yetim çocukların okula aç gittiklerini gören bir grup gönüllü tara-
fından kurulan Rida Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneği, milyonlarca yetime ulaşmayı hedefliyor

Tamer Kalender
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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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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan Perşembe günü başlayacak olan tam kapan-
manın 17 Mayıs Pazartesi’ye kadar devam edeceğini duyurdu. Konya’da İl Hıfzıssıhha Kurulu kapanmaya ilişkin detayları paylaştı

Tamamen kapanıyoruz!
Türkiye genelinde koronavirüs 

tablosunda vakaların her geçen 
gün artmasının ardından daha cid-
di tedbirler alınmaya başladı. Bu 
kapsamda önceki gün Kabine Top-
lantısı’nın ardından açıklama yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, alınan kararları kamuoyuyla 
paylaştı. 29 Nisan Perşembe günü 
saat 19:00 itibariyle başlayacak olan 
tam kapanmanın 17 Mayıs Pazarte-
si gününe kadar süreceğini bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreç-
te yasaklara uymayanlara ise idari 
ceza uygulanacağına dikkat çekti. 

KONYA IL HIFZISSIHHA KURULU 
ILAVE TEDBIRLERINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan tara-

fından yapılan açıklamanın ardın-
dan Konya İl Hıfzıssıhha Kurulu da 
Konya genelinde uygulanacak olan 
tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. 
Kurul tarafından yapılan açıklama-
da, tam kapanma döneminde İçiş-
leri Bakanlığının 14.04.2021 tarih 
ve 6638 sayılı Genelgesinde ve İl 
Hıfzıssıhha Kurulunun 14.04.2021 
tarih ve 14 nolu kararında belirtilen 
tedbirlere ilave olarak;

ARAÇ KULLANMAMAK ŞARTIYLA 
IHTIYAÇLAR GIDERILEBILECEK
Hafta içi hafta sonu ayrımı ol-

maksızın 29 Nisan 2021 Perşem-
be günü saat 19.00’da başlayıp 17 
Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 
05.00’de bitecek şekilde tam za-
manlı sokağa çıkma kısıtlaması uy-
gulanmasına,

Sokağa çıkma kısıtlaması uy-
gulanacak günlerde üretim, imalat, 
tedarik ve lojistik zincirlerinin ak-
samaması, sağlık, tarım ve orman 
faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak 
amacıyla belirtilen yerler ve kişilerin 
kısıtlamadan muaf tutulmasına, 

Sokağa çıkma kısıtlamasının 
olduğu günlerde bakkal, market, 
manav, kasap, kuruyemişçi ve tat-
lıcıların 10.00-17.00 saatleri ara-
sında faaliyet göstermelerine, va-

tandaşların zorunlu ihtiyaçlarının 
karşılanması ile sınırlı olmak ve araç 
kullanmamak şartıyla (engelli va-
tandaşlarımız hariç) ikametlerine en 
yakın bakkal, market, manav, kasap, 
kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gele-
bileceklerine, aynı saatler arasında 
bakkal, market, manav, kasap, ku-
ruyemişçi, tatlıcılar ve online sipa-
riş firmalarının evlere/adrese servis 
şeklinde de satış yapabileceklerine,

ZINCIR MARKETLER PAZAR
 GÜNLERI KAPALI OLACAK

Zincir ve süper marketlerin pa-
zar günleri kapalı kalacaklarına,

Sokağa çıkma kısıtlamasının 
olduğu günlerde yeme-içme yerle-
rinin (restoran, lokanta, kafeterya, 
pastane gibi yerler) sadece paket 
servis şeklinde faaliyet gösterebile-
ceklerine, yeme-içme yerleri ile on-
line yemek sipariş firmalarının Ra-
mazan ayı sonuna denk gelen 13 
Mayıs 2021 Perşembe gününe 
kadar 24 saat esasına göre paket 
servis yapabileceklerine, yeme-iç-
me yerleri ile online yemek sipariş 
firmalarının Ramazan ayının sona 
ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar 
paket servis yapabileceklerine, 

EKMEK FIRINLARI AÇIK OLACAK
Tam kapanma döneminde ek-

mek üretiminin yapıldığı fırın ve/
veya unlu mamul ruhsatlı iş yerle-
ri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek 

satan bayilerinin açık olacağına (Bu 
iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu 
mamul satışı yapılabilir.), vatan-
daşlarımız ekmek ve unlu mamul 
ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı 
olmak ve araç kullanmamak şartıyla 
(engelli vatandaşlarımız hariç) ika-
metlerine yürüme mesafesinde olan 
fırına gidip gelebileceklerine, fırın ve 
unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait 
ekmek dağıtım araçlarıyla sadece 
market ve bakkallara ekmek servisi-
nin yapılabileceğine, sokak araların-
da kesinlikle satış yapılmayacağına,

GIDA TEDARIKI HARICI TÜM 
IŞLETMELER KAPALI OLACAK
Sokağa çıkma kısıtlaması sıra-

sında yukarıda belirtilen temel gıda, 
ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı 
yerler ile üretim, imalat, tedarik ve 
lojistik zincirlerinin aksamaması 
amacıyla muafiyet kapsamında bu-
lunan işyerleri dışında tüm ticari 
işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı 
olacak olup uzaktan çalışma haricin-
de yüz yüze hizmet verilmeyeceği-
ne, 

Sokağa çıkma kısıtlaması uygu-
lanacak olan dönemde konaklama 
tesislerinde rezervasyonunun bu-
lunması vatandaşlarımız açısından 
sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası 
seyahat kısıtlamasından muafiyet 
sağlamayacak olup bu dönemde ko-
naklama tesislerinin sadece zorunlu 

durumlara bağlı olarak seyahat izin 
belgesi alan kişilere hizmet verebi-
leceğine, 

YAŞLILARA VEFA SOSYAL DESTEK 
GRUBU DESTEK VERECEK

Tam kapanma sürecinde kendi 
ihtiyaçlarını karşılayamayacak du-
rumdaki ileri yaş gruplarındaki veya 
ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 
112, 155 ve 156 numaraları üze-
rinden bildirdikleri temel ihtiyaçları 
VEFA Sosyal Destek Gruplarınca 
karşılanacak olup, bu konuda gerek 
personel görevlendirilmesi gerekse 
ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi 
bakımından gerekli tedbirlerin Kay-
makamlar tarafından alınmasına 
karar verildiği bildirildi. 

ŞEHIRLERARASI SEYAHAT 
IZNE TABI OLACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması uy-
gulanacak olan 29 Nisan 2021 
Perşembe günü saat 19.00’dan 17 
Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 
05.00’e kadar vatandaşlarımızın 
şehirlerarası seyahatlerine zorunlu 
haller dışında izin verilmeyeceğine,

Şehirlerarası seyahat kısıtlama-
sının istisnaları;

- Zorunlu bir kamusal görevin 
ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya 
da kamu kurum veya kuruluşu tara-
fından görevlendirilmiş olan kamu 
görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) 
kurum kimlik kartı ile birlikte görev 

belgesini ibraz etmek kaydıyla bu 
hükümden muaf tutulacaktır.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden 
birinci derece yakınının ya da karde-
şinin cenazesine katılmak için veya 
cenaze nakil işlemine refakat etmek 
amacıyla herhangi bir cenaze yakı-
nının e-devlet kapısındaki İçişleri 
Bakanlığına ait E-başvuru veya ALO 
199 sistemleri üzerinden yapacakla-
rı başvurular (yanında akraba konu-
mundaki 9 kişiye kadar bildirimde 
bulunabilecektir) sistem tarafından 
vakit kaybetmeksizin otomatik ola-
rak onaylanarak cenaze yakınlarına 
gerekli seyahat izin belgesi oluştu-
rulacak. 

DENETIM FAALIYETLERI AZAMI 
SEVIYEYE ÇIKARILACAK

Açıklamanın devamında, “Tam 
kapanma döneminde kolluk kuv-
vetlerinin tam kapasiteyle denetim 
faaliyetlerine katılımın sağlanacak-
larına, özellikle sokağa çıkma ile 
şehirlerarası seyahat kısıtlamaları 
başta olmak üzere kolluk kuvvetleri 
tarafından kapsamlı, geniş katılımlı, 
etkili ve sürekli denetim faaliyetleri-
nin planlanarak uygulamaya geçiri-
leceğine, 

Sokağa çıkma kısıtlamaları sıra-
sında; muafiyet tanınan işyerlerinde 
çalışıldığına dair gerçeğe aykırı bel-
ge düzenlenmesi,  özel sağlık kuru-
luşlarından sahte randevu alınması, 

fırın, market, bakkal, kasap, manav, 
kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış 
serbestisinin maksadını aşan şekil-
de kullanımı (markete ailece gidil-
mesi gibi),  Çiftçi Kayıt Belgesinin 
(ÇKS) amaç dışı kullanılması, gibi 
durumlarda muafiyetlerin giderek 
artan bir sıklıkla kötüye kullanıldığı 
göz önünde bulundurularak, bu sui-
istimallerin önlenmesi amacıyla kol-
luk kuvvetleri tarafından her türlü 
tedbirin alınarak ve yapılacak dene-
timlerde bu hususların kontrolünün 
özellikle sağlanmasına, 

Şehirlerarası seyahat kısıtlama-
sının etkinliğinin artırılması amacıy-
la şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında 
(iller arası koordinasyon sağlanmak 
kaydıyla) kontrol noktaları oluştu-
rulacağına, kontrol noktalarında 
görevlendirilecek yeterli sayıda kol-
luk personeli (trafik ve asayiş birim-
lerinden) marifetiyle toplu ulaşım 
araçlarıyla veya özel araçlarla yol-
culuk edenlerin seyahat izin belge-
lerinin olup olmadığının muhakkak 
tetkik edilerek ve geçerli bir maze-
reti/muafiyeti bulunmayan kişilerin 
şehirlerarası seyahatlerine izin veril-
meyeceğine, 

Tam gün sokağa çıkma kısıtla-
ması uygulanacak olan tam kapan-
ma döneminde, vatandaşlarımızın 
sadece temel ihtiyaçlarının gideril-
mesi amacıyla açık tutulacak fırın, 
market, bakkal, kasap, manav, ku-
ruyemişçi ve tatlıcı gibi işyerlerinin 
çevresinde gerekli kontrollerin ya-
pılabilmesi için yeterli sayıda kolluk 
personeli görevlendirilerek; yürütü-
lecek devriye ve denetim faaliyetle-
rinde, bu işyerlerinin kurallara uyup 
uymadıkları ile vatandaşlarımızın 
bu işyerlerine gidişlerinde araç kul-
lanmama ve ikametlerine en yakın 
yere gitme kuralına riayet edip et-
mediklerinin kontrol edileceğine, 
karar verilmiştir” ifadelerine yer 
verildi. 
n HABER MERKEZİ



Dünya Şampiyonası’nda beraber terleyen Nusret Ergül ve Mustafa Cengiz.Dünya Şampiyonası’nda beraber terleyen Nusret Ergül ve Mustafa Cengiz.

Nusret Ergül, Ertan Tezer, Nezir Sonakın ve Rıfat Çalışkan Dünya Şampiyonası’nda 4 Konyalı.Nusret Ergül, Ertan Tezer, Nezir Sonakın ve Rıfat Çalışkan Dünya Şampiyonası’nda 4 Konyalı.
Dünya Şampiyonası'na katılma şerefini yaşayan Rıfat Çalışkan, ErtanDünya Şampiyonası'na katılma şerefini yaşayan Rıfat Çalışkan, Ertan

 Tezer, Nusret Ergül, Nezir Sonakın Şekerspor yöneticisi ile. Tezer, Nusret Ergül, Nezir Sonakın Şekerspor yöneticisi ile.

Antrenör olarak da Konya ve Türk bisikletine büyük hizmetleri Antrenör olarak da Konya ve Türk bisikletine büyük hizmetleri 
olan sporcu olarak Dünya Şampiyonası’nda da forma giyen olan sporcu olarak Dünya Şampiyonası’nda da forma giyen 

Nezir Sonakın bisikletçisi Mevlüt Bora ileNezir Sonakın bisikletçisi Mevlüt Bora ile

İsmi Konya ve Ay-yıldızlı forma ile İsmi Konya ve Ay-yıldızlı forma ile 
özdeşleşen Rıfat Çalışkan.özdeşleşen Rıfat Çalışkan.Dünya Şampiyonası’nda en büyük dereceyi elde eden Nusret Ergül.Dünya Şampiyonası’nda en büyük dereceyi elde eden Nusret Ergül.

KONYA’NIN ATA SPORU BİSİKLET25

Muhterem okurlarım bugünkü sa-
yımızda da yıllara göre oluşturulan milli 
takımımızın kadrosunda yer alan milli 
pedallarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. 

Bu yazımın özünü sayın Fevzi Açıka-
lın’ın affına sığınarak (Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye bisiklet turunun 50 yıllık öykü-
sü) adlı kitabından derlemiş oluyorum. 
Kendisine böyle bir eser hazırladığı için 
teşekkür ediyorum. 

1923 yıllında oluşturulan bisiklet 
federasyonu fantezi bir araç vasıta ol-
maktan çıkmış yarışmacı bir spor olarak 
yasalaşmıştır.

Büyük önderimiz devletimizin kuru-
cusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 
verdiği emirle muhafız Alayı’nın içinde bir 
spor kulübünü kurulmasını ve isminin 
de muhafız gücü olmasını ister. Bir isteği 
kabul görerek Türkiye Cumhuriyetinin 
ideolojisini kazanımlarını spor aracılığıyla 
yurt geneline yaymak amacı gütmüştür. 

İlk olimpiyatlar 1928 yılında Hollan-
da da yapılan Amsterdam olimpiyatları 
olmuştur. Milli takımımız daha sonraları 
1936 Berlin ve 1948 Londra olimpiyat-
larına da katılmışlardı. Bu ekibimizin göz-
de sporcusu genç Talat Tuncalp aldığı 
başarılı sonuçlarda göze batıyor ve 28 
yaşındayken bisiklet federasyonuna üye 
olarak alınıyordu. 

1953 yıllında yapılan Ankara-İstanbul 
etaplı yarışlarına Türk bisiklet milli takımı 
Mehmet Hasbek, Kemal Ertürk, Necati 
Günebakan ve Zeki Bektaydan olmuş-
tur. Bu 4 etaplık bisiklet yarışlarına ayrıca 
Konya, Ankara, İstanbul ve Eskişehir böl-
gelerin den 22 sporcularda iştirak etmiş-
lerdir. Genel klasmanda Enver 16 saat 13 
dakika ile 7. Mehmet Hasbek 16 saat 42 
dakika 43 saniye ile 8nci olmuşlardır. 

Dördüncü sıradaki Üsküp doğum-
lu Sait Nezir isimli Türk asıllı yugoslar 
sporcu 1954 yılında Türk vatandaşlığına 
geçerek Sonakın soyadını alarak ülkemiz 
bisiklet sporuna büyük hizmetler vere-
cek ve ismi unutulmayan sporcularımız 
arasında yerini alacaktır. Kısa bir zaman 
evvel rahmetli olan Sonakan abimize 
hocamıza sporcumuza Allah tan rahmet 
dileriz. 

İlk yurt dışı tur 1953 yılında organize 
edilmeye başlanan Mısır turu 1955 yılın-
da uluslararası nitelik kazandı. 16 ülkenin 
sporcusunun katıldığı bu Mısır turuna 
ülkemize temsilen Enver Osmalı, Nezir 
Sonakan, Aytekin İpek ve Mustafa Palas-
ka gitmişlerdir. 

1958 yılındaki Mısır turuna ise Hakkı 
Bekensir başkanlığında Nezir Sonakan, 
Aytekin İpek, Mustafa Palaska, Celal Fi-
dan ve Mustafa Ertan dan oluşan ekibi-
miz iştirak etmiştir. 153 km’lik bu turda 
ilk etabı Aytekin İpek almış diğerleri onun 
ardı sıra gelmişlerdir. Beyrut’ta 3ncü kez 

düzenlenen Akdeniz oyunlarında Türk 
takımında hiç biri ilk 5 in içine girme ba-
şarısını gösterememişler. 

Eylül 1960 tarihinde yapılan Anka-
ra-İstanbul etabını Mustafa Ertan kazan-
mıştır. 

İlk kez dünya şampiyonası 22 ağus-
tos 1962 yılında Milano da yapılarak 
dünya şampiyonasına katılacak olan mil-
li takım kampına davet edilen sporcuları-
mız şunlardı. 

Nezir Sonakan, Nusret Ergül, Rıfat 
Çalışkan, Nazmi Ayvalı, Ertan Tezer, İl-
han Güler, Kaya Tokgöz, Burhan Caner, 
Durmuş Göksen, Ertuğrul Arlı, Şahin Ün-
sal, Muzaffer Öztürk ve İsmail Karakuş 4 
Ağustos yapılan açıklamada ise Nezir 

Sonakan, Rıfat Çalışkan, Nusret Ergül, 
Ertan Tezer ve Muzaffer Öztürk milli 
takım asıl üyeliğine alındığı bildirildi. 
Bu şampiyonada Nusret Ergül 128 katı-
lımcı arasında 51. Sıraya alarak büyük 
başarı elde etmiştir. Dünya şampiyo-
nası sonrasında yapılan ilk yarışta ege 
turunda 14 saat 25 dakika zaman ile 
yine 1.olarak dikkatleri çekti. 

1963 yılı milli takımı yıllık yarışma 
programı çerçevesinde önemli bir yer 
tutan ve 4 yılda bir düzenlenen Akdeniz 
oyunları 21-29 Eylül tarihlerinde İtal-
ya’nın Napoli şehrinde düzenlenerek bü-
yük bir organizeye ev sahipliği yapacaktı.

Bu organize için Türk milli takım Rı-
fat Çalışkan, Nusret Ergül, Çetin Yüce, 

Nazmi Ayvalı ve Ertuğrul Arlı dan oluş-
turuldu. Bu oyunların önünde yapılan 
Ankara-İstanbul yarışını Rıfat Çalışkan 
birincilikle tamamlarken 2.liği Nusret 
Ergül almıştı. 

1964 yılında milli takımı Balıke-
sir’de yapılan Veledrom tur atlama 
yarışında Çetin Yüce, süratte Rıfat Ça-
lışkan’ın liderliği vardı. Tur atlamada 
Sadık keleş 2. Mustafa Cengiz 3.ncü 
oldu. 

Ferdi takipte Rıfat Çalışkan birinci 
olurken Yüce ikinci, Keleş 3. oldular. 
Çalışkan ayrıca 36 tur atlama müsaba-
kasında da Mustafa Cengiz’in önünde 
yer alarak burada birinci oldu.

Dünya turu için açılan kampta yapı-
lan sonucunda Rıfat Çalışkan, Nusret 
Ergül, Çetin Yüce, Nezir Sonakan ve 
Hasan Kılıç milli takımımızı oluşturdu. 

1965 yılı 17 Haziran milli takımı İstan-
bul-Tekirdağ arasında başlayıp İzmit-İs-
tanbul yarışı ile sona erecek olan yarış-
lardan milli takımlarımız şöyle açıklandı. 

(A)milli takımı: Rıfat Çalışkan, Nus-
ret Ergül, Hasan Kılıç, Güray Atasoy, 
Mustafa Cengiz, 

(B)milli takımı: Nezir Sonalan, Bed-
ri Sakarya, Hasan Selçuk, Hasan Yurt-
sever, İbrahim Gönül,

(C)milli takımı: Mehmet Destan, 
Şahap Yurtsever, Ahmet Avcılar, Faruk 
Şeker,

(D) milli takım: Hasan Sert, Kazım 
Sen, Muzaffer Öztürk, Ertuğrul Arlı, Era 
Berk, 

1966 YILI MİLLİ TAKIMI
Bu yılki milli takımlarımız ise Mustafa 

Palaska ve Tacettin Öz savaş antrenör-
lüğün de Bursa Park otelde kampa alın-
mıştı. 16-26 Haziran tarihleri arasında 
düzenlenecek Marmara turunun aday 
kadrosunda şu sporcular bulunmakta-
dır.

Rıfat Çalışkan, Nusret Ergül, Çetin 
Yüce Mustafa Cengiz, Güral Atasoy, 
Ahmet Şahin Ünsal ve Ahmet Ataç. Fe-
derasyon başkanı 9 etaptan oluşacak 
yarışın 1119 km uzunluğunda olacağını 
tura Frensiz milli takımında katılacağını 
belirtti. 

1967 YILI MİLLİ TAKIMI
24 Mart 1967 tarihinde Suriye de 

yapılacak 3 etaplı yarış için milli takımı 
Nezir Sonakan ve Mustafa Palaska çalış-
tıracaktı. Bu iş için kamp alınan sporcular 
Rıfat Çalışkan, Güral Atasoy, Çetin Yüce, 
Mevlut Bora ve Nurettin Ün aldılar. Bu 
takımımız Şam-Humus arasındaki etabı 
1.olarak bitirmişti. 

20 ağustos dünya şampiyonu için 
Hollanda ya hareket eden kafilede Rıfat 
Çalışkan, Çetin Yüce, Nusret Ergül, Ha-
san Selçuk, Güral Atasoy ve Mustafa 
Cengiz bisikletçi olarak yer aldılar. 

1968 YILI MİLLİ TAKIMI
Bu yılda uluslararası yarışmalar yapıl-

mayacaktı. Ancak her hafta bir bölgemiz-
de bisiklet müsabakaları düzenliyordu. 
Genç yetenek Cengiz Özdoğan 5 Nisan-
da yapılan Ege turu nu Rıfat Çalışkan ve 
Nusret Ergül’ün önünde bitirerek (geli-
yorum) diyordu. Bir hafta sonraki Afyon 
yarışında yine genç yetenek Seyit Kırmızı 
ortaya çıkıyor ve birinci oluyordu. 

Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet 
turu için girilen kampta şu sporcular bu-
lunmaktadır. Rıfat Çalışkan, Çetin Yüce, 
Güral Atasoy.

spor@konyayenigun.com
NİZAMETTİN YETİŞEN

1968 İtalya Dünya Şampiyonası Federasyon Başkanı Hakkı Begensır, Rıfat Çalışkan1968 İtalya Dünya Şampiyonası Federasyon Başkanı Hakkı Begensır, Rıfat Çalışkan
Muzaffer Öztürk, Nusret Ergül. Yönetici Hamit Baliç, Nezir Sonakın, Ertan Tezer.Muzaffer Öztürk, Nusret Ergül. Yönetici Hamit Baliç, Nezir Sonakın, Ertan Tezer.

Şampiyon, Nusret Ergül zamanın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından tebrik edilirken.Şampiyon, Nusret Ergül zamanın Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından tebrik edilirken.

 Sadık Keleş'te Dünya Şampiyonası’na katılma onurunu yaşadı. Sadık Keleş'te Dünya Şampiyonası’na katılma onurunu yaşadı.

1960'li yılların yıldızı Ertan Tezer.1960'li yılların yıldızı Ertan Tezer.

Dünya Şampiyonası’nda pedal çeviren Nusret Dünya Şampiyonası’nda pedal çeviren Nusret 
Ergül antrenör olarak da bisiklet sporuna yıllarca Ergül antrenör olarak da bisiklet sporuna yıllarca 
hizmet etti. Nusret Ergül, Türk bisikletinin yıldız-hizmet etti. Nusret Ergül, Türk bisikletinin yıldız-

larından Erol Küçükbakırcı ile startta.larından Erol Küçükbakırcı ile startta.
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İttifak Holding Konyaspor, ligin 
38.haftasında kritik bir karşılaşmaya çı-
kıyor. Yeşil-Beyazlılar, üçüncü sırada yer 
alan Galatasaray ile bugün deplasmanda 
karşılaşacak. Saat 20.30’da Türk Tele-
kom Stadyumu’nda oynanacak müsaba-
kada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. 
Çakır’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve 
Bahattin Duran yaparken, karşılaşmanın 
dördüncü hakemliğini ise Abdullah Buğ-
ra Taşkınsoy yapacak. 

Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Kon-
yaspor, rakibini yenerek çıkışa geçmenin 
hesaplarını yaparken, ev sahibi ekip Ga-
latasaray ise şampiyonluk yarışında yara 
almak istemiyor. Konyaspor geçen hafta 
sahasında Hatayspor ile golsüz berabere 
kalırken, Galatasaray ise Antalyaspor’u 
deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.  Kon-
yaspor kazanması durumunda alt sıra-
larla bağını büyük oranda koparması 
kuvvetle muhtemelken, mağlup olması 
durumunda ise rakiplerin puan kaybını 
bekleyecek. Beraberlikte ise diken üze-
rindeki konum diğer haftalara yayılacak.

HEDEF PUAN YA DA PUANLAR
Son haftalarda kazanmakta güçlük 

çeken ve 5 maçtır kazanamayan İttifak 
Holding Konyaspor, Galatasaray deplas-

manından puan ya da puanlarla dönme-
nin hesaplarını yapıyor. Üst üste alınan 

sonuçlardan sonra puansal anlamda bir 
türlü rahatlamayan ve diken üzerinde 
bir konumda bulunan Anadolu Kartalı, 
galibiyeti hedeflerken, en kötü 1 puanla 
ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 

ADİL VE BARIŞ GÖREVE
Spor Toto Süper Lig’in 38.haftasın-

da bugün Galatasaray ile karşı karşıya 
gelecek olan Konyaspor’da Nejc Skubic 
ve Abdülkerim Bardakçı kart cezalıları ol-
duklarından dolayı karşılaşmada forma 
giyemeyecek. Yeşil-Beyazlılarda bu iki 
oyuncunun yokluğunda sağ bekte Barış 
yardımcı, stoperde ise Adil Demirbağ’ın 
forma giymesi bekleniyor. 

RAKİP SON 5 İÇ SAHA MAÇINDA 
1 KEZ KAZANDI

İttifak Holding Konyaspor’un bugün-
kü rakibi Galatasaray ligde oynadığı son 
5 iç saha maçından sadece birini kaza-
nabildi. İstanbul ekibi, bu maçlarda 3 
beraberlik, 1galibiyet ve 1 beraberlik 
alarak 6 puan toplayabildi. Öte yandan 
Konyaspor ise son iki deplasman karşı-
laşmasından yenilgiyle ayrıldı. Anadolu 
Kartalı, Sivasspor ve Rizespor’a boyun 
eğdi. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı
aslan avında

 Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 38.haftasında bugün deplasmanda 
Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Son 5 maçtır galip gelemeyen Yeşil-Beyazlılar, İstanbul deplas-

manında galibiyeti hedeflerken ev sahibi ekip ise şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mü-
cadele eden temsilcimiz Karatay Termal 
1922 Konyaspor, ligin 36.haftasında 
bugün sahasında Kırklarelispor’u konuk 
edecek. Saat 15.00’te Selçuk Üniversitesi 
15 Temmuz Stadyumu’nda oynanacak 
müsabakada hakem Yalçın Taşkınfurat 
düdük çalacak. Taşkınfurat’ın yardımcı-
lıklarını Salim Şanlıer ve Ufuk Uğurlu ya-
parken, müsabakanın dördüncü hakemli-
ğini ise Sercan yılmaz yapacak. 

Ligde kalmayı geçen hafta garanti-
leyen Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligin 36.haftasında Play-Off mücadelesi 
veren Kırklarelispor’u ağırlayacak. Ligin 
bitimine 3 hafta kala formalite maçlarına 
çıkacak olan Yeşil-Beyazlılar, kalan sü-
reçte daha da gençleşecek. Genel anlam-
da ligin en genç kadrolarından birin sahip 
olan 1922 Konyaspor’da kalan haftalarda 
forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu-

ların ağırlıkta forma giyeceği bekleniyor.
SON 10 MAÇTA 

YAVRU KARTAL ÜSTÜN
1922 Konyaspor ile Kırklarelispor 

arasında bugün oynanacak müsabaka 
öncesinde son 10 karşılaşmada 1922 
Konyaspor’un üstünlüğü bulunuyor. Ye-
şil-Beyazlılar rakibini şuana dek 4 kez 
mağlup etmeyi başarırken, Kırklarelispor 
ise 3 kez sahadan galip ayrıldı. 3 karşılaş-
mada ise ekipler beraberlikle yetindi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaş-
ma ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

SON 10 MAÇTA 25 PUAN TOPLADI
Karatay Termal 1922 Konyaspor’un 

bugünkü rakibi Kırklarelispor, ligin son 
deminde yakaladığı çıkışla 4.sıraya ka-
dar yükseldi. Kırklareli ekibi son 10 kar-
şılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 
mağlubiyet alarak 28 puanın sahibi oldu. 
n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor sahasında Kırklarelispor’u ağırlayacak

Galatasaray’da 3 oyuncu
Koronavirüse yakalandı

Genç Kartallar’ın
konuğu Galatasaray

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesi yapılan koro-
na virüs testlerinde 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı 
açıklandı. Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Konyaspor 
ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 3 oyuncu korona vi-
rüse yakalandı. Sarı-kırmızılı kulüpten konu hakkında şu 
açıklama yapıldı: "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, 
teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadro-
larında çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan 
Coivd-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test 
sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü 
ve karantina süreci başlatılmıştır." n SPOR SERVİSİ

TFF Gelişim Ligi’nde mücadele eden Konyaspor U19 
takımı, ligin 9.haftasında bugün sahasında Galatsaray U19 
takımını ağırlayacak. Saat 13.00’de Tatlıcak Tesisleri’nde 
oynanacak olan müsabakada hakem Murat Durgtluoğlu 
olacak. Durgutluoğlu’nun yardımcılıklarını İbrahim Özde-
mir ve Adem Kıyak yaparken, karşılaşmanın dördüncü ha-
kemi ise Yusuf Erol olacak. 

Konyaspor U19 takımı 15 puanla 7.sırada yer alırken, 
Galatasaray U19 takımı ise 19 puanla lider konumda bulu-
nuyor. 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
PUAN DURUMU

Galatasaray ile Konyaspor 40.kez karşı karşıya gelecek
Galatasaray ile İttifak Holding 

Konyaspor, Süper Lig'de yarın 40. 
kez karşı karşıya gelecek. İki takım 
arasında geride kalan 39 maçta sa-
rı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 
galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada 
ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 
78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle 
karşılık verdi. İki takım arasında se-
zonun ilk yarısında Konya'da oyna-
nan maçı, İttifak Holding Konyaspor 
4-3'lük skorla kazanmıştı.

GALATASARAY, İSTANBUL'DA 
RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray, lig tarihinde Kon-

yaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir 
maçı kaybetmedi. Taraflar arasında 
İstanbul'da yapılan 19 lig maçın-
dan 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 
4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar 
deplasmanda galip gelemedi. İstan-
bul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım 

ise 15 gol attı.
EN FARKLI SKORLU 

GALİBİYETLER
İstanbul'da 2007-2008 sezonun-

da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 

cezası nedeniyle seyircisiz oynanan 
maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu 
sonuç, iki takım arasında lig tarihin-
deki en farklı skorlu karşılaşma oldu. 
Konyaspor ise Galatasaray karşısın-

daki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, 
birini de 4-3'lük skorla aldı.

EVİNDE 4 MAÇTIR 
3 PUAN ALAMIYOR

Galatasaray, bu sezon ligde 

evinde 17 karşılaşmaya çıktı. Aslan 
bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 be-
raberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

 38 gol atarken, kalesinde 15 gol 
gördü. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta 

da evinde 3 puan alamadı. Cimbom, 
Sivaspor, Fatih Karagümrük ve Trab-
zonspor ile berabere kalırken, Çaykur 
Rizespor'a ise mağlup oldu.

EKSİKLER
Galatasaray'da sakatlıkları bu-

lunan Henry Onyekuru ve De Andre 
Yedlin, Konyaspor karşısında forma 
giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 
Konyaspor maçı öncesinde yapılan 
korona virüs testlerinde 3 futbolcu-
nun sonuçları pozitif çıktı.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Konyaspor maçı 

öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırın-
da bulunuyor. 

Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve 
Oghenekaro Etebo sarı kart görmele-
ri halinde deplasmanda oynanacak 
Gençlerbirliği müsabakasında görev 
alamayacak.
n AA/İHA
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Aslen Bayburtlu olan ve 39 
yıldır Konya’da yaşamını sürdüren 
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fa-
kültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Konya 
ile ilgili görüşlerini ve Konya ile ta-
nışma hikayesini Konya Yenigün 
Gazetesine anlattı. Konya’nın ken-
disini hoş karşıladığını ifade eden 
Kılıç, Konya’da güzel dostluklar ka-
zandığına dikkat çekti.

Öncelikle kendinizden bahse-
der misiniz?

1965 yılında Günlüce Köyü/
Bayburt’ta dünyaya geldim. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Bayburt’ta 
tamamladım. 1988 yılında Selçuk 
Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi, Fizik Mühendisliği bölü-
münden, Fizik Mühendisi olarak 
mezun oldum.  1990 yılında Selçuk 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülte-
si, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül 
Fiziği Anabilim Dalında Araştırma 
görevlisi olarak göreve başladım. 
Doktora çalışmalarımı 1997 yılında 
Glasgow (İskoçya) Üniversitesinde 
tamamladım. 1998 yılında Yardım-
cı Doçent, 2002 yılında Doçent ve 
2007 yılında Profesör kadrosuna 
atandım ve halen Selçuk Üniversi-
tesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde 
Öğretim Üyesi olarak çalışmalarımı 
sürdürmekteyim. Üniversite haya-
tım içerisinde çeşitli idari görevler-
de bulunarak ulusal ve uluslararası 
platformlarda çok sayıda bilimsel 
faaliyette yer aldım. Bu bilimsel faali-
yetlerin sonunda ortaya koymuş ol-
duğum bilimsel çalışmalar bin 200 
civarında bilimsel atıf almış olup, şu 
anda bilimsel h-indeksi 18, i10-in-
deksi 24 olarak görünmektedir. Çok 
sayıda bilim insanı yetiştirdim ve 
yetiştirmiş olduğum öğrencilerimin 
birçoğu şu an Türkiye genelinde bir-
çok üniversitede idari görevler yap-
maktadır. Profesörlük unvanı almış, 
Doçent, Yardımcı Doçent ve Doktor 
ünvanlı yetiştirmiş olduğum akade-
misyenleri ülkemizin geleceği olarak 
görüyorum ve bütün öğrencilerim 
ile gurur duyuyorum. Bunun yansı-
ra çok sayıda doktora, yardımcı do-
çentlik, doçentlik ve profesörlük jüri 
üyeliklerinde bulundum ve birçok 
mesleki dergide ve dernekte üyelik, 
danışmanlık, yayın kurulu üyelikleri 
ve yönetim kurulu üyeliklerinde de 
bulundum ve bulunmaktayım.  İyi 

derecede İngilizce biliyorum. Evli ve 
5 çocuk babasıyım.

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

Ülkemizden bakıldığında Konya 
kutsal ve herkesin görme arzusu 
taşıdığı bir şehirdir. Elbette ki kü-
çüklükten dinlediğimiz hikâye ve 
gerçekler ışığında, bizde de bir Kon-
ya sevgisi oluşmuştu. Bu sevgi ve 
özlem devam ederken, ilgi duydu-
ğum ve mutlaka okumak istediğim 
bir bölüm olan Fizik Mühendisliği 
Bölümünü Türkiye’de sayılı üni-
versitelerde yer almaktaydı ve bu 
üniversitelerden birisi de o günkü 
konumu ile Selçuk Üniversitesi idi.  
Sıraladığımız Fizik Mühendisliği 
tercihlerimize uygun olarak Selçuk 
Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölü-
münü 1983 yılında kazandım ve 
kayıt yaptırdım. 1988 yılında Fizik 
Mühendisi unvanı alarak mezun ol-
dum.  Mezun oluncaya kadar edin-
diğimiz dostluklar ve Selçuk Üniver-
sitesi sevgisi, doğal olarak biraz da 
aidiyet duygusu doğurmuştu. Bura-
da ekmek yemek su içmek artık ha-
yat tarzı haline gelmişti ve sonuçta 
kendimizi Konya’ya ait yaptık. 

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

Konya beni olağanüstü bir dere-
cede hoş karşıladı. Ben de Konya’yı 
hoş buldum ve hoşnutluğumuzun 
oluşmasına özellikle Konya’da Kon-
yalı olup değer verdiğimiz dostları-
mızın varlığının etkisi oldukça fazla 
oldu. 39 yıl oldu Konya’dayım ve 5 
evladım Konya’da doğup büyüdü-

ler.  Beni bir Bayburtlu olarak, 39 
yaşını gören ve daha genç yaşta 
olan Konyalı gençlere yaşını sorarak 
sizden daha çok Konyalıyım esprisi-
ni yapıyor olsam da Konyalılaştırıla-
mayanlardan olduğum esprisini de 
hiç ihmal etmiyorum.

Konya hakkında görüş, fikir, 
düşünce ve önerileriniz nelerdir?

Bir Bayburtlu olarak, 1970-
1980 yıllarında, Bayburt’tan bakı-
lınca Konya’nın çok kutsal bir şehir 
olduğu genel bir kanaattir. O yıllarda 
Bayburt’tan hacca giden insanların, 
Konya’yı ziyaret etmeden Kabe’yi 
ziyaret etmeleri durumunda sanki 
yaptığı Haccın kabul olmayacağı 
veya yarım kalacağı gibi bir algı 
vardı ve o yıllarda. Hacca giden 
insanlar öncelikli olarak Konya’yı 
mutlaka ziyaret ederlerdi.  Zamanla 
ne değişti bilemiyorum ama artık 
Konya ziyareti gerçekleştirilmeden 
Hacca gidilmektedir. Bu değişimin 
sebebini gerçekten bilemiyorum 
ama, bu kültürel eğitimle Konya’ya 
ilk geldiğimde içimde kutsal bir 
şehre geldiğim inancı hakimdi ve 
ilk geldiğimde olağanüstü düzeyde 
bir heyecan ve mutluluğa sahiptim. 
Bugün aynı heyecana sahip olmadı-
ğımı ifade edebilirim, ama bu süku-
netin sebebini sanki biliyorum.  39 
yıllık Konya’da yaşama ve Konyalı 
gibi olma olgusu, sizi bu şehre aşina 
yapmaktadır. Önceleri duyunca ve 
görünce heyecanlandığınız varlık-
lara artık saygı duyarak varlıklarıyla 
birlikte yaşar hale geliyorsunuz.

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 yerleştikten sonra, 
çekirdek aile olarak oldukça geniş 
bir aile olarak 5 evladımın Konya’da 
doğduğu gerçeğinden hareketle, 
artık bir Konyalı olarak yaşama 
becerisi geliştirmiş durumdayız.  
Konya’ya ilk geldiğimde Konya’nın 
nüfusu 300 000 civarında idi ve 
şimdilerde bu rakam 1 300 000 ci-
varına ulaşmış, yani yaklaşık olarak 
3 katı bir büyüme gerçekleşmiştir.  
Halbuki ben Konya’ya 1 kişi olarak 
geldim, aile oldum, doydum ve bir 
kişiydim, 7 kişilik bir çekirdek aile-
ye dönüştüm. Yani 7 kat büyüme 
sağlamış durumdayım.  Büyüme 

oranım Konya’nın büyüme oranına 
oranla daha hızlı bir büyüme göster-
miştir.  Konya dışarıdan göç alan ve 
gelen herkesin hemen hemen doy-
duğu bir şehirdir ve göç almasına 
ve organize sanayii alanında ülkenin 
sayılı şehirlerinden birisi olmasına 
rağmen hala gelişme oranını artır-
ma noktasında ivmeye gereksinim 
vardır.  Bu durum, Konya’nın bana 
ne çok şey sağladığını ifade etmek 
için oldukça anlamlı bir yaklaşım 
ortaya koymaktadır. Bunun yanı 
sıra, hayatta olan Annemin varlığı 
ve Rahmetli Babamın ve ebediyete 
intikal etmiş bütün geçmişimizin 
mezarlarının bulunduğu köyümü-
zün kutsal mekan olma özelliği he-
nüz kaybolmuş değildir ve asla kay-
bolmayacağı gerçeğini göz önüne 
aldığımızda, Bayburt ile bağımızın 
kesilmesi hiçbir zaman mümkün 
olmayacaktır. Annemin ve birinci 
dereceden bütün akrabalarımın ha-
yatta olması nedeni ile de Bayburt 
ile maddi ve manevi bağlantımızın 
güçlü bir şekilde devam ettiği söyle-
nebilir.   Dolayısıyla özel haller dışın-
da her yıl en az bir kere sıla-i rahim 
yapmaktayız.

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

Konya’da yaşayanlar için yuka-
rıda bahsettiğim zaman çizelgesi-
ne uygun olarak Konya’da yaşam 
normal olarak sürüp gidiyor olsa 
da, Bayburt ve benzeri şehirlerden 
bakıldığında Konya’nın manevi ko-
kusu insanlar tarafından algılanma-
ya devam etmektedir.  Bu nedenle, 
memleket ziyaretleri süresince 
Konya ve Mevlâna sorularıyla sıkça 
karşılaşmak kaçınılmaz bir durum-
dur.  Bu tür sorular karşısında elbet-
te ki anlatacak çok hikâye vardır ve 
bunlar, Sahip Ata, Konevi, Şems-i 
Tebriz’i, Mevlâna, Tavus Baba, İnce 
Minare derken Alâeddin Tepesi ve 
Sarayını atlamak mümkün değildir.  
Konya ziyaretine gelen dostların zi-
yaretlerine rehberlik etiğimizde de 
aynı kutsal mekanlar önceliğimizi 
teşkil etmektedir. Bayburt’ta yaygın 
bir kanaatle köylü-şehirli çatışması 
süregelmektedir, buna simülas-
yonla Konya’daki dağlı ovalı çatış-
masından bahsetmemek mümkün 
değil maalesef.

‘Konya kutsal bir şehir’
39 yıldır Konya’da yaşamını sürdüren Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, Konya’nın kutsal bir şehir olduğuna dikkat çekti
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