
‘HOLDİNGİ İKİLİ 
YAPIYA TESLİM ETMEYİZ’

Bera Holding Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidil-
di. Ali Rıza Alaboyun’un yerine Haşim Şahin, Bera 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Alaboyun 
ise Bera Holding’in ikili çarpık yapıya kurban edil-
memesi için mücadele vereceğini söyledi.

n HABERİ SAYFA 4'TE

DARDA KALANA 50 
MİLYON TL BÜTÇE

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2. büyük sosyal 
destek paketini hayata geçirdiklerini belirten Baş-
kan Altay, “Bu kapsamda 50 milyon TL bütçe ayır-
dık. Ben zorda kaldım diyenleri internet sitemizden 
başvuruya davet ediyorum” dedi.

n HABERİ SAYFA 6'DA

Tarihi Sille halıları 
yeniden canlanıyor

Kısıtlamalarda kan 
ve plazma verilebilir

Sille’de tarihi yapıyı yeniden gün yüzüne çıkaran 
Selçuklu Belediyesi, kültürel anlamda da çalışmalar 

yapıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan 
Sille Halı Atölyesinde tarihi Sille halıları dokunmaya 

başlandı. n HABERİ SAYFA 5’TE

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Kan Merkezi Sorumlusu 
Doç. Dr. Sinan Demircioğlu, 17 günlük kısıtlamada 

kan ve immün plazma bağışı yapmak isteyenlerin ya-
saktan muaf olduğunu, Covid-19 aşısı olanların da kan 

bağışı yapabildiğini söyledi. n HABERİ SAYFA 16'DA
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MEVLANA, BİR ÜLKEYE 
SIĞACAK İNSAN DEĞİL

KONYA TÜRKÜLERİNE
SAHİP ÇIKILMIYOR

EKENER, GARİP 
YAŞADI GARİP ÖLDÜ

RAVZA, GÖNÜL 
KÖPRÜSÜ KURUYOR

KONYA; ANADOLU’NUN 
PARLAYAN YILDIZI

İSLAMİ YAYINCILIĞA 
BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Konya Trabzonlular Kültür, Dayanışma ve Yardımlaş-
ma Derneği Başkanı Celalettin Çiftçi, Konya’nın birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış Konya, Anadolu’nun 
parlayan yıldızı, kadim bir şehri olduğuna dikkat çekti. 

n KONYA İLE YOĞRULANLAR 20’DE

Muhsin İlyas Subası 
Mevlana ve Mevle-
viliği en iyi anlatan 
isimlerden birisidir. 
“Mevlânâ öyle bir 

salona, hatta bir ül-
keye sığacak insan 
değildir” ifadesini 
kullanan Muhsin 

Subaşı’nın röportajı 
dikkat çekmişti. 

n MEVLANA 
AŞIKLARI 11’DE

Ravza İnsani Yardım Derneği, Ramazan’ın iyiliğini, 
bereketini gönüllüleri ile birlikte mazlumlara ve ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırıyor. Dernek, yardım faaliyetleriyle yurt 
içinde ve yurt dışında gönül köprüsü kuruyor. 

n KONYA STK’LARI 12'DE

İslami kitap yayıncılığına 
önemli katkılar sunan 
merhum Ramazan 

Uysal, 1980 askeri darbe 
sonrası kurulan DGM 
tarafından yayınladığı 
kitaplar sık sık takibata 
uğramış ve 3 kez bu 

mahkemelerde yargı-
lanmıştı. n PANDEMİ 

DÖNEMİNDE KAYBETTİĞİ-
MİZ DEĞERLERİMİZ 2’DE 

Ekranların sevilen ve 
renkli siması Konyalı 
Sami Çelik, “Birçok 

Konya türküsünü 
başka sanatçılar 

üzerlerine aldı ve biz 
hala okuyamıyoruz. 
Bu, kültürümüze, 

türkülerimize sahip çı-
kamadığımızın açık bir 
göstergesidir” dedi.  
n GURBETTEN KON-

YA’YA BAKANLAR 9’DA

Konya’nın önemli 
isimlerinden Koray 
Ekener, 1992 yılın-
da Hakk’a yürüdü. 
Konyalı yitik şair 

güftekâr ve Gazeteci 
Ekener yalnız hayat 
yaşadı. Merhum 

Ekener’in öldüğü üç 
gün sonra anlaşıldı. 

n KONYALI ŞAİR, 
SÖZ YAZARI VE BES-

TEKARLAR 10'DA

RAMAZAN'DA YENİGÜN

GECE GÜNDÜZ 
GÖREVDELER

Akşam ezanı yaklaştıkça herkes iftara yetişmenin telaşı içerisinde koşar-
ken, görev başındaki çalışanlar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için 
gece gündüz çalışıyorlar. İftar ve sahuru da ailelerinden uzakta yapıyorlar

Herkes ailesiyle iftar, sahur yaparken onlar çalışıyor

VATANDAŞ İÇİN HİZMETTELER
11 ayın sultanı mübarek Ramazan 
ayında akşam ezanı yaklaştıkça 
herkes evinde iftara yetişmenin telaşı 
içindeyken, farklı meslek gruplarından 
pek çok vatandaş sahur ve iftarlarını 
görev başında yapıyor. Otobüs şofö-
ründen, polise, çağrı operatöründen, 
ambulans görevlisine, itfaiyeciden, 
TIR şoförüne, fırıncıdan, sağlık perso-
nellerine kadar farklı meslek grupların 
bir sürü kişi vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamak için gece gündüz çalışıyor.

GÖREVLERİNİ AKSATMIYORLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde hizmet veren itfaiyeciler, 
zabıtalar, otobüs şoförleri, vatmanlar, 
turnike görevlileri ve temizlik ekipleri 
başta olmak üzere Selçuklu, Meram, 
Karatay Belediyelerinin ekipleri Ra-
mazan’a rağmen hizmetlerini aksat-
madan sürdürüyor. Yine polis ekipleri 
de hem Ramazan ayında oruç tutarak 
ibadetlerini yerine getiriyor hem de 
görevli olduğu bölgenin güvenliğini 
sağlamayı sürdürüyor.
n HABER İSAYFA 3’TE



Yakın dönemde Hakk’a yürü-
yen Konya’nın önemli isimlerin-
den biri de Konya Uysal Kitabevi 
sahibi Merhum Ramazan Uysal. 
1980-1990’lı yıllarda, İslami kitap 
yayıncılığına önemli katkılar su-
nan merhum Uysal, İbni Kayyım 
el-Cevziyye, Hasan el-Benna, Said 
Havva, Abdullah Nasıh Ulvan, 
Zeynep Gazalî gibi yazarlardan 
tercümeler yaptırarak yayınlamıştı. 
Merhum Uysal, eski Türkiye’nin 
DGM (Devlet Güvenlik Mahke-
mesi)’nde 3 kez 163. maddeden 
yargılanmış ve bu durumu şeref 
kabul eden bir isim olarak dikkat 
çekiyordu. Araştırmacı-Yazar Sa-
lih Sedat Ersöz’ün kaleminden 
merhum Ramazan Uysal’la ilgili 
ayrıntılar şöyle;

KIT İMKANLARLA BAŞLADI
1940 yılında Çumra İnli Kö-

yünde doğmuştur. Gençliğinde bir 
süre köyünde çobanlık yapmış ve 
askerlik sonrası Konya’ya yerleş-
miştir. 1963 yılında Kapu Camii 
civarında kıt imkânlar ile Uysal 
Kitabevi’ni kurmuş ve kitapçılığa 
başlamıştır. 

1970’li yıllarda İslami kitap 
yayıncılığına başlamıştır. İbni 
Kayyım el-Cevziyye, İmam Neve-
vi, Celaleddin es-Suyuti, Hasan 
el-Benna, Said Havva, Abdul-
lah Nasıh Ulvan, Zeynep Gazali, 
Abdurrahman Re’fet el-Paşa ve 
Muhammed Ali es-Sabuni gibi 
yazarların eserlerini Türkçe’ye ter-
cüme ettirmiş ve yayınlamıştır. Öte 
yandan ülkemizin yetiştirdiği âlim, 
müftü, öğretmen, akademisyen 
çevrelerden yazarların kitaplarını 
yayınlamıştır. Bunlardan, Osman 
Karabulut, Veyis Ersöz, Celal Yıl-
dırım, İsmail Kaya, Raif Cilasun, 
A. Fikri Yavuz, Halil Atalay, Abbas 
Yunal, Prof. Mehmet Aydın, Prof. 
Said Şimşek, Prof. Zekeriya Güler, 
Prof. Taceddin Uzun, Prof. Bedret-
tin Çetiner, Prof. Ali Akpınar, Doç. 
Hüseyin Küçükkalay, Dr. Ahmet 
İyibildiren, Dr. Hasan Özönder 
kayda değer isimlerdendir. 

Kitapçılık mesleğinden dolayı 
yazar, çizer ve mütercimlerden 
oluşan geniş çevresi sayesinde 
kendini yetiştirmiştir. 1980 as-
keri darbe sonrası kurulan DGM 
(Devlet Güvenlik Mahkemesi) 
tarafından yayınladığı kitaplar sık 
sık takibata uğramış ve 3 kez bu 
mahkemelerde TCK 163. Madde-
den yargılama geçirmiştir. 163. 
Maddeden yargılanmaktan şeref 
duyduğunu sık sık dile getirirdi.

1970 li yıllardan itibaren tefsir, 
fıkıh, hadis konularında 200 kadar 
İslami kitabı yayınlayarak kültür 
hayatımıza kazandırmıştır. 2005 
yılında ağır diyabet hastalığından 
ötürü bir ayağını kaybetmiştir. 

Milli Görüş çizgisinden hiç ayrıl-
mamıştır. Bu çizgideki partilerden 
olan Milli Selamet Partisi Konya 
Teşkilatında değişik kademelerde 
görevler üstlenmiştir. Daha sonra 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Er-
doğan’ın siyasi çizgisini benimse-
miş ve desteklemiştir. 

Yayıncılık hayatıyla ilgili ha-
tıralarını “Çobanlıktan yayıncı-
lığa 40 Yıl” ismiyle kitap olarak 
bastırmıştır. 5 çocuk sahibi olan 
Ramazan Uysal 2020 yılı Aralık 
ayında kovid-19 virüsünden dolayı 
Sakarya’da vefat etmiştir. Cenazesi 
Konya’ya defnedilmiştir.

TEKNOLOJİYİ TAKİP ETTİ 
Ramazan Uysal’ın oğlu olan 

ve halen Konya’da faaliyetini sür-
düren Kervan Yayın Dağıtım sahi-
bi Muammer Uysal babası ile ilgili 
şunları anlatmıştır:

“Babam Ramazan Uysal mes-
lek hayatı boyunca İmam Hatip Li-
sesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencile-
rine ayrı bir muhabbeti vardı. Kredi 
kartlarının olmadığı dönemlerde 
kitabevimizde veresiye / taksitli 
satışlarda bu kesimden öğrenci-
lere ayrıcalık gösterirdi. Vefatından 
sonra uzaktan-yakından taziye bil-
dirmek için arayanlar çokça baba-
mın bu özelliğini hatırlatarak vere-
siye alış-veriş hatıralarını anlattılar 
ve başsağlığı dileklerini ilettiler.

80’li yılların sonlarına doğru 
Turgut Özal hükümetleri dönemin-
de ülkemizde baskı teknolojileri 
büyük gelişme göstermişti. O dö-
nemde Türkiye’ye yeni ve büyük 
ofset baskı makinaları çokça gir-
mişti. Kitaplar kurşunlu dizgiden 
masaüstü bilgisayarlarla dizilmeye 
başlamıştı. Biz bu teknolojiyi ilk 
kullanan yayıncılardan olmuştuk. 

80’li yıllarda 12 Eylül askeri 
darbesinin ardından İslami kitap 
yayıncılığında sektörümüzde ba-
bam epeyce sıkıntılar yaşadı. Dev-
let Güvenlik Mahkemeleri vardı 
o zaman, Türk Ceza Kanunu’nun 
163. Maddesinden davalar açıldı 
babama… Tabii o dönemlerde 
Sadık Albayrak, Emine Şenlikoğ-
lu, Yaşar Kaplan, Veyis Ersöz gibi 
yazarlar, Duran Kömürcü gibi 
yayınevi sahipleri hapis cezaları 
almışlardı. Biz de bu ortamdan 
korkuyorduk. Rahmetli Cumhur-
başkanı Turgut Özal, irtica yaftala-
ması ile Müslüman yazar çizerleri 
mahkeme salonlarına sürükleyen 
bu maddeyi daha sonra uzun mü-
cadeleler sonunda kaldırabilmişti.

YAYINCILIKTA RAMAZAN 
UYSAL’IN HALEFLERİ

Naşir Ramazan Uysal’ın 
‘palto’sundan bugün hala yayın 
hayatını sürdüren yayıncılar da 
çıkmıştır:

Bunlar; İstanbul’da Uysal 

Yayınevi, Konya’da da Kitapkent, 
Kervan Yayın Dağıtım, Serhat 
Kitabevi, Haktan Yayınevi, Burç 
Yayınevi faaliyetlerini sürdürmek-
tedirler…

Babam Ramazan Uysal’ın 
bütün İslami / İslamcı akımlara 
cemaatlere sevgi ve saygısı vardı. 
Dışlayıcı değildi. Nurcu, Süley-
mancı, Erbakancı, ülkücü, tarikatçı 
dost ve müşterileri çoktu. Ancak 
yayın çizgimizde İbni Kayyım 
el-Cevziyye gibi, Said Havva gibi, 
Zeynep Gazali gibi yazarların eser-
leri bulunduğu için Fethullahçılarla 
yayıncılık namına hiç faaliyetimiz 
olmadı. Yayın çizgimizden dolayı 
onlar bize yanaşmadılar hiçbir za-
man... Ailecek onlarla hep mesafeli 
olduk. 

Hatta babam vefatından birkaç 
gün önce Sakarya’da Covid-19 
‘dan hastanede yatarken refakatçi-
si gelinine “FETÖ’cü hiçbir yazarın 
eserini yayınlamadık çok şükür” 
diyerek hamdini dile getirmiş.

Babamızın dükkânı, biz 4 er-
kek kardeş için ikinci bir okul gibiy-
di adeta… Yazar, çizer, mütercim, 
ressam, dizgici, ciltçi, imam, müf-
tü, öğretmen, akademisyen, nice 
kitap sevdalıları yayınevimize gelir 
giderdi. Her gelen gidenden bir 

hisse almamızı öğütlerdi. Hastalık 
derecesinde kitap sevdalısı nice 
insan tanıdık…

YENİ KİTAP 
YAYINLAMANIN HEYECANI
Babam diyabetten bir ayağını 

kaybetmeden önce her gün ya-
yınevimize düzenli gelir, kendine 
düşen, baskı öncesi tashih işlerini 
titizlikle yapardı. Yeni bir kitabın 
baskı işleri bittiğinde, hemen mer-
hum Recep / Ahmet Okumuşlar 
kardeşlerin Sebat Matbaasından 
alelacele bir nüshaya kapak taktırır 
ve yeni doğmuş evladını kucakla-
yan baba gibi yeni kitaba sarılır, 
bazen saatlerce bu yeni çıkmış 
kitabı seyrederdi. Yeni yayınladığı 
bir kitabı birkaç gün koltuğunun 
altında gezdirdiğine şahit olmu-
şumdur. 

Aynı zamanda iyi bir arşivci 
idi. Yayınladığı 200 kadar eserin 
ilk yazar nüshası, disketleri / CD’si, 
kapak filmleri, montajları, yazar/
mütercim sözleşmelerini titizlikle 
korurdu. Yurtdışından, daha ziya-
de Arap âleminden birçok yazar 
ve yayınevi ile yaptığı yazışmalar/
sözleşmeleri titizlikle arşivlemiştir. 

EVİMİZDEKİ DEVASA 
KÜTÜPHANE

Piyasaya yeni çıkan neredeyse 

her kitaptan evimize bir adet gö-
türürdü. Öyle ki evimizde dolaplar 
çekmeceler, kitap konabilecek her 
yer kitaplarla doluydu. Annemin 
zaman zaman yakınmaları olurdu 
bu durumdan. 2 katlı müstakil 
evimizin çatı arasında büyükçe 
bir kütüphane odamız vardı. Orta 
ölçekte 2 kitabevi açabilecek mik-
tarda kitap biriktirmişti.

BABAMIN DUASI
Bir ayağını kaybettikten son-

ra tüm vaktini evde geçiriyordu. 
Günlük Kur’an cüzlerini okuduktan 
sonra ve vakit namazlarından son-
ra şöyle dua ettiğini duymuştum:

“Ya Rabbi, yüzyıllar önce 
yaşamış İslam âlimlerinden ve 
günümüzde yaşayan eli kalem 
tutan birtakım yazar çizerlerimizin 
eserlerini yayınladım, bunlardan 
ahirete irtihal edenlerden sen razı 
ol Ya Rab! Hayatta olanların akıl-
larına, zihinlerine, kalemlerine güç 
ve kuvvet ver, onları daha nice 
eserlere muvaffak eyle Ya Rab!”

Ramazan Uysal ağabeyimi 
70’li yıllarda merhum babamın 
ilk kitaplarını yayınlaması dolayısı 
ile tanımıştım. ‘Dünden Bugüne 
Kültür ve Maarifimiz’ ile ‘Sosya-
lizm, Komünizm, Faşizm ve Şe-
riat Nedir?’ isimli kitapları Uysal 

Yayınevi tarafından bastırılmıştı. 
‘Sosyalizm, Komünizm, Faşizm 
ve Şeriat Nedir?’ kitabının Uysal 
Yayınevi tarafından her baskıda 10 
bin adet olmak üzere 8 baskı ya-
pıldığını çok iyi hatırlıyorum. Kitap 
o dönemde İslâmcı gençliğin el 
kitabı olmuştu. Merhum babam, 
Ramazan ağabeyimin kendisine, 
“hocam kitabın yeni baskısını 40 
bin adet yapacağım” dediğini an-
latırdı. Ama 80 darbesi olduğu için 
sanıyorum Ramazan ağabeyim o 
baskıyı gerçekleştiremedi. 

Ben de Kapu Camii civarında 
olan Uysal Kitabevine sık sık uğ-
rar, hem Ramazan ağabeyim ile 
hem de başta Asım olmak üzere 
oğulları ile sohbet ederdik. Her uğ-
rayışımda mutlaka bir veya birkaç 
kitap alır onları okumadan elimden 
bırakmazdım. Uysal Kitabevi be-
nim ve bilhassa MTTB gençliğinin 
sürekli uğrak yeriydi. Her hafta uğ-
rayarak kitap almadan ve o mekâ-
nın kokusunu içime sindirmeden 
rahat edemezdim.  

Her Kapu Camii esnafı gibi Uy-
sal Kitabevi de namaz vakitlerinde 
kapanır, eski medeniyetin izlerini 
taşıyan ve ticaretin kalbinin attığı 
tarihi Kapu Camii’nde namazlar 
kılınır ve tekrar kitap faaliyetine de-
vam edilirdi. 

Ne zaman uğrasam Ramazan 
ağabeyimin tatlı tebessümü ile 
karşılaşır ve her zaman samimiye-
tine şahit olurdum. Bazen yemek 
zamanına denk gelir, hiç çekin-
meden sanki kendi dükkanımmış 
gibi davetlerine icabet ederdim. 
Merhum babamla aşırı derecede 
samimiyetleri vardı. Birbirlerini 
çok severlerdi. 

Babam, Ramazan ağabeyimin 
şeker hastalığı nedeniyle bacağı-
nın kesilmesinden sonra ziyaretine 
gittiğini anlattı. Ben de “baba bir de 
beraber gidelim” dedim ama kısa 
süre sonra babamın rahatsızlıkları 
başladı ve Ramazan ağabeyimle 
aynı akıbete uğrayarak şekerden 
dolayı bacağı kesildi. Daha sonra 
da fazla yaşamadı. 

Ramazan ağabeyimi vefatın-
dan birkaç ay önce telefonla birkaç 
kez aradım. Birisinde gelini olan 
Asım kardeşimin eşi Mürşide Uy-
sal hanımefendinin vefatı dolayısı 
ile taziyelerimi ilettim. Bir diğerin-
de sohbet ettik, merhum babam-
dan bahsettik. 

Son görüşmemizde bu oldu. 
Kısa süre sonra kovid-19 nede-
niyle vefat haberini aldım.  Allah 
rahmetiyle muamele etsin. Mekânı 
cennet olsun. Kendisinden önce 
yine kovid-19’dan vefat eden gelini 
Mürşide hanımla ve diğer giden-
lerimizle birlikte şehitler sınıfına 
dâhil olsun İnşallah. 

DGM’de yargılanmak şerefti
İslami kitap yayıncılığına önemli katkılar sunan merhum Ramazan Uysal, 1980 askeri darbe sonrası kurulan DGM (Devlet Güvenlik Mahkemesi) tarafından yayın-

ladığı kitaplar sık sık takibata uğramış ve 3 kez bu mahkemelerde yargılanmıştı. Merhum Uysal, 163. Maddeden yargılanmaktan şeref duyduğunu dile getirirdi

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Merhum Ramazan Uysal’ın oğlu Muammer Uysal
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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: 17 Ramazan 1442 -  Rûmî: 16 Nisan 1437

Yeni dönemle beraber hayatımıza 
giren online toplantılar sağlığı nasıl et-
kiliyor? Dijital dünyanın hayatlarımıza 
iyice entegre olduğu bu dönemde sü-
rekli ekrana karşısında olmak gözleri 
nasıl etkiliyor, göz sağlığı için doğal 
yağlarının önemi ( üzüm çekirdeği) 

Üzüm çekirdeği yağı, farmasötik, 
kozmetik ve gıda endüstrisi için eko-
nomik önemi olan fenolik bileşikler, 
yağ asitleri ve vitaminler açısından 
oldukça zengindir. 

Üzüm çekirdeği yağının birçok 
özelliği bulunmaktadır. Bunlardan 
başlıcaları, anti-inflamatuar, antimik-
robiyal erki, kalp ve damar sağlığını 
koruyucu, özellikleri klinik çalışma-
larla tespit edilen sağlık için yararlı 
özelliklere sahiptir. Bu büyük etkilerin 
yanısıra günümüzde çok fazla ekrana 
maruz kalmaktan dolayı göz sağlığın-

da sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. 
Bunun önüne geçmek için göz sağlı-
ğına iyi gelen üzüm çekirdeği yağını 
değerlendirebiliriz.

Üzüm çekirdeği içerikleri, oksida-
tif strese karşı geniş bir farmakolojik 
özelliklere sahiptir. Etkili içeriği olan 
Proantosiyanidin bakımından zengin 
üzüm çekirdeği klinik çalışmalarda 
serbest radikallere karşı koruma sağ-
ladığı bildirilmiştir. Bir çalışmada

kalıtsal kataraktı olan sıçanlarda 
katarakt oluşumunu önemli ölçüde 
önlediği ve ertelediği bildirilmiştir.

Peki Katarakt nedir? Katarakt 
hastalığı, göz bebeğinin arkasındaki 
görmeyi sağlayan doğal merceğin 
saydamlığını kaybederek matlaşması 
sonucu ortaya çıkmaktadır.Göz, ya-
pıları olan kornea ve lensin kırıcılığı 
ve saydamlığı sayesinde net gör-

meyi sağlar. Yani lenste 
saydamlığın azalması, 
kesikliklerin oluşmasına 
katarakt denir. Katarakt, 
tedavi edilebilir körlük ne-
denlerinin başında gelir. 
Üzüm çekirdeği yağı ile 
göz sağlığını koruyabilir-
siniz.

Isviçreli doktor ve 
kimyager Paracelsus’un 
da dediği gibi ‘’ilacı ze-
hirden ayıran dozdur’’. Bütün akti-
vitelerin klinik araştırmalarıyapılmış 
olmakla beraber besin desteği de 
Üzüm Çekirdeği Yağının  kullanımı 
ve dozlamasında mutlaka hekiminize 
veya eczacınıza danışınız. 

Ritch, R. (2007). 
Natural compounds: evi-
dencefor a protective role 
in eyedisease. Canadian-
Journal of Ophthalmo-
logy, 42(3), 425-438.

h t t p s : / / w w w .
memor ia l . com. t r /
hastaliklar/katarakt-ne-
dir-katarakt-nedenle-
ri-belirtileri-ve-teda-
vi-yontemleri-neler-

dir#:~:text=G%C3%B6z%2C%20
yap%C4%B1lar%C4%B1%20
olan%20kornea%20ve,edilebilir%20
k%C3%B6rl%C3%BCk%20nedenleri-
nin%20ba%C5%9F%C4%B1nda%20
gelir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Akşam ezanı yaklaştıkça herkes iftara yetişmenin telaşı içerisinde koşarken, görev başındaki çalışanlar vatan-
daşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyorlar. İftar ve sahuru da ailelerinden uzakta yapıyorlar

Görev başında iftar 
ve sahur yapıyorlar

11 ayın sultanı mübarek Ra-
mazan ayında akşam ezanı yaklaş-
tıkça herkes evinde iftara yetişme-
nin telaşı içindeyken, farklı meslek 
gruplarından pek çok vatandaş 
sahur ve iftarlarını görev başında 
yapıyor. 

Otobüs şoföründen, polise, 
çağrı operatöründen, ambulans 
görevlisine, itfaiyeciden, TIR şofö-
rüne, fırıncıdan, sağlık personelle-
rine kadar farklı meslek grupların 
bir sürü kişi vatandaşların ihtiyaç-
larını karşılamak için gece gündüz 
çalışıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
PERSONELLERİ GÖREV BAŞINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren itfaiye-
ciler, zabıtalar, otobüs şoförleri, 
vatmanlar, turnike görevlileri ve 
temizlik ekipleri başta olmak üze-
re vatandaşlara daha iyi hizmet 
vermek adına çalışmalarını Ra-
mazan ayında da iftar ve sahurda 
da aralıksız sürdürüyor. İftar saati 
yaklaştığında görev başında olan 
belediye personelleri yemeklerini 
ısıtıp, ezan vaktini bekliyor. İftar-
larını tamamlayan belediye per-
sonelleri iftardan sonra da kaldığı 
yerden çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor.
SELÇUKLU’DA HİZMET DURMUYOR

Konya'nın en büyük merkez 
ilçesi olan Selçuklu’da vatandaş-
ların yaşam kalitesini yükseltmek 
adına Selçuklu Belediyesi perso-
nelleri sahada çalışmalarını ara-
lıksız sürdürüyor. 24 saat görev 

başında olan Selçuklu Belediyesi 
personelleri iftar ve sahur bereke-
tini sahada çalışma arkadaşları ile 
paylaşıyor.  

MERAM’DA KESİNTİSİZ HİZMET
Meram Belediyesi personelleri 

7/24 esasla hizmet vererek vatan-
daşlara kesintisiz hizmet sunuyor. 

Görev başında olan belediye per-
sonellerine teşekkürlerini ileten 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş sosyal medya adreslerinden 
açıklamalarda bulunarak personel-
lerine teşekkür etti.

 Başkan Kavuş, “7/24 esasla 
hizmet veren ve görevlerinin ba-
şında iftarını açan kıymetli mesai 
arkadaşlarımıza afiyet olsun. Bu-
günler geçecek İnşallah hep bir-
likte iftar sofrasında buluşacağız” 
dedi.

BİR BAŞKA KARATAY 
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Karatay Belediye Personelleri 
de çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Görev başındaki Karatay 
Belediyesi çalışanlar vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşılamak için gece 
gündüz çalışıyorlar. İftar ve sahuru 
da ailelerinden uzakta yapıyorlar.
POLİSLER VE DOKTORLAR GÖREV 

BAŞINDA İFTAR YAPIYOR
Koronavirüs salgınıyla müca-

dele kapsamında alınan tedbirler 
kapsamında, sağlık çalışanları ka-
dar polisler de mesai yapıyor. Po-
lis ekipleri, hem Ramazan ayında 
oruç tutarak ibadetlerini yerine 
getiriyor hem de görevli olduğu 
bölgenin güvenliğini sağlamayı 
sürdürüyor. 

İftar saatinde okunan ezanla 
sofrada bir araya gelen polisler, gö-
rev başlarında Emniyet Müdürlüğü 
tarafından gönderilen kumanyanın 
yanı sıra eşlerinin hazırladıkları ye-
meklerle iftarlarını açıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
HALE BÜYÜKHELVACIGİL

 HALE İLE HAYATA SAĞLIK
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Selçuk Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş ile Ramazan ayını konuştuk.

Önümüzdeki günlerde yayında 
olacak inşallah…

Ramazan ayının müslüman için 
ne ifade ettiğini anlattı Ramazan Al-
tıntaş…

Bir de İslami İlimler ve ilahiyat 
fakültelerinin şehirler için ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha anla-
dım.

Ramazan Hocam’ı tebrik ediyo-
rum.

İlmi çalışmaları elbette ki var.
Önceki çalıştığı üniversitede de 

İlahiyat Camii bünyesinde mescit 
oluşturmuş ve insanlar Ramazan 
ayında huşu içerisinde ibadetlerini 
yerine getirmişti.

Vatandaş ha…
Ramazan Altıntaş Hoca’ya; “Ho-

cam buraya gelirken kendimizi 

Kabe’ye gelmiş gibi hissediyoruz” 
diyen müminler olmuş.

Benzetmede hata olmasın tabi…
Sadece olay daha iyi anlaşılsın 

diye söylüyorum…
Neyse…
Yani o maneviyattan, huşudan 

bahsediyorlar.
Sonra…
Sahura kadar ailecek ibadetle ge-

çiriyorlar.
Ne güzel değil mi?
Şehre dokunmak…
Vatandaşın inanç noktasında 

çare olmak.
Doktorlarımız Allah’ın izni ile şifa 

dağıtıyor değil mi?
İlim yolunda koşanlar da gönül-

lerin tamir etmek için çalışmıyorlar 
mı? 

Gönülleri yapmak için uğraş ver-
miyorlar mı?

Ramazan Hocam da bu cümleleri 

kuruyor zaten.
Devam edelim…
İlahiyat Fakültele-

rinin, İslami İlimler Fa-
kültelerinin öneminden 
bahsediyor.

Ramazan Hoca, Nec-
mettin Erbakan Üniversi-
tesİ İlahiyat Fakültesi’nde 
çok güzel işler başardı.

Hem de ilmi açı-
dan…

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi’nde de adından söz ettire-
ceğe benziyor.

Belki şu anda çok reklamı yapıl-
mıyor ama İslami İlimler Fakültesi bu 
şehre çok güzel şeyler katacak.

Projelerini önümüzdeki günler-
de söyleşide sizlerle paylaşacağız 

zira şehri ihya ederken 
nesilleri de ihmal etme-
mek lazım.

İhmal ettiğimiz ne-
siller gün gelir bizim 
zenginliğimizi, tüm tek-
nolojimizi, aile yapımızı 
kısaca toplumumuzu 
yok edebilir.

Bunun örneği çok 
fazla.

Dünyadaki uyuştu-
rucu kullanım oranına bakın…

Uyuşturucu kullanım yaşına ba-
kın…

Aile yapılarına bakın…
Doğurganlık oranına bakın.
O zaman ben söyleyeyim mi?
Dünya genelinde 1990 yılında 

46,5 milyon insan madde bağımlı-

sı iken, 2016 yılında bu sayı 63,7 
milyona yükselmiştir. 1990 yılın-
da dünya nüfusu 5 milyar 288 mil-
yon iken 2016 yılında dünya nüfu-

su 7 milyar 444 milyon olmuştur. 
Bu rakam 2016 resmi verileri…
Yıl 2021…
Gerisini siz düşünün…
Uyuşturucu kullanıcı yaşı ise 12-

13’lere kadar düşmüş.
Aile derseniz…
Aile yok…
Özellikle Avrupa ülkelerinde aile 

diye bir kurum ortadan kalkmış.
Aile olmayınca doğurganlık zaten 

yok…
Bütün bunları neden yazdım?
Nesli ihya ederken nesli ihmal 

etmenin sonuçları…
Ve…
En kötüsü de ülkemize de bu 

hastalıklar bulaşmaya başladı.
Hatta yakınımıza kadar geldi.

Bu şehirde bile bu düşüncede 
olan onlarca insan var.

Yüzlerce belki de…
Bunu da ilericilik olarak addedip 

yapmıyor mu?
İşte tam da burada Selçuk Üni-

versitesi İslami İlimler Fakültesi gibi 
ilim yuvaları devreye giriyor.

Nesli ihya etmek için de ciddi 
adımlar atmışlar zaten.

İlim adamı yetiştiriyor, gönülleri 
iyileştirmek için çaba harcıyorlar.

Maşallah…
Ramazan Altıntaş Hocam, zaten 

yaptığı ilmi çalışmaları da kitaplaştı-
rarak şehrin hizmetine sunuyor.

Dedim ya…
Nesli ihmal etmek kolay ama ta-

mir etmek zor.
İslami İlimler de zor olan tamir 

etme kısmına talip olmuşlar.
Hem de kısıtlı imkanlarla…
Kolaylıklar kıymetli hocam…

SELÇUK İSLAMİ İLİMLER ZORA TALİP OLMUŞ

Bera Holding Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidildi. Ali Rıza Alaboyun’un yerine Haşim Şahin, Bera Holding’in Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu. Alaboyun ise Bera Holding’in ikili yapıya kurban edilmemesi için mücadele vereceğini söyledi

‘Mücadeleyi bırakmayacağım’
Bera Holding’in 24 Nisan 2021 

tarihli genel kurul toplantısında, yö-
netimde görev değişimine gidildi. 
Bera Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Rıza Alaboyun’un yerine 
Haşim Şahin Bera Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak seçildi. 

Bera Holding’ten yapılan açık-
lamada, “Bilindiği üzere, Bera Hol-
ding Yönetim Kurulu; Divapan A.Ş., 
Kompen A.Ş., Konya Kağıt A.Ş., 
Bera A.Ş ve Golda A.Ş. tarafından 
atanan temsilcilerden oluşmakta-
dır. Bu şirketlerin görevlendirdikleri 
temsilcileri her zaman değiştirme 
ve yerine yenisini atama hakkı bu-
lunmaktadır. Yönetim kurulunda 
yer alan diğer şirket temsilcileri 
görevlerine devam ederken, Di-
vapan A.Ş temsilcisi olan Ali Rıza 
Alaboyun’u görevden alarak yerine 
Haşim Şahin’i seçmiştir” ifadelerine 
yer verildi. 
ALİ RIZA ALABOYUN’DAN AÇIKLAMA

“Ortaklık davaları nedeni ile icra 
yolu ile kapanma noktasına gelen 
Holdingi Sayın Cumhurbaşkanı-
mız’ın talimatı ile çıkan bir yasa ile 
yeniden hayata döndürdük” diyen 
Ali Rıza Alaboyun, Holding’in iç ya-
pılanması nedeni ile normalleşme, 
şeffaflaşma ve hesap verebilme ilke-
lerini yerleştirmede diğer üyeler ile 
sorun yaşadığını söyledi. Holding’in 
geçmişten gelen ve tamamen ka-
palı bir yapı içerisinde yönetildiğine 
şahit olduğunu dile getiren Alabo-
yun kurumsal yönetişim ilkelerini 
oturtmak ve yeniden yapılanmak 
konusunda holding yönetimindeki 
üyelerin hep direnci ile karşılaştığını 
belirtti. Holding yönetim yapısının 
tamamen Erol Kaya ve Haşim Şa-
hin üzerine kurgulandığına dikkat 
çeken Ali Rıza Alaboyun, bu iki kişi-
nin diğer yönetim kurulu üyeleri ve 
holding yöneticileri üzerinde hük-
medici bir otorite oluşturduklarına 
şahit olduğunu dile getirdi.

‘GERÇEK KİŞİLER DEĞİL, TÜZEL 
KİŞİLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ’

Alaboyun açıklamasının deva-
mında, “Bu ikili holding üzerinde 
kurdukları otoriteyi, Holding Genel 
Kurullarında Yönetim Kurulu Üye-
lerini gerçek şahıslardan oluştur-
mak yerine tamamen tüzel kişi olan 
holding şirketlerinden oluşturuyor-
lar. Örneğin üç yıl süre ile görev 
yapmak üzere Holdingin Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak Divapan 
Entegre Ağaç Panel San. Tic. AŞ, 
Yönetim Kurlu Başkan Yardımcı-
sı olarak Bera Turizm İnş. Seya-
hat Tic. AŞ, diğer Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı olarak Kompen 
PVC Yapı ve İnş. Malz. San. Tic. AŞ, 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kom-
yapı İnş Taah. San. Tic. AŞ, diğer 
Yönetim Kurulu üyesi olarak Konya 
Kağıt San. Tic. AŞ. seçiliyor. Sadece 
bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
SPK mevzuatı gereği gerçek kişi-
lerden oluşuyor. Aslında genel ku-
rullarda hissedarlar 3 yıl süreliğine 
gerçek kişileri seçtiklerini sanıyorlar 
ama gerçekte seçtikleri holding şir-
ketleri.

Vakit geçmeden genel kurulun 
yapıldığı günde tüzel kişi holding yö-
netim kurulunda görev almak üzere 
kendi adına temsilci seçiliyor. Yö-
netim Kurulu Başkanı Divapan AŞ 
adına temsilcisi Ali Rıza Alaboyun, 
Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı 
Bera Turizm AŞ adına temsilci Erol 
Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Kompen AŞ adına Temsilci 
Ulvi Bezirci, Yönetim Kurulu Üyesi 
Komyapı AŞ adına temsilci Osman 
Elvan, Yönetim Kurulu Üyesi Konya 

Kağıt AŞ adına Haşim Şahin şeklin-
de temsilci atanıyor. Bu temsilcile-
rin hepsi de aynı zamanda Divapan 
AŞ’nin, Bera Turizm AŞ’nin, Kom-
pen AŞ’nin, Komyapı AŞ’nin, Konya 
Kâğıt AŞ’nin, 4’er kişilik yönetim 
kurulu üyeliğini oluşturuyorlar. Bazı 
üyeler bazı şirketlerin yönetiminde 
yer alamazken Erol Kaya ve Haşim 
Şahin her şirkette yönetim kurulu 
üyesi olarak görev alıyorlardı. Erol 
Kaya ve Haşim Şahin istedikleri za-
man yönetim kurulu üyesi temsilci-
leri değiştiriyorlardı. Bende böyle bir 
çarpık yapının içine Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak geldiğimi zamanla 
fark ettim. Zaman içerisinde genel 
kurullardaki seçimlerinin hiçbir et-
kisinin olmadığını, bu iki kişinin her 
şeyi kontrol ettiğini, yönetim kurulu 
başkanı olarak beni bile zaman za-
man tehdit eder üsluplarına şahit 
oldum. Böyle bir yapının holdingin 
gelişmesini önlediğini söylediğimde 
‘ya temsili yönetim kurulu başkanı 
olarak kal ya da seni görevden alırız’ 
tehditleri üzerine aramızdaki sorun-
lar başladı” diye konuştu. 
‘BENDEN KURTULMAK İSTEDİKLERİ-

Nİ HİSSETTİRMİŞLERDİ’
“Genel kurul yaklaşırken ben-

den kurtulmak istediklerini her 
seferinde hissettirmeye başlamış-
lardı” diyen Alaboyun, “Çünkü Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı aynı 

zamanda 4.6 milyon hisseye sahip 
Bera Vakfı’nın da başkanı idi. Diva-
pan AŞ yönetimini acil toplayarak 
benim Divapan’ı temsilen yaptığım 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan 
alarak Haşim Şahin’i getirdiler ve 
böylece Vakfın 4,6 Milyon hissesini 
genel kurulda kullanma imkânı bul-
dular. Holding’deki her hesap hol-
ding menfaatine değil, Erol Kaya ve 
Haşim Şahin’in gücünün devamlılı-
ğı üzerine yapılıyor. Davalar nedeni 
ile batma noktasına gelen holding 
çabalarımla hayat bulunca, sorun-
suz bir holdingin üstüne konma gibi 
bir arzuları olduğu zaman içerisinde 
ortaya çıktı.

‘BU ÇARPIK YAPIYI 
BAKANLIĞA BİLDİRDİM’

Bu çarpık yapılanma Erol Kaya 
ve Haşim Şahin’in yeniden yönetim 
kuruluna seçilmesi üzerine kurul-
duğu için, şirketlerimiz üzerindeki 
16.000.000 adet holding hisseleri, 
içeriğini bilmediğimiz ve yönetim 
kurulunda tartışılarak karara bağ-
lanmamış satış sözleşmeleri ile, 
üçüncü şahıslara satılarak genel 
kurulda kendileri için oy kullanılma-
sını amaçlıyorlar. Hâlbuki şirketleri-
miz değeri çok iyi seviyeye gelmiş 
olan bu hisseleri satarak işletme 
sermayesi yapabilirler. Bu kaynak 
işletme sermayesi olarak kullanıl-
madığı için onun yerine çok yük-

sek faizli krediler ile şirketlerimizi 
borçlandırıyorlar. Bu hisselerin bir 
an evvel şirketlere dönmesi gereki-
yor. Çünkü sattıklarını söyledikleri 
üçüncü şahısların 16.000.000 hisse 
karşılığı olan yaklaşık 450.000.000 
TL’yi ödeyebilme güçleri yok.  Hol-
dingde yaşanan bu çarpık düzeni, 
kardeşi Osman Elvan da yönetim 
kurulunda olduğu için Sayın Bakan 
Lütfi Elvan ile paylaştım. Sayın Lütfi 
Elvan’a bağlı olan SPK’nın Başkanı 
Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu’na 
izah ettim. Çünkü holdingin yüzde 
75 oranında hissedarları hala kolun-
daki bileziğini holdinge veren anne-
ler, yastık altındaki dövizini yatıran 
dedeler ile Almanya’daki küçük biri-
kimlerini holdingde büyük umut ile 
holdingde değerlendirmek isteyen 
işçilerimizden oluşmaktadır. Bu kü-
çük yatırımcıların hakkının korun-
ması öncelikle SPK’nın görevidir. 
Şahsıma ve holdingin geleceğine 
güvenerek borsadan Bera hissesi 
alan yerli ve yabancı yatırımcılara 
teşekkür ediyorum. Onların hisse-
mize olan ilgisi nedeni ile geçmişte 
mağdur olan kurucu hissedarları-
mızın mağduriyeti ortadan kalktı ve 
hisseleri değer kazandı” dedi.

‘AÇIK VE ŞEFFAF POLİTİKAMDAN 
RAHATSIZ OLDULAR’

Bu ikili yapının holdingi kalkın-
dırmayacağına işaret eden Ali Rıza 
Alaboyun, “Bu iki insan maalesef 
Konya’da herkese mesafeli ve kapalı 
bir hayat sürüyorlar. Konya siyase-
ti ile basını ile bürokrasisi ile hiçbir 
iletişimleri yok. Benim izlediğim 
açıklık politikasından hep rahatsız 
oldular. Bugün beni, yarın bir ba-
kanın kardeşini, bir başka günde bir 
başka siyasetçiyi kullanmak gibi yol 
izliyorlar. 

Adeta Kombassan’ın kuruluş 
değerleri bir tarafa itilmiş. Holdin-
gin büyümesinden, başarısından 
mutlu olmayan ve eski kapalı yapı-
sına dönmesini isteyen bir anlayış 
hâkim. İlk yaptıkları icraat da Hol-
ding’in başarısına büyük imzalar at-
mış olan Ankara ofisteki personelin, 
şoför dâhil, işine son vermek oldu. 
Emek vererek sorunlarını çözdü-
ğüm ve geleceğine umutla baktı-
ğım Konyamız’ın ve Ülkemizin göz 
bebeği haline getirdiğimiz holdingi 
bu ikilinin eline bırakmayacağım. 
Yeni bir kadro ile genel kurluda ha-
zır olacağım. Yönetim kurulunda 
çalışacağım arkadaşlarımın listesini 
ortaklarımız ve kamuoyu ile payla-
şacağım” açıklamalarında bulundu. 
n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Ali Rıza Alaboyun



5 29 NİSAN 2021HABER

Yaklaşık bir yıla aşkın bir süredir 
devam eden Koranavirüs salgını eko-
nominin seyrini olumsuz yönde etkileye 
devam ediyor.  

Hemen hemen bütün sektörler na-
sibini alırken, ekonominin durağanlığın-
dan para da kazanılmıyor.

Salgından en çok etkilenen esnaf 
ve sanatkâr kesiminin işleri iyi gitmediği 
gibi, kısıtlamalardan dolayı da oldukça 
zorlanıyor. 

Genelde işlerini döndürmek için 
banka kredilerini kullanıyor. Ancak şu 
an ya kredi alamıyorlar ya da çok yük-
sek faizle alabiliyor.

Resmi kayıtlara göre 2020'de 120 
bin esnafın iflas başvurusunda bulun-
duğunu ve çok daha fazlasının ödeme 
gücü olmadığı için hukuki süreci başla-
tamasa da dükkânını kapattığı konuşu-
luyor.

Günlük ihtiyaçlarını karşılayamadı-
ğı gibi, vergi, elektrik, SGK, BAĞ-KUR 
primi gibi ödemelerini yapamayacak bir 
durumdadır.

Faaliyet gösteren 300 bine yakın 
esnafın borçları artmaya devam eder-
ken, yüzde 65’nin bireysel ve ticari 
kredi borcu da yükseldi.

Ekonomik ve diğer endişelerden 
dolayı veresiye defteri yerine kartlı alış-
verişe yönelen esnafların kapanma ora-
nı da neredeyse yüzde 9’lara kadar çıktı. 

Hal böyle ikin, esnaf ve sanatkârın 
gelecek endişesi de artıyor. 

Bu durumun karşısında iktidar 
esnaf ve sanatkârlarımızı bu endişe-
lerden kurtaracak adımları yeterince 
artırarak, aşı da öncelikler listesine 
almalıdır. 

Böylelikle esnaf ve sanatkârları-
mız endişelerden uzaklaşırken, rahat-

layabilir. 
Özellikle bu ay içinde 

sakağa çıkma kısıtlamala-
rında yapılan değişiklikler 
esnafı ve sanatkârların işini 
bir daha zorlaştırdığı da bir 
gerçektir. .

Vakaların dramatik 
olarak artması ve vatan-
daşların tedbirlere uyma 
konusunda son derece 
dikkatsiz oluşundan kay-
gılıdır. 

İktidardan ve Bilim Kurulundan 
beklentilere kapanma yerine, aşısını 
yaptırıp, işini devam ettirmesi yönün-
deydi. 

Yapılan araştırmalarda esnafın 

yüzde 58’zinin aşısını 
yaptırmak istemesi de 
iyi bir gelişmedir.

Bunun nedeni de 
vatandaşların tedbirlere 
uyum göstermemesin-
den dolayı kendilerini 
büyük bir riskin altında 
görmelerinden kaynak-
lanıyor.  

Ancak sağlımız ge-
reği de uygulanan kısıt-

lamalara da sessiz kalıyor ve ayakta 
kalmak için elinden geleni yapıyor.

Diğer taraftan ekonomik yönden 
alınan tedbirlerde esnafın yüzde 32’si 
sağlanan desteklerden yararlanamadı-
ğını belirtiyor.

Yararlanan yüzde 25’lik esnaf ve 
sanatkâr kesimi bu destekleri yetersiz 
gördüğü gibi, yeterli olmalıydı öngörü-
sün içindedir.

Esnafın asıl beklentisi karşılıksız 
hibe desteğidir. Vergi affı gibi daha 
etkin maddi desteğinin sağlanması-
dır. 

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 
saat 19’da başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 
günü saat 05’şe kadar sürecek şekilde 
tam kapanma uygulanması kararı esnaf 
ve sanatkâr kesiminin çoğunluğunun 
beklemediği bir karardı. 

Buna rağmen salgının önüne ge-
çilmesi amacıyla alınan tam kapanma 
kararına da olumlu bakmaktadır. 

Ülkemiz ve şehrimiz insanın sağlığı-
nın tehlikeye girmemesi için uygulandı-
ğı düşüncesindedir.    

Görüştüğüm birçok esnaf ve sanat-

kârlar odası başkanlarının ortak talebi 
üyelerinin aşısının yapılması yönünde-
dir. 

Haklı olarak kendilerini riske atmak 
istemiyorlar. Bir şekilde iş, aş ve para 
bulunur. 

Ancak kaybedilen sağlık ve hayat 
geri gelmeyeceğinden, aşının acilen ya-
pılmasını istiyorlar.

Koronavirüs salgını sürecinde en 
çok etkilenen kesimin başında gelen 
esnaf ve sanatkarların aşı beklentisi-
nin yerine getirilmesi hiçte zor olması 
gerek. 

Vatandaşlar olarak bizlerde salgı-
nın önüne geçilmesi için alınan bütün 
tedbirlere eksiksiz uymamız hepimi-
zin sağlığı için faydalı olacaktır.

Ne dersiniz alınan bütün tedbirlere 
uymamız konusunda dikkatli olmamız 
gerekmez mi?

ESNAF KAPANMA YERINE AŞI TALEP EDIYOR

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, yapımına başlanılan 
Ekmek Fırını ve Butik Dükkanlar 
inşaat çalışmalarında incelemelerde 
bulundu. Konya-Antalya Çevreyolu 
üzerinde Seydişehir Marangozlar 
Sanayi kavşağı karşısında bulunan 
alanda temelleri geçtiğimiz günler-
de atılan projenin yaz sonuna kadar 
tamamlanarak hizmete girmesi he-
defleniyor. 

Başkan Tutal inşaat çalışmaları 
hızla devam eden proje hakkında 
bilgi alarak projenin tamamlanma-

sıyla birlikte Konya-Antalya yolunun 
daha cazibeli hale geleceğini kaydet-
ti. Konya-Antalya yolunun cazibe-
sini arttırmak, bu yolun şehrimize 
kattığı katma değeri daha da arttır-
mak amacıyla böyle bir projeyi hayat 
geçirdiklerini kaydeden Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Seydişehir’imize kazandırdığımız 
vizyon projelerimizden biri olan Ek-
mek Fırını ve Butik Dükkanlar pro-
jemiz 1000 metrekare alanda inşa 
ediliyor. Yaklaşık 2 milyonluk proje-
miz 1 adet ekmek fırını, 1 adet kafe 

ve 5 adet butik dükkanlardan oluşu-
yor. Şehrimiz için büyük önem taşı-
yan bu projemizin Seydişehir’imize, 
Konya’mıza ve hemşehrilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Seydişehir’e birçok alanda yeni 
yatırımlarla istihdam sağlayacak 
projelere devam ettiklerini belirten  
Başkan Tutal; “Bugüne kadar şehri-
mizin istihdam konusunda daha da 
büyük mesafeler alması için birçok 
alanda gerçekleştirdiğimiz girişim 
ve yeni yatırımlarla önemli projeleri 
hayata geçirdik. Bu projelerimizden 

birisini daha ilçemize kazandırmak-
tan büyük mutluluk duyuyorum. 
Şehrimizin istihdamına da katkı sağ-
layacak bu projemiz tamamlandı-
ğında şehrimiz daha da katma değer 
üretecek. 

Bu yapılacak olan tesis ile hem 
istihdam noktasında, hem de eko-
nomik anlamda ayrıca geçmiş özü-
müzde bize ait olan ürünlerin mar-
kalaşması sürecinde çok önemli 
katkılarının olacağına inanıyorum” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Eczanelerin mesai saatleri 
yeniden düzenlendi 

Seydişehir Sulama Birliği
2021 Sulama Sezonunu açtı

Bugün başlayacak olan tam 
kapanmayla birlikte eczanelerin 
de mesai saatleri değişecek. Kon-
ya Ecza Odası Başkanı Ecz. Adem 
Açıkgöz, “Tam Kapanma tedbir-
lerine göre Konya Merkez ecza-
nelerinin açılış kapanış yeniden 
belirlendi. Eczanlerin açılış saat: 
09.30 kapanış saati ise 17.00 ola-
rak yeniden belirlendi” dedi. Konu 
hakkında yazılı bir açıklamada 
bulunan Konya Eczacı Odası Baş-
kanı Ecz. Âdem Açıkgöz, Bilindiği 
üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 

yayınlanan Tam Kapanma Ted-
birleri gereğince Konya İl Mer-
kezinde, (Karatay, Meram, Sel-
çuklu) 30.04.2021-16.05.2021 
tarihleri arasında eczanelerin açılış 
saati 09.30, kapanış saati de 17.00 
olacak şekilde düzenlenmiştir.  
08.Mayıs2021 Cumartesi günü 
için de kısıtlamalar gereğince açık 
kalacak eczanelerin listeleri ayrıca 
duyurulacaktır. İkinci bir emre ka-
dar bu uygulama aralıksız devam 
edecektir” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Sille’de tarihi yapıyı yeniden gün yüzüne çıkaran Selçuklu Belediyesi, kültürel anlamda da çalışmalar yapıyor. 
Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan Sille Halı Atölyesinde tarihi Sille halıları dokunmaya başlandı

Selçuklu Belediyesi Sille 
kültürünü canlandırıyor
Selçuklu Belediyesi Sille Kültü-

rünü yaşatmak adına çalışmalarını 
sürdürüyor. Daha önce Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesi ile mahallede 
düzenlemeler yapan Selçuklu Bele-
diyesi, Konya’nın en eski yerleşim 
yerlerinden bir tanesi olan mahal-
lenin kültürünü de yaşatmak adına 
çalışmalar yapıyor. 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinin tarihi izlerini taşıyan 
Sille’de üretilen ünlü Sille Halıları 
tekrar dokunmaya başlandı. Selçuk-
lu Belediyesi tarafından açılan halı 
atölyesinde tarihi Sille Halıları can 
buldu. 

Atölyede halı dokuma alanında 
uzmanlar tarafından hem yeni ha-
lılar üretilirken hem de gönüllülere 
eğitim veriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, halı dokuma atöl-
yesini ziyaret etti. Başkan Pekyatır-
macı, hazırlanan atölyeyi incelerken, 
çalışmalar hakkında da bilgi aldı.
‘SILLE’NIN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAYA 
YÖNELIK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ’

Sille Kültürünü yaşatmak adına 
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, “Sille, tarihiyle 

günümüze ışık tutan Konya’nın ve 
Türkiye’nin önemli turizm merkez-
lerinden bir tanesi. Sille’de yapı-
sal anlamda çalışmalar anlamında 
önemli bir mesafe kat ettik. Artık 
Sille’nin kültürüyle ilgili çalışmaları 
hızlandırıyoruz. Bu anlamda Sil-
le’nin meşhur tarihi halılarını bu-
rada yeniden dokumaya başladık. 
İnşallah ilerleyen dönemde Sille 
kültürünü yaşatma adına daha farklı 
çalışmalara da imza atmayı planlıyo-
ruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’de sulu tarım yapıl-
ması konusunda başarılı çalışma-
ları ile dikkat çeken Sulama Birliği 
Başkanlığı 2021 yılı sulama sezo-
nunun açıldığını bildirdi. Seydişe-
hir Sulama Birliği Başkanı Osman 
Güzel yaptığı yazılı açıklamada; 
“Değerli çiftçilerimiz, 2021 yılı su-
lama sezonu açılmıştır. Hepimize 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ederim.  Bu sene kurak bir sezon 
bizi bekliyor. Sulama suyu kayna-
ğımız olan Beyşehir gölünde bir 
önceki seneye göre, kullanılabilir 
su miktarımız, yaklaşık dörtte bir 

oranındadır. Seydişehir Sulama 
birliği olarak, suyun düzenli ve 
verimli kullanılabilmesi için gece 
gündüz sahada olacağız. Çiftçile-
rimizden isteğimiz. Kendisine ait 
olan bu kısıtlı suya sahip çıkmaları, 
su israfının önüne geçmeleri, sula-
ma birliğinin sulama programla-
rına uymaları, gece sulamalarına 
önem vermeleri, yağmurlama ve 
damlama sulama yöntemlerini 
kullanmalarını, bitkilerin suya en 
duyarlı oldukları dönemde sulama 
yapmalarıdır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yeni yatırımlar, yeni istihdam alanları oluşturacak

haber@konyayenigun.com
DURAN ÇÖLCÜ
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‘42 bin kilometrekare alanda hizmetlerimize devam ediyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğ-
li, Karapınar, Emirgazi ve Hal-
kapınar ilçelerini ziyaret ederek, 
belediye başkanları ve AK Parti 
İlçe Teşkilat başkanlarıyla buluş-
tu. Tüm ilçe belediye başkanlarına 
göstermiş oldukları uyum ve ilgi-
den dolayı teşekkür eden Başkan 
Altay, “28 ilçemizin tamamını ba-
har ayında ziyaret ettik. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi olarak, 42 bin 
kilometrekarelik alanda hizmetle-
rimize devam ediyoruz.” dedi.

Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve 

Halkapınar ilçelerini ziyaret etti. 
Başkan Altay, ilk olarak AK Parti 
Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi İh-
san Yıldırım ile birlikte Karapınar 
Belediyesi’ni ziyaret ederek, Bele-
diye Başkanı Mehmet Yaka ve AK 
Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf 
Zengin ile bir araya geldi. Belediye 
ziyaretinin ardından Karapınar’da 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapımı devam eden Toprak Mah-
sulleri Ofisi ahşap depo restoras-
yonunda incelemelerde bulunan 
Başkan Altay, daha sonra Emirgazi 
ilçesine geçerek Emirgazi Belediye 
Başkanı Nurişen Koçak, AK Parti 
Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Ça-

nakcı, MHP Emirgazi İlçe Başkanı 
Mehmet Tanrıverdi ile görüştü. 
Görüşmede 2021 yatırım progra-
mı kapsamında ilçeye yapılacak 
hizmetler değerlendirildi. Halkapı-
nar ilçesine geçerek İlçe Belediye 
Başkanı Mehmet Bakkal ve AK 
Parti Halkapınar İlçe Başkanı Fa-
tih Köşger ile de görüşen Başkan 
Altay, devam eden yatırımlar ve 
yapılacak projeler hakkında değer-
lendirmelerde bulundu. 
BELKAYA MAHALLESİ’NDE PARKE 

YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI 
Günün son ziyaretini Ereğli 

ilçesine yapan Başkan Altay, bu-
rada ilk olarak Ereğli ilçesine ka-

zandırılacak 100 bin metrekare 
parke döşeme işinin başlangıç yeri 
olan Belkaya Mahallesi’ndeki ça-
lışmaları inceledi. Ardından Ereğli 
Belediyesi’ni ziyaret ederek Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin Opruk-
cu ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı 
Zübeyir Dursun ile bir araya gelen 
Başkan Altay, ilçeye kazandırıla-
cak yatırımlar hakkında istişare-
lerde bulundu. 

İLÇELERİMİZDE ALT YAPI VE 
ÜST YAPI YATIRIMLARIMIZA 

DEVAM EDİYORUZ 
Karapınar, Emirgazi, Halka-

pınar ve Ereğli ilçe ziyaretleriy-
le birlikte 28 ilçenin tamamını 

bahar ayında ziyaret ettiklerini 
belirten Başkan Altay, “İlçe bele-
diye başkanlarımızla 2021 yılın-
da Büyükşehir Belediyesi olarak 
yapacaklarımızı paylaştık. Ayrıca 
KOSKİ’mizin yatırımlarını da is-
tişare etme imkanı bulduk. 2021 
yılında 28 ilçemizde Konya Büyük-
şehir Belediyesi ve KOSKİ olarak 
yine alt yapı ve üst yapı yatırımla-
rımıza devam ediyoruz. Karapınar 
ziyaretimizde eski TMO binası res-
torasyon çalışmalarını inceledik. 
Emirgazi ve Halkapınar’da bele-
diye başkanlarımızı ziyaret ettik. 
Ereğli’de 100 bin metrekare parke 
döşeme işinin startını vermiş ol-

duk. İnşallah Ereğli’mizde bu yıl 
yarı olimpik yüzme havuzumu-
zun başlangıcını yapacağız. Ayrıca 
Konya’nın girişi olan Adana-Kon-
ya yolu bağlantımızı sağlayan orta 
refüjdeki düzenlemelere de inşal-
lah bu yıl başlamış olacağız. Böyle-
ce Adana istikametinden Konya’ya 
gelenler Ereğli‘ye yakışır refüjde 
karşılanmış olacaklar. Tüm ilçe 
belediye başkanlarımıza göstermiş 
oldukları uyum ve ilgiden dolayı 
teşekkür ediyorum. Konya Büyük-
şehir Belediyesi olarak 42 bin kilo-
metrekarelik alanda hizmetlerimi-
ze devam ediyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Berberler ve Kuaförler 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başka-
nı Veli Baranok 29 Nisan 17 Mayıs 
tarihleri arasında uygulanacak olan 
tam kapanma süreci hakkında Ya-
zılı bir açıklama yaptı.

Uygulanacak olan tam kapan-
manın esnafı mağdur edeceğini 
söyleyen Veli Baranok, “Esnafımız 
bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’dan daha çok destek bekle-
mektedir. Esnafımız günlük ka-
zancı ile geçimini sağlayan küçük 
esnaflardır. Bu süreçte herhangi 
bir birikimi olmayan esnafımız 
tam kapanma ile birlikte borcunu 
mu ödesin, kiralarını mı ödesin, 
Bağ-Kur’unu mu ödesin, yoksa evi-
ni mi geçindirsin? Bu süreçte esna-
fımızın yaralarını sarmak için bazı 
paketlerinin hükümetimiz tarafın-
dan acilen hazırlanarak esnafımızın 
mağduriyetinin en aza indirilmesini 
talep ediyorum. 

Devlet büyüklerimizin öncelik-

li olarak 1000 TL gelir kaybı des-
teğinin 3 ay daha uzatılarak kira 
desteğine de başvuru yapan es-
nafımızın büyük çoğunluğu zaten 
yararlanamamıştı. Kira desteğinin 
tekrar gözden geçirilip esnafımıza 
kazandırılmasını bekliyoruz. Zaten 

2020 yılında 51 günlük kapanmay-
la yaralarımızı hala sarmış değilken 
esnafımız maddi, manevi ve ruhsal 
yönden yıpranmışken şu anki tam 
kapanma ile devletimizin desteği 
olmaz ise esnafımız kepenk kapat-
ma ile karşı karşıya kalacaktır” ifa-

delerini kullandı. 
Esnafın devletten beklentileri-

ni de sıralayan Baranok, “KDV’nin 
yüzde 18'den yüzde 8’e düşü-
rülmesini kalıcı hale getirilmesi; 
elektrik, su, doğalgaz, işyeri kirası 
ve benzeri giderlerimizin devleti-
miz tarafından finanse edilmesi; 
tüm esnaf ve sanatkarlarımızın ve 
yanlarında çalışanlara ekonomik 
destek verilmesi; tüm esnaf ve sa-
natkarlarımızın Bağ-Kur primlerini 
devletimiz tarafından karşılanma-
sı; Pandemi sürecinde ekonomik 
olarak sıkıntıya giren ve daha önce 
yapılandırmaları bozulan esnaf ve 
sanatkarlarımıza yeni bir yapılan-
dırma yapılması; esnaf ve sanatkar-
larımız ile yanlarında çalışanlara co-
vid-19 aşısının öncelik tanınması; 
bu süreçte borçlarını ödeyemeyen 
esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi 
desteği verilmesi devletten talebi-
mizdir” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Esnaf ve sanatkar acil destek bekliyor

‘ABD başkanının soykırım 
iddiası Türkiye düşmanlığıdır’

ABD Başkanı Joe Biden’ın 
1915 olaylarını soykırım olarak ta-
nımlaması üzerine tepki gösteren 
Konya Fikir Sanat Kültür Adamları 
Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Yusuf Küçükdağ, ABD Başkanının 
soykırım iddiasının tarihi öğrenme 
çabası değil, Türkiye düşmanlığı 
olduğunu söyledi.

Konya Fikir Sanat Kültür 
Adamları Birliği Derneği Yönetim 
Kurulu Adına bir açıklama yapan 
Dernek Başkanı Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ, ABD politikalarının 
seyrine bakınca, bu düşmanca 
ifadenin daha anlaşılır olduğunu 
belirterek, “ABD Başkanı Biden, 
1915 olaylarını soykırım gören 
demecini verdi. Daha önce sürek-
li, Ermenice “büyük felaket” anla-
mında “Meds Yeghern” kavramını 
kullanan ABD başkanları içinde, 
soykırım ifadesini ilk defa Biden’ın 
kullanması hangi anlama gelmek-
tedir? Yoksa bu demeç, vitrindeki 
kolay yönlendirilebilen bir bunağın 
hezeyanı mıdır? Bunlar değilse 
açıklama, Türkiye ile ilgili yöneliş 
ve politikaların 24 Nisan münase-
beti ile teyiden yansıtılması mıdır? 
Uzun hayatı boyunca Biden’ın, 
Osmanlı Türkçesi veya Ermeni-
ce belgeler arasında hummalı bir 
araştırma yaparak gerçekleri or-
taya çıkardığını kimse söyleyeme-

yecektir. Türkiye’ye karşı son yıl-
lardaki ABD politikalarının seyrine 
bakınca, bu düşmanca ifade, daha 
anlaşılır olmaktadır. Baştan bu 
yana Türkiye aleyhindeki terör ör-
gütlerini destekleyen, yönlendiren, 
çok yönlü çevreleme politikasını 
sürdüren, devletimizi vatanını, ha-
vasını savunamaz ve bağımlı halde 
tutmak isteyen ABD politikaları-
nın, 24 Nisan vesilesi ile bir daha 
Türkiye düşmanlığının yansıtılma-
sıdır. Türkiye’yi çökertmek üzere 
terör odakları ile kirli ilişkileri açığa 
çıkıp gizlenemez hale gelen ABD, 
artık o hasım yüzünü saklama ge-
reğini duymamaktadır. S-400 gibi 
vatan savunmasının en doğal do-
nanım edinme tavrını cezalandır-
ma yönelişi, bağımsız cumhuriyet 
anlayışı ile asla telif edilebilecek 
bir tutum değildir. Suriye, Irak, 
Yunanistan üzerindeki Türkiye’ye 
dönük askeri üsler kurması, yakın 
geleceğe dönük kanlı-kirli hesap-
larının olduğunu göstermektedir. 
Gelişmeler, ABD’nin dost, mütte-
fik değil, düşman olarak tavır alın-
ması gereken bir ülke olduğunu 
meydana çıkarmaktadır. Vatan, iş 
işten geçtikten sonra savunulmaz. 
Türkiye’nin ABD karşısında çok 
yönlü bir tedbir geliştirme zamanı 
gelmiştir, geçmek üzeredir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2. büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Altay, “Bu 
kapsamda 50 milyon TL bütçe ayırdık. Ben zorda kaldım diyenleri internet sitemizden başvuruya davet ediyorum” dedi

‘Darda kalan, Konya
Büyükşehir’e başvursun’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip 
koronavirüs salgını nedeniyle eko-
nomik anlamda zor durumda kalan 
Konyalılara destek olmak amacıyla 
ikinci büyük sosyal destek paketini 
hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan 
Altay, “Bu kapsamda 50 milyon lira-
lık bütçe ayırdık. 10 bin esnafımıza 
biner liralık sosyal desteklere bugün 
başlıyoruz. Ayrıca Konya’da ben zor-
dayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiya-
cım var diyen tüm hemşehrilerimizi 
Konya Büyükşehir Belediyemizin 
internet sitesinden başvuruya da-
vet ediyorum. Bu zor günleri de hep 
birlikte el ele atlatacağımızdan emi-
nim.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sü-
recinden etkilenen vatandaşlar için 
“İkinci büyük sosyal destek paketi-
ni” hayata geçiriyor. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, pandeminin tüm dünyada 

büyük zorluklar ortaya çıkardığını 
belirterek, “Bugüne kadar ihtiyacı 
olmayan insanların sosyal destek 
ihtiyaçları ortaya çıktı. Esnafımız 
dükkanlarını kapatmak zorunda kal-
dı. Bazı sektörler ciddi sıkıntıya girdi 
ama Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak pandeminin ilk gününden iti-
baren hemşehrilerimizin yanında ol-
duk, olmaya devam edeceğiz.” dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI 
Bu süreçte ikinci büyük des-

tek kampanyası başlattıklarını, bu 
kapsamda 50 milyon liralık bütçe 
ayırdıklarını belirten Başkan Altay, 
“İkinci büyük destek kampanya-
mız kapsamında 50 milyon liralık 
bir kaynak ayırdığımızı ifade etmek 
istiyorum. 10 bin esnafımıza biner 
liralık sosyal desteklere bugün baş-

lıyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 
28 ilçemizde 10 bin hemşehrimize 
3 milyon liralık sosyal destek kartları 
bugün itibariyle ulaşmaya başladı. 
Sürekli yardımda bulunduğumuz 10 
bin 500 ailenin kartlarına 3 milyon 
liralık destek yüklemelerini gerçek-
leştirdik. 

Bununla birlikte Konya’da ben 
zordayım, sıkıntıdayım, yardıma 
ihtiyacım var diyen tüm hemşehri-
lerimizi Konya Büyükşehir Belediye-
mizin internet sitesinden başvuruya 
davet ediyorum” dedi. 

KONYA’MIZDA AÇ VE AÇIKTA 
KİMSEYİ BIRAKMAYIZ 

50 milyon liralık kaynağın ta-
mamını sosyal destekte kullana-
caklarını vurgulayan Başkan Altay, 
“Allah’ın izniyle Konya’mızda aç ve 
açıkta kimseyi bırakmayız. Bundan 
hiç şüpheniz olmasın. Bu zor günleri 
de hep birlikte el ele atlatacağımız-
dan eminim.” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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‘Kut’ül Amare, silahı inanç olan ordumuzun başarı örneklerinden biri’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Kût'ül-Amâre Zaferi’nin 
105’inci yıl dönümü dolayısıy-
la bir kutlama mesajı yayınladı. 
Kût'ül-Amâre’nin Çanakkale’den 
sonra Osmanlı ordusunun İngiliz-
lere karşı kazandığı ikinci büyük 
zaferi olduğunu hatırlatan Başkan 
Kılca, “Kut’ül Amare, zor şartlar 
ve imkansızlıklar içerisinde, silahı 
‘inanç’ olan ordumuzun neler ba-
şarabileceğinin en kıymetli örnek-
lerinden bir tanesidir” dedi.

Kût'ül-Amâre Zaferi’nin 
105’inci yıl dönümü dolayısıyla bir 

mesaj yayınlayan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Kût’ül-Amâ-
re’nin tarihimiz için çok önemli bir 
dönüm noktası olduğunu aktardı.

Başkan Hasan Kılca’nın mesajı 
şu şekilde; “Kût’ül-Amâre, Os-
manlı Ordusu’nun Birinci Dünya 
Savaşı’nda çarpıştığı önemli cep-
helerden biridir ve İngilizler’in, 
Çanakkale’den sonra Kût’ül Amâ-
re’de de Osmanlı Ordusu’na ikinci 
kez mağlup olduğu önemli bir dö-
nüm noktasıdır. Tarih de bu olayı 
yazmak için kelime bulmakta güç-
lük çekmiştir. Zira yenilgileri ve ka-

yıpları çok ağır olmuştur. Osmanlı 
Cihan Devleti’nin emperyalistler 
tarafından dört koldan kuşatıldığı 
bir dönemde 350 subay ile 10 bin 
asker şehit verdik. Buna karşılık 
İngilizlerin 5’i general, 481’i subay 
13 bin 300 askerinin esir olmasıy-
la tüm dünya şaşkına dönmüştür. 
Osmanlı Devleti’nin 105 yıl önce 
İngiliz kuvvetleri ve müttefiklerine 
karşı kazandığı Kût’ül Amâre Za-
feri işte bu tarihi anlarıyla büyük 
bir öneme sahiptir. 

Kût’ül Amâre Zaferi, Birinci 
Dünya Savaşı’nda Osmanlı or-

dusunun Çanakkale’den sonra 
kazandığı eşsiz ikinci bir zaferdir 
ve zor şartlar ve imkânsızlıklar 
içerisinde, silahı ‘inanç’ olan ordu-
muzun neler başarabileceğinin en 
kıymetli örneklerinden bir tanesi-
dir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 
tarihi zaferlerle dolu şanlı ordu-
muzun destanlarından olan Kut’ül 
Amare Zaferi’nin 105’ncı yıl dönü-
münde tüm şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle anıyorum. Ruhları şad, 
mekânları cennet olsun.”
n HABER MERKEZİ

Emekli ikramiyesindeki 
100 liralık artışa tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 
yılından bu yana Ramazan ve Kur-
ban bayramları öncesinde 1.000 
TL olarak verilen emekli ikramiye-
lerinin bu yıl 1.100 TL olarak veri-
leceğini açıkladı. Dün konuyla ilgili 
gazetecilere açıklama yapan Erdo-
ğan, “Ben ne dedim? bin + enf-
lasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 
85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e 
tamamlayacak, inşallah bin 100 
olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e 
değil, bir kararname ile göndere-
ceğiz. Vakit kaybetmeden süratle 
bayrama yetiştireceğiz” ifadelerini 
kullanmıştı.

‘EMEKLİLER HAYAL 
KIRIKLIĞI YAŞADI’

Emeklilerin bayram ikrami-
yelerine yapılan 100 TL’lik artışın 
yetersiz olduğunu ifade eden İYİ 
Parti Konya Milletvekili Fahrettin 
Yokuş, şunları söyledi: “Haftalar-
dır konuşulan emeklilerin bayram 
ikramiyelerine yapılacak olan artış 
miktarı Cumhurbaşkanı tarafından 
açıklandı. Artış sadece 100 TLoldu. 
Bilindiği gibi 3 yıl önce emeklilere 
Ramazan ve Kurban bayramların-
da 1000’er TL bayram ikramiyesi 
verilmeye başlanmıştı. Üç yıldır 
bayram ikramiyelerine artış yapıl-

mamıştı. Son üç yılda ülkemizde 
enflasyon yaklaşık yüzde 50 ora-
nında arttı. Dolayısıyla bayram 
ikramiyeleri de bu oranda eridi ve 
alım gücü düştü. Emeklilerin bek-
lentileri üç yıllık enflasyon kadar 
artırılarak bayram ikramiyelerinin 
1,500 TL’ye çıkarılmasıydı. Ancak 
emekliler yüzde 10 oranında artış-
la hayal kırıklığı yaşadılar. Tabiri 
caizse dağ fare doğurdu” dedi.

‘100 TL’LİK ARTIŞ EMEKLİNİN 
SIKINTILARINI GİDERMEYECEK’

“Bu artışın hangi kriterlere 
göre yapıldığı anlaşılamamıştır” 
diyen Yokuş açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: “100 TL’lik artış ne son 
üç yıllık enflasyon artışı baz alına-
rak ne de geçen yılki enflasyon ar-
tışı göz önünde tutularak yapılmış-
tır. Bir önceki yılın yıllık enflasyon 
artışı baz alınmış olsaydı artış 146 
TL olmalıydı. Başta gıda fiyatları ol-
mak üzere iğneden ipliğe her şeyin 
her hafta arttığı bir süreçte emekli 
ikramiyelerine yapılan 100 TL’lik 
artış hiç bir emeklinin sıkıntısını 
gidermeyecekti. Siyasi iktidar Bir 
kez daha 13 milyonu aşkın emekli-
yi ekonomik sıkıntılarıyla baş başa 
bırakmıştır. ”
n HABER MERKEZİ

105. yıldönümünde Osmanlı’nın son zaferi olan Kût'ül-Amâre Kuşatması’nı anlatan Konya Aydınlar Ocağı Genel Başka-
nı Dr. Mustafa Güçlü, “Bu muhteşem zaferi, İngilizlerin gururu incinmesin diye bizimkiler unutturmaya çalıştılar” dedi

Unutturulan zafer: 
Kût'ül-Amâre

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, bu 
haftaki Salı Kültür Sohbetleri’nde, 
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Sava-
şı’nda Çanakkale Zaferi’nden sonra 
Irak Cephesi’nde İngilizlere karşı 
kazandığı son Osmanlı zaferi olan ve 
unutturulan Kût'ül-Amâre Kuşat-
ması’nı anlattı.

Kût'ül-Amâre Zaferi’nin 105. 
yıldönümü münasebetiyle Mem-
leket Tv’den de canlı yayınlanan 
konuşmasında Dr. Mustafa Güçlü, 
“İngilizlere karşı 29 Nisan 1916’da 
kazandığımız muhteşem bir zafer 
olan Kût'ül-Amâre kuşatması uzun 
süre unutturuldu. Hafızalardan si-
lindi. Bugün Kût'ül-Amâre’yi bileni-
miz çok az. Ancak Türk tarihine ve 
Türk kültürüne duyarlı olan insanlar 
biliyor. Bunun dışındaki gençlik bil-
miyor ve bahsedilmiyor. Özellikle 
İngilizlerin hatırı için ve İngilizlerin 
gururu incinmesin diye bizimkiler 
bunu unutturmaya çalıştılar. Ta-
rih kitaplarında da bir paragraf bile 
bahsedilmiyor. O da şöyle: ‘Üç bin 
askerle 13 bin İngiliz askerini esir 
aldık. Ama tarihin seyrini değiştire-
medik.’” dedi.

OSMANLI’NIN 
KALKINMASI ENGELLENDİ

Irak Cephesinde Kut denilen 
bölgede meydana gelen savaştan 

önce, dünyada yaşanan tarihi olayla-
rı kısa ve öz olarak anlatan Dr. Güç-
lü, Osmanlı’nın 1453’te İstanbul’u 
fethetmesiyle dünya tarihinin seyri-
nin de değiştiğini belirterek şunları 
dile getirdi: “Osmanlı, eski dünyanın 
bilinen üç merkezi olan İstanbul, 
Balkanlar, Kafkaslar ve Mezopotam-
ya’yı ele geçirdi. Akdeniz’in 3/2’sine 
sahip oldu, Mısır ve Süveyş kanalı 
ile Basra’yı hâkimiyeti altına alarak 
24 milyon metrekarede dünyanın 
en cazip coğrafyasına hükmede-
rek dünyanın süper gücü olmuştu” 
diye konuştu. Güçlü, Osmanlı’nın 
1683’te Viyana’da durdurulup 
1699’da Karlofça’da toprak kay-
betmeye başlamasıyla Avrupa’nın 
gözünde “Osmanlı durdurulabilir, 

yenilebilir” imajı doğduğunu belir-
terek “Osmanlı yavaş yavaş tedricen 
çekilmeye, toprak kaybetme başladı. 
Osmanlı, Avrupa ile arasındaki açı-
lan çıtayı kapatmak için kalkınma 
üstüne kalkınma hamleleri yapma-
sına rağmen aradaki makası kapa-
tamadı. Çünkü Batı her hamlesini 
engelledi. Yâni Osmanlı kalkınama-
mış bir ülke değil, kalkınması engel-
lenmiş bir ülke konumuna düştü.” 
dedi.

OSMANLI’NIN SON 
MUHTEŞEM ZAFERİ

Balkan savaşları ve 93 Osman-
lı-Rus harbi yenilgisinden sonra Os-
manlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na 
sokulmasıyla birlikte pek çok cephe-
de savaşmak zorunda kaldığını dile 

getiren Güçlü, Plevne’de olduğu gibi 
Çanakkale’de de yedi düvele karşı 
savaşan Osmanlı, “Çanakkale Geçil-
mez” destanını yazdığını belirterek 
şu ifadeleri kullandı: “Osmanlı, Irak 
Cephesi’nde İngilizlerle 20 muhare-
be yapmıştır. Kut ve Amare muha-
rebeleri de bunlar arasında. 7 Aralık 
1915’te başlayıp 29 Nisan 1916’da 
biten Kut’ül-Amare kuşatması, Os-
manlı’nın son zaferidir. Osmanlı 
Kuvvetleri, Sakallı Nureddin Bey, 
Halil Bey ve Ali İhsan Bey komuta-
sında büyük başarılar elde ettiler. İn-
giliz Generali Townshend, Kut'ta ya-
şanan açlığın da etkisiyle 13 general, 
481 subay ve 13.300 İngiliz ve Hint 
askeriyle birlikte Osmanlı Kuvvet-
leri'ne teslim oldu. İngilizler 23.000 
ölü ve yaralı ile yenilgiye uğramış, 
Osmanlı ise 350 subay 10.000 eri-
ni şehit vermiştir.” dedi. Halil (Kut) 
Paşa’nın Kutü'l-Amare zaferinden 
sonra 6. Ordu'ya yazdığı mektubun 
da zaferi taçlandıran bir mektup ol-
duğunu belirten Güçlü, “‘Arslanlar!’ 
diye başlayıp “Tarih bu olayı yazmak 
için kelime bulmakta müşkülata uğ-
rayacaktır. İşte Osmanlı sebatının 
İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi 
Çanakkale'de, ikinci zaferi burada 
görüyoruz.” diye biten mektubun 
levha halinde asılması gerektiğini 
söyledi. n HABER MERKEZİ

Tam kapanma uygulanması ka-
rarını değerlendiren Eğitim –İş Kon-
ya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, 
tam kapanma sürecinin faturasının 
eğitim çalışanlarına çıkartılmaması 
gerektiğini söyledi. Eğitim çalışanla-
rının, tam kapama esnasında çeşitli 
bahanelerle ücretlerinin kesilmesi 
endişesi taşıdığını belirten Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yi-
ğit, “Korona salgını ülkemizde baş 
gösterdiğinden beri bilimin değil 
kendi siyasi rantının gerektirdiği 
şekilde hamleler yapan iktidar, tam 
kapanma adı altında ülkeyi mad-
di ve manevi başka bir acılı sürece 
sokmak üzeredir. Gelişmiş tüm ül-
kelerin aksine, yurttaşa hiçbir maddi 
destek açıklamadan "kapanma" ilan 
edilmesiyle, milyonlarca emekçi 17 
gün boyunca ne yiyecek, nasıl yaşa-
yacak sorusunu duymazdan gelmiş-
tir. Tarafsız bilim insanlarının çok 
daha önce talep ettiği bu kapanma 
kararının korona her gün ortalama 
350 insanımızın canını alacak kadar 

büyümemişken ilan edilmemesi ve 
hatta salgının büyümesine lebaleb 
kongrelerle, şova çevrilen cenaze-
lerde zemin hazırlanması toplum 
vicdanına ağır darbe vurmuştur. 
Adına "tam kapanma" dense de bir-
çok sektöre muafiyet tanınması da 
bu kapanma kararının da sadece 
adının "tam" olduğunu ve başlamak-
ta olan turizm sezonu öncesi potan-
siyel yabancı turistler için bir makyaj 
niyetliği taşıdığını düşündürmekte-
dir” dedi.

Özgür Ulaş Yiğit eğitim emek-
çileri mali kaygı taşıdığını da ifade 
ederek, “Tüm yurttaşların nasıl ge-
çineceğini kara kara düşündüğü bu-
günlerde, eğitim emekçileri de yakın 
geçmişte edindiği acı tecrübeler ne-
deniyle birçok mali kaygı taşımak-
tadır. OECD ülkeleri arasında zaten 
eğitim çalışanının alım gücü açısın-
dan en düşük ücreti aldığı ülkeler 
arasında sıralanan Türkiye'de eğitim 
çalışanları, "tam kapama" esnasında 
çeşitli bahanelerle ücretlerinin kesil-

mesi endişesi taşımaktadır. Her fır-
satta eğitim çalışanının zaten delik 
olan cebine el daldıran hükümetin 
bu endişeyi silmek için yapması ge-
rekenler açıktır: Hukukun, toplu söz-
leşmelerin ve hakkaniyetin de gere-
ği olarak, tüm eğitimcilerin (özel ve 
tüm kamuda çalışan, yönetici, kad-
rolu, sözleşmeli, usta öğretici, diğer 
eğitim çalışanları) yüz yüze eğitim 
sürecinde üzerlerinde bulunan ders 
ve ek ders saatleri korunmalıdır. Sı-
nıf öğretmenlerinin derslerine branş 
öğretmenlerinin girdiği saatlere 
ilişkin, Atölye ve laboratuvar öğret-
menlerinin koordinatörlüğe ilişkin, 
Bölüm, atölye ve laboratuvar şefle-
rinin bu görevlerine ilişkin, Eğitim 
Kurumu yöneticilerinin yöneticili-
ğine ilişkin, Öğrencilerin herhangi 
bir nedenle (teknik ya da imkanların 
da kaynaklı gerekçelerle) canlı derse 
katılmamaları durumuna dair, Yüz 
yüze yapılamayacak olan DYK kurs-
larına ilişkin, Hayat boyu öğrenme 
kapsamındaki kurumlarda görev 

yapan öğretmen ve usta öğreticile-
rin yaşayacakları kayıplara ilişkin, ve 
benzeri durumlarla ilgili ortaya çıka-
bilecek sorunlar için gerekli tüm dü-
zenlemeler yapılmalı, eğitim çalışanı 
ve yöneticilerin ücretlerinde kesinti-
ye gidilmesinin önüne geçilmelidir. 
Derhal hazırlığına başlanması gere-
ken bu düzenlemeler, "tam kapan-
ma" süreci başlamadan kamuoyuna 
ilan edilmelidir. Aşı sırasında arkaya 
itilen, gönüllü icra edilmesi gereken 
pandemi görevlerine keyfi olarak ko-
şulan, her fırsatta hakları biraz daha 
kırpılan eğitim emekçilerine tam ka-
panma süreci yeni mağduriyete ne-
den olmamalıdır. Bu süreçte ayrım 
yapılmaksızın bütün eğitim emekçi-
lerinin aşılanmaları tamamlanmalı-
dır. Eğitim-İş olarak konunun takip-
çisi olacağımızın, bu süreçte eğitim 
emekçisine dair yaşatılacak en ufak 
bir hak gaspı için tüm hukuki yollara 
başvuracağımızın bilinmesini istiyo-
ruz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘Sürecin faturası eğitim çalışanlarına çıkarılmamalı’



HAZIRLAYAN
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20 Mayıs 2020
Hicrî:  27 Ramazan 1441

Sahur: 
03:49

İ f tar: 
20:04

Kur’an’dan Mesaj
“Yüce Rabbinin adını tespih et. O, yaratıp şekillendiren, 

âhenk veren ve düzene koyandır. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp 
yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları 

çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir.” (A’lâ 87/1-5

Hadis
“Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse onu o 

tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. 
İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat 
yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu 
dilediği zaman (bir defada) söküp devirir.” (Buhârî, Tevhid, 31.)

Günün Duası
“Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affet-

meyi seversin. Beni affet.” 
(İbn Mace

Günün Manisi
Gelin bu ayda samimi dostluklar kuralım 
Vakit ve Teravih namazlarımızı da kılalım 
Üşenmeden mutlak sahur yemeye kalkalım
Dinç ve tok oluruz o gün şehri Konya da Konya da

AYLARIN EN GÜZELİ
Oruç, fazileti ve asli gayesi daimi bir ibadetşuuru içinde nefs engeliyle mücadele etmek 

ve nefsi kontrol altında tutarak tesirini asgariye indirebilmektir
BİNA VE GAYRİMENKULLERİN 
ZEKÂTI NASIL HESAPLANIR?

Oruç ayı olan Ramazanı Şer-
if, feyizli bir hayatın yaşandığı 
mübarek bir mükafat ayıdır. Nail 
olduğumuz sayısız nimetlerin 
kadrini hatırlatan bu ayda, fani 
lezzetlerden vazgeçip baki lezzet-
lere nail olmanın sırrına, Hak Tea-
la’nın emir buyurduğu oruç nimeti 
ile kavuşulur.

Oruç, fazileti ve asli gayesi 
daimi bir ibadetşuuru içinde nefs 
engeliyle mücadele etmek ve nefsi 
kontrol altında tutarak tesirini as-
gariye indirebilmektir. Oruç, hayat 
mücadelesinde zaruri olan “sabır, 
irade, nefsi arzulardan uzaklaş-
ma” gibi hallerin talimi ile ahlaki 
durumumuzu kemale erdirir. Yine 
bu ibadet, nefsin yemek, içmek ve 
şehvetten yana bitmez tükenmez 
arzularına karşı insanın şeref ve 
haysiyetini koruyucu bir kalkandır. 
Yine oruç; sahibini, azmü sebat, 
kanaat, hale rıza, metanet ve sabır 
gibi ahlaki güzelliklere erdirmenin 
fazileti ile beraber mahrumiyet ve 
açlıkla nimetlerin kadrini hatırlatır 
ve bu vesile ile yoksulların hâller-
ini düşündürüp onlara merhamet 
ve şefkat hisleriyle yüreklerimizi 
hassaslaştırır. Şükran duygu-
larını canlandırır. Bu vasfıyla 
oruç, sosyal hayattaki kin, hased, 
kıskançlık gibi kitleyi huzursu-
zluğa boğan menfilikleri bertaraf 
etmekte en müessir bir ilahi 
emirdir. Dolayısıyla oruç, yalnız 
bu ümmete değil, evvelki ümmet-
lere de farz kılınmış bir ibadettir. 
Allah Teala buyurur: “Ey iman 
edenler! Oruç, sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi, Allah’a karşı 
gelmekten sakınasınız diye, sayılı 
günlerde size de farz kılındı…” (el 
Bakara, 183-184)

İslamiyette farz kılınan iba-

detler, çeşitli manevi hastalıklar 
için ilaç gibidir. Nefsani arzular, 
dünya süslerine aldanmak, zevk 
ve eğlenceye meyil göstermek 
de, manevi ruhani hastalıkları 
ortaya çıkaran sebeplerdendir. 
Bütün varlıklarını kaybeden ve 
hayatlarından dahi endişe eden 
müslümanların Mekke devrinde, 
bu tür hastalıklara yakalanma ih-
timali yoktu. Hicretten sonra ise, 
kafirlerin zulmünden kurtuldular. 
İslâm yayılmaya, iktisadi durum 
yavaş yavaş düzelmeye başladı. 
Manevi hastalıklara yakalan-
mamak için perhiz yapmak gere-
kiyordu. Dolayısıyla artık orucun 
vakti gelmişti veya gelmek üzere 
idi. Neticede hicretin II. yılında 
müslümanlara oruç farz kılındı.

Gerçekten oruç, pek çok mad-

di ve manevi hastalığa bir çeşit 
ilaç durumundadır. Bunun içindir 
ki farzıyyeti, «sayılı günler» de-
dir. Zira nasıl ki insan, bir ilacı 
sürekli olarak kullanır da vücut 
ona alışır ve artık ilacın bir faydası 
görülmezse, maddi ve manevi 
hayat için bir ilaç vazifesi gören 
orucun da durumu böyledir. Şayet 
itidal ölçüsü aşılırsa, oruç, hem 
maddi hem manevi hayat için ka-
mil bir fayda sağlamaz. Nitekim 
Peygamberimiz sallallahü aleyhi 
ve sellem: “Ben bundan sonraki 
hayatımı hep oruçlu olarak geçire-
ceğim!” diyen sahabisini ikaz et-
miştir.

Diğer taraftan orucun bel-
li bir ayda tutulması, bütün 
müslümanların aynı zamanda bu 
dini vazifelerini yerine getirmesi 

ve İslam’ın birlik anlayışının or-
taya konulması içindir. Böylece 
sayılı günlerden ibaret olan oruç, 
yine sayılı günlerden ibaret olan 
hayatımıza incelik, derinlik ve 
zerafet kazandırır. Bunun yanında 
Ramazanı Şerif ayının, senenin 
bütün mevsimlerini dolaşması da, 
ayrı bir hikmet ifade eder. Böylece 
senenin muhtelif mevsimlerinde 
yaşanan sıcak, soğuk, serin ve 
ılık günler ile uzun, kısa veya orta 
müddetli bütün günlere sırasıyla 
Ramazan günleri isabet etmekte 
ve oruç belli zaman aralıklarıyla 
senenin bütün günlerini bereke-
tlendirmektedir. Bu durum, aynı 
zamanda oruç tutanlar için de nice 
farklı zorluk ve kolaylık dolu tecel-
lilere vesile olmakta ve mümin 
gönüllere nice muhtelif manevi 
hazlar yaşatmaktadır. Neticede 
zor olan bir ibadet, müstesna bir 
canlılık ve muhabbet içerisinde ifa 
edilmektedir.

Oruca bahşedilen bu rahat-
latıcı ve gönülleri ona rağbet 
ettirici zemin, onun farz kılınışın-
da da görülür: Kuranı Kerim’de 
oruç, hem Ramazanı Şerif ayı ile 
sınırlandırılmış, hem de çok beliğ 
bir üslub ile safha safha insan-
lara emredilmiştir. Önce şöyle 
buyurulmuştur: “Ey iman edenler! 
Oruç size farz kılındı.” (el-Bakara, 
183) Sonra bunun yalnız bize değil, 
bizden öncekilere de farz kılındığı 
beyan edilmiştir: “Sizden öncekil-
ere farz kılındığı gibi.” (el-Bakara, 
183) Ardından oruç için muayyen 
bir süre olduğu bildirilmiştir: 
“(Farz olan oruç) sayılı günlerded-
ir.” (el-Bakara,184) Bundan sonra 
da Ramazanı Şerif ayının fazileti 
ve oruç hakkında beşerî yapıya 
münasip kolaylıklar zikredilmiştir.

Bugün dünden farklı olarak 
yatırım amacı ile büyük binalar 
yapılmakta ve nakliye vasıta-
ları kullanılmaktadır. Bun-
lardan elde edilen gelirler arazi 
ürünlerinden elde edilen ge-
lirlerden çok fazladır. Değişen 
şartlar muvacehesinde bu yeni 
gelir kaynaklarına zekât kon-
ması gerekir. Toprağını işlet-
mek üzere kiraya verenle, bina 
veya nakil vasıtalarından gelir 
elde eden arasında esasta bir 
fark yoktur. Zirai araziye ze-
kat yükleyip gelir getiren bina 
ve vasıtaları bu yükümlülük 
dışında tutmak zekât mantığı 
açısından adil bir davranış 
olmaz; zirai arazi sahiplerine 
haksızlık edilmiş olur. Ayrıca 
bu durumun insanları zirai ara-
zi sahibi olma yerine bina ve 
nakil vasıtası edinmeye teşvik 
edeceği ve bunun sağlıksız bir 
gelişme olacağı da ortadadır.

Muasır müelliflerin çoğu 
bu çeşit yeni gelir kaynak-
larının zekata tabi olacağın-
da ittifak etmekle birlikte bu 
mallardan hangi statüye göre 
ve ne nisbette zekât alınacağı 
hususunda farklı görüş ileri 
sürerler. Müelliflerin konu ile 
ilgili görüşlerini iki grupta öze-
tlemek mümkündür:

1- Akarların yanlızca gelirl-
eri zekâta tâbidir. Bu zekât da 
elde edilen gelir nisaba ulaşır 
ve üzerinden bir kamerî yıl 
geçince % 2.5 nisbetinde tah-
sil edilir. Bu görüşün gerekçe-
leri şunlardır: İmam Mâlik’ten 
ev kiralarının alındıktan sonra 
üzerinden bir kamerî yıl geç-
medikçe zekâta tâbi olmaya-
cağı husususunda bir rivayet 
vardır. 

Ahmed b. Hanbel’den de 
bu konuda iki farklı görüş na-
kledilmiştir. Bunlardan biri, 
kira gelirinin üzerinden bir yıl 
geçince zekât tahakkuk ede-
ceği yönünde, diğeri ise, ziraî 
ürünlerde olduğu gibi, kiranın 
tahsil edildiği anda zekâtın 
tahakkuk edeceği şeklindedir. 
Ömer Nasuhi Bilmen de, yan-

lız kira bedellerini almak üzere 
elde bulunan evlerden, dük-
kânlardan vesair akarlardan, 
nakil vasıtalarından zekât 
lâzım gelmediği, bunların ki-
ralarından, nisab miktarı olup 
üzerlerinden tam bir sene 
geçtiği takdirde zekât veri-
leceği görüşündedir. Çağdaş 
âlimlerden, gelir getiren bina 
ve benzerlerinin bu gelirl-
erinin, elmalül müstefada 
benzetilerek üzerlerinden yıl 
geçmeden zekatlarının öden-
mesi gerektiğini savunanların 
bulunduğunu da belirtmek 
gerekir.

İslam Konferansı 
Teşkilatı’na bağlı İslâm Fıkıh 
Akademisi’nin 1985 tarih-
li ikinci dönem toplantısın-
da alınan karar ise şöyledir: 
Kiraya verilmiş arazi ve taşın-
mazların mülk değeri üzerin-
den zekat vermek gerekmez. 
Bunların yıllık gelirinden nis-
ab miktarını bulması ve diğer 
şartların da gerçekleşmesi 
halinde, yıl sonunda % 2.5 or-
anında zekât verilir.

2- Gelir getiren bina, vası-
ta ve benzerini zirai araziye 
kıyas edip bunların safi ge-
lirlerinden % 10 veya gayri 
safiden % 5 nisbetinde ze-
kat alınır. Hz. Peygamber ve 
sahabe dönemindeki zekat 
uygulaması içerik ve amaç 
yönüyle incelendiğinde, ev, 
dükkan gibi taşınmazların ve 
nakil araçlarının kira gelirinin, 
arazi ürünlerine kıyas edilm-
esi tutarlı görünmektedir. Bu 
durumda mal sahibinin yıllık 
kira geliri, kiralanan için yap-
makta olduğu mutat harcama-
lar ve yıllık temel ihtiyaçları 
karşılığı çıktıktan sonra nisab 
miktarını bulmakta ise, bu 
miktarın %10’u zekât olarak 
aydan aya ödenir. Yılın dol-
ması veya üzerinden bir yılın 
geçmesi beklenmez. Ancak 
Din İşleri Yüksek Kurulu, kira 
gelirlerinden %10 değil de 
%2,5 oranında zekat verilmesi 
yönünde görüş belirtmektedir.

ABDULLAH BİN EBİ BEKİR (R.A.)
Hz. Abdullah, Hz. Ebu Bekir’in 

oğlu, Peygamberimizin de kayın 
biraderi idi. İslamiyet’in ilk yıl-
larında Müslüman olmuştu. Zeki 
ve maharetli bir insandı. Peyg-
amberimizin hicretinde mühim 
hizmeti oldu. Peygamberimiz, 
Hicret esnasında üç gün Sevr 
Mağarası’nda kalmıştı. Hz. Ab-
dullah hem onlara yiyecek get-
iriyor, hem de babasının tembihi 
üzerine müşriklerin arasında 
dolaşarak topladığı haberleri 
geceleyin Peygamberimize ul-

aştırıyordu. Orada koyun güden 
Hz. Ebu Bekir’in hizmetçisi de, 
Abdullah’ın (r.a.) izlerini kaybedi-
yordu.

Hz. Abdullah, Mekke’den 
hicret ederek “Muhacir” olma 
faziletini kazandı. Mekke’nin 
Fethi’nde bulundu. Huneyn 
Savaşı’na ve Taif Muhasarası’na 
katıldı. Bu muhasarada isabet 
eden bir okla yaralandı. Yarası 
iyileşmedi. Babasının halife-
liğinin ilk yılında yarası açıldı. 
Kurtulamayarak vefat etti. Cenaze 

namazını Hz. Ebu Bekir kıldırdı.
Ebu Bekir (r.a.), Abdullah’ın 

yaralandığı oku saklamıştı. Son-
radan Müslüman olarak Medi-
ne’ye gelen Sakif heyetine oku 
gösterdi ve: “Bunu tanıyanınız var 
mı?” diye sordu. Said bin Übeyd 
(r.a.): “Bu oku ben yonttum, 
ucunu da ben sivrilttim. Tüyünü 
ben taktım ve ben attım.” dedi.

Hz. Ebu Bekir, bir insanın 
müşrik olarak ölüp cehenneme 
gitmesini asla istemezdi. Eğer 
oğlu Sâid bin Übeyd’i öldürseydi 

o cehenneme giderdi. Fakat onun 
eliyle ölen oğlu şehitlik makamını 
kazanmıştı. Bu sebeple Said bin 
Übeyd’e şöyle dedi:

“Bu ok Ebu Bekir’in oğlunu 
şehit eden oktur. Ona senin elin-
le şehitlik veren, seni onun eliyle 
küfür üzere öldürmeyen Allah’a 
hamd olsun! Onun rahmeti ve 
ikramı ikinizi de kuşattı.”

Hz. Said de o savaşta müşrik 
olarak öldürülmediğine sevindi, 
Allah’a şükretti. Allah onlardan 
razı olsun!

Menkıbe

İsmail Detseli

Hazırlayan:

MEVLÜT EGİN

29 Nisan 2021
Hicrî:  17 Ramazan 1442

Sahur: 
04:19

İftar: 
19:39

İsmail Detseli

Günün Manisi
Oruç tutmasak kalırız biz yasta
Selamlar olsun oruç tutan dosta
Oruç ibadetinizi rab kabul etsin
Konya Vekilimiz Leyla şahin usta



Türkülerimizi kaybettik!
Ekranların sevilen ve renkli siması Konyalı Sami Çelik, Konya türkülerine sahip çıkılmadığını söyledi. Çelik, “Birçok Konya türküsünü başka 

sanatçılar üzerlerine aldı ve biz hala okuyamıyoruz. Bu, kültürümüze, türkülerimize sahip çıkamadığımızın açık bir göstergesidir” dedi

Ekranda bazen ud çalıp Konya 
türküleri okuyan bazen de Konya 
şivesiyle Gonya’yı anlatan sanat-
çı Sami Çelik, çarpıcı tespitlerde 
bulundu. Konya türkülerine sahip 
çıkılamadığını savunan Çelik, “Biz 
birçok türkümüzü kaybettik, biliyor 
musunuz? Birçok Konya türküsünü 
başka sanatçılar üzerlerine aldı ve biz 
hala okuyamıyoruz. Çok enteresan 
bir şey… Üç yüz yıllık Konya tür-
küsünü adam gitmiş üzerine almış. 
Bakıyorsunuz Konya türküsü… Üs-
telik Konya’nın kendi tarihini yazdığı 
kitaplarda “Yüz elli yıl önce Konyalı 
şu şu sanatçıdan derlenmiştir” diye 
notlar olduğu halde adam gitmiş 
“Bu türkü benimdir” diye üzerine al-
mış. Bu, kültürümüze, türkülerimize 
sahip çıkamadığımızın açık bir gös-
tergesidir” ifadelerini kullandı. İşte 
Sami Çelik’in önemli röportajının 
ikinci bölümü; 

Ses sanatçısı olmanın yanın-
da enstrümanlarla da aranızın iyi 
olduğunu biliyoruz. Anlatır mısı-
nız?

Müzik aletleriyle aram çok 
iyidir. Çünkü ben daha henüz 6-7 
yaşındayken bağlama ile tanışmış-
tım. Köyümüzde zabıta Mehmet 
dayı vardı, Mehmet Karakoyun… 
Onun elinde bağlama vardı ve onu 
dinlerdim. O solak çalardı, ben de ilk 
zamanlar onun için solak çalmıştım. 
Baktım olmadı, sağa çevirim.  Son-
ra İstanbul'da udi oldum. Evimde 
piyanom var. Keman, bağlama, ud, 
piyano, hepsiyle aram iyidir.

Sahne performansı ile stüd-
yo kaydı arasında, sanatın icrası 
açısından ne gibi farklılık ya da 
zorluklar vardır?

Tabii ki sahnedeki gibi olmuyor, 
arada büyük fark var. Stüdyoda 
belirli bir kalıbın üzerine okuyorsu-
nuz. Sahnede ise o andaki duyguya 
göre okuyorsunuz. Yani stüdyoda, 
sahnedeki o ruhu veremeye de 
bilirsiniz. Bunu Türkiye’de en iyi 
başaranlardan bir tanesi rahmetli 
Müslüm Gürses’tir. Rahmetli için 
stüdyo-sahne fark etmez, hepsini 
çok güzel okurdu. Sanat hayatımda 
beni en çok etkileyen Müslüm Gür-
ses’ti.

Bir dönem televizyonlarda 
müzik eğlence programı da ha-
zırladınız. Sahne mi yoksa ekran 
mı daha cazip? Hangisi daha keyif 
verici ya da hangisi daha zor?

İkisinin de çok güzel tarafları 
var. Mesela sahnede canlı okuma-
nın yanında dinleyicinizle de iç içe-
siniz. Ama ekranda, hele bir de canlı 
yayındaysanız, o zaman milyonlar-
ca insanın sizi dinlediğini bilerek, 
o heyecanla, o sinerjiyi o elektriği 
veriyorsunuz. İkisi de çok güzel ve 
ikisi de zor.

Konya türkülerinin genç sesi 
olarak Konya türkülerinin üstadı 
Bedia Akartürk ile de programlar 

yaptınız. İki Konyalı için nasıl bir 
süreç oldu?

Evet, Bedia abla ile Flaş TV’de 
Nar-ı Bülbül programı yaptım. Çok 
iyi tepkiler aldık. Bedia abla aslında 
İzmir Ödemişli’dir. Ama Konya tür-
külerini çok güzel okur ve herkes 
de onu Konyalı bilir. Ama Konyalı 
değildir. Konya'yı çok benimsemiş-
tir, Konya’da onu benimsemiştir. 
Çok sevdiğim, saygı duyduğum bir 
insandır. Birlikte çalışmaktan keyif 
aldım.

Konya türkülerinin icra ba-
kımından diğer yöre türkülerine 
göre farklı olduğu, hatta her sa-
natçının okuyamayacağı söylenir. 
Ne dersiniz?

Doğrudur. Konya türküleri 
kendi içerisinde yoğrulmuştur. Yüz 
yılların getirmiş olduğu güzelliği, 
türkünün karakterini, kişiliğini, rit-
mik özelliğini, karakteristik yapısını 
yorumcu olarak icra etmek kolay 
değildir. Konya türküleri özellikle, 
çok farklı çok karakteristik özelliklere 
sahiptir. Sizi içine aldığı zaman, de-
ğirmen taşında gibi döndürür. Ona 
dâhil olursun, öğütür.

Her türkünün bir hikâyesi var 
mıdır?

Türküler yaşanmadan yazılmı-
yor. Özellikle Anadolu türkülerinin 
mutlaka çok güzel, çok hazin, çok 
garip bir hikâyesi vardır. Bir insan 
önce yaşıyor, sonra yazıyor ve türkü 
oluyor. Böylece çocuk gibi, bebek 
gibi dünyaya bir eser getiriyorsu-
nuz. Ve halka sunuyorsunuz. Bu 
yüzden türküler diğer müzik türleri-
ne göre daha uzun ömürlü oluyor.

Konya türkülerinin sahiple-
nilmesi, tescil edilmesi adına bir 
eksiklik var mı?

Biz birçok türkümüzü kaybet-
tik, biliyor musunuz? Birçok Konya 
türküsünü başka sanatçılar üzerle-
rine aldı ve biz hala okuyamıyoruz. 
Çok enteresan bir şey… Üç yüz 
yıllık Konya türküsünü adam gitmiş 
üzerine almış. Bakıyorsunuz Konya 
türküsü… Üstelik Konya’nın kendi 
tarihini yazdığı kitaplarda “Yüz elli 
yıl önce Konyalı şu şu sanatçıdan 
derlenmiştir” diye notlar olduğu 
halde adam gitmiş “Bu türkü be-
nimdir” diye üzerine almış. Bu, 
kültürümüze, türkülerimize sahip 

çıkamadığımızın açık bir göster-
gesidir. Yüreklilikle söylüyorum… 
Mesela Mazhar Sakman Hoca'nın 
türküleri, eserleri… İşte ne bileyim 
Silleli İbrahim, Mustafa Kazanova, 
Ahmet Özdemir… Bunların eserle-
rini yarın bir gün başka bir sanatçı 
“Bu türküler benim diye” sahip 
çıkarsa hiç şaşırmam. Çünkü biz 
sahip çıkmıyoruz. Konya’nın kültüre 
dair kuruluşlarının götürüp bu eser-
leri noterden tasdik ettirmeleri “Bu 
türküler anonim de olsa bizimdir” 
demeleri gerekiyor.

Yurt içi konserlerinizden ko-
nuşalım. Daha çok hangi illerden 
davet alıyorsunuz?

Bu konu benim açımdan çok 
enteresan seyrediyor. Ben yurt için-
de çok şehre konsere gittim. En son 
Koronavirüs salgınından önce ta 
Elazığ'dan davet alıp gittim. Sağ ol-
sun Elazığlılar beni çok iyi karşıladı, 
çok da severek dinledi. Ama henüz 
Konya’ya hiç konserim olmadı. Ve 
ben hiç kimseye gönül koymadım. 
Önceki başkanlar döneminde çok 
yazdık, çok istedik gelmeyi ama ol-
madı. 

Daha enteresanını da anlata-
yım; Seydişehir'de büyüdüm ve 
halkı beni çok sever. Geçtiğimiz 
yıllarda Seydişehir Belediyesi bü-
yük konserler düzenliyordu. Biz de 
Seydişehir Belediyesine müracaatta 
bulunup “Biz de gelelim” dedik. Fa-
kat  “Biz yöresel sanatçılarla 
çalışmıyoruz” dediler. İşte buna 
çok üzülmüştüm. Tabi ki o yörede 
doğdum, büyüdüm; bunun mutlu-
luğunu, gururunu bana başka bir 
şey yaşatamaz. Konya folklorundan 
aldığım tadı bana başka bir şey de 
veremez.  Ama ben sanat olarak yö-
resel değilim. Çünkü ben Bozkır’da 

doğdum, Seydişehir’de yetiştim; 
Konya’da toprağa ekildim ben, İs-
tanbul’da ağaç oldum. Ve ben gitti-
ğim her yerde Konyalıyım diyorum. 
Herkes memleketiyle gurur duyar. 
Ve herkes memleketlisiyle de gurur 
duymalı.  Bana “Biz yöresel sanatçı-
larla çalışmıyoruz” dediklerinde ben 
Flaş’ta, Kral’da, Vatan TV’de, TRT’de 
programlara çıkan bir sanatçıydım. 
Kendi büyüdüğüm ilçemden böy-
le bir cevap gelmesine tabi ki de 
üzülmüştüm. Ne söylediklerinin 
herhalde farkında değildiler. Bizi 
beğenmeyip oraya pavyon sanatçı-
larını doldurdular ama bize de böyle 
bir tavır gösterdiler. Önem değil; 
ben Sami Çelik’im, yüz yıl sonra 
da sanatımla anılacağım. Ama beni 
görmezden gelenler unutulup gide-
cektir. Yine de kimseye gönül koy-
madım, koymayacağım.

Konya’dan bütünüyle şikayet-
çi değilsiniz herhalde?

Bunu şikâyet olarak algılama-
yın. Bir dönemde bir kısım idare-
cinin bakış açısını gösterme adına 
anlattım. Konya’nın ilçelerine gel-
dim. Mesela Hadim’de, Taşkent'te 
konserlerim oldu. Hele Çetmi’de 
dört defa konser verdim. Muhte-
şem, çok güzel bir yerdir Çetmi, 
ben çok seviyorum. Siz de Çetmi 
şelalesinden bahsedin lütfen, insan-
lar burayı tanısınlar. O güzelliği, o 
doğayı, o şelaleyi tanıtmamız lâzım. 
Yerköprü şelalesinden ben müthiş 
etkilendim. Bozkır’da Aygır Gediği, 
Su Çıktığı, Dipsizgöl, Eğrigöl; bura-
lar Konya’nın ziynetidir. Antalya beni 
çok davet ediyor. Oradaki Konyalı-
larla çokça görüşüyoruz, birbirimizi 
seviyoruz.

Gurbetçilerle aranız nasıl?
Avrupa’daki halkımızla benim 

aram çok iyidir. En çok konser 
davetini Avrupa ülkelerinden alıyo-
rum. Almanya, Hollanda, Fransa ve 
Belçika’da çok müthiş, olağanüstü 
düğünler, konserler yaptık. Hollan-
da Konyalılar Vakfı’na ve bütün gur-
betçilere selam olsun. Oralarda çok 
iyi işler yaptık.

Bir engelli hayranınızın ha-
berlere de yansıyan akülü araba 
ihtiyacını karşılaşmıştınız. Sosyal 
yardımlaşma programları uygula-
yan mekanizmalarla diyaloğunuz 

nasıl?
Bu tür şeyleri konuşmayı pek 

istemiyorum. Neticede hayır işleri-
nin sadeliği ve duyurulmadan ya-
pılması lâzımdır. Ben hayır işlerine 
dair projelerde hep varım, olmaya 
da devam edeceğim. Isparta'da bir 
konserde sandalyedeki bir çocu-
ğumuzdan çok etkilenmiştim. Ona 
tekerlekli sandalye sözü verdikten 
sonra onun duyduğu mutluluğu yü-
zünden anladım. Allah'ım bize nasip 
ediyor, sonsuz şükürler.

Yeni dönemde Konya ile sa-
natsal münasebetleriniz nasıl?

Ben Konya'yı seviyorum, Kon-
ya sanatını seviyorum, Konya tür-
külerini icra etmekten de son derece 
mutluyum. Biz geçmiş münase-
betlerimizden bazı olumsuzlukları 
anlattık ama şu günlerde güzellikler 
de oluyor. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey 
TRT'deki Seksenler dizisinde ben 
Sille’den bahsedince beni arayıp 
tebrik ve teşekkür etti. İnşallah şu 
Korona salgını biter bitmez de Kon-
ya'da büyük bir konser vereceğiz. 

TRT’de yayınlanan Seksenler 
dizisinde canlandırdığınız Konyalı 
Yorgancı Sami karakteri ile hem 
büyük beğeni kazandınız hem 
de Konya’nın tanıtımına önemli 
katkılar veriyorsunuz. Filmde bu 
rol nasıl oluştu ve Konya’ya dair 
kısımlar nasıl yazılıyor?

“Bak hele ortağım” diye başla-
yan bir rolüm var. Çok kıymetli bir 
dostum beni Birol Güven ile tanış-
tırdıktan sonra böyle bir fikir gelişti. 
Senaryoda benim rolüm yazılırken 
boşalan berberliği vermek istediler. 
Ben de “Berberliğe hazır değilim 
ama yorgancılık benim sanatımdır, 
iğne tutmayı da yorgan işlemeyi de 
bilirim” dedim. Böylece fakir bir yor-
gancı, kendi halinde, kendi yağıyla 
tuzuyla kavrulmaya çalışan gariban 
Sami rolü ortaya çıktı. Filmde adım 
gibi rolüm de gerçek. Dizinin senar-
yo yazarlarından Etem Caner Ka-
raüç kardeşimiz Konyalıdır. Konya 
Lisesinde ve Selçuk Üniversitesinde 
okumuş bir kardeşimdir. Aynı za-
manda Danyal rolünü de oynuyor. 
Onunla paslaşır, Konya'yı işlemeye 
çalışırız. 

Seksenler dizisinder Konyalı bir 
esnaf karakterinin işlenmesi ger-
çekten güzel bir şey. İnsanlar filmi 
izlerken ekranda “Konyalı Yorgancı” 
yazını görüyor, biz de bazen Konya 
aksanıyla Konya’ya dair diyaloglara 
giriyoruz. Sonra insanlar sokakta 
görünce “Abi sen gerçekten Konyalı 
mısın, yorgancı mısın?” diye soru-
yor. 

Seksenler dizisi insan olmanın 
değerlerini, komşuluk, arkadaşlık 
ilişkilerinin güzelliğini anlatıyor. İn-
sanların kumandaya saldırmadan 
izlediği; entrika, cinayet ve ihanetin 
olmadığı günümüzün en iyi dizisin-
de keyifle oynuyorum.

Bir dönemin Türkiye’sinin an-
latıldığı uzun soluklu dizide gerçek 
hayatı da yaşıyorsunuz. Berber ve 
bakkal rolündeki oyunculardan 
sonra filmin Fehmi babası, sine-
ma dünyasının ustası Rasim Öz-
tekin’i de ebediyete uğurladınız. 
Bu tür durumlar set ekibini nasıl 
etkiliyor?

Filmde bir dönemin güncel 
hayatını canlandırıyoruz. İnsan 
ilişkilerindeki güzelliği yardımlaş-
mayı, dayanışmayı, mahalle ve aile 
hayatını, kültürünü gösteriyoruz. 
Bunu yaparken de yaşıyoruz. Uzun 
soluklu dizide geçmişte de vefat 
edip aramızdan ayrılanlar oldu. Fil-
min Fehmi Babası Rasim Öztekin'i 
kaybetmemiz çok ağır oldu. Rasim 
abi bizim hocamız, abimizdi. Dizi 
de babamızdı ki; ekranda nasılsa 
set arkasında da aynıydı. Set ekibi 
bu tür durumlardan çok kötü etki-
leniyor tabi. Duyduğumuz zaman 
ne yapmamız gerektiğini bilemedik. 
Cennet mekânı olsun.

Benim sorularım bitti, sizin 
anlatmak istediğiniz şeyler var 
mı?

Konya'da, Seydişehir'de, Boz-
kır'da büyüdüm. Köydeki evimizin 
damı akardı. Benim yatağım mısır 
yaprağındandı, onu hiç unutmuyo-
rum. Aklım başıma geldiği zaman 
ilk yattığım o mısır yatağıydı. Karda, 
yağmurda dam akar, biz de yuvak 
çekerek damı sıkıştırırdık. Fakirlik 
böyle bir şey? Şimdi her şey var 
ama huzur yok o günlerin huzuru 
yok. Sevgi yok, saygı yok, karşılıklı 
empati yok, insana karşı bir duygu 
besleme yok. Ama menfaat var, çı-
kar var, nasıl çarpar, nasıl çırparım 
var! Bugüne kadar hiç bir hemşeh-
rimin, hiç bir insanın canını yakma-
maya çabaladım. Kimseyle kötü 
olmadım ve herkesi çok seviyorum. 
Çağrıldığım her yere de gidiyorum. 
Mevlâna Hazretlerinin öğütlerini de 
özellikle söylüyorum. O ki dünya 
üzerinde çok önemli iz bırakan bü-
yük düşünürlerden, Allah dostla-
rından birisidir ve Konya'da olması 
bizim için çok büyük bir şanstır. 
Onun öğretilerine sadık olabilirsek 
ne mutlu bize.

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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Şair ve 
yazar Muhsin 
İlyas Subaşı ile 
son eserleri ve 
Mevlânâ hakkın-
da kaleme aldığı 
eserler üzerine 
yapılan söyleşide 
samimi cevaplar 
vererek Mevlevi-

liği de anlattı.
İŞTE MUSA TEKTAŞ’A 
VERDİĞİ O RÖPORTAJ:

Önce “Aşkta Yanan Dede” isimli 
romanınızı çıkardınız. Arkasından 
sanırım geçen yıl da “İki Mevlevî” ile 
gündemdeydiniz. Peki, bu yıl için bir 
çalışmanız olmadı mı?

Oldu efendim. Ama ben isterse-
niz önce ilk kitapla başlayayım.

Tabii, buyurun.
Benim en çok etkisinde kaldığım 

Naat’lardan birisi, Yanan Dede’ye 
aittir:

“Gönül hun oldu şevkinden bo-
yandım yâ Rasulallah, / Nasıl bilmem 
bu nîrâna dayandım yâ Rasulallah, / 
Ezel bezminde bir dinmez figandım 
yâ Rasulallah, / Cemâlinle ferahnâk 
etki, yandım yâ Rasulallah” Bu Naat’ı 
dinledikten sonra Yanan Dede’yi me-
rak ettim. Araştırdım, Hıristiyan bir 
aileden geliyor. Çocuk denecek yaş-
ta Müslümanlığı benimsemiş ama 
açıklamadan tam 25 yıl gizli Müs-
lüman olarak kalmış. Üstelik, soy 
itibariyle de Türk. Böyle bir insanın 
yukarıdaki gönül alevini oluşturan 
şiiri yazması beni çok etkiledi.

Enteresan bir şey. Nasıl Türk 
oluyor?

Kendisi araştırıp Şer’iyye 
Sicilleri’nde bulmuş. Zaten doğrusu 
da odur: Anadolu’da yaşayan Rum 
dediğimiz Hıristiyanlar, Roma köken-
li değil ki. Bunlar, İslâmiyet’ten önce 
bu topraklara gelmiş, burada Hıris-
tiyanlaşarak Rum adını almış olan 
Türklerdir. Tarihleri boyunca hiçbirisi 
Yunanca, ya da İtalyanca bir kelime 
dahi konuşmamışlar, zaten bilmezler 
de. Hep Türkçe konuşmuşlar, Türk 
gibi yaşamışlardır. İşte böyle bir in-
sanın oturup romanını yazdım.

Roman oldukça ilgi gördü ga-
liba?

Evet ilk yılda ikinci baskısını yaptı.
Bu roman, Mevlevîliğe ilginiz-

den dolayı mı? Yoksa sadece sizin 
Yanan Dede’ye yaklaşımınız sonu-
cu mu?

Aslında bu işe yönelirken 
Mevlevîlik açısından bakmadım 
işe. Yanan Dede’yi İslâm’a taşıyan 
Mevlevîliktir ama o bu üslûbun için-
de İslâmî hassasiyeti ön plana alan 
ve bu hassasiyetinden taviz verme-
yen bir insandır. Düşünebiliyor mu-
sunuz? Ezan sesini duyduğu anda 
bulunduğu yere çömelip ağlayan 
bir insandır Yanan Dede. Bu, ilâhî 
aşkın günlük hayatta da vecd halinde 
yaşanması demektir. Bu yüksek se-
viyeye herkes kolay kolay ulaşamaz.

Ama Mevlânâ’ya çok bağlı.
 “Mevlânâ’ya beni İslâm’a gö-

türdüğü için âşığım” diyor. Bir nevi 
minnet borcudur onun Mevlânâ tut-
kusu. Öz’de Allah ve Resulü vardır. 

Mevlânâ ise o hedefin rehberi-
dir, mürşididir.

Sayın Subaşı, burada bir şey 
dikkatimi çekti: Siz sürekli “Yanan 
Dede” diyorsunuz. Halbuki biz onu 
“Yaman Dede” diye biliyoruz?

Doğrusu benim söylediğim şek-
lidir. “Yanan Dede”nin Müslüman 
olmazdan önceki adı Diyanandi’dir. 
Öğrencilik döneminde Hıristiyan 
göründüğü için Türk hocaları ona 
“Yanandi” diye hitap etmişler. Müs-
lüman olduktan sonra, buradan 
çağrışım yaparak “Yaman Dede” de-
mişler. Ama o, buna hep itiraz etmiş: 
“Bana Yanan ya da Yanar Dede de-
yiniz lütfen”, diye. Biz kolayımıza ge-
leni kullandığımız için bu mübareğin 
vasiyetine bile saygı göstermiyoruz. 
Ben bu dikkat noktasının üzerinde 
durduğum için “Yanan Dede” de-
dim.

Yanan Dede’nin galiba yanmak 
yakılmakla ilgili de bir şiiri var?

Evet var, şöyle der ilk kıtasında:
“Yak sînemi ateşlere efgânıma 

bakma,/ Rûhumda yanan âteşe, 
nîrânıma bakma,/ Hiç sönmeyecek 
aşkıma, îmânıma bakma,/ Ağlatma 
da yak, hâl-i perîşânıma bakma!”

Peki, “İki Mevlevî” isimli ese-
rinizi nasıl yazdınız?

Şimdi bakın, hayatımızda her şey 
bir sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde 
gelişir: Ben, Yanan Dede’yi araştırır-
ken, karşıma, Ahmet Remzi Dede 
çıktı. Ahmet Remzi Dede, Yanan 
Dede’yi İslâm’a taşıyan insandır. Son 
Mevlevî Şeyhidir. Kayseri’de doğmuş 
ve ölümüne yakın bu şehre gelmiş 
burada ölmüş Mevlânâ’nın Hocası 
Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin 

türbesinin giri-
şinde toprağa 
verilmiştir. 

Onun hayatına baktığımda ilginç 
detaylar gördüm. Meselâ meşhur 
Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya 
onun mürididir. Ord. Prof. Dr. Feri-
dun Nafiz Uzluk, Ord. Prof. Ahmed 
Süheyl Ünver, Prof. Dr. Bedi N. Şeh-
suvaroğlu, Tahir Olgun, Hakkı Süha 
Gezgin, Hüseyin Vassaf gibi isimler 
onun mürididir. Massıgnon, uzun 
yıllar Dede’den gelip dersler almış, 
Müslümanlığını açıklamak isteyince: 
“Sen bu halinle de Müslümansın. 
Açıklama, ülkende dışlanır hizmetini 
yerine getiremezsin”, diyerek uyarıda 
bulunmuştur. Böyle bir adamı, tek-
ke ve zaviyeler kapatılınca, Üsküdar 
Mevlevî Şeyhliğinden alarak, Seli-
mağa Kütüphanesi Müdürlüğü’ne 
getirmişler, hizmetine burada de-
vam etmiş. Yanan Dede ile Ahmet 
Remzi Dede’nin ilişkileri ölene kadar 
aksamadan sürmüş. Üstelik bunlar 
Mevlevîliği canlı tutabilmek için de 
birlikte çok büyük gayret göstermiş-
ler. Bu yüzden bu ikisini bir kitapta 
buluşturdum. “İki Mevlevî” böylece 
ortaya çıktı.

Sizde Mevlevîlik var mı?
Bütün bu kutup isimlere aynı 

derecede yakınım. Birini diğerinin 
önüne almıyorum. Hepsini benim-
siyor, hepsini seviyorum. Hepsine 
hizmet etmek istiyorum. Aralarında 
ayırım yapmak istemiyorum. Bunları 
kendi dönemlerinin müceddîdi ola-

rak görüyorum. Ben arı olup onların 
çiçeklerinden bal taşımak istiyorum 
peteğime… Meseleye böyle bakmak 
lazım.

Etkinlikler için ne düşünüyor-
sunuz?

Sık sık böyle toplantılara ka-
tıldığım için yapısını biliyorum; bu 
toplantıların dinleyicisi de tebliğ 
sunanlarından ibaret olur. Halbuki, 
Mevlânâ öyle bir salona, hatta bir 
ülkeye sığacak insan değildir. Ben 
bu defa oturdum, Mevlânâ’ya Batılı 
nasıl bakmış? Onu araştırdım. Çok 
ilginç sonuçlar çıktı. Bu defa, “Batı-
daki Mevlânâ”yı yazdım. Sanırım bu 
mülakatın yayımlandığı günlerde bu 
kitap çıkmış olacaktır.

Evet, bizdekiler genelde Mesnevi 
etrafında dönüp duruyorlar. Mes-
nevilerden herkes kendi meşrebine 
göre hikâyeler seçip yayımlıyor. 
250’ye yakın bu tarzda kitap var. Za-
ten Mesnevi’ye bakan, herhangi bi-
risinin seçtiğini değil, sahibinin met-
nini okur. Belki onlar da gerekli ama, 
Mevlânâ için bence yeterli değildir. 
Batılılar bizden farklı olarak algılayıp 
değerlendiriyorlar onu. Üzerine ko-
nuşup tartışıyorlar. Onun eserlerinin 
açılımı üzerinde kafa yoruyorlar. Bu 
kitap böyle bir farklılıkla geliyor.

Neler diyor Batılılar?
Neler demiyor ki? Meselâ, bir 

Fransız Hanım, tesadüfen bir şiirini 

okumuş Mevlânâ’nın. Çok etkilen-
miş ve sırf Mesnevi’yi kendi yazıldığı 
dilden okuyabilmek için Üniversite-
deki işini bir kenara bırakarak tam 
üç yılını Farsça öğrenmeye ayırmış. 
Öğrendikten sonra da hem Müslü-
man olmuş, hem de Mevlânâ’nın 
bütün eserlerini yirmi yılını vererek 
Fransızca’ya çevirmiş.

Başka kimler var hocam?
Pek çok. Bir İtalyan Hanım, Prof. 

Dr. Anna Masala meselâ. Meselâ, Al-
man Prof. Dr. Annemaria Schimmel. 
Bunlar Mevlânâ’ya aşk derecesinde 
bağlı isimler. Özellikle Schimmel’in 
bu alandaki çalışmaları dünya çapın-
da. Bunların üçü de “Bizim asıl yur-
dumuz Türkiye’dir”, diyorlar: “Bizim 
şeyhimiz, üstadımız Mevlânâ’dır”, 
diyorlar. Bakın Mevlânâ’yı tanıyıp 
Müslüman olan Batılı bir Mevlevî, 
Konya’ya geliyor ve yöneticiler-
den bir ricada bulunuyor: “Lütfen, 
Mevlânâ’nın türbesi etrafında turis-
tik eşya sattırmayın. Burası, arayış 
içinde olanların başvurdukları bir ulvi 
makamdır. Ticaretle kirletilmesin, in-
sanların sığınma duygusunu zedele-
mesin”, diye.

Evet, bu hassasiyet bizde yok; biz 
de kola içerek, sakız çiğneyerek çekir-
dek çiterek semâ ayinleri seyrediliyor. 
Bizim Mevlevîliğimiz de bu işte!..

İlgi çekici bir kitap olacak?
Ben de öyle umuyorum. Artık 

Mevlânâ’nın öğretisi bizim için bir 
davetiyedir. Onun misyonu, sadece 
semâ gösterileriyle sınırlı değildir. 
Hatta, bu semâ gösterileri biraz da 
onun ruhaniyetini zedeliyor gibi geli-
yor bana. Mevlevîlik bir inanç disiplini 
ise, semâyı kendi derûnunda değer-
lendirmek lâzım. Folklorik ve turistik 
yapıya çekerseniz, kendi temsil gücü-
nü kaybeder. 

Siz iyi niyetli olarak, Mevlânâ’nın 
yaşama biçiminin bir yansıması 
şeklinde bunu ele alsanız da, bugün 
bizde ve Batı’da para uğruna çeşitli 
otellerde semâ adıyla bir yığın soy-
tarılıklar yapılıyor. Dünyada korkunç 
bir çözülme var. Mevlânâ bu alanda 
önemli bir cazibe merkezi olabilir. 
Onun kucaklayıcı ve hoşgörülü tavrı 
hümaniteryen kalıba çekilmeden, 
İslâmî boyutuyla değerlendirilirse, 
çok büyük hizmet yapılabilir. Batılı 
Müslümanlar da bunu söylüyor-
lar zaten. Ben her üç kitabımda da 
Mevlevîliğin bu yönünü ön plana çı-
karmaya çalıştım. Umarım bir hizmet 
yapılmış olur…

Eserleri:
Şiir: Vuslat Türküsü, Aydınlığın 

Gözleri, Sevgi Donanması, Bu Yü-
reğin Ülkesinde, Deryâdil, Sevdakâr, 
Bir Sır Gibi.

Roman: Ahtapot, Güneşe Uçan 
Kelebek, Aşkta Yanan Dede, Ben 
Onurumu Çiğnetmem.

İnceleme: Dünden Bugüne Kay-
seri, Kayseri’nin Mânevî Mimarları, 
Taşla Konuşan Deha, Bu Şehrin 
Hikâyesi, Ağırnaslı Sinan

Muhsin İlyas Subaşı, kökleri 
Ahıska’ya uzanan bir ailenin mensu-
bu olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 
dünyaya gelmiştir. Ev hanımı Gülgez 
Hanım ve çiftçilikle uğraşan Bayram 
Subaşı’nın oğludur. Subaşı, ilköğre-
nimini 1955’te, Şarkışla’nın Yapıaltı 
(Gümüştepe) İlkokulunda tamamla-
mıştır. 1964’te Kayseri İmam-Hatip 
Lisesinden, 1972’de Kayseri Yüksek 
İslam Enstitüsünden mezun olmuş-
tur. Halen Kayseri’de yaşamakta olan 
yazar; evlidir, üç kız, beş torun sahi-
bidir.

Subaşı, lise yıllarında Kayseri 
Ekspres gazetesinin yayın müdür-
lüğünü yapmış, 1966’da Hâkimiyet 
gazetesinin iki yıl sorumlu yazı işleri 
müdürlüğünü yürütmüş, beş yıl Yeni 
Sabah gazetesinde çalışmıştır. Öğ-
retmen olarak 1973’te Malatya’ya, 
1974’te Kayseri’ye tayin olmuştur. 
Haziran 1979-Mayıs 1981 arasında 
24 sayılık Küçük Dergi’yi çıkarmış-
tır. 1995’te öğretmenlikten emekli 
olmuştur. 1995–1997 yıllarında Elif 
TV’nin Genel Müdürlüğünü; 1995-
2002 yıllarında İhlas Haber Ajansı 
Bölge Müdürlüğünü sürdürmüştür. 
TYB ve İLESAM üyesidir.

Muhsin İlyas Subaşı; 1981’de 
Kayseri Sanatçılar Derneği Şiir Arma-
ğanına, 1976 ve 1984’te araştırma 
dalında Başbakanlık Basın ve Yayın 
Genel Müdürlüğü basın ödüllerine, 
yine araştırma dalında Kayseri Ga-
zeteciler Cemiyeti’nin 1984 ve 1985 
yılları basın ödüllerine layık görül-
müştür. 2001’de Aydınlar Ocağı’nın 
yılın romanı ödülünü, 2012’de Tür-
kiye Yazarlar Birliği roman ödülü, 
2013’te ESKADER Yılın Monografisi 
Ödülü ve Yeni Ufuklar Derneği Türk 
Kültürüne Hizmet Ödülü almıştır. 
Subaşı’nın çok sayıda şiiri Zekai 
Tunca, İsmail Ötenkaya ve Mustafa 
Demirci tarafından bestelenmiş, TRT 
repertuarına alınmıştır. Şiirlerinin 
birçoğunu Katharine Branning İngi-
lizceye; Dr. Cengiz Ketene Arapçaya 
çevirmiştir.

Muhsin İlyas Subaşı; şiir, roman, 
tiyatro, biyografi ve inceleme türlerin-
de eserler kaleme almıştır. Subaşı’nın 
“Uyan” adlı ilk şiiri 1962’de İslam 
dergisinde yayımlanmıştır.

Muhsin İlyas Subaşı, şiiri insan 
hayatının başından sonuna kadar her 
durağında başvurduğu bir sığınma 
yeri olarak görmektedir. Ona göre 
şairin misyonu, toplumun milli duy-
gularına tercüman olabilmesi ve mil-
letin ortak şahsiyetini samimi, kalıcı 
biçimde aktarabilmesidir. Şair, şiiri 
ile vermek istediği felsefi disiplin ya 
da dünya görüşünü bütün şiirlerine 
yayarak vermelidir. 

Bunu şiirin şekline değil de iç 
sesine yerleştirebilirse amacına 
ulaşmış olacaktır. Subaşı’nın şiiri, 
geçmiş ve gelecek arasında köprü 
vazifesi görmeyi ve geleceği besle-
meyi amaçlamaktadır. Yani şiir aynı 
zamanda toplumda şuuru besleyici 
bir hizmet görmelidir. (Subaşı 2004: 
96). Şiirlerinde genellikle toplumu, 
geleneği, kültürü, inancı, milliyeti 
merkeze alan bir bakış açısı yaka-
lamaya çalışmaktadır. Şiirlerindeki 
hâkim temaları: aşk, vuslat, ölüm, 
toplumsal meseleler, aile, anne ve 
çocuk, savaşlar, gelecek ve tarihi 
meseleler oluşturmaktadır.

Subaşı, romanlarını gelecek ne-
sillere tarih, kültür, benlik ve din bilin-
ci aşılamanın yollarından biri olarak 
görmektedir. İnceleme ve biyografi 
türündeki eserlerinde de yazar genç-
liğe ve geleceğe bu yönde mesajlar 
vermek amacındadır.

“Ben 942 doğumlu;
Rıza oğlu,
Melek’ten olma
Koray Ekener.
Bir gecenin karanlığında 
Gözlerimi Dünya’ya açmışım,
Yıldızlar, saman yolları sarmış 

hep çevremi,
Sonra yazmışım,
Ha yazmışım…”
Şair Koray Ekener böyle tanı-

tıyor kendini, 1968 yılında basılan 
ve sır olup kaybolan kitabının arka 
kapağında.

Anadolu’da Bugün gazete-
sinde muhabirliğe başladığımız 
1980’li yılların ortalarında kültür 
edebiyat sayfasının tanzimi de 
bize verilmişti. O yıllarda genç şair 
ve yazarlar kaleme aldıkları eser-
leri gazetelere gönderip yayınlan-
masını da heyecanla beklerdi. Biz 
de refikimiz gazetelerdeki benzer 
sayfaları mercek altına alıp edip 
‘ilgi takibi’ yapardık. Bir gün Yeni 
Meram’da sıra dışı bir yazı iliş-
ti gözümüze… Kelimelerin peş 
peşe sıralanışı, meramın anlatımı 
son derece ustacaydı. Fotoğrafsız 
köşede yanılmıyorsam süslü bir 
kalem figürü kullanılmıştı. Yazarın 
adı da Koray Ekener’di. Hayır, bu 
bir okuyucu mektubu olamazdı. 
Yazıyı ilginç kılan bir diğer özelliği 
ise her satırda üç beş adet taksim 
işaretinin bulunmasıydı. Bunun 
maksadını anlamak için dikkatli 
bir okuyucu olmak gerekiyordu. 
Ekener benzer tarzda yazmaya 
devam ettikçe ilginç bir gelişme 
yaşandı; başka yazarlar da yazıla-
rında taksim işareti kullanır oldu. 
Adeta bir akıma öncülük eden bu 
gizemli yazarı tanımamız bir yıl 
sonra Konya Postasına geçiş ya-
pınca mümkün oldu. Yenilenme 
hareketi başlatan patronlarımız 
Süleyman ve Mustafa Alagöz 
kardeşler Orhan Samur’un yazı 
işleri müdürlüğünde idealist bir 
kadro oluşturmuştu. Günün bi-
rinde uzun boylu, zayıf ve öne 
doğru eğilerek yürüyen bir adam 
Samur’u ziyarete geldi. Çok ki-
bardı, konuşmasını yan masadan 
duymak mümkün olmuyordu. 
Elleri titriyordu; galiba o sebeple 

bütün ısrarlara rağmen ikram-
ları kabul etmedi. Veda faslında 
o sağa sola bakınmadan, deri 
çantasını alıp doğruca kapıya 
yönelirken Orhan Samur “Hayır-
lı olsun, yarın bekliyoruz” dedi. 
Şimdi sıra gizemli ziyaretçimizi 
tanımaya gelmişti. Orhan Samur 
tane tane anlattı: “Bu adam şair 
Koray Ekener. Basılmış kitabı da 
var. Gariban adamdır. Bir süredir 
herhangi bir yerde yazmıyordu. 
Bundan sonra bizde şiir ve edebi-

yat yazacak.”
Çok geçmeden ekibe intibak 

edip ürettiği orijinal espri ve şa-
kalarla bizden biri oldu. Birbirimizi 
tanıdıkça Ekener’in hayatındaki 
dramı daha net görebiliyorduk. 
En azından akşam olup paydos 
edince biz evimize, ailelerimizin 
yanına giderken o nâmı diğer 
Deccal İhsan’ın (Atasagun) tahsis 
ettiği çiftlik evinde yalnız bir hayat 
sürüyordu.

Modern Vakıflar Çarşısı bod-

rum katında başlayan çalışma ar-
kadaşlığımız Dülgerler Sokak’taki 
üç katlı binaya taşınınca da devam 
etti. O dönem bizimle çalışmakta 
olan S.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Ahmet Bozdam 
ile bir akşam Zafer’de yürürken 
aniden Koray Ekener ile karşılaş-
tık. Bizi görünce yüzünde güller 
açtı. Önce ‘Sizi bana Allah yol-
ladı’ diyerek sarıldı, biz “Allah’ın 
bizden muradı ne ola ki?” diye 
sorunca da “Bana para lâzım, bir 
50’lik yeter. Hadi boşaltın cepleri” 
dedi. Fakat benim cebimden sa-
dece iki tane yeşil 20 bin lira (şa-
şırmayın lütfen, o yıllarda 20 bin 
lira hiçbir şeydi!) çıktı. “Üzgünüm 
Koray abi, bütün param bu” de-
diğimde o ikinci formülü devreye 
soktu, “Tamam, madem bu kadar 
var, fifti fifti kırışalım, olur mu?” 
diyerek.

Şair her gün şiir yazacak değil 
ya; bazen de susardı duygula-
rı. Bir gün Spor Müdürü Ahmet 
Eser’e “Spor Şaka yazıları yazmak 
istiyorum, bana köşe verir mi-
sin?” dedi. Böylece bir zaman şiiri 
sustuğunda şaka yazıları devreye 
girdi. Yazı işleri servisimiz ofis 
düzenindeydi. Sağ köşede Orhan 
Samur, önünde Koray’ın masası 
ve devamında muhabir masaları, 
sol köşede spor müdürü Ahmet 
Eser önünde ben ve diğer mu-
habir masaları… Herkesin işe 
yoğunlaştığı bir gün, ofis dakti-
lo sesleriyle çınlıyor, Samur’un 
masasındaki radyodan yükselen 

Türk sanat müziği nağmeleriyle 
de değişik bir harmoni oluşu-
yordu. Koray bir anda hepimizi 
ürperten bir çığlık attı, “Aha be-
nim şarkı…” diyerek. Anında bü-
tün daktilolar sustu. Karşımdaki 
Koray’ın elleri daktilonun üzerinde 
adeta asılı kalmıştı. Gözleri öyle 
uzaklara dalmıştı ki sanki yıllar 
öncesini izler gibiydi. Az önceki 
çatırtılar bitmiş herkes radyoya 
kulak kesilmişti. Hani orkestranın 
da sesi olmasa yürek tıpırtıları du-
yulacak, o derece…

Sen saçlarıma koşan aklar 
gibisin,

Ansızın uykularıma dolan rü-
yalar gibisin.

Acılar, kahırlar, dertler getir-
din bana,

Şimdi içimde açan baharlar 
gibisin.

İçimizden birinin eseri TRT 
radyolarından bütün dünyaya 
yayılıyordu. Ünlü bestekâr Avni 
Anıl’ın hicaz makamında beste-
lediği düyek usulü şarkı biterken 
bir alkış tufanı koptu. ‘Bravo, he-
lal…’ sesleri arasında Koray Eke-
ner oturduğu yerden nemlenmiş 
gözleriyle tebrik seremonisi yaptı. 
Kimdi hatırlamıyorum; arkadaş-
lardan biri “Koray abi, bu güfte 
için kaç para aldın?” diye sorun-
ca bir kahkaha patlatıp “Hiç para 
aldım” dedi. Ne de olsa o yıllar 
şiirin kapanın elinde kaldığı, fikir 
ve sanat eserlerine kâfi derecede 
ehemmiyet verilmediği bir dö-
nemdi. Sonra tashih etti Koray, 
beklediği kadar para gelmemişti.

Şiirlerinde zirve yapan hüz-
nün sebebi ‘Sultan’ olmalıydı. O 
hanım için yüreği yıllarca kanadı, 
kalemine mürekkep olup aktı. 
Ümitsiz aşkını yüreğinden silmek 
bir yana, hiç eksiltmeden taşıdı. 

Makale ya da şiir, he ne yaz-
mışsa önce bana uzatır, heye-
canla da ne diyeceğimizi beklerdi. 
Bir gün öğleye doğru geldi. Baktı 
ki bütün daktilolar dolu, “Biriniz 
bana acele daktilo verin” diye 
haykırdı. Anlaşılan ilham saatiydi.  
“yeter ki sen yaz” deyip şaryoyu 
boşalttım ve karşısına oturup onu 
seyrettim. Sanki yüreği tuşlara 
akar gibiydi. Son dokunuşlarında 
sözcüklerin bittiği anlaşılıyordu. 
Az önceki celali sönmüş, durgun-
laşmıştı. Kağıdı çıkarıp uzatırken 
“İlk sen oku” dedi.

“Herkes var sen yoksun, şu 
evinin balkonu bomboş” mısraıy-
la başlıyordu. 

Bir de yazısını hatırlıyorum:
“Güzel kelimeler seçmiş, tıraş 

olup, saçımızı tarayarak yoluna 
çıkmıştık. Fakat o yüreğimizdeki 
duygulara bakmadan bizi baştan 
aşağı alaycı tavırla süzüp suratı-
mıza bir tokat aşkettikten sonra 
‘Önce üstüne başına doğru dü-
rüst bir şey al’ dedi.” 

Yaklaşık olarak bu ifadeleri ta-
şıyan bir paragrafı zihinimizdedir. 
Kimdir, necidir bilmeyiz ama Sul-
tan, şair Koray Ekener’in gönlün-
de hep sultan olarak kaldı.

Köşesinde fotoğrafını 
kullanmak için ısrar ettiği-
miz bir gün, “Okuyucular 
“Bu şiirleri bu tipsiz adam 
mı yazıyormuş’ demesin-
ler” dedikten sonra bir 

kahkaha patlatıp 
Yeni Meram’da 
yaşadığı bir ha-
tırasını bakın 
nasıl anlatmıştı:

“Muhabirler 
benim bir fotoğ-
rafımı çekmiş. 
Santralci Tahir 
Bozkır’da dü-
ğün hazırlıkları yapıyordu. Bir gün 
ona “Tahir, sana düğün hediyesi 
olarak bir fotoğrafımı vereyim de 
bana teşekkür et” dedim. Kızdı, 
‘Senin fotoğrafını ne yapacağım, 
tipin bozuk’ dedi. 

Ben de, ‘Tamam işte, çocu-
ğun yaramazlık yapınca, benim 
resmimi gösterip, (Susmazsan 
seni bu amcaya veririm) deyip 
susturursun” dedim.“ Tahir’i 
bilmem ama bizi epeyce güldür-
müştü bu sözleri.

Yeni Konya’da çalışan Nuret-
tin Özkan bizim gazeteye de sık-
ça uğrar, bol muhabbet ederdik. 
Ekener’in canhıraş şiir yazmaya 
odaklandığı bir gün, onun için 
“Koray yokluğun şairidir, varlı-
ğa erince yüreği susar” demişti. 
1968’de Yeni Konya Matbaasında 
basılmış Gücüme Giden Dünya 
adlı bir şiir kitabı vardı ama oku-
mamız uzun yıllar mümkün olma-
dı. Çünkü ne kitapçılarda ne kü-
tüphanede, hatta Koray Ekener’in 
dâhi elinde yoktu. 

1992 Şubat’ından 1993 Ma-
yıs’ına kadar Konya dışında ge-
çirdiğim zamanda gazetede, iç 
dizayn ve birkaç yeni arkadaşın 
katılımı haricinde pek bir değişim 
olmamıştı. 

Dönüşümde servis arkada-
şım Selman Elçiçeği masamın 
ve dolabımın anahtarlarını verip 
kendi masasına geçti. “İki eksik 
var” dedim. Herkes dikkat kesildi. 
“Minolta fotoğraf makinamı gö-
remiyorum” deyince de Selman 
“Arızalandı, tamirciye verdik” 
dedi. Ben söylemeden “İkinci ek-
sik neymiş?” diyenler oldu. “Kaç 
gündür Koray Ekener gelmiyor, 
ayrıldı mı?” diye sordum. Her-
kesin yüzü bir anda düştü. Yine 
Selman, “İşte onu sorma…” di-
yebildi. 

Bir süre sonra kendini topar-
layıp olanları anlattı:

“Koray 1992’de birkaç gün 
gazeteye gelmedi. Biz de ruh hali 
yazmaya müsait olmadığındandır, 
diye düşünüp araştırmadık. Son-
ra çiftlikteki işçiler evde yalnızken 
öldüğünü fark etmişler. Böyle acı 
bir ölümü oldu.” Yıkadıkları su 
da soğuk muydu bilemem ama 
Yunus Emre’nin “garip” tarifine 
neredeyse birebir uyan bir ölümü 
olmuş Koray Ekener’in. Kimse-
siz bir şekilde ölmüş, üç günden 
sonra duyulmuş. Musalla Mezar-
lığındaki kabrini de Abidin Eren-
memiş yaptırmış.

‘Mevlana salona sığmaz’Garip yaşadı, garip öldü 
Muhsin İlyas Subaşı Mevlana ve Mevleviliği en iyi anlatan isimlerden birisi. “Mevlânâ öyle bir salona, hat-

ta bir ülkeye sığacak insan değildir” ifadesini kullanan Muhsin Subaşı’nın röportajı dikkat çekmişti.
Konya’nın önemli isimlerinden Koray Ekener, 1992 yılında Hakk’a yürüdü. Konyalı yitik şair güftekâr ve Gazeteci Ekener yalnız hayat 

yaşadı. Yunus Emre’nin “garip” tarifine neredeyse birebir uyan bir ölümü olan merhum Ekener’in öldüğü üç gün sonra anlaşıldı

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Koray Ekener-1
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1996 yılından bu yana, yok-
sulluk çeken ailelerin ihtiyaçları-
nı gidermeye vesile olmak için 
kurulan RAVZA İnsani Yardım 
Derneği kurulduğu günden bu 
yana çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. Birbirini tanıyabilmek, 
anlayabilmek, paylaşabilmek ve 
el ele verip gönül köprüleri oluş-
turabilmek umudu ile çıkılan bu 
yolda hem yurtiçi hem yurt dışı 
(Moro, Bangladeş, Patani, Ara-
kan, Sudan) başta olmak üzere 
pek çok mazlum coğrafyada 
bağışlanan kurbanlar, açtığı su 
kuyuları ile yardım faaliyetlerini 
sürdürmekte. Ravza İnsani Yar-
dım Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Akif Savaş çalış-
maları hakkında açıklamalarda 
bulundu. 

Öncellikle sizleri tanıyabilir 
miyiz?

1986 Konya/Ilgında doğ-
dum. Babamın memuriyeti se-
bebiyle İlköğretim ve Ortaokul 
tahsilimi İzmit́ te tamamla-
dım. 1999 Depreminden sonra 
memleketimiz Konya´ya gele-
rek Karatay lisesinde tahsilime 
devam ettim. 2002 yılında iş 
hayatıma restoran sektöründe 
başladım.2004 yılında ise sektör 
değişikliği yaparak şu an yaptı-
ğım iş olan Büro makinaları sa-
tış servisi işine başladım. 2010 
yılından bu yana kendi iş yerimi 
işletmekteyim. 2013 yılında ev-
lendim ve 2 çocuk babasıyım. 
Vakıf işlerine gönül bağım lise 
yıllarında Milli Gençlik Vakfı ile 
başladı. Daha sonra 2017-2020 
yılları arasında Genç Askon 
Konya Şube Başkanlığı görevi-
ni yürüttüm. Bu süreçte Ravza 
İnsani Yardım Derneği Başka-
nı Kerem Nükte ile tanışarak 
Birçok İyi Adam hareketine 
katıldım. Şu anda Ravza İnsani 
Yardım Derneğinde Su Kuyusu 
birim sorumluluğunu yürüt-
mekteyim. Niye hayır akıbet 
hayır olur düsturuyla. Gücümüz 
ve ömrümüz yettikçe bu yolda 
Allah rızası için koşmayı rabbim 
bize nasip eder inşallah.

 Derneğinizin hakkında bil-

gi verebilir misiniz?
Derneğimiz, Ravza İnsani 

Yardım Derneği ismi ile Kon-
ya’da insani yardım üzerine 
kurulmuş, ihtiyaç sahiplerine 
maddi ve manevi destek sağla-
yan insani yardım kuruluşudur. 
Ravza İnsani Yardım Derneği 
olarak 1996 yılından bu yana 
gayemiz, ihtiyaç sahibi her kim 
olursa olsun ihtiyaçlarını gider-
meye vesile olmaktır. Birbirimi-
zi tanıyabilmek, anlayabilmek, 
paylaşabilmek ve el ele verip 
gönül köprüleri oluşturabilmek 
umudu ile çıktığımız bu yolda 
hem yurtiçinde hem de yurtdı-
şında (Bangsamoro, Bangladeş, 
Patani, Arakan, Sudan, Suriye, 
Tanzanya, Yemen, Filistin, Çad 
başta olmak üzere) pek çok 
mazlum coğrafyada yardım faa-
liyetlerini sürdürmekteyiz.

Dernek olarak ne gibi çalış-
malara imza atıyorsunuz?

İhtiyaç alanlarına özel olarak 
oluşturulmuş 6 birim koordina-
törlüğünden oluşan derneğimiz, 
gönüllülük ve hizmet anlayı-
şıyla, yurtiçinde ve yurtdışında 
ihtiyaç sahibi insan, aile veya 
coğrafyanın ihtiyaçlarına göre 
belirlenen bireysel veya toplum-
sal yardımlar ile dünya üzerin-
de imtihanı yoksulluktan yana 
olan kardeşlerimizin kapılarını 
aralayarak maddi ve manevi 
destekte bulunmaya çalışıyor, 
umutlarını yeşertmeye devam 
ediyoruz. 

Bu kapsamda, temiz su ih-
tiyacının bulunduğu ülkelerde 
(Bangladeş ve Çad başta olmak 

üzere) su kuyusu faaliyetleri ve 
buna ilave olarak diğer tüm ih-
tiyaç sahibi coğrafyalarda ise 
ülkemiz başta olmak üzere her 
nevi insani yardım maddeleri-
nin (gıda, kıyafet, çocuk-bebek 
malzemeleri, yakacak ve ev 
eşyası ihtiyaçları ve barınma 
ihtiyaçları v.b.) temini ve ulaş-
tırılması ile acil barınma ihtiyacı 
olan ülkelerde de briket ev pro-
jelerimizle beraber temel insani 
yardım faaliyetlerimizi ulusal ve 
uluslararası alanda devam ettir-
mekteyiz.  

Sizleri diğer STK’lardan ayı-
ran fark nedir?

Her STK’nın birbirinden ayı-
ran özellikleri olduğu gibi hepsi-
nin hedefleri ve dert edinerek 
çıktığı bir yol var. Bu yolda ki 
farkımızı söyleyecek olursak 96 
yılından bu yana bizi diri tutan, 
attığımız tohumun meyvesini 
yavaş yavaş vermesini sağlayan 
o fark   aile kalmak ve bir olmak 
diyebiliriz.

On Bir Ay’ın sultanı Rama-
zan ayında ne gibi çalışmalara 
imza atacaksınız?

Bereket mevsimi bu Ra-
mazan'da da her yıl olduğu gibi 
yeniden “Biriz Birlikteyiz” mot-
tosu ile yola çıkmış bulunmak-
tayız. İyiliği ve umudu mazlum 
coğrafyalara taşımanın sevinci 
ve heyecanı içerisindeyiz. Bu 
heyecanla Ramazan ayı içeri-
sinde ülkemiz ve şehrimiz başta 
olmak üzere toplam 11 ülkede 
gıda yardımlarımız ve iftar sof-
ralarımız ile toplam 25 bin gönle 
ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. 

Bizi bekleyen birileri var diye-
rek bu Ramazan ayında Kon-
ya merkezi dışındaki ilçelerde 
komşularımıza da emanetlerini 
ulaştırdık, umut olduk. 

 Türkiye’de geçtiğimiz Ra-
mazan ayında olduğu gibi bu yıl 
da Ramazan ayında iftar ve sa-
hur programı gibi toplu organi-
zasyonlar yasaklandı. Bereketli 
sofralarda hayır sahiplerinin 
ikramları paylaşılıyordu ama bu 
sene pandemi kuralları çerçe-
vesinde buna müsaade edilme-
yecek. Bunun yerine nasıl bir 
organizasyon planlıyorsunuz?

Geçen yılki burukluğu bu 
sene de derinden yaşıyoruz. 
Ama mesafelerin berekete ve 
iyiliğe engel olmadığını düşünü-
yoruz.  Evet, bu Ramazan ayın-
da kardeşlerimizi sofralarımızda 
ağırlayamadık, onlara doyasıya 
sarılmaktan mahrum bırakıldık 
belki ama her şeye rağmen biz 
kardeşlerimizin mağdur olma-
ması adına tüm çalışmalarımızı 
Ramazan öncesinden planlaya-
rak gönüllü ekiplerimiz ile yol 
alarak Konya’nın merkez ve 
taşra ilçelerinde dağıtımlarımızı 
gerçekleştirdik. Yurtdışında ise 
hedeflediğimiz sayılar doğrul-
tusunda yetimhanelerde kalan 
yetimlerimize, ihtiyaç sahibi ai-
lelere ve öğrenci yurtlarına iftar 
organizasyonları yaptık ve gıda 
yardımlarımızı ulaştırdık, ulaş-
tırmaya devam ediyoruz. 

Konya dışında hangi ülke-
lerde Ramazan’da çalışmalar 
gerçekleştireceksiniz?

Şehrimiz Konya ve ilçeleri 

dışında Bangsamoro, Bangla-
deş, Sudan, Filistin, Yemen, Pa-
tani, Tanzanya, Suriye, Arakan, 
Çad gibi ülkelerde aktif çalışma-
lar yürütmekteyiz.

Ramazan’da dernek olarak 
kaç kişiye ulaşmayı hedefliyor-
sunuz?

Bu Ramazan ayında hede-
fimiz 25 bin gönle dokunabil-
mektir. 

Yurtdışı çalışmalarında der-
nek çalışmalarınıza o yöre hal-
kının ilgisi nasıl oluyor?

İster şehrimizin insanları 
ister farklı ülkelerdeki kardeş-
lerimiz olsun, farklı koşullar-
da yaşamış olsalar dahi maddi 
ihtiyaçları bir kenara aslında 
hepsinin ortak bir hasreti var 
iyilik, sevgi ve tebessüm. Şüp-
hesiz, onlar hayra biz ise yardı-
ma muhtacız. Sizlerin destekleri 
ile yaptığımız yardımlar sonucu 
aldığımız karşılık ise gerçek-
ten görmeye değer. İnsanların 
yüzündeki o muhteşem duygu 
tarif edilemez. Yurt dışında ye-
tim çocuklarımıza ulaştırdığımız 
maddi ve manevi yardımlar ise 
anılarımızda silinmez bir iz bı-
raktı bile. 

Yardım faaliyetlerinde bu-
lunmak üzere gittiğiniz farklı 
ülkelerde Türkiye ve Konya’ya 
ilişkin görüş ne oluyor? Biz 
Türklerle ilgili ne düşünüyor-
lar? 

Her insan özeldir. Bu özelliği 
hissettirdiğimiz her şahıs bizle-
ri, ülkemize her dönüşümüzde 
dualar ve selamlarla uğurladı. 
Farklı ülkelerdeki kardeşlerimiz 
diyoruz. Çünkü biliyoruz ki sı-
kıntı yaşayan hep Müslüman 
coğrafyalar. Tarihin izlerine 
baktığımız da ise o topraklara 
ayak bastığımız her zaman istis-
nasız aldığımız karşılıktan bunu 
daha iyi görebiliriz; samimiyet, 
gözlerindeki ışıltı, yıllar sonra-
sında kavuşma gibi çeşitli güzel 
duygulara sebep oluyor. Dönüş 
vaktimizde ise ayrılığın hüz-
nünü karşılıklı yaşarken bunu 
daha fazla hissediyoruz.  Biz on-
lara hasretiz onlar bize hasret.

Gönül köprüsü kuruyor
Ravza İnsani Yardım Derneği, Ramazan’ın iyiliğini, bereketini gönüllüleri ile birlikte mazlumlara ve ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyor. Dernek, yardım faaliyetleriyle yurt içinde ve yurt dışında gönül köprüsü kuruyor

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA

Mehmet Akif Savaş
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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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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

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.

the dreams are coming true

SATILIK 
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Kadınhanı ilçesi Kolukısa beratlı mahallesi eski ekinlik mevkii 399 ada 70 
parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında tarla vasıflı 56.500 m2 alana sahip olup borçlu adına 1/5 hissesi 
satışa konudur. Taşınmaz üzerinde 5403/5578 S.Y gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır 
beyanı bulunmaktadır. Köy yerleşim yerine göre güneybatı tarafta, köy merkezine yaklaşık 3,75 km 
Kadınhanı ilçesine 36,75 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kadastro yoluna güneydoğu sınırından cephesi 
vardır. İmar planı sahası dışarısında kadastro parselidir. Taşsız, killi- tınlı toprak yapısında derin toprak 
profiline sahip %0-2 düz- düze yakın eğimli, organik maddece orta durumda verimli arazilerdendir. 
Taşınmazın tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamaktadır. Taşınmaz hali hazırda üzerindeki kuyudan 
sulanabilen sulu tarım arazisidir. Taşınmaz ve çevresinde tarla bitkileri ürünleri (sulu tarlalarda arpa, 
buğday, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı, kuru fasulye vb. kuru tarlalarda arpa, buğday, nohut, kimyon vb) 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmakta olup keşif tarihi itibariyle 4 
parça halinde kullanılmakta nadas ve anız durumundadır.
Yüzölçümü  : 56.500 m2
Arsa Payı  : 1/5
İmar Durumu  : yukarıda yazılı.
Kıymeti   : 114.100,00 TL     
KDV Oranı  : %18   
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydının aynısıdır.
1. Satış Günü  : 07/06/2021 günü 10:30 - 10:35 arası 
2. Satış Günü  : 07/07/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri           : KADINHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3.KAT TOPLANTI SALONU
     KADINHANI KONYA
Satış şartları: 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek 
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık 
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır. 
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2019/528 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C. 
KADINHANI İCRA DAİRESİ

2019/528 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1365549
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FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

Müracatları şahsen yapılacaktır.

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

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

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• Çeşitli Mesleklerde 

Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 
Üzere 21-28 Yaş Arası 

Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

 

Karaman ili, Ayrancı ilçesi, Karaağaç mah.de Nüf.kay bulunan Çağlar ve Nahide kızı, 670...66 TC 
kimlik nolu Döndü Samur'un Nüfus kaydında “DÖNDÜ” olan isminin ''BERİL'' olarak tashihine karar 
verilmiştir. İlan olunur.

T.C.
KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/254 Esas
İLAN METNİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1365271

 

Sıfır Atık Toplama Malzemesi Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2021/247750
1-İdarenin
a) Adresi   : Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 42010 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323310008 - 3323201160
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@meram.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 75 Adet Yeni Nesil Çöp Konteyneri, 30 Adet Geçici Atık Depolama
      Ünitesi, 450 Adet Atık Biriktirme Kumbarası ,5 Adet Bitkisel Atık Yağ 
      Toplama Kumbarası ile 1.800 Kg. Atık Toplama Poşeti alımı
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
      idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Hadimi Mahallesi Duvarlı Sokak No: 6 Meram/KONYA adresi 
      ile Meram ilçe sınırları içerisinde idarenin göstereceği yerler
c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde
      ihale konusu malzemeler teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No:5 (Meram Belediyesi Hizmet 
      Binası 3. Kat Toplantı Salonu) Meram/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 21.05.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Meram/KONYA 
(Meram Belediyesi İhale Birimi Kat:3) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

SIFIR ATIK TOPLAMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
MERAM BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE 

KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1366066
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ŞOFÖR ARANIYOR
*Dış görünümüne özen gösteren 
*Evli
*Sorumluluk sahibi
*25-30 yaş arası
*Askerliğini yapmış
*Sanayi bölgelerine hakim
*Psikoteknik ve src belgeli
*C - E ehliyete sahip

Şehir içi Kamyon Şoförü aranmaktadır
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Büsan Özel Organize Sanayi Bölgesi

Kosgeb Cad. No: 68/1 Karatay/KONYA

Randevu Tel: 0 332 345 45 45 (pbx)

Sevgi- Der, çocukları sevindirdi Tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandı
Kısa adı Sevgi-Der olan, Yar-

dıma ve Sevgiye Muhtaç Tüm Ço-
cukları Koruma ve Eğitme Derneği 
Ramazan Bayramı öncesi yardıma 
muhtaç çocuklara elbise,  ayakkabı 
ve bayram harçlığı yardımında bu-
lunarak, sevindirdi. 

Derneğin 1992 yılında ku-
rulduğunu öğünden bu bayana 
çocuklara yardımda bulundukla-
rını belirten Yardıma ve Sevgiye 
Muhtaç Tüm Çocukları Koruma 
ve Eğitme Derneği(Sevgi-Der) 
Başkanı Elif İlhan, “Derneğimizin 
kurulduğu ilk yıldan itibaren her 
yıl yardıma muhtaç çocuklarımı-
za kıyafet, ayakkabı, gıda, harç-
lık, eğitim bursu, defter, kitap ve 
kırtasiye, akülü ve aküsüz engelli 
araçları gibi çeşitli yardımlarında 
bulunuyoruz. Dernek olarak ama-
cımız, ihtiyacı olan çocukların ai-
lelerine yük olmadan eğitimlerini 
görmelerini sağlamak ve onların 
tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır. 
Bunun için tüm üyelerimiz ve ha-
yırseverlerimiz ile birlikte durma-

dan çalışıyoruz. Bu çalışmalarda 
bizi ayakta tutan sadece sevgidir. 
Bizlere yardımların geri dönüşü 
gözlerden akıp yüreğimize giren, 
bize hayat veren, can veren, ayak-
ta tutan bu sevgidir. Bu da hayatın 
temelidir. Salgında okulların kapalı 
olmasından dolayı Ramazan ayın-

da yine yardıma muhtaç çocukları-
mıza yardımda bulunarak, bayram 
öncesi sevindirmek istedik.  Biz-
lere bugüne kadar yardımlarıyla 
destekleyen dernek üyelerimize 
ve Konyalı hayırseverlerimize te-
şekkür ediyorum” dedi. 
n DURAN ÇÖLCÜ

Konya’da motosikletin çarp-
ması sonucu anneanne ile toru-
nunun öldüğü kazada, sürücü tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. 
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü 
merkez Meram ilçesi Alavardı Ma-
hallesi Beyşehir Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet U. idaresindeki 42 
AFH 792 plakalı motosiklet, karşı-

dan karşıya geçmek isteyen Peru-
zet Koçak (57) ile torunu 6 yaşın-
daki Ayşe Miray Doğru’ya çarptı. 
Kazada anneanne ile torunu ha-
yatını kaybederken, motosiklet 
sürücüsü yaralı olarak Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Hastanede tedavisi tamamlanan 
sürücü Mehmet U. Konya Cum-

huriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 
gözaltına alındı. Sürücü işlemleri-
nin ardından “Taksirlerle birden 
fazla kişinin ölümüne neden olma” 
suçundan tutuklama talebi le Kon-
ya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine 
sevk edildi. Sürücü Mehmet U. çı-
karıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Faizlerin düşmesiyle beraber ev 
almak isteyen vatandaşlar da ha-
rekete geçti. Ev alacak vatandaşlar 
konut kredisi faizlerindeki son du-
rumu merak ederken bir yandan 
da konut kredisinin nasıl alınacağını 
araştırıyor. Peki konut kredisi nedir? 
Konut kredisi nasıl alınır? Konut kre-
disi kısa sürede birikim yapmadan 
konut alabilmek için en fazla tercih 
edilen araçlardan biri. Kerem Nükte 
Gayrimenkul Müdürü Hasan Aksay, 
“Konut kredileri sayesinde çok fazla 
kişi konut alarak yeni evine kavuş-
tu. Ancak konut kredisi alabilmek 
için bazı şartları yerine getirmeniz 
gerekli. Öncelikle konut kredisi çe-
kerek satın alacağınız ev krediye uy-
gun bir durumda olmalı. Aksi halde 

yaptığınız konut kredisi başvurusu 
onaylanmaz. Çünkü bankalar size 
verdikleri konut kredisi karşılığında 
evi ipotek altına alıyor dedi. Bankalar 
kredi miktarını evin belirlenen fiya-
tının yüzde 80'lik kısmı olarak be-
lirledi. Yani alacağınız evin tamamı 
için kredi çekemezsiniz. Zaten konut 
kredisi alacağınız zaman ekspertiz 
eşliğinde konutun değeri banka ta-
rafından hesaplanır. Size verilecek 
olan kredi miktarı da o zaman be-
lirlenir. Diğer bir en önemli şart ise 
kredi başvurusu yapan kişinin ban-
kadaki kredi notunun iyi bir düzeyde 
olması” dedi. 
‘KREDİ NOTUNUZ DÜŞÜK İSE KREDİ 

ALMANIZ OLDUKÇA DÜŞÜK’
“Eğer kredi notunuz düşük ise 

bankalardan kredi alma ihtimaliniz 
ne yazık ki oldukça düşüktür” diyen 
Aksay, “Bu yüzden bankalara olan 
ödemelerinizi aksatmadan yapma-

nız gerekmektedir. Konut kredisin-
de geri ödeme planları da büyük 
önem taşıyor. Çünkü ev bankaya 
ipotekli olduğundan ödememe ha-
linde konut bankanın malı oluyor. 
Bu yüzden ödeme planını da iyi ha-
zırlamak gerekiyor. Konut kredileri 
için belirlenen vade genelde 5-10 yıl 
arasında değişiyor. Bu vade ödeme-
ler için gayet uzun bir süredir ve bu 
süreler arasında uygun bir ödeme 
planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle siz 
de ödemeleri aksatmaz ve aldığınız 
evin riske girmemesini sağlarsınız. 
Almayı tasarladığınız tapusu, nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi 
gibi evraklar ile konut kredisine baş-
vuru yapabilirsiniz” diye konuştu. 
n BÜŞRA GÜLTAŞ

Konut Kredisi çekerken bu konulara dikkat edin!

‘Namaz, dinin direği, cennetin
anahtarı, müminin miracıdır’

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Gençlik Meclisi tarafından 
yürütülen proje kapsamında İlahi-
yatçı ve Yazar Ahmet Bulut, “Gö-
zümüzün Nuru Namaz” progra-
mında Konyalı gençlerle buluştu. 
Dijital platformlar üzerinden canlı 
olarak gerçekleşen programda Ah-
met Bulut, namazın dinimiz için 
önemi, namazın sevdirilmesi ile 
günümüze yansımalarını gençlere 
anlattı.

Bugüne kadar kaleme aldığı 
14 eserin yanında Türkiye’nin dört 
bir tarafından katıldığı konferans 
ile etkinliklerle gönülleri fetheden 
İlahiyatçı ve Yazar Ahmet Bulut, 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’nin “Gözümüzün 
Nuru Namaz” programına konuş-
macı olarak katıldı.

Büyük ilginin olduğu ve Kara-
tay Kent Konseyi Gençlik Mecli-
si’nin sosyal medya hesaplarından 
canlı olarak yayınlanan programda 
Ahmet Bulut, namazın dinimiz için 
önemi, namazın sevdirilmesi ile 
günümüze yansımalarını gençlere 
anlattı.

Konuşmasına program dolayı-
sıyla Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca ve Karatay Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi’ne teşekkür eden 
İlahiyatçı ve Yazar Ahmet Bulut, 

programa yoğun ilgi dolayısıyla da 
ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

Namazın tüm ümmet için çok 
kıymetli olduğuna vurgu yapan 
Ahmet Bulut, “Namaz; dinin di-
reği, cennetin anahtarı, müminin 
miracıdır. Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed’in (S.A.V) diliyle 
gözümüzün nurudur. Dolayısıyla 
kullar olarak bizler, gözümüzün 
nuru göz aydınlığımız olan namaz-
dan, Kur’an’dan ve Kur’an-ı Ke-
rim’in hükümlerinden yüz çevir-
mememiz gerekiyor. ‘Size iki şey 
bırakıyorum, bunlara sarıldığınız 
sürece asla yanlışa düşmezsiniz; 
Bunlar Allah’ın kitabı ve benim 
sünnetim’ buyurdu sevgili pey-
gamberimiz. Peygamberimizin en 
büyük mucizesi hiçbir beşere nasip 
olmamış o vahye yani Kur’an-ı Ke-
rim’e muhatap olmak ve kıyamete 
kadar insanlar arasında muhafaza 
ediliyor olmasıdır. İnsan, namazın 
hakikatine vakıf olduğu zaman sa-
mimiyet, ihlas ve inceliği ile Allah 
kuluna miracı yaşama fırsatı ver-
miştir. Namaz müminin kurtuluşu, 
kalbinin huzur ve mutmain olması 
için bir nevi rızkıdır. Bizler mümin 
olarak üzerimize düşeni yapma-
lı ve kurtuluşumuz için Allah’tan 
yardım dilemeliyiz” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Kan Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sinan Demircioğlu, 17 günlük kısıtlamada kan ve immün plaz-
ma bağışı yapmak isteyenlerin yasaktan muaf olduğunu, Covid-19 aşısı olanların da kan bağışı yapabildiğini söyledi

Kısıtlamada kan ve immün 
plazma bağışı yapılabilecek

Konya'da, İçişleri Bakanlığınca 
son alınan kararlar gereği 17 günlük 
kısıtlamada kan ve immün plazma 
bağışı yapmak isteyenler, kısıtla-
madan muaf sayılarak Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kızılay'a 
giderek bağışta bulunabilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından ko-
rona virüs tedbirleri kapsamında 
son alınan kararlar gereği 17 günlük 
tam kapanmaya ilişkin genelge 81 
ilin valiliğine gönderildi. Genelgeye 
göre, yasak süresince temel gıda, 
ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldı-
ğı yerler ile üretim, imalat, tedarik 
ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş 
yerleri kapalı olacak. Bu kapsamda 
17 günlük kısıtlama boyunca kan 
ve immün plazma bağışı yapmak 
isteyenler, randevu alınan saatlerde 
kısıtlamadan muaf sayılacak. Bağış 
yapmak isteyenler, Süreli Bölge Kan 
Merkezi olarak belirlenen NEÜ Me-
ram Tıp Fakültesi Hastanesi'nin in-
ternet sitesinden randevu alarak ve 
Kızılay şubelerine giderek bağışını 
yapabilecek. Tek sefer kan bağışın-
da bulunan bağışçılar kırmızı kan, 
plazma ve trombosit ihtiyacı olan 3 
destek olacak.

‘KAN BAĞIŞI VE İMMÜN PLAZMA 
BAĞIŞI YAPANLAR BU 

KISITLAMALARDAN MUAFLAR’
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kan 
Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sinan 
Demircioğlu, korona virüs salgını 
nedeniyle kan bağışının azaldığı-
nı söyledi. Kan bağışı tedariğinde 

de genel olarak sıkıntı yaşandığını 
anlatan Demircioğlu, “Kısıtlamalar 
başladı, bu yüzden kan bağışı te-
darik sıkıntısı artacak. Fakat İçişleri 
Bakanlığı genelgesinde bu konuda 
bir ayrıntı var. Kan bağışı ve immün 
plazma bağışı yapanlar bu kısıtla-
malardan muaflar. Yani kan bağışı 
yapmak isteyen vatandaşlarımız Kı-
zılay Kan Bağış Merkezleri ve Süreli 
Bölge Kan Merkezlerine kısıtlama-
lardan muaf olarak başvurabilirler” 
ifadelerini kullandı.

‘KORONA VİRÜS GEÇİRENLER 
KAN BAĞIŞI YAPABİLİR’

Kanın hayati önem taşıdığını 
ifade eden Doç. Dr. Demircioğlu, 
“Özellikle hematolojik, onkolojik 
hastalıklarda ve çoğunlukla da cer-
rahi bir ihtiyaç, başka bir yöntem-
le kan koyulamıyor. Yani sentetik 
olarak üretilmiş bir yöntem yok şu 
anda. Başkasından alınıp ihtiyacı 
olan birisine verilerek tedavi edili-
yor kan eksikliği olan insanlar. Kan 

bağışıyla ilgili olarak korona virüs 
geçirmiş hastaların kan bağışı ya-
pamayacağı ile ilgili halk arasında 
yanlış bir algı var. Covid-19 geçirmiş 
ve üzerinden 28 gün geçmiş olan 
18-60 yaş arası sağlıklı insanlar kan 
bağışında bulunabilirler. Hem nor-
mal kan bağışı yapabilirler hem de 
iyileştikten 28 gün sonra kan bağışı 
yapabilirler. Bu konuda herhangi bir 
kısıtlama yok” dedi.

Kansızlığın nedenlerine deği-
nen Demircioğlu, “Toplumda en sık 
görülen kansızlığın nedeni demir 
eksikliğine bağlı olarak gelişen kan-
sızlık. Bunun da çeşitli sebepleri var. 
Genç kadınlarda bunun sebepleri 
fizyolojik kayıplara bağlı ama erkek 
ya da yaşlı kadınlarda ise daha çok 
mide ve bağırsak sisteminde her-
hangi bir kanamaya bağlı olarak ge-
lişiyor” diye konuştu.
‘COVİD-19 AŞISI OLAN İNSANLAR DA 

KAN BAĞIŞI YAPABİLİYOR’
Covid-19 geçirmiş kişilerin kan 

bağışında bulunabileceğini anlatan 
Demircioğlu, “İyileştikten 28 gün 
sonra hem kan hem immün plazma 
bağışı yapabiliyor. Ayrıca, Covid-19 
aşısı olan insanlar da kan bağışı ya-
pabiliyor. Bunlar da hem Çin hem 
de BionTech aşısından 7 gün sonra 
kan bağışı yapabiliyor. Aşı olunduk-
tan sonra yapılamaz gibi bilgiler var 
ama bunun herhangi bir doğruluğu 
yok. Aşı olduktan 7 gün sonra 18-60 
yaş arası sağlıklı bireyler kan bağı-
şında bulunabilir” şeklinde konuştu.

Kan vermek için gelen İsmet 
Özkan, “Hastamız var, ona kan ver-
mek için geldik. İlgi alaka ve yer çok 
güzel. Hemşire hanımlar ve doktor-
lar alakalı. Herkesin gelerek kan ver-
mesini tavsiye ederim. Daha önce 
birkaç kez kan verdim. Askerde kan 
vermeye başladım. Kan verdikçe 
insanın sağlık bulduğunu ve sağ-
lık verdiğini biliyorum. Bu yüzden 
elimden geldiği kadar periyodik ola-
rak vermeye çalışıyorum” ifadelerini 
kullandı.

Kan veren Berat Gider ise “Has-
tamız Covid-19 geçirdiği için bura-
dayız. Kan ihtiyacı varmış o yüzden 
kan vermeye geldik. Genelde sürekli 
olarak vermeye çalışıyorum, tavsiye 
ediyoruz” dedi.

Alihan Akdoğan da, “Yakınımı-
zın rahatsızlığından dolayı kan ver-
meye geldik. 18 yaşındayım, ilk defa 
kan bağışında bulunuyorum. genç 
arkadaşlara da tavsiye ederim. Hem 
kendi sağlığı için hem hastalar için 
kan bağışında bulunabilirler” diye 
konuştu. n İHA
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasın-
da bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk ola-
cak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynana-
cak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. 
Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu 
yönetecek. Futbol A Takım Direktörü Emre 
Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 
4'ünü kazanan, birinde de berabere kalan 
Fenerbahçe, Alanyaspor'u yenerek çıkışını 
sürdürmek ve şampiyonluk yarışında yo-
luna kayıpsız devam etmek istiyor. Ligde 
oynadığı 35 müsabakada 22 galibiyet, 6 
beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fe-
nerbahçe, haftaya 72 puanla ikinci sırada 
girdi. Yaptığı 36 maçın 16'sını kazanan, 

8'inde berabere kalan ve 12'sini kaybeden 
Alanyaspor ise 56 puanla 6. basamakta yer 
aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli ne-

denlerle Aytemiz Alanyaspor mücadele-
sinde forma giyemeyecek.Sarı-lacivertli 
ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, 
Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego 
Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kah-
veci, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

MESUT ÖZİL, 56 GÜN 
SONRA FORMA GİYEBİLİR

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve 
bir süredir takımla antrenmanlara çıkan 

yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım 
Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans ver-
mesi halinde 56 gün sonra sarı-lacivertli 
formayla maça çıkacak. Mesut Özil, son 
olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta 
Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta 
forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsaba-
kanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle 
oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

 8 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz 

Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı 
kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivert-
lilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi 
Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, 

Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gö-
nül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 
39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor ile yapılacak maçta forma giye-
meyecek.

ALANYASPOR İLE 10. RANDEVU
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper 

Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek. 
İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 
5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazan-
dı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. 
Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 
golle yanıt verdi. ilk yarısında İstanbul'da 
oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 ka-
zandı. n AA

Fenerbahçe Alanya’da
Hata yapmak istemiyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 
son 5 maçın 4'ünü kazanan sarı-lacivertli takım, Alanyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek isterken, Alanyaspor ise sa-
hasında kayıp yaşamak istemiyor. Saat 20.30’da başlayacak olan zorlu müsabakanın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu 

Süper Lig’in 38. haftasında kar-
şılaşacak olan DG Sivasspor ile Yeni 
Malatyaspor 8. kez birbirlerine rakip 
olacak. İki takımın mücadelesinde Si-
vasspor’un rakibine karşı 3’e 2 galibi-
yeti bulunuyor.

Süper Lig’in 38. haftasında, DG 
Sivasspor, yarın sahasında Yeni Malat-
yaspor’u konuk edecek. 16.00’da baş-
layacak olan mücadelede iki rakip, 8. 
kez karşı karşıya gelecek. İki ekip ara-
sında geride kalan 7 maçın 3'ünden Si-
vasspor, 2’sinden de Yeni Malatyaspor 
galibiyetle ayrılırken, 2 müsabaka da 
beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile 
Yeni Malatyaspor arasında oynanan 
karşılaşmalarda taraflar 22 kez gol se-
vinci yaşadı. Sivasspor 7 maçta rakip fi-
leleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 

ise 9 gol gördü.
İki ekibin sezonun ilk devresinde 

oynanan mücadelesi 2-2'lik eşitlikle 
sona ermişti.

SİVASSPOR’DA 
3 İSİM CEZA SINIRINDA

Sivasspor'un Yeni Malatyaspor 
ile oynayacağı mücadele öncesinde 
3 oyuncusu sarı kart sınırında bulunu-
yor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı 
bulunan Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın 
ve Erdoğan Yeşilyurt, Malatyaspor kar-
şısında sarı kart görmesi halinde bir 
sonraki hafta oynanacak müsabakada 
görev yapamayacak.

İki takım arasında yarın saat 
16.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyu-
mu’nda oynanacak olan mücadelede 
Alper Ulusoy düdük çalacak. n İHA

DG Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8.randevuda 

Galatasaray başkan adayı
Elmas evrakları teslim etti

Başakşehir, kritik maçta
Erzurumspor’a konuk olacak

Mert: Puanlar 
almamız gerekiyor

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Burak 
Elmas, divan kuruluna evraklarını teslim etti. Galatasaray 
Spor Kulübü başkan adayı Burak Elmas, adaylık başvuru 
evraklarını divan kuruluna teslim etti. Bununla ilgili sosyal 
medya hesabından açıklamalarda bulunan Elmas, "Gala-
tasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tü-
züğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet 
kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na 
teslim etmiş bulunuyoruz... Bu vesile ile, tüm adaylara ba-
şarılar diliyorum" dedi. n İHA

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 38. haftasında bugün 
deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile kar-
şılaşacak. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 
16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus 
düdük çalacak. Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip 
karşılaşma öncesinde iki takım da 37 puana sahip. Turun-
cu-lacivertli ekip averajla rakibinin hemen önünde 17. sıra-
da yer alıyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 
Medipol Başakşehir, Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 
kazanmıştı.

EKSİKLER
Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Hasan Ali Kal-

dırım, Cemali Sertel ve Carlos Ponck kadroda yer almaya-
cak. İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test-
leri pozitif sonuçlanan iki oyuncu da forma giyemeyecek.
n AA

MKE Ankaragücü başkanı Fatih Mert gündeme dair 
açıklamalarda bulundu. Mert, “"Kalan maçlardan puanlar 
alırız, almamız da gerekiyor. Bu ligde artık herkes herkesi 
yenebiliyor. İşte 'şampiyonluğa oynayan takıma yenilirsin, 
öbürlerini yenersin' diye bir durum yok. Biz Galatasaray'ı 
burada yendik, lig lideri Beşiktaş ile İstanbul'da berabere 
kaldık. Fenerbahçe ile oynamamız da bir şey fark ettirme-
yecek, Fenerbahçe'den de puan ve puanlar almamız ge-
rekiyor. Diğer rakiplerimiz Kasımpaşa ve Başakşehir bize 
düşme potasında yakın olan takımlar; onun için bu maçlar-
da galip gelmemiz, puanlar almamız gerekiyor. Hocamız, 
teknik heyetimiz ve takımımız bunun gereğini yerine getire-
cektir." dedi. n AA

Muhammet Demir, Gaziantep'te kariyerinin gol rekoruna ulaştı
Süper Lig ekiplerinden Gazi-

antep'te forma giyen 29 yaşındaki 
golcü oyuncu Muhammet Demir, 
şanssız geçirdiği sezonların ardından 
yeniden geldiği kentte kariyerinin 
gol rekoruna ulaştı. Muhammet, bu 
sezon kariyerinin en iyi dönemini 
yaşıyor. Son 2 haftadır rakip kalelere 
2'şer gol atan Muhammet Demir, bu 
sezonki gol sayısını 13'e yükseltti. 
Golcü futbolcu, bu sezon dışında ka-
riyerinin en golcü dönemini 2015-16 
sezonunda 11 golle yaşadı.

MUHAMMET İÇİN 
GAZİANTEP'İN YERİ FARKLI

Bursaspor altyapısında yetişen 
Muhammet, 24 Mayıs 2009 tarihinde 
Gaziantepspor-Bursaspor arasında 
Gaziantep'te oynanan maçta, Bursa 
ekibinin formasıyla 4 dakika oyuna 
girerek ilk resmi Süper Lig maçında 

görev aldı. 2010-11 sezonunun dev-
re arasında bedelsiz olarak Gazian-
tepspor'a transfer olan Muhammet, 
önceki 2 sezon Bursaspor ile birer 
maça çıkıp golle tanışamadı. Gazi-
antep'e geldiği ilk sezon ise 2 resmi 
maçta ter döküp gol sevinci yaşaya-
mayan Muhammet Demir, sonraki 
sezonlarda gösterdiği performansla 
hem zor günler geçiren Gazian-
tepspor'u sırtladı hem de ligde adın-
dan söz ettirdi. Muhammet Demir, 
Gaziantepspor'daki günlerinin ardın-
dan 23 Ocak 2016 tarihinde 2 milyon 
750 bin bonservis ücretiyle Trab-
zonspor'a transfer oldu. Ancak yeni 
takımında yaşadığı şanssızlıklar ve 
sakatlıklar nedeniyle Gaziantepspor 
dönemini arayan Muhammet, 2017-
18 sezonunda Sivasspor'un, 2019-20 
sezonunda da Medipol Başakşehir'in 

yolunu tuttu.
GAZİANTEP'TE KARİYER 

REKORUNA ULAŞTI
İki sezondur Medipol Başakşe-

hir'den kiralık olarak Gaziantep'e 
gelen Muhammet, buradaki per-
formansıyla eski günlerine döndü. 
mGeçen sezon 22 maçta 3 kez rakip 
fileleri havalandıran Muhammet De-
mir, bu sezon ise şu ana kadar 13 
gol atıp kariyer rekoruna ulaştı. Aynı 
zamanda saha içerisindeki perfor-
mansıyla da teknik heyeti sevindiren 
Muhammet, takım arkadaşlarının 
gol yollarında etkili olması için gol 
paslarıyla katkı sunuyor.

MUHAMMET 
GAZİANTEP'TE MUTLU

Muhammet Demir, yaptığı açık-
lamada, kendi adına bu sezonun 
oldukça verimli geçtiğini dile getir-

di. Takım olarak güzel oynadıklarını 
anlatan Muhammet, "Takımım sa-
yesinde ben de bir yerlere geldim 
aslında çünkü oynadığımız sistem de 
bana uydu. Kendi adıma çok güzel 
bir sezon geçiriyorum. İnşallah bunu 
devam da ettiririm." dedi.

Tecrübeli golcü, takımın genelde 
çift forvet oynadığının hatırlatılması 
üzerine, şöyle konuştu: "Bu durum 
bazen benim işimi kolaylaştırıyor ba-
zen de zorlaştırıyor. Santrafor gibi de 
oynayabiliyorum, bazen 10 numara 
gibi de oynuyorum. Aslına bakarsa-
nız genel itibarıyla bu sistem benim 
işime yaradı. Daha serbest, özgürüm 
ve daha az baskı yiyorum. Yanımda 
oynayan arkadaşlarım da bana yar-
dımcı oluyor. Bu sistem, yani çift 
forvet sistemi benim yararıma oldu."
n AA
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Daha önceki yazılarımızda da belirt-
tiğimiz gibi 1989 öncesi Konya’ya bağlı 
Karaman ve Ermenek dahil, şu an ili-
mize bağlı yirmi sekiz ilçenin içinde 
atletizmde ön plana çıkan ilçemizin 
EREĞLİ olduğu hepimizin malumu. 

Herhangi bir atletizm antrenörü 
Ereğli’de görev yapmadığı halde, baş-
ta bu ilçemizde görev yapan aşağıda 
isimleri yazılı beden eğitim dersi öğ-
retmenlerinin özverili çalışmaları Ereğ-
li’nin bu spor dalında önemli başarılara 
imza atmasında etken olmuştur.

Belediye başkanı Şefik Baybur 
başta olmak üzere bazı belediye baş-
kanlarının, ilçe millî eğitim müdürü 
Aydın Selay ve bazı okul müdürlerinin 
ve farklı branş öğretmenlerinden bazı 
isimlerin de Ereğli atletizmi için takviye 
kuvvet oldukları bilinmektedir. 

1960’lı yıllarda Konya Erkek Li-
sesi’nde Konya atletizmine önemli 
hizmetleri olan beden eğitimi dersi 
öğretmeni Sebahattin Şengün’ün 
1947-1954 yılları arasında Ereğli’de 
görev yaptığı dönemde Ereğli’de at-
letizmin ilk kıvılcımının parladığını 
görüyoruz. O yıllarda Ereğli’de henüz 
atletizm pisti yoktur. Sebahattin Şen-
gün’ün Ereğli’nin merkez caddele-
rinde organizesini teşvik ettiği sokak 
koşuları (kros) sayesinde Ereğli’nin 
atletizmle tanıştığı görülüyor.

Sonrasında beden eğitim dersi 
öğretmeni Yılmaz Çobanoğlu’nun de-
vamında da Ali Özbakır’ın fedakârlıkla-
rıyla atletizm Ereğli’de perçinlenmeye 
başlamıştır.

100m’de 10.07 gibi süper dere-
cesi olan Yılmaz Küçükavşar, Hilmi 
Yılmazok ve Recai Canavar beden 
eğitimi dersi öğretmenleri döneminde 
Ereğli atletizminin altı çağını yaşadı-
ğını ve birçok millî atlet ve şampiyon 
takımlarının başarılarının Konya dı-
şına taştığını görüyoruz.

Birçoğu bu öğretmenlerin öğrenci-
leri olan ve çoğunluğu atletizm yapan 
Gülşadiye Aldemir, Fati Akyüz, Arif 
Güler, Suat Çimen, Seher Üge, Veli 
Ceylan, Erhan Yağan, Zeynep Sisli, 
Tamer Demircioğlu, Aydın Arı ve İs-
met Erel’in de bu konudaki gayretleri 
bilinmekte. Bu isimlerden bazılarının 
halen konuya olan duyarlılıkları devam 
etmektedir.

Bülent Bayram ve Hayrettin Başer 
başta olmak üzere okul müdürleri de 
atletizme omuz verdiler. Hasan Civcik, 
Mehmet Yalık (Geçen yıl vefat etti.), 
Bülent Özgüven, Ali Baran Ünlü, Re-
fik Özkubat’ın Ereğli atletizmine katkı-
ları olduğu bilinmektedir.

O yıllarda stadyum şefliği yapan 
Zekai Dinç, Recep İnan ve onları 
personelleri de atletizme hizmette çok 
fedakârlık yaptılar. Cumartesi ve pazar 
günleri de stadyum atletlerin emrin-
deydi.

Gene o yıllarda atletizm il temsilci-
leri Mehmet Serin, Mustafa Silay ve 
antrenör Muzaffer Tulukcu; Ereğli’de 
atletizmin gelişmesine katkıda bulun-

dular.  Muzafer Tulukcu ile Bölge Mü-
dürlüğü döneminde Fazlı Bayram Hadi 
de.

ALİ ÖZBAKIR
1943 yılında Ereğli’de doğdu. Aslen 

de Ereğli’nin merkezinden. Ereğli Sü-
mer İlkokulu, sonrası Ereğli Ortaokulu, 
devamında da Ereğli Lisesi’nde okudu. 
1978 yılında Ankara Gazi Eğitim Ensti-
tüsü Beden Eğitimi Bölümü’nden me-
zun oldu.

1955 yılında Ereğli Yeşil-
yurtspor’da futbola başlamıştı. Sı-
rasıyla Konya Meramspor, Gazian-
tepspor Şehre Küstüm takımlarında 
güçlü fiziğiyle önce santrhaf sonra 
santrafor mevkiinde top koşturarak 
kendini geliştirdi ve 1969 yılında pro-
fesyonel olarak 3. ligde yer alan Ereğ-
lispor’da futbola devam etti. 1968 
yılında da futbolcu antrenör olarak 
Karapınarspor’a hizmet etti. 1990 

yılında faal spor hayatına son noktayı 
koydu.

Kilis Lisesinde öğretmenlik göre-
vini yapıp Gaziantep Şehre Küstüm 
Kulübü’nde futbol oynarken yirmi iki 
yaşında birkaç kez üç adım atlama ve 
1500m yarışlarına katıldı.

1972 yılında Ereğli Abdurrahim İl-
kokulunda beden eğitimi dersi öğret-
meni olarak görev yaparken okul kız 
ve erkek atletizm takımıyla ilgilendi. 
Devamında da Cumhuriyet İlkoku-
lunda çalıştığı dönemde atletizme 
olan ilgisi devam etti. Okul takımı, 
Konya’daki il birinciliğinde başarılı 
olunca Mersin’deki puanlı atletizm 
şampiyonasına katılmıştı. 

Birçok okulda görev yaptıktan son-
ra 1989 yılında emekli olan spor saha-
larının centilmeni Ali Özbakır, emekli 
ilkokul öğretmeni eşi Fatma Hanım’la 
birlikte İstanbul’da ve Antalya’da olan 
yazlıklarında hayatını sürdürmektedir. 
Üç çocuk babası altı torun dedesidir.

Özbakır öğretmenimiz, halen ge-
nelde haftanın her günü sağlığı için 
spor yapmaktadır.

RECAİ CANAVAR
1956 yılında Ereğli’de doğdu. As-

len Ereğli Kargıcıklı. Ereğli Öğretmen 
Abdurrahim İlkokulu sonrası Ereğli Or-
taokulu, devamında Ereğli Lisesi’nde 
öğrenimini sürdürürken 1974 yılında 
ailesi İstanbul’a taşındı. 

Lise ikinci sınıfı dört ay Ereğli’de 
okuyan Canavar, liseyi Sivrihisar’da 
polis olan amcasının yanında tamam-
ladı. Sonrasında da devam ettiği İs-
tanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Beden 
Eğitimi Bölümünden 1980 yılında me-
zun oldu.

Küçük yaşta okul takımlarında vo-
leybol ve futbol oynadı. Lisedeyken 
de futbol oynayan Recai Canavar, 
Sivrihisar Lisesinde ise okul takımın-
da basketbol oynamıştı. 

25 Kasım 1980 tarihinde Konya 
Devrim Ortaokulunda beden eğitimi 
dersi öğretmenliğine başladı. Çok 
geçmeden toprağı Ereğli’ye döndü. 
Ereğli Atatürk Ortaokulunda çalış-
maya başladı. Burada atletizm başta 
olmak üzere voleybol ve basketbol 
kız ve erkek takımlarıyla özellikle il-
gilendi. 

1987 yılında kurum değiştirerek 
Ereğli Spor İlçe Müdürü oldu. Bu dö-
nemde de atletizme önem verdi.  1991 
yılında Karapınar İlçe Spor Müdürlü-
ğüne geçti. 1992 yılında Millî Eğitime 
döndü. 2001 yılına kadar Ereğli Lise-
sinde beden eğitimi dersi öğretmenliği 
yaparak emekli oldu. 

Recai Canavar’ın gayretiyle Ereğ-
li Lisesi voleybol kız takımı üç yıl, 
erkek voleybol takımı ise bir yıl Kon-
ya şampiyonu oldu. Halen emeklilik 
hayatını Antalya’da geçiren Recai 
Canavar, Anakız Topbaş, İbrahim 
Öztürk (Şehit), Nebahat Tekin, Fati 
Akyüz başta olmak üzere Ereğli’de 
birçok atletin yetişmesine vesile 
oldu.

spor@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCU

Ali Özbakır (ayakta soldan dördüncü)  Meramspor’da futbol oynadığı dönemde Ali Özbakır (ayakta soldan dördüncü)  Meramspor’da futbol oynadığı dönemde 
1959 Gençlerbirliği ile maç öncesi hatırası.1959 Gençlerbirliği ile maç öncesi hatırası.

Meramspor Ali Özbakır ayakta sağdan ikinci.Meramspor Ali Özbakır ayakta sağdan ikinci.

Ali Özbakır’ın Gaziantep'te olduğu dönem atletizm sezon açılışı töreni.Ali Özbakır’ın Gaziantep'te olduğu dönem atletizm sezon açılışı töreni.

1987 Türkiye dördüncüsü olan Atatürk Ortaokulu ve Recai Canavar.1987 Türkiye dördüncüsü olan Atatürk Ortaokulu ve Recai Canavar.

Ereğli ilçemizde Atletizm sporuna değer veren Ali Özbakır (soldan 1.) ve Zekai Dinç(sağdan 1.) Ereğli ilçemizde Atletizm sporuna değer veren Ali Özbakır (soldan 1.) ve Zekai Dinç(sağdan 1.) 
Ereğli Yeşilyurt’ta aynı takımda futbol oynamışlardı.Ereğli Yeşilyurt’ta aynı takımda futbol oynamışlardı.

1994 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Recai Canavar Tören Komutanı1994 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Recai Canavar Tören Komutanı
1988 Ereğli Lisesi Atletizm Takımı Okul Müdürü Tevfik Sarıca (ayakta ortada) 1988 Ereğli Lisesi Atletizm Takımı Okul Müdürü Tevfik Sarıca (ayakta ortada) 

 Hilmi Yılmazok (sol başta) Recai Canavar (sağ başta Hilmi Yılmazok (sol başta) Recai Canavar (sağ başta
Recai Canavar Bayram töreninde Recai Canavar Bayram töreninde 

konuşma yaparken. konuşma yaparken. 

Ereğli’de Atletizm sporuna önemli hizmetleri Ereğli’de Atletizm sporuna önemli hizmetleri 
olan Mehmet Yoluk öğretmenimiz 2020 yılında olan Mehmet Yoluk öğretmenimiz 2020 yılında 

vefat etmişti.vefat etmişti.

Ereğli ilçemizde Atletizm için terleyenlerden Ereğli ilçemizde Atletizm için terleyenlerden 
Ali Özbakır halen İstanbul’da yaşıyor.Ali Özbakır halen İstanbul’da yaşıyor.

1988 Recai Canavar Ereğli Gençlik ve 1988 Recai Canavar Ereğli Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü.Spor İlçe Müdürü.

Ereğli’de Atletizm sporunun destekçilerinden Ereğli’de Atletizm sporunun destekçilerinden 
biri de Stad Şefi, Zekai Dinç idi.biri de Stad Şefi, Zekai Dinç idi.

1962 Gaziantep üçüncüsü olan Kilis Lisesi Atle-1962 Gaziantep üçüncüsü olan Kilis Lisesi Atle-
tizm Takımı adına Ali Özbakır şeref kürsüsündetizm Takımı adına Ali Özbakır şeref kürsüsünde
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İttifak holding Konyaspor, 38.hafta-
da Galatasaray ile deplasmanda karşı-
laştı. Puan anlamında diken üzerinde 
olan Yeşil-Beyazlılar pozisyon üretmek-
te zorlandığı karşılaşmada rakibine 1-0 
mağlup olmaktan kaçamadı. 87.daki-
kada Babel’in şutunu sektiren İbrahim 
Sehic ciddi bir hataya imza atarken topa 
hareketlenen Emre Akbaba topu ağlarla 
buluşturdu ve takımı 1-0 öne geçirdi. 
Kalan dakikakalrda da başka gol olma-
yınca Konyaspor, sahadan eli boş ayrı-
lan taraf oldu. Galibiyet hasreti 6 maça 
çıkan Anadolu Kartalı 42 puanda kalır-
ken, Galatasaray ise 72 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR
36. dakikada Etebo'nun ortasında 

ceza sahası sağ çaprazındaki Şener 
Özbayraklı, meşin yuvarlağı Halil Der-
vişoğlu'na indirdi. Bu oyuncunun bek-
letmeden vuruşunda, savunmaya çar-
pan top kornere gitti.

45+1. dakikada Gedson Fernan-
des'in ceza sahası dışından sol çapraz-
dan çıkardığı şutta kaleci Sehic, direk 
dibinden topu kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde ge-
çen ve takımların pozisyon üretmekte 
zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, gol-
süz sonuçlandı.

İKİNCİ YARI
47. dakikada Taylan Antalyalı'nın 

ceza sahası dışından şutunda, top üst-
ten auta gitti.

53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun 
ceza sahası dışından sağ çaprazdan çı-
kardığı şutta meşin yuvarlak az farkla 
üstten auta çıktı.

70. dakikada Babel'in ceza sahası 
dışından sert şutunda top, kaleci Sehi-
c'ten döndü. Konyaspor savunması son-
rasında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

79. dakikada soldan ceza sahasına 
giren Guilherme'nin yerden ortasında 
kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvar-
lağa arka direkteki Cikalleshi yetişe-
meyince konuk takım net bir fırsattan 
yararlanamadı.

87. dakikada sarı-kırmızılı takım 

golü buldu. Babel'in ceza sahası dışın-
dan sol çaprazdan sert şutunda, kaleci 
Sehic üzerine gelen topu güçlükle ön-
ledi. Yeşil-beyazlı takımın kalecisinden 
dönen topu takip eden Emre Akbaba, 

altıpastan yaptığı vuruşla fileleri hava-
landırdı: 1-0

90. dakikada Babel'in pasıyla ceza 
sahası sol çaprazında topla buluşan 
Ömer Bayram, çok sert bir şut çıkardı. 

Kaleci Sehic'in son anda müdahale etti-
ği meşin yuvarlak, üst direğe de çarpa-
rak kornere gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 
1-0 galip ayrıldı. n SPOR SERVİSİ/AA

YİNE HÜSRAN! 
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin 38.haftasında deplasmanda Galatasa-
ray ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlılar müsabakada hücum etmekte zorlanırken, rakibine 87.dakikada yediği 

golle 1-0 mağlup oldu. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Anadolu Kartalı haftayı 42 puanla kapattı

Artem Kravets
cezalı duruma düştü

Genç Kartallar 7 hafta
sonra mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’un Ukraynalı santrforu Artem Kravets, Galatasaray 
karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle hafta sonu 
oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesinde cezalı 
duruma düştü. Bu sezon takımının em golcü oyuncusu olan 
Kravets, Galatasaray karşılaşmasında 54 dakikada sahada 
kalan deneyimli santrfor sahada varlık yaratamadı. Kravets 
bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 9 gol 2 asistlik bir per-
formans sergiledi n SPOR SERVİSİ

TFF Gelişim Ligi’nde mücadele eden Konyaspor U19 
takımı, ligin 9.haftasında sahasında Galatasaray U19 takı-
mını konuk etti. Yeşil-Beyazlılar 75.dakikada Eren Aydın’ın 
golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu 
sonuçla ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Genç Kartallar, 15 
puanda kaldı. 7 hafta aradan sonra yenilgi yüzü gören Kon-
yaspor U19 takımı şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmada 4 
galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenildi aldı. Yeşil-beyazlılar söz 
konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 
kalesinde ise 4 gole engel olamadı. Konyaspor U19 takımı, 
ligin 10.haftasında 2 Mayıs Pazar günü Fatih Karagümrük 
ile deplasmanda karşılaşacak. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ 36 24 6 6 78 38 40 78
2.GALATASARAY 36 22 6 8 68 33 35 72
3.FENERBAHÇE 35 22 6 7 64 36 28 72
4.TRABZONSPOR 37 17 13 7 45 34 11 64
5.HATAYSPOR 36 16 9 11 60 44 16 57
6.ALANYASPOR 36 16 8 12 55 39 16 56
7.SİVASSPOR 35 12 16 7 48 41 7 52
8.GAZİANTEP FK 35 13 12 10 53 45 8 51
9.KARAGÜMRÜK 36 13 12 11 51 44 7 51
10.GÖZTEPE 36 12 12 12 52 49 3 48
11.ANTALYASPOR 37 9 16 12 38 50 -12 43
12.İH KONYASPOR 36 10 12 14 42 46 -4 42
13.RİZESPOR 36 10 12 14 47 59 -12 42
14.MALATYASPOR 35 9 13 13 42 47 -5 40
15.ANKARAGÜCÜ 35 10 8 17 43 56 -13 38
16.KAYSERİSPOR 36 9 11 16 33 49 -16 38
17.KASIMPAŞA 36 9 10 17 39 54 -15 37
18.BAŞAKŞEHİR 35 9 10 16 37 53 -16 37
19.ERZURUMSPOR 36 9 10 17 39 60 -21 37
20.GENÇLERBİRLİĞİ 36 9 8 19 37 64 -27 35
21.DENİZLİSPOR 36 6 10 20 36 66 -30 28

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

1922 Konyaspor son dakikada yıkıldı
Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup’ta 

mücadele eden temsilcimiz Karatay 
Termal 1922 Konyaspor, ligin 36.haf-
tasında sahasında Kırklarelispor ile 
karşılaştı. Baştan sona orta saha 
mücadelesi şeklinde geçen karşılaş-
mada 1922 Konyaspor son dakikada 
yıkıldı. Yavru Kartal, Kırklarelispor’a 
90+1.dakikada yediği golle 1-0 mağ-
lup olarak 39 puanda kalırken, haftayı 
da 16.sırada kapattı.

Karatay Termal 1922 Konyaspor, 
ligin 36.haftasında formalite karşı-
laşmasına çıktı. Yeşil-Beyazlılar, 
sahasında Play-Off hedefi olan Kırk-
larelispor’a 90+1.dakikada yediği 
golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 
ligdeki 17.mağlubiyetini alan 1922 
Konyaspor 39 puanda kaldı. 2 hafta 
önce ligde kalmayı garantileyen Yav-
ru Kartal galibiyet hedefi ile çıktığı 
müsabakadan eli boş ayrıldı. Önemli 
eksiklerle maça çıkan Yavru Kartal’da 
Ali Karakaya, Adem Eren Kabak, Ek-

rem Kayılıbal, Furkan Şimşek ve Ab-
dülsamet Kaya gerek sakatlıklarından 
gerekse de kart cezalılarından dolayı 
maçtaki yerlerini alamadı. Karşılaş-
ma genelinde iki ekipte dengeli bir 
oyun ortaya koyarken Kırklarelispor 
son 15 dakikada baskısını hissettirdi. 
1922 Konyaspor ise maçı 1 pozisyonla 
tamamladı.

İLK YARI
Karşılaşmaya Karatay Termal 

1922 Konyaspor hızlı başladı. Ye-
şil-Beyazlılar ev sahibi avantajını 
kullanarak ön alanda baskı yaparak 
rakibini hataya zorladı. Bu baskıdan 
iyi çıkan Kırklarelispor oyunda denge-
yi sağladı. 1922 Konyaspor ilk yarıda 
net bir pozisyona giremezken, konuk 
ekip ise kaleci Kadem Burak Yaşar’ı 
geçemedi. Yeşil-Beyazlıların başarılı 
kalecisi kurtardığı pozisyonlarla takı-
mını oyunda tutarken, ilk yarıdan gol 
sesi çıkmadı ve takımlar soyunma 
odasına 0-0’lık eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARI 
Maçın ikinci yarısına iki ekipte 

kontrollü başladı. 1922 Konyaspor 
kontra ataklar ve duran toplarla etkili 
olmaya çalışırken, Kırklarelispor ise 
ısrarla set oyununu tercih etti. Yavru 
Kartal rakip kalede zaman zaman teh-
like yaratırken final paslarında isabeti 
sağlayamadı. 

Kırklarelispor 75.dakikadan son-
ra baskısını artırırken Kadem Burak 
Yaşar kalesinde önemli kurtarışlara 
imza attı. Konuk ekip baskısının so-
nucunda 90+1.dakikada Bahadır Taş-
delen ile golü bulurken 1-0 öne geçti. 
Kalan dakikalarda 1922 Konyaspor 
baskısını artırsa da golü bulamadı. 

Uzatma dakikalarında Oğuzhan 
Eskiköy’ün vuruşunda Kırklarelispor 
kalecisi meşin yuvarlağı iki hamlede 
kontrol ederken müsabaka Kırklare-
lispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona 
erdi. 
n SPOR SERVİSİ

19 29 NİSAN 2021SPOR 1

STAD: Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, 
Salim Şanlıer Ufuk Uğurlu, Sercan 
Yılmaz
1922 KONYASPOR: Kadem Burak 
Yaşar, Şener Kaya, Can Demir Ak-
tav, Kuban Altunbudak, Serhat Kot, 
Celal Hanalp, Selim Dilli, Maksut 
Taşkıran, Ertuğrul Tekşen (Dk.85 
Oğuzhan Eskiköy) Ege Özkayımoğlu 
(Dk.88 Ahmet Önay) Yasin Abdioğlu
KIRKLARELİSPOR: Umut Kaya, 
Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, 
Emre Keleşoğlu (Dk. 83 Kubilay 
Akyüz) Murat Yılmaz, Arda Şengül, 
Yunus Yalçın (Dk. 90 İsmail Ayaz) 
Sinan Pekesen, Emre Balkı (Dk.59 
Burak Turhan) Davut Babur, Bahadır 
Taşdelen 
SARI KARTLAR: Yasin Abdioğlu 
(1922 Konyaspor) Bahadır Taşdelen 
(Kırklarelispor)
GOL: Bahadır Taşdelen (Kırklare-
lispor)

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin 
Duran, Tarık Ongun
GALATASARAY: Muslera, Şener 
Özbayraklı (Dk. 68 Linnes), Donk, 
Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 
46 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç 
(Dk. 46 Emre Akbaba), Gedson 
Fernandes, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 
76 Falcao), Halil Dervişoğlu, Mustafa 
Muhammed (Dk. 46 Babel)
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: 
Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 83 Vol-
kan Fındıklı), Adil Demirbağ, Ahmet 
Çalık, Guilherme, Hadziahmetovic, 
Diomande (Dk. 72 Musa Çağıran), 
Sekidika, Rahmanovic, Shengelia 
(Dk. 72 Bytyqi), Kravets (Dk. 54 
Cikalleshi)
GOL: Dk. 87 Emre Akbaba (Gala-
tasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Kravets, Dk. 
73 Barış Yardımcı (İttifak Holding 
Konyaspor)

Volkan Fındıklı formayı giydi Kartal’ın ilk 11’inde değişiklikler yaşandı

İttifak Holding Konyaspor’un dene-
yimli orta saha oyuncusu Volkan Fındıklı 
bu sezon ilk kez Yeşil-beyazlı formayı 
Galatasaray’a karşı giydi. Geçen sezon 
sakatlanan ve uzun bir tedavi sürecinin 
ardından takımla çalışmalara başlayan 

30 yaşındaki futbolcu takıma geri döndü. 
Galatasaray ile oynanan müsabakanın 
83.dakikasında Barış Yardımcı’nın yerine 
oyuna dahil olan Volkan Fındıklı 7 sezon-
dur Konyaspor’da forma giyiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig’in 38.haftasında 
Galatasaray’a konuk olan İttifak Holding 
Konyaspor’da son maça nazaran zorunlu 
değişiklikler yaşandı. 

Yeşil-Beyazlılarda cezalı oyuncular-
dan Skubic’in yerine Barış Yardımcı sağ 
bekte görev alırken, Abdülkerim’in yoklu-
ğunda ise stoperde Adil Demirbağ forma 
giydi. Orta alanda da değişikliğe giden 

teknik direktör İlhan Palut, Diomande-A-
mir ikilisine görev verdi. 

Santrforda da Cikalleshi yerine Kra-
vets’ tercih eden Palut, İstanbul deplas-
manından istediğini alamadı. Öte yan-
dan Diomande maçı tamamlayamazken, 
72.dakikada sakatlanarak oyundan sed-
ye ile çıkmak zorunda kaldı. 
n SPOR SERVİSİ
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Bilinen tarihi geçmişi en az 
4000 yıl öncesine dayanan Trab-
zon, konumu itibariyle tarihin 
bütün evrelerinde tüm dünyanın 
ilgisini çekmiş ender kentlerden 
biri. Coğrafi önemi ve tam bir 
geçiş noktasında bulunması ne-
deniyle Trabzon; tarihi boyunca 
birçok medeniyetlere ev sahipliği 
yapmıştır.  Ticari ve idari merkez 
olarak Trabzon'da yüzyılların öte-
sinden bu yana kurulu bulunan 
eğitim -kültür -ticaret merkezleri-
nin varlığı kentin etrafıyla birlikte 
canlı ve süregelen bir kültürel 
birikime sahip olmasını sağla-
mıştır. Dolayısıyla Trabzon kültür 
varlıkları bakımından zengin bir 
şehirdir. Günümüzde bu kültür 
varlıkları yerli ve yabancı birçok 
turistin uğrak yerleri arasındadır. 
Konya’da yaşayan Trabzonlular 
memleket hasretini Konya Trab-
zonlular Kültür, Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği çatısı altın-
da gideriyor. Konya Trabzonlular 
Kültür, Dayanışma ve Yardım-
laşma Derneği Başkanı Celalettin 
Çiftçi, dernek çalışmaları hakkında 
açıklamalarda bulundu.

Başkanım kısaca sizleri tanı-
yabilir miyiz?

1965 yılında Trabzon ili Çay-
kara ilçesi Taşören köyünde dün-
yaya geldim. 1984 yılında İmam 
Hatip lisesini bitirdim. 1986 yıl 5 
Mayıs da Konya Meram Aybakşe 
Mahallesi Çatalhöyük Camiine 
atandım. 24 yıl bu camide görev 
yaptım. Bu camide görev yapar-
ken ilahiyatı okudum. Meram 
ilçesi Saadet Mahallesi Hayrullah 
Camisinde de 2 yıl görev yaptım. 
Son olarak Selçuklu ilçesi İhsa-
niye Sayar Camisinde 7 yıl görev 
yaptıktan sonra 33 yıl 2 ay hiz-
metten sonra 16 Temmuz 2019 
tarihinde emekli oldum. Evli ve 6 
çocuk sahibiyim. Arapça ve Rum-
ca biliyorum.

Dernekçiliğe neden ihtiyaç 
duyulur. Büyük şehirlerde her 
yörenin her ilin derneğine rast-
lamak mümkün bunun nedeni 
nedir?

Sivil toplum kuruluşları kamu-
oyu oluşumunda toplumun loko-
motifi konumundadırlar. STK’lar, 
devlet ve bireyler arasında aracı 
ve düzenleyici rol oynayan, top-
lum yararına çalışan ve gönüllülük 
esasına göre hizmet yürüten ku-
rumlardır. 

Yürüttükleri çeşitli faaliyetlerle 
kamu yararı gözeten S.T Kuruluş-
ları bir bakıma devletin omuzun-
daki yükü de hafifletmektedirler. 
Çeşitli yararlı faaliyetleri yürütmek 
üzere kurulan derneklerin Büyük-

şehir veya metropollerde teşkilat-
lanması, daha çok bir nevi gurbet 
hayatı yaşayan insanların birbirle-
riyle düzenli olarak bağlantı kur-
ma, sevinçlerini ve üzüntülerini 
paylaşma, kendi yerel kültürlerini 
başka yerlerde mümkün olduğu 
kadar koruma ve yaşatma amacı 
taşımaktadır.

Hemşerilik aidiyet ve kimlik 
duygusu denildiğinde sadece 
akrabalık bağlarıyla birbirine 
bağlı olan kesimi mi anlamalı-
yız?

Hemşerilik, aidiyet ve kimlik 
duygusu sadece akrabalık bağları 
ile açıklama doğru değildir. Akra-
balık bağları olmasa da insanlar, 
ortak coğrafya değeri etrafında 
birleşme ihtiyacı hissediyorlar. Bu 
kenetlenmede ‘toprağım’ şeklin-
deki bakış açısının yanında, insan-
ların dünya görüşleri de belirleyici 

olmaktadır.
Derneklerin en önemli özellik-

lerinden biri kültürünüzün bu çatı 
altında çocuklara ve gençlere öğ-
retilmesidir. Bu konu ile ilgili orta 
vadede bir programınız var mı?

Böyle bir çalışmayı planlı ola-
rak değil de, hayatın olağan akışı 
içerisinde doğal olarak sağlamaya 
çalışıyoruz. Pandemi öncesinde 
düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerde 
bir araya geliyorduk. Temennimiz 
odur ki, inşallah bu zorlu süreci de 
biran önce atlatıp normal yaşantı-
mıza döneriz.

İlinden ilçesinden göç eden 
insanlar kendilerini nereye ait 
hissederler?

Göç edilip gidilen yerler in-
sanlarda kalıcı izler bırakabiliyor. 
Oralarda yeni akrabalıklar kuru-
labiliyor. Dolayısıyla bu memle-
ketler ciddi şekilde benimsenebi-
liyor. Bununla birlikte her zaman 
insanların asli memleket sevgisi, 
daha baskın bir duygu olarak her 
zaman koruyor.

Göç eden insanların büyük 
şehirlerde uyum sağlama konu-
sunda ne gibi zorluklarla karşı-
laşırlar?

İnsanlar, sanırım özellikle bu 
çağda yeni, yerel kültürlere kolay-
ca ayak uydurabiliyorlar. Uyum 
konusunda, eğitim-öğretim or-
tamının ve arkadaş çevresinin 
değişmesi nedeniyle çocukların 
çeşitli sorunlar yaşadıkları oluyor. 

Fakat aslında bu durumu çocukla-
rın hayatı algılamaları konusunda 
kazanımları, önemli tecrübeleri 
olarak da görmek mümkündür.

Dernek üyeleri dernekten 
güç alırlar mı?

Dernekler kuruluş amaçlarını 
özel hukuk tüzel kişilikleri altında 
daha etkili gerçekleştirebilmek-
tedirler. İnsanlar, bireysel olarak 
aynı katmanda değer üretmiyor 
olabiliyorlar. Bu şekilde teşkilat-
lanma yani dernekleşme, insanlar 
ve kurumlar tarafından daha çok 
kabul görüyor. Bunu her zaman, 
bireysel değil de toplumsal bir ka-
zanım olarak görüyoruz.

 Konya ile ilgili düşünceleri-
niz nelerdir?

Birçok medeniyete ev sahip-
liği yapmış Konya, Anadolu’nun 
parlayan yıldızı, kadim bir şeh-
rimiz. Manevi atmosferinin yanı 
sıra, barındırdığı kültürel değer-
lerle de müze şehir konumundaki 
Konya, tarım ve sanayisi ile de ön 
plana çıkmaktadır. Son yıllarda 
hayata geçirilen kentsel dönüşüm 
projelerinin yanında Konya, aynı 
zamanda kentleşme ve şehir plan-
lamasın bakımından diğer illere 
örnek teşkil etmektedir. Konya 
denildiğinde akla Mevlâna, Mev-
lâna denildiğinde de akla Konya 
gelmektedir. 

Hoşgörü ve barışın evrensel 
sembolü olan Hz.Mevlana 13.yy. 
yaşamış ve tüm dünyaya mal 
olmuş bir İslam âlimi, düşünür, 
şair, sofi ve mutasavvıf. 66 yıllık 
yaşamı boyunca kim olursa olsun 
kucaklayabilmiş bir isim. Öyle ki 
eserleri, onlarca dile çevrilmiş, 
ardındaki bıraktığı sema geleneği 
UNESCO insanlığın somut olma-
yan Kültürel Mirası Temsili listesi-
ne girmiş ve her yıl yapılan Şeb-i 
Arus törenleri ile de evrensel bir 
boyut kazanmıştır.

 Ramazan ayında olmamız 
sebebiyle vermek istediğiniz 
mesajlar var ise o mesajlar ne-
lerdir?

Gerek dini ve gerekse kültür 
değerlerimize en etkili yaşayabi-
leceğimiz dönem Ramazan ayıdır. 
Bu dönemde mümkün olduğu 
kadar toplumsal yaşayıp, özellikle 
infak konusunda duyarlı olmalı-
yız. Mallarınızı zekâtla koruyunuz. 
Hastalıklarınızı sadaka ile tedavi 
ediniz. Belaları da dua ile karşıla-
yınız.

Son olarak ne söylemek is-
tersiniz?

Rabbim’den mutlu, huzurlu, 
refah içinde yaşayabileceğimiz, 
bela ve virüslerden arınmış bir 
Türkiye istiyorum.

‘Konya, Anadolu’nun 
parlayan yıldızı’

Konya Trabzonlular Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Celalettin Çiftçi, Konya’nın birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış Konya, Anadolu’nun parlayan yıldızı, kadim bir şehri olduğuna dikkat çekti

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA
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