
Bilgehaneler 
hafız yetiştirmeyi 
sürdürüyor
n HABERİ SAYFA 4’TE

Karatay’da
 EBYS sistemi
Dönemi
n HABERİ SAYFA 4’TE

Pekyatırmacı
altyapı çalışmalarını 
inceledi
n HABERİ SAYFA 5’TE

ÖSYM BAŞKANINI 
İSTİFAYA ÇAĞIRDI 

Meram’da 
okullar yenileniyor

Külliye’ye 
konuk oldu

Eğitime olan desteğini sür-
düren Meram Belediyesi, bu 
kapsamda ilçe sınırları içinde 
bulunan 17 okulun gerekli 
tadilatlarını gerçekleştirerek, 
okulları baştan sona yeniliyor.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Braille alfabesini kullanarak 12 
ay gibi kısa bir sürede Kuran-ı 
Kerim’i ezberleyerek hafızlığını 
tamamlayan Karapınar İmam 
Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğren-
cisi görme engelli Ravzanur 
Koçaker’in başarısı Cumhur-
başkanı Erdoğan tarafından 
takdirle karşılandı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

14 bin futbol sahası kadar!
Konya Ovası Projesi (KOP) 
kapsamında yer alan 
Konya-Çumra Projesinin 3. 
merhalesi KOS 1,2,3’ün açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın video konferans 

aracılığıyla ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bizzat 
katılımıyla bugün yapılacak. Proje 
ile 14 bin futbol sahası kadar alan 
daha suya kavuşacak.
 n HABERİ SAYFA 14’TE
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ZADE VİTAL, İLHAMINI 
DOĞADAN ALIYOR

KARACA İSTİFA ETTİ,
YENİ BAŞKAN ÇETİN OLDU

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, 
doğadan aldığı ilhamla hem makyaj temizlemek hem 
de cilde parlaklık kazandırmak için yüzde 100 doğal 

olarak ürettiği Hindistan Cevizi Yağı’nı öneriyor. Marka, 
sağlıklı, hijyenik, güvenilir olma misyonuyla ürünlerini, 

İyi Üretim Uygulamaları olarak ifade edilen GMP 
standardıyla üretiyor. n HABER SAYFA 2’DE

Geçtiğimiz günlerde Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucu 
İl Başkanı olan Dr. Seyit Karaca, yürüttüğü Konya Tabip 

Odası Başkanlığı görevinden istifa etti. Karaca’nın 
yerine ise Akademi Meram Hastanesi Başhekimi Dr. 

Eyüp Çetin geldi. n HABER SAYFA 4’TE

Yalnız bırakmıyorlar
SGDD Konya Çok 

Yönlü Destek Merkezi 
Avrupa Birliği, UNICEF 

ve Birleşmiş Milletler 
Mülteci Örgütü’nün 
desteğiyle Konya’da 

3 ayrı proje yürüterek 
mültecilere hizmet 

sunuyorlar

EN YAYGIN SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTÜ

SGDD Konya Çok Yönlü Destek 
Merkezi Yöneticisi Hatice Saraç, 
“Kuruluşumuzdan bu yana ırk, cin-
siyet, dil ve din ayrımı gözetmeden 
tüm sığınmacı ve mültecilere hizmet 
sunuyoruz. Bugün Türkiye’de göç 
alanında faaliyet gösteren en yaygın 
sivil toplum örgütü olarak, 40’tan 
fazla şehirde, 70’i aşkın merkez ve 
ofiste faaliyet gösteriyoruz” dedi.
 n HABERİ SAYFA 3’TE

3 AYRI PROJE 
YÜRÜTÜLÜYOR

Kuruluşundan bu yana ırk, 
cinsiyet, dil ve din ayrımı 
gözetmeden tüm sığınmacı 
ve mültecilere hizmet sunan 
Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği (SGDD), 
sığınmacı ve mültecilerin 
güvenliği ve refahı için çaba 
gösteriyor. Konya’da yürütülen 
3 ayrı proje ile mülteci ve sığın-
macıların ihtiyaçları gideriliyor.



Zade Vital 40 ml
Hindistan Cevizi Yağı

Zade Vital 200 ml
Hindistan Cevizi Yağı

ZADE VITAL DESTEK ÜRÜNLER 

Bebek cildi gelişimini 
henüz tamamlamamış oldu-
ğundan oldukça hassastır. 
Çeşitli nedenlerle tahriş 
olmaya meyillidir. Büyü-
me devam ederken ciltte 
gelişime devam eder ayrıca 
cilt ince bir yapıya sahip 
olduğu için sıvı kaybı sık 
yaşanır. Sıvı kaybıyla be-
raber cilt kuruma eğilimine 
girer. Cildin kuruması, cilt 
bütünlüğünün bozulması-
na neden olur. Cildin bütünlüğünün 
korunması için cilt mutlaka nemli 
olmalıdır.

 Özellikle kullanılan yağ ve krem-
lerin bebek cildi ile bire bir uyumlu 
olmalıdır. Parfümsüz ve doğal içerikli 
ürünler kullanılmalıdır. Bebek cildi, 
yeterince nemli tutulmalıdır. Her duş 
sonrası bebek cildine masaj yapılarak 
doğal nemlendiriciler uygulanmalıdır. 

Cilde uygulanan her yağ, krem ve 
losyon cilt tarafından emilir. Bebek 
cildinin emici özelliği çok daha güçlü-
dür. Bu nedenle içerikli ürünler seç-
meye özen göstermek gerekir.

 Duşta kullanılan şampuan ve 
sabunlar ve katkı maddesi bulunan 
temizlik ürünleri, kullanılan deterjan 
seçiminde de toksik etki meydana 

getirmeyen ve bebek cildi 
ile uyumlu ürünler tercih 
edilmelidir.  Alt temizli-
ği yaparken seyreltilmiş 
zeytinyağı ve benzeri doğal 
ürünler tercih edilebilir. 
Bez değişimi daha sık 
yapılmalıdır. Uzun süre 
devam eden pişiklerde, 
mantar veya başka bir en-
feksiyon gelişimi açısından 
doktor tarafından değerlen-
dirilmelidir. 

Doğal bir bariyer olan cilt vücudun 
ilk giriş kapısıdır. Gelişim sürecinin 
devam ettiği bebeklik döneminde cildi 
patojenlere karşı oldukça korunma-
sızdır. Bu nedenle cilt ile temas eden 
kıyafet, çarşaf ve örtülerin bebek cildi 
ile uyumlu olması gerekir. 

Bu dönemde doğal Bebek cildi 
hassas yapıya sahiptir bu nedenle gü-
neş ile cildin direkt temasında alerjik 
belirtiler meydana gelebilir. Mutlaka 
güneşlenme süresinde cildi direkt 
temastan korumak gerekir. Şapka ve 
siperlik tercih edilebilir. Güneş koru-
yucu tercih edilecekse bebek cildi ile 
%100 uyumlu olmalıdır. 

Bebek cildinde meydana gelen 
herhangi bir belirtide mutlaka çocuk 
doktoruna başvurmak gerekir.

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Çocuklarda Cilt Sağlığı

Cildimiz, en büyük 
organımız. Tüm vücudumuzu 
sarıp sarmalayan, koruyan, 
dünya ile iletişim kuran çok 
fonksiyonel bir organ. Dış 
dünyanın zararlı etkilerine de en 
fazla maruz kalan organ. Ayrıca içimizde 
olup bitenlerle ilgili de önemi bir bilgi 
kaynağı.

Yazın ultraviyole ışınlarla ve sıcaklıkla 
baş etmeye çalışırken, kışın kuru havası 
ve soğukla baş etmeye çalışıyor. Eğer iyi 
bakmaz ve yeterince korumazsak hızla 
yaşlanıyor.

Sağlığı ve bütünlüğü hepimiz için 
önemli. Güzel görünebilmenin de en 
önemli anahtarı cilt sağlığı.

Cildin sağlıklı olabilmesi için 
uygulanması gereken ilk adım cilt nemini 

korumak, çünkü ancak 
yeterince nemlendirilmiş 
bir cilt sağlıklı bir şekilde 
işlevlerini getirmeyi 
sürdürebilir. Cildin nemini 
korumak için mutlaka bol 
sıvı tüketmek ve düzenli 
egzersizlerle kanlanmasını 
ve beslenmesini sağlamak 
gerekiyor.  Ayrıca dermal sıvı 
kaybını önlemek için doğal bir 

bariyerle cildi korumak gerekiyor. 
Hindistan cevizi yağı, hem içerdiği 

doğal yağ asitleri ve sağlığı destekleyen 
etken maddeler hem de kendine özgü 
hoş aroması ile cilt sağlığı için güzel bir 
seçenek.

Cildi nemlendirmenin yanı sıra, alerjik 
ya da otoimmün cilt problemlerinde 
antiinflamatuar etkisiyle yatıştırıcı bir 
özellik gösteriyor. Ayrıca antibakteriyel 
ve antiviral etken maddeler de içeriyor 
ve bu sayede ciltte oluşabilecek küçük 
enfeksiyon odaklarını engelliyor.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Cilt sağlığı ve güzelliği 
için doğal dokunuş

Bitkisel yağar özellikle tohum yağları yüksek oranda 
çoklu doymamış yağ asitlerini içerirler. Zengin yağ asiti 

kompozisyonuna sahip olan birçok tohum yağı nem-
lendirici etki sağlar. Hindistan Cevizi Yağı laurik asit 
bakımından zengindir ve nemlendirici etkinliği yük-
sek olan yağlardan biridir. Rüşeym yağı ise zengin be-

sin içeriğine sahiptir ve besleyici etki sağlayabilir. Anadolu topraklarına uyum 
sağlamış ve bu toprakalrda yetişen zeytinden elde edilen zeytin yağı ise yüksek 
oranda oleik asitiçermektedir. Bitkisel omega 3 olan alfa linolenik asit (ALA) 
bakımından zengin olan yağar ise; keten tohumu yağı, chia yağı, ceviz yağı ve 
incir çekirdeği yağıdır. Susam yağının güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu 
etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Cilt nemini sağlamak ve ciltte bariyer oluşturarak sıvı kaybını en aza indir-
mek için tohum yağları doğru bir tercih olabilir. Cilde uygulanacak her yağın 
ciltten emildiği unutulmamalıdır. Mutlaka güvenilir ve sağlıklı yağlar tercih 
edilmelidir. Ayrıca cilde yağ uygulaması yapıldıktan sonra güneş ışınları ile 
temastan kaçınılmalıdır.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Bitkisel Yağların 
Nemlendirme Etkisi

MAKYAJINIZI TEMIZLEMENIN EN DOĞAL YOLU

Kozmetik ve saç bakımında 
kadınların olmazsa olmazı 
Hindistan Cevizi Yağı,  Zade 
Vital’in özel Cold Press 
uzmanlığıyla %100 
doğal üretilerek, GMP 
standartlarındaki farklı 
formları sayesinde ister 
seyahatte ister ofiste 
kolaylıkla kullanılıyor.  
Hindistan Cevizi Yağı, cildi 
temizlemenin yanı sıra ve 
nemlendirmeye yardımcı 
olmakta birebir…

Cildin sağlıklı 
görülmesinde özel 

yağların bu bölgeye önemli bir rol 
oynuyor. Hoş bir kokuya sahip doğal 

kozmetik bir ürün olarak tercih 
edilen Hindistan Cevizi Yağı ile 
ilgili yapılan araştırmalarda, 
cildin nemlendirilmesinin, cilt 
sağlığına olumlu bir destek 
olduğu ve nemlendirici olarak 
kullanıldığında etkili ve 

güvenilir olduğu belirtiliyor. 

Suya dayanıklı ürünleri 
kolayca temizleme özelliğiyle 

öne çıkan Hindistan Cevizi 
Yağı, bunun yanı sıra 
makyajınızı silerken de 
cildinizi tahriş etmiyor. 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, doğadan aldığı ilhamla hem makyaj temizlemek hem de cilde 
parlaklık kazandırmak için %100 doğal olarak ürettiği  Hindistan Cevizi Yağı’nı öneriyor. Marka, sağlıklı, hijyenik, 

güvenlir olma misyonuyla ürünlerini, Iyi Üretim Uygulamaları olarak ifade edilen GMP standardıyla üretiyor.   
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SGDD, sığınmacı ve mültecilerin güvenliği ve refahı için çaba gösteriyor.  SGDD Konya Çok Yönlü Destek Merkezi Merkez Yöneticisi 
Hatice Saraç, Avrupa Birliği, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün desteğiyle Konya’da 3 ayrı proje yürüttüklerine dikkat çekti 

‘3 ayrı proje yürütüyoruz’
Kuruluşundan bu yana ırk, 

cinsiyet, dil ve din ayrımı gözet-
meden tüm sığınmacı ve mülteci-
lere hizmet sunan Sığınmacılar ve 
Göçmenlerle Dayanışma Derneği 
Türkiye’de göç alanında faaliyet 
gösteren en yaygın sivil toplum 
örgütü olarak, 40’tan fazla şehir-
de, 70’i aşkın merkez ve ofiste fa-
aliyet gösteriyor.  SGDD, sığınmacı 
ve mültecilerin güvenliği ve refahı 
için çaba gösteriyor.  Sığınmacılar 
ve Göçmenlerle Dayanışma Der-
neği’nin (SGDD-ASAM) Konya Çok 
Yönlü Destek Merkezi’nin çalış-
malarını SGDD Konya Çok Yönlü 
Destek Merkezi Merkez Yöneticisi 
Hatice Saraç ile konuştuk. Saraç 
Konya’da 3 ayrı proje yürüttüklerini 
dikkat çekti 

 Hatice Saraç öncelikli olarak 
kendinizi tanıtabilir misiniz?

1994 yılında Konya’da doğdum. 
Orta öğretimi tamamladıktan sonra 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet 
bölümünden mezun oldum. Son 5 
yıldır Türkiye’de göç alanında çalı-
şan en büyük sivil toplum örgütü 
olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği’nin (SGDD-A-
SAM) Konya Çok Yönlü Destek 
Merkezi’nin yöneticiliği görevini 
yürütüyorum. 

SGDD’nin, Türkiye genelindeki 
ve özellikle Konya’daki çalışmala-
rından bahsedebilir misiniz? 

SGDD-ASAM, Türkiye’deki 
sığınmacı ve göçmenlere yardım 
etmek amacıyla 1995 yılında An-
kara’da kuruldu. Kuruluşumuzdan 
bu yana ırk, cinsiyet, dil ve din ay-
rımı gözetmeden tüm sığınmacı 
ve mültecilere hizmet sunuyoruz. 
Bugün Türkiye’de göç alanında faa-
liyet gösteren en yaygın sivil toplum 
örgütü olarak, 40’tan fazla şehirde, 
70’i aşkın merkez ve ofiste faaliyet 
gösteriyoruz.  Psikologlardan saha 
çalışanlarına, sosyal çalışmacılardan 
eğitmenlere kadar farklı alanlarda 
uzman 2 bine yakın çalışanımız-
la; mültecilerin hak ve hizmetlere 
erişimleri, koruma ihtiyaçlarının 
karşılanması, geçim kaynaklarına 
erişimlerinin desteklenmesi ve sos-
yal uyumun geliştirilmesi için çalışı-
yoruz. Türkiye’deki faaliyetlerimizin 
yanı sıra ilk yurt dışı temsilciliğimizi 
2016 yılında Atina’da, ikincisini ise 
2019 yılında Brüksel’de açtık. Böy-
lece göç alanındaki deneyimimizi 

uluslararası boyuta taşıdık. Türki-
ye’de Avrupa Birliği, Birleşmiş Mil-
letler kuruluşları, kamu kurumları, 
yerel yönetimler ve sivil toplum 
örgütleri ile birlikte çalışmaktayız. 
Konya’da hayata geçirdiğimiz 3 
proje var. Birleşmiş Milletler Mül-
teci Örgütü (UNHCR) iş birliğiyle 
“Kentli Mültecilere Yönelik Koru-
ma, Saha Ziyaretleri ve Çözümler 
Projesi” kapsamında sığınmacı ve 
mültecilerin koruma hizmetlerine 
ulaşabilmeleri için destek veriyo-
ruz.  Bir diğer projemiz ise Avrupa 
Birliği’nin finansal desteği ile yürüt-
tüğümüz ‘Mültecilerin Sosyal Uyu-
mu’ projesi. Bu çalışmayla, Konya 
halkı ile mültecilerin birbirlerini 
tanımalarını ve kaynaşmalarını he-
defledik. Proje kapsamında ayrıca 
Konya T.C. MEB Halk Eğitim Mer-
kezi ile birlikte Türkçe dil kursları 
açtık. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Mü-
dürlüğü ile protokolümüz kapsa-
mında açılan Türkçe kurslarımıza 
katılan sığınmacı ve mülteciler, ser-
tifika almaya hak kazandı.  UNICEF 
desteği ve iş birliği ile aralarında 
Konya’nın da bulunduğu 9 şehirde 
yürütülen ‘‘Okula Kayıt için Destek 
Programı’ kapsamında, Konya’da 
5-17 yaş aralığındaki Suriyeli ço-
cukların okullaştırılmasına yönelik 
çalışmalarımız bulunuyor. Yine bu 
çalışmalarımızı Konya İl Millî Eği-
tim Müdürlüğü ile koordineli şekil-
de yürütüyoruz. Eğitim alanındaki 
çalışmalarımız bununla bitmiyor. 

Konya’da üniversitelerle de yakın-
dan iş birliği gerçekleştiriyoruz. 
Selçuk Üniversitesi ile Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nde katıldı-
ğımız ve yürüttüğümüz derslerde 
sahadaki deneyimimizi, ileride bu 
alanda çalışacak gençlere aktarıyo-
ruz. Derneğimiz, Uyumlu Gençlik 
Komitesi adı altında Türk ve sığın-
macı / göçmenlerden oluşan genç-
lere de destek sağlıyor.  

Mülteciler neden göç etmek 
zorunda kalıyorlar ve şu an Dün-
ya’daki tablo hakkında bilgi verir 
misiniz?

Siyasi belirsizlikler, iç savaşlar, 
insanların temel yaşam gereksi-
nimlerini karşılamakta zorlanmaları 
gibi nedenler bir umut yolcuğu olan 
göçü başlatıyor. Birleşmiş Milletler 
Mülteci Örgütü’nün (UNHCR) 2019 
Küresel Eğilimler raporuna göre, 
2019 yılı itibarıyla dünyada zulüm, 
çatışma, şiddet veya insan hakları 

ihlallerinin bir sonucu olarak zorla 
yerinden edilen insan sayısı 79 mil-
yon 500 bine ulaştı. Her 97 kişiden 
1’i evinden ya da ülkesinden kaç-
mak zorunda kaldı. Zorla yerinden 
edilme 2010 yılından bu yana ne-
redeyse iki katına çıkmış durumda. 
Bugüne baktığımızda, dünyada ye-
rinden edilmiş insanların yüzde 80’i 
yetersiz beslenmeden etkilenen ve 
çoğu iklim ve diğer afet riskleriyle 
de karşı karşıya olan ülkelerde veya 
bölgelerde yaşayan kişiler. 

Mülteci çocukların karşılaştığı 
zorluklar konusunda derneğiniz 
neler yapıyor?

Çocukların hassasiyetlerinin 
azaltılması dernek olarak çalıştığı-
mız ana alanlardan biri. Türkiye’de 
18 yaşın altında 1.7 milyon Suriyeli 
çocuk bulunuyor. Çocuk işçiliğinin 
engellenmesine, çocukların en te-
mel hakları olan eğitime katılma-
larına destek veriyoruz.  Özellikle 
çocuk işçiliği sorunuyla sıkça karşı-
laşıyoruz. Ağır şartlar altında çalıştı-
rılan ve okula gidemeyen çocukları 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlükleri’ne bildiriyoruz. Kon-
ya’da ve Türkiye genelinde, ihtiyaç 
hâlinde kamu kurum ve kuruluşla-
rına Arapça ve Farsça dillerinde ter-
cüman desteği de sunuyoruz.

 Mülteci ve sığınmacılar hak-
kında doğru bilinen yanlışlar konu-
sunda çalışmalarınız var mı?

Mülteciler hakkında doğru bi-
linen yanlışları düzeltmek sıklıkla 
çalışma yürüttüğümüz bir alan. 

SGDD-ASAM olarak kamuoyunda-
ki göç kavramının insani boyutla-
rının öne çıkması ve doğru bilinen 
yanlışlara ilişkin toplumun bilgi-
lendirilmesi için farkındalık yaratıcı 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mül-
tecilerle ilgili toplumda oluşabilecek 
ön yargıların giderilmesi için doğru 
bilgilerin ortaya çıkması çok önemli. 
Bu konuda hazırladığımız kitapçık-
larla bilgi kirliliğinin önüne geçme-
ye çalışıyoruz. Bunu sağlamak için 
herkese büyük sorumluluk düşü-
yor. Yapmamız gereken ise kaynağı 
belli ve güvenilir olmayan verilerin 
dolaşıma sokulmamasını sağlamak. 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
de doğru bilinen yanlışlar hakkında 
‘Aslında’ adında bir çalışması var. 
Sosyal medyada ulaşabileceğimiz 
bu çalışmada Suriyeliler hakkında 
kamuoyunda yaygın olarak inanılan 
ama gerçekle ilişkisi olmayan bilgi-
lerin doğrularına yer veriliyor.

Uyum ve yerel halkın gözün-
den mültecileri anlatır mısınız? 

Mülteciler Türkiye’nin birçok 
yerinde olduğu gibi Konya’da da 
oldukça iyi karşılandı. Konya halkı 
özellikle mültecilerin gıda ve kıyafet 
ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük 
katkı sundu. Fakat mültecilerin böl-
gede yoğunlaşması ve kısa vadede 
gitmeyeceklerinin anlaşılması son-
raki yıllarda belli sorunları da pe-
şinden getirdi. En büyük sevincimiz 
ise bu sorunların hiçbir zaman üs-
tesinden gelinemeyecek sorunlara 
dönüşmemesiydi. Bizim de yürüt-

tüğümüz en önemli çalışmalardan 
birisi Türk ve mültecilerin dayanış-
ma içerisinde yaşamasını ve sosyal 
uyumunu sağlamak.

Mültecilerin yerel halktan bek-
lentileri nelerdir? Konya’daki Su-
riyelilere yönelik olumsuz algının 
iyileştirilmesi için neler yapılabilir? 

Konya’da bulunan Suriye uy-
ruklu sığınmacı sayısı 114 bin civa-
rında. Bu sayı ile Türkiye’de en fazla 
sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği 
yapan iller sıralamasında dokuzun-
cuyuz. Konyalıların, Suriyeli nüfusa 
yönelik olumsuz diyebileceğimiz tu-
tumları çok ender karşımıza çıkıyor. 
Şehrimiz Mevlana’nın hoşgörü kül-
türüyle bilinmekte. Bu kültürün bir 
yansıması olarak ihtiyaç sahiplerine 
ayrım yapmadan el uzatan insanla-
rıyla örnek diyebileceğimiz bir kent. 
Bir araya gelip sohbet ettiğimizde 
çok da farklı olmadığımızı görmek 
mümkün. Bizler dernek olarak yap-
tığımız çalışmaları da bu doğrultuda 
ele alıyoruz. Mültecilere yönelik dil 
kursları ile Türkçenin öğrenilmesini 
bu yüzden çok önemsiyoruz. İleti-
şim kanallarını engelleyen unsurları 
ortadan kaldırdığımızda mültecilere 
yönelik olumsuz düşüncelerin de-
ğiştiğini gözlemliyoruz.

 Pandemi döneminde dernek 
olarak faaliyetleriniz nelerdir?

Avrupa Birliği’nin finansal des-
teğiyle SGDD-ASAM tarafından yü-
rütülen “Türkiye’deki Mültecilerin 
Sosyal Uyumu” projesi kapsamında 
sığınmacı ve mültecilere hijyen kit-
leri ulaştırıyoruz.  Her bir hijyen kiti 
4 kişilik bir ailenin hem evde, hem 
de dışarıda virüsten korunmasına 
destek oluyor. Hijyen kitleri içeri-
sinde şampuan, ıslak mendil, diş 
macunu, diş fırçası, sabun gibi bir-
çok malzeme bulunuyor. Konya’da 
da bu kapsamda 1706 adet kit da-
ğıtımını Konya İl Göç İdaresi Mü-
dürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirdik. 
Koronavirüs ile ilgili gerekli olabi-
lecek her türlü içeriğin paylaşıldığı 
yeni bir web sitesi (https://covid19.
sgdd.org.tr/) oluşturduk. Site, Türk-
çe, Arapça ve Farsça üç farklı dilde 
hizmet sunarken T.C. Sağlık Ba-
kanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 
gibi kamu kurum ve kuruluşlarının 
sağladığı hizmetlere ve pandemi 
sürecindeki bilgilendirmelere yer 
veriyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hatice Saraç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ravzanur’u tebrik etti 

Amaçları engelsiz 
bir üniversite

Braille alfabesini kullanarak 
12 ay gibi kısa bir sürede Kuran-ı 
Kerim’i ezberleyerek hafızlığını ta-
mamlayan Karapınar İmam Hatip 
Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi görme 
engelli Ravzanur Koçaker’in azim 
ve başarısı, büyük bir takdirle kar-
şılandı.  Basına yansıyan haberler 
aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la tanışmak arzu-

sunda olduğunu ifade eden Ravza-
nur’un bu isteği Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a iletildi ve kendileri tara-
fından Külliye’de kabul edildi.

Ravzanur ve ailesini Külliye’de 
ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ve eşi Emine Erdoğan, azim 
ve başarısıyla gönüllere taht kuran 
Ravzanur’u tebrik ve takdir ettiler. 
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesinde 
(KTÜN) “Engelsiz Üniversite” pro-
jesi kapsamında, Gelişim Yerleş-
kesi’nde erişilebilirlik çalışmaları 
uygulanmaya başladı. Engelli öğ-
rencilerin konforlu bir üniversite 
hayatı geçirmeleri, ortak kullanım 
alanlarında altyapı ve donanım-
ların sağlanması ve üniversitede 
engelsiz bir ekosistemin oluşturul-
masına yönelik yapılan çalışmalar 
çerçevesinde, başta kılavuz iz ve 
uyarıcı iz, erişilebilir lavabo kabini, 
hissedilebilir harita ve tabela uy-
gulaması olmak üzere çeşitli dü-
zenlemeler gerçekleştiriliyor.

KTÜN Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörü ve Mimarlık Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan 
Yılmaz Çakmak’ın danışmanlığın-
da başlatılan çalışmalar, Yapı İşleri 
ve Teknik Daire Başkanlığının ta-
kibinde devam ediyor. 

KTÜN Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörü ve Mimarlık Bölümü 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgehan 
Yılmaz Çakmak yaptığı açıkla-
mada, üniversite olarak engelli 
öğrencilerin sosyal ve kültürel fa-
aliyetlerinin yanı sıra mekânsal 
düzenlemelerine de büyük önem 
verdiklerini söyledi. Bu kapsamda, 
Gelişim Yerleşkesi’nde erişilebi-
lirlik çalışmalarının uygulanmaya 
başladığını ifade eden Doç. Dr. 
Çakmak, “Görme engelliler için 
kılavuz iz ve uyarıcı iz uygulama-
sı bina iç mekânlarında yapılma-
ya başlanmış olup, hissedilebilir 
harita ve tabela uygulamalarıyla 
tamamlanacaktır. Lavabolarda ise 
erişilebilir wc kabini uygulaması 
projelendirilerek yapım çalışma-
larına başlanmıştır. Gerçekleşti-
rilen erişilebilirlik çalışmalarının, 
KTÜN’ün tüm fakülte, meslek 
yüksekokulu ve birimlerine ileri 
aşamalarda uygulanması planlan-
dı.” diye konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Eğitime olan desteğini sürdüren Meram Belediyesi, bu kapsamda ilçe sınırları içinde 
bulunan 17 okulun gerekli tadilatlarını gerçekleştirerek, okulları baştan sona yeniliyor

Meram’daki okullar 
baştan sona yenileniyor

Meram Belediyesi, öğrencile-
rin okullara dönüş sevincini bir kat 
daha artıracak çalışmalara başladı. 
Belediyeye bağlı ekipler bu amaç-
la ilçe sınırları içinde bulunan 17 
okulun gerekli tadilatlarını ger-
çekleştirerek dış cephe boyalarını 
baştan sona yeniliyor.  Çalışmalar 
kapsamında okulların dış cephele-
rinde oluşmuş hasarların onarımla-
rı yapılarak dış cepheleri boyanıyor. 
Böylelikle okullar kötü görünüm-
den kurtularak yepyeni bir çehreye 
kavuşuyor.

BAYRAM HAVASI OLACAK 
Okulların fiziki şartlarını en üst 

seviyeye çıkarabilmek, çocukların 
en iyi şartlarda eğitim almalarının 
önünü açabilmek ve sorunsuz bir 
eğitim için camiaya verdikleri des-
teği her geçen yıl biraz daha arttır-

dıklarına dikkat çeken Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, geçen 
yıl 18 okul için başlattıkları tadilat 
ve dış cephe boya çalışmalarını ge-
len talepler ve ihtiyaçlar doğrultu-
sunda 24 okula çıkardıklarını hatır-

lattı. İdareci ve eğitimcilerin en iyi 
şartlarda hizmet verebilmeleri ve 
çocukların da en iyi şartlarda eği-
tim alabilmelerinin sadece Meram 
ya da Konya için değil tüm Türkiye 
için önemine vurgu yapan Başkan 

Kavuş, “Geçtiğimiz eğitim öğre-
tim yılında okullarımızı, iç-dış ona-
rımlarından tüm tadilatlara, kapı 
pencere onarımlarından bahçe dü-
zenlemelerine, temizlikten ihtiyaç-
ları olacak malzeme tedariklerine 
kadar bir çok yönden destekledik. 
Bu yıl çalışmalara 17 okulumuzun 
dış cephe boyaları ile tadilatlarını 
gerçekleştirerek başladık. Bu eği-
tim yılı için yapacağımız çalışma-
lar pandemi sürecinden dolayı bir 
kat daha önem kazandı. Çünkü 
çocuklarımız okullardan uzun süre 
ayrı kaldılar. Onlar okulları, okullar 
da onları özledi. O sebeple okula 
dönüşlerinin tam bir bayram ha-
vasında olmasını arzuluyoruz. Biz 
yaptığımız çalışmalarla onların okul 
sevincini bir kat daha artıracağız” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, vatandaşlara 
daha hızlı ve kaliteli hizmet verebil-
mek için mevcutta kullandığı Elekt-
ronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
uygulamasını sonlandırarak, İçişleri 
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Baş-
kanlığı tarafından Türkiye genelin-
de birçok kamu kurumu tarafından 
kullanılan e-Belediye EBYS modü-
lüne geçiş yaptı. İçişleri Bakanlığı ile 
koordineli olarak başlayan çalışma-
lar tamamlandı ve kurum persone-
line kullanıcı eğitimlerine başlanıldı. 
Temmuz ayı itibariyle yeni sisteme 
geçiş yapan Karatay Belediyesi, va-
tandaşa daha hızlı, kaliteli ve güve-
nilir bir hizmet sağlamayı amaçlıyor. 
e-Belediye Elektronik Belge Yöneti-
mi Sistemiyle; kurum içi müdürlük-
ler arası ve diğer kurum-kuruluş-
larla yapılan yazışmaların bilgisayar 
üzerinden yapılması, yazışma sevk, 
paraf ve onay sürelerinin kısalması, 
harcanan emek, zaman ve kırtasiye 
maliyetlerinden tasarruf edilmesi ve 
yazışmaların sağlıklı bir şekilde diji-
tal olarak arşivlenmesi sağlanacak. 

TEK BİR VERİ
 TABANINDA TOPLANACAK

Türkiye’nin en büyük projeleri 
arasında olan e-Belediye EBYS ile 
birlikte, tüm belediyelerin tek bir 
veri tabanında, ortak bir altyapıda, 
standart yazılımlarla tüm iş ve işlem 
süreçleri elektronik ortamda yapıla-
bilecek.

Belediyelerin hizmetlerini elekt-

ronik ortamlarda yapması ve va-
tandaşlara sunmasının ötesinde, 
e-Belediye EBYS uygulamasıyla; 
bilgi teknolojileri alanında dışa ba-
ğımlılığın azaltılması gibi Türki-
ye’nin makroekonomik hedefleri-

ne katkı sağlayacak çok önemli bir 
proje gerçekleşmiş olacak.  Sisteme 
geçiş aşamasında Karatay Belediye-
si Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 
eğitimle belediye personeline İçiş-
leri Bakanlığı Eğitim Danışmanları 

Muhammed Emin Ayyıldız ve Kadir 
Akgül tarafından e-Belediye Elekt-
ronik Belge Yönetim Sistemleri an-
latıldı. Eğitimin ardından birimlere 
yönelik uygulamalı olarak anlatımda 
yapıldı. n HABER MERKEZİ

Karatay, e-Belediye EBYS sistemine geçiyor

Bilgehaneler hafız yetiştirmeyi sürdürüyor Seyit Karaca Tabip Odası’ndan istifa etti
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin öğrencilere yönelik hizmet-
leri arasında yer alan Bilgehane-
ler’deki hafızlık hazırlık kursuna 
devam eden 20 öğrenci, açılan 
sınavda başarılı olarak hafızlık eği-
timi almaya hak kazandı. Konya 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
hizmet veren Bilgehaneler’de ha-
fızlık yapmak isteyen öğrencilere 
yönelik hazırlık eğitimleri devam 
ediyor. 

Konyalı gençlerin milli ve ma-
nevi değerlerle yetişmesi için ça-
lışmalar yürüten Bilgehaneler’de 4 
yıldır devam eden hafızlık hazırlık 
eğitimlerine bu yıl da öğrenciler 
yoğun ilgi gösterdi. İlkokul 4. sı-
nıftan sonra Bilgehanelerde bir yıl 
boyunca hafızlık hazırlık eğitimi 
alan öğrenciler, girdikleri sınavı 
kazanmaları halinde Hafız İmam 
Hatip Okullarında okumaya hak 
kazanıyor. 

Bilgehanelerde bu yıl sınavlar-
da başarılı olan 20 öğrenci okulları-
nı kazanarak hafızlık eğitimi alma-
ya hak kazandı. Bu dönem hazırlık 
eğitimi alarak hafızlık eğitimine 
hak kazanan öğrencilerin isimleri 
şu şekilde: Elif Zeren Demirtürk, 
Miyase Çoban, Şeymanur Oğuz, 
Kerem Yiğit Gönül, Yasemin Bay-
ram, Elif Erva Apaydın, Nedim 

Furkan Küçükabaz, Muhammed 
Arif Sarıkaya, Muhammed Hüse-
yin Torun, Reyyan Ceylan, Kerim 
Emin Çetin, Mehmet Efe Çetin, 
Mehmet Ali Bayram, Muhammed 
Zahid Sürücü, Muhammed Umut 
Mavi, Yusuf Asım Ceran, Sirac 
Salkım, Ahmet Ali Karabacak, 
Eyüp Sabri Başkonak, Muhammed 
Ömer Canbaz. n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde Demok-
rasi ve Atılım Partisi Kurucu İl 
Başkanı olan Dr. Seyit Karaca, 
yürüttüğü Konya Tabip Odası 
Başkanlığı görevinden istifa etti. 
Karaca yaptığı açıklamada, 4 yıl-
dan fazladır Konya Tabip Odası 
Başkanlığı görevini sürdürdüğünü 
hatırlattı. Siyasi hayata başlama-
sının ardından Tabip Odası’nda 
herhangi bir tartışmaya yer ver-
memek için böyle bir karar aldı-
ğını vurgulayan Karaca, “Görev 
yaptığım bu süre içerisinde bir-
likte çalıştığım kurullardaki tüm 
meslektaşlarıma, süreçte bizlere 
destek olan tüm mülkî amirlerimi-
ze, kamu ve sivil toplum kuruluş-
ları yönetici ve çalışanlarına, yerel 
yöneticilerimize, siyasetçilerimize, 
oda çalışanlarına, her zaman so-
runlarımızı duyurmamıza aracılık 
eden tüm basın kuruluşlarımıza 
şükranlarımı sunarım. Yine bu sü-

reçte her türlü dikkat ve gayretime 
rağmen beşerî ilişkilerde kırdığım, 
üzdüğüm ve hak oluşturacak bir 
problem yaşadığım arkadaşlarım, 
meslektaşlarım olmuşsa haklarını 
helal etmelerini diliyorum. Şah-
sen, tüm taraflara varsa hakkımı 
helal ediyorum” dedi. 

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU
Karaca’nın istifa etmesinin 

ardından Konya Tabip Odası’nda 
yeni başkan da hızlı bir şekilde 
açıklandı. Buna göre yeni başkan 
Akademi Meram Hastanesi Baş-
hekimi Dr. Eyüp Çetin oldu. 
n MEHMET ALİ ELMACI

Seyit Karaca Eyüp Çetin 
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Türkiye hızla kontrollü normal ha-
yata geçişi sürdürürken, korona virüs 
tehlikesi de devam ediyor. 

Kontrollü hayata geçiş kararları 
kapsamında dünden itibaren düğünle-
re de izin verilmiş oldu.

Tabi ki hayat hep kısıtlama içerisin-
de devam etmez. 

Adım adım normal hayata geçiş 
sağlanmalıdır ve sağlanmaktadır. 

Düğünlerin başlaması da normal 
hayata geçişin bir adımıdır.

Bazı şartlara dikkat ederek düğün-
ler elbette yapılmalıdır. Bu tamam.

Ancak bilhassa Konya’mızda ya-
pılacak düğünlerde bir tehlikeye işaret 
etmem gerekiyor. 

Nedir o tehlike? Konya tabiriyle 
düğün pilavı…

Korona virüsün yayılmaması için 
düğünlerde takı töreni yapılması ya-
saklandı. 

Konya’daki düğünlerde geleneksel 
pilav âdeti, takı töreninden daha büyük 
bir tehlike oluşturabilir. 

Niçin mi? 
Şimdi aylardır düğünler yapılamı-

yordu. 
Düğünleri yapılacak olan gençler 

ve aileleri coşkuyla bugünü beklerken, 
yakınları ve çevreleri de büyük bir iş-

tahla pilav yemeyi hayal ediyorlardı.
Zira Konyalılar pilava çok düşkün-

ler. 
Duydum ki bir düğün sahibi önü-

müzdeki günlerde yapacağı düğüne 8 
bin kişiyi davet etmiş. 

8 bin kişi 3 saat içerisinde düğün 
mekânına yığılacak. Sofralar kurula-
cak. Bir sofraya 12 kişi omuz omuza 
oturacak ve yaklaşık yarım saat bo-
yunca Konya pilavının yemekleri gelip 
gidecek.

Bu kadarla da bitmiyor. Bir sofra 
dolusu insan yemek yerken onların 
çevreleri de ikinci bir 12 kişilik topluluk 
tarafından sarılacak. Onlar kalkarken 
aynı anda, bekleyenler oturacak. 

Böylece yan yana dizilmiş onlarca 
sofrada aynı şeyler yaşanacak. Arka-
sından çaylar ve sohbetler derken, bir 
anda birkaç bin kişi birbiri ile mesafe 
falan tanımadan temas içinde olacak.

Davet edilen 8 bin kişinin 5 bininin 
katıldığını bile düşünsek, bu beş bin 
kişinin büyük çoğunluğu birbiri ile ilişki 
içerisinde olmuş olacak. 

Bu 5 bin kişinin içinde bir kişide 
bile farkına varmadığı veya önemse-
mediği pozitif vaka varsa, bu bir kişinin 
virüsü kaç kişiye bulaştıracağını varın 
siz hesap edin artık…

Farkına varmadığı 
derken, bazı kişilerde 
virüsün hiç belirti gös-
termediği için bilineme-
diğinden ama onun bu-
laştırdığı diğer kişilerde 
hayati tehlike oluşturabil-
diğinden söz ediyorum.

Önemsemediği der-
ken de, bazı kişilerin bazı 
belirtiler gösterdiği halde 
ağır bir durum yaşama-
dığı için o halini normal grip gibi gö-
rerek hastalığı önemsemediğinden ve 
diğer insanlarla görüşmeyi sürdürerek 
virüsü bulaştırmaya devam ettiğinden 
söz ediyorum.  

Birkaç gün önce benim de tanı-
dığım bir kişide bunu gördük. Bazı 
belirtiler gösterdiği halde önce hasta-
lığı önemsemedi. Sonra gün geçtikçe 
ağırlaşınca hastaneye müracaat etti 
ama geç kaldığı için kurtulamadı ve 
hayatını kaybetti. 

Sonuç olarak Konya pilavı âdeti-
nin, yapılması yasaklanan takı merasi-
minden bile daha tehlikeli olacağını ve 
virüs tehlikesi devam ettiği müddetçe 

pilav âdetinin de yasak-
lanması gerektiğini belirt-
mek istiyorum.

Beni sorarsanız ben 
en yakınım bile olsa 
hiçbir düğüne gitmeme 
kararı aldım. Düğün sa-
hibi yakınlarım beni böyle 
kabul etsinler. Düğün 
hediyemi gönderirim, te-
lefonla tebrik eder, hayırlı 
olsun dileklerimi iletirim 

ama düğüne katılmam. Zira orada ne-
ler yaşanacağını tahmin edebiliyorum. 

Düğünlerle birlikte İnşallah vaka-
larda benim tahmin ettiğim artış ya-
şanmaz. 

 YKS’DE REZALET!
Geçtiğimiz hafta sonunda yapı-

lan YKS (Yüksek Öğretim Kurumları 
Sınavı)’da sorulan bir soru tam bir 
rezalet…

TYT Türkçe soruları içinde geçen 
bir paragraf var ve 35 ile 36. soruların 
bu paragrafa göre cevaplandırılması 
isteniyor.

Paragrafta şu cümleler yer alıyor: 
“Maya, Sezen Aksu’nun 1991’de 

çıkardığı Gülümse’den sonra Türk 
Pop Müziğinin en iddialı ve ses geti-
ren albümlerinden biri… Dinleyiciyle 
önceden buluşan “Öyle Kolaysa” ve 
“Ya Bu İşler Ne” şarkılarıyla beğeni 
toplamışken bunlara eklenen “Fırtı-
nadayım”, “Çukur” gibi şarkılarla bu 
albüm bir başyapıta dönüşüyor. Böy-
lece Maya ile Mabel Matiz, tek atımlık 
kurşunu olduğu iddialarını da boşa çı-
karıyor. Birçok ünlü sanatçının sevilen 
şarkılarını yorumlayarak daha önceki 
çalışmasında da cesaretini ortaya ko-
yan Matiz, Maya ile geleneğe değmek-
ten korkmayan modern bir anlatım 
yakaladı.”

Paragraf Mabel Matiz’i övgüye 
devam ediyor ve bu paragrafa bağlı 
olarak iki sorunun cevaplanması iste-
niyor.

Peki kim bu Mabel Matiz?
Mabel Matiz; LGBT’nin yasallaş-

ması için mücadele eden, o grubun 
yaptığı yürüyüşte, “velev ki ibneyiz” 
pankartı taşıyan, Lut Kavminin uygu-
layarak helak olmasına sebep olduğu 
ve Kur’an’ı Kerim’in lanetlediği iğrenç 
ilişki olan eşcinselliğin yaygınlaşması 
yolunda gayretini sürdüren bir kişi.     

Bizim öz kültürümüzü temsil eden 
yüzlerce halk ozanlarımızın harika eser-

leri, yüz akı şairlerimizin şiirleri, Anado-
lu sanatçılarımızın yerli türküleri ortada 
dururken, inancımıza yüzde yüz aykırı 
bir fiili savunan ve o uğurda mücadele 
eden Mabel Matiz’in şarkıları ile ilgili bir 
soru sormak nasıl bir anlayıştır? 

Yeni nesle böyle mi örnek oluna-
caktır?

Bu şartlarda dindar nesil nasıl ye-
tişecektir? 

Bu nasıl bir eğitim modelidir?

Bu, tam bir akıl tutulmasıdır.

Bir eğitimci olarak dahası, inancına 
bağlı bir Müslüman olarak bu rezilliği 
lanetliyorum. 

Bu soruyu teklif eden, hazırlayan, 
onaylayan, soru kitapçığına koyan, 
aracılık eden her kim varsa hepsinden 
derhal hesap sorulmalı, görevden alın-
malı ve bu paragrafa bağlı sorular iptal 
edilmelidir.

Yoksa bunlar, İstanbul Sözleşme-
sinin bir gereği olarak mı yapılıyor? Bu 
İstanbul Sözleşmesi, milletin başına 
epey çorap örecek gibi görünüyor. 
Daha öncede yazmıştım. Bu millet, yol 
yakınken İstanbul Sözleşmesi derhal 
iptal edilsin istiyor. Sağlıklı ve mutlu 
yarınlar efendim.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, yapımı devam 
eden Kosova Mahallesi kapalı 
semt pazarındaki otopark çalış-
malarını inceledi.

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, belediye 
yatırımlarını incelemeye devam 
ediyor. Başkan Pekyatırmacı yapı-
mı devam eden Kosova Mahallesi 
kapalı semt pazarı otoparkında 
incelemelerde bulundu. Otopark 
yapımında çalışan işçilerle görü-
şen Başkan Pekyatırmacı, çalış-
malar hakkında da bilgi aldı.

Kısa bir süre önce hizmete açı-
lan Kosova Mahallesi semt pazarı 
5 bin 500 m2 alana sahip pazarda 
çelik imalat ve kumandalı cephe 
elemanları kullanıldı. İzalasyonlu 

çatı kaplaması uygulanan kapalı 
pazarın yüksekliği ise altı metre. 
Pazar yerinde ayrıca alışveriş için 
gelen vatandaşlar için 5 bin 330 
m² araç otoparkı yapıldı. Otopark 

alanında 3 bin 346 m² parke, bin 
262 metre bordür ve 360 ton sı-
cak asfalt uygulaması gerçekleş-
tirildi. Pazara gelecek vatandaşlar 
için 150 araçlık otopark hizmete 

açılmış oldu.
‘HEMŞEHRİLERİMİZİN DAHA İYİ 

HİZMET ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ’
Halkın talebi noktasında ça-

lışmaları sürdürdüklerini belirten 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Selçuklu’daki pa-
zar yerleri önemli bir ihtiyacı kar-
şılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak 
ilçemizdeki tüm pazar yerlerini 

belli bir standarda kavuşturma-
nın gayretindeyiz. Bu amaçla Ko-
sova mahallemizde bölge halkı ve 
pazar esnafı açısından kullanım 
kolaylığı sağlayacak fonksiyonel 
kapalı semt pazarı kazandırdık. 
Yapımını tamamladığımız Kosova 
Mahallesi kapalı semt pazarı ile 
hem esnafımızın hem de hem-
şehrilerimizin daha iyi hizmet 
alabilmesini sağlayacağız. Buraya 
yaptığımız otoparkla da burada 
trafik yoğunluğu olmasını da en-
gellemiş olacağız. Aynı zamanda 
hemşehrilerimiz pazara geldikleri 
zaman araçlarını güvenli bir şekil-
de otoparka koyarak gönül rahat-
lığıyla alışverişlerini yapabilecek-
ler.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Baroların avukatların sesi ve soluğu 
olduğuna dikkat çekti, yeni düzenlemeye karşı çıktıklarını söyledi

Barolara ilişkin kanun teklifine Konya Barosu ve diğer baroların yaklaşımını 
eleştiren HUİDER Başkanı Mustafa Yıldız, müzakere tavsiyesinde bulundu

‘Barolar bizim sesimizdir’ ‘Müzakereyle yürütülmeli’ 
Konya Baro Başkanı Mustafa 

Aladağ ve beraberindeki avukatlar 
Adliye önünde düzenledikleri basın 
toplantısı ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na su-
nulan barolarla ilgili düzenleme-
leri de içeren kanun teklifine kar-
şı olduklarını açıkladılar. Yapılan 
teklifle çoklu baro oluşumuna izin 
veren kanun değişikliğinin TBMM 
başkanlığına sunulduğunu hatırla-
tan Aladağ, Konya Barosu olarak 
bu kanun değişikliğine şiddetle 
karşı çıktıklarını vurguladı. “Baro-
muzun yanında diğer tüm baro-
ların da karşı çıktığı bu tasarının 
kanunlaşması halinde mesleğimiz 
açısından telafisi imkânsız zararla-
rın ortaya çıkacağı tartışmasızdır” 
diyen Aladağ, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Yasa teklifinin TBMM 
başkanlığına sunulmasından önce 
kamuoyuna yansımasının ardın-
dan başlayan süreçte getirilmek 
istenen düzenlemeye karşı ol-
duğumuzu defalarca ifade ettik. 
Süreç devam ederken 19 Mayıs 
2020 ve 1 Haziran 2020 tarihle-
rinde 80 Baro Başkanı tarafından 
ortak bir açıklama yapılarak çoklu 
baro uygulamasını içeren teklifin 
mesleğimize, savunmaya, adalet 
sistemine, hak arama özgürlüğüne 
zarar vereceği mesleğin icrasıyla 
ilgili olarak kargaşaya ve kaosa yol 
açacağı açık bir biçimde ifade edil-
miştir. Yine Baro Başkanlığımız 
tarafından yapılan iki ayrı açıkla-
ma ile teklifin yasalaşması halinde 
doğacak sorunlara dikkat çekilmiş 
bu sorunların avukatlık mesleği-
nin icrasını imkânsız hale getire-
ceği bir kez daha vurgulanmıştır. 
Teklifin yasalaşması ve illerde bir-
den fazla baro yapılanmasına izin 
verilmesi halinde başta meslektaş 
dayanışması olmak üzere disiplin, 
staj, adli yardım, CMK gibi uygu-
lamalarda çözümü mümkün olma-
yan sorunların doğacağı tartışma-
sızdır. Birden fazla baronun varlığı 
meslektaşlarımızın ayrıştırıp öte-
kileştirdiği gibi var olan siyasi ve 
ideolojik görüş farklılıklarını da de-
rinleştirir. Ayrıca devletin temeli 
olan adaletin tesisinde önemli bir 

role sahip adil yargılanmanın yıl-
maz bekçileri olan biz avukatları 
önemsiz ve değersiz hale getirir. 
Bu bölünme ve çoklu baro fikrinin 
uygulanmasının baroların siyasal-
laşmasına ve siyasete alet olması-
na sebep olacağı şüphesizdir.” 

‘BAROLAR SAVUNMANIN 
150 YILLIK KALELERİDİR’

Baroların savunmanın 150 
yıllık kaleleri olduğuna dikkat çe-
ken Aladağ, “Yapılmak istenen 
değişikliklerin Avukatlar veya Ba-
rolardan daha çok vatandaşları il-
gilendireceği, adliyelerde hak ara-
yan, hakkındaki bir isnattan dolayı 
yargılanan insanların savunma ve 
adalete erişim hakkını kısıtlaya-
cağı hatta ortadan kaldıracağı bi-
linmelidir. Savunma hakkının an-
cak özgür ve korkusuz Avukatlar 
eliyle sağlanabileceği, Avukatla-
rın özgürlüklerinin garantörünün 
ise kimseden emir ve talimat al-
mayan; bağımsız, tarafsız, özgür 
ve güçlü Barolar olduğu açıktır.
Avukat ancak, bağımsız, özgür 
ve güçlü bir Baroya mensup ol-
makla kamu gücü karşısında başı 
dik ve korkusuzca adalet arar ve 
bireylerin hakkını savunur.Güçlü 
ve bağımsız bir baronun Avukata 
sağladığı destek aslında mağdur, 
mazlum, hakkı elinden alınmış in-

sanları korumak ve kollamak için-
dir. Avukatı bu güçten bu himaye-
den mahrum etmek aslında hak 
arayan ancak bunun için gereken 
gücü ve cesareti kendinde bula-
mayan bireyin mahrum edilmesi-
dir. Barolar savunmanın 150 yıllık 
kaleleridir. Barolar avukatların sesi 
ve soluğudur. Barolar hak arama 
hürriyetinin merkezidir. Barolar 
hakkını arayan her vatandaşın 
başvurduğu ilk adrestir.Baroları 
bölerseniz savunmanın kalesini 
yıkarsınız.Baroları bölerseniz avu-
katın sesini soluğunu kesersiniz.
Baroları bölerseniz hakkını ara-
yan vatandaşın önünü kesersi-
niz. Baroları bölerseniz ortada ne 
avukat, ne savunma ne de adalet 
kalır. Son olarak mevcut yasa tek-
lifi sebebiyle tarihi bir sorumluluk 
almış olduğunu düşündüğümüz 
milletvekillerimize bir kez daha 
sesleniyoruz.  Erdemli insanların 
yücelttiği eksiksiz demokrasi ara-
yışımızda doğruları bulmayı ve 
yanlışlardan dönülmesini sizler-
den umuyor ve bekliyoruz” şeklin-
de konuştu. Açıklamanın ardından 
Konya Barosu’na kayıtlı avukatlar 
düzenlemeyi alkışlarla protesto 
etti. Avukatlar, ‘Savunma susma-
dı, susmayacak’ sloganları da attı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hukuki Araştırmalar Derne-
ği (HUDER) Konya Şube Başka-
nı Avukat Mustafa Yıldız, çoklu 
baro olarak tartışılan Avukatlık 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’ne dair açıklama yaptı. 
Konya Barosu ve diğer barola-
rın tutumunu eleştiren Başkan 
Yıldız, sürecin müzakere ile yü-
rütülmesini tavsiye etti. Başkan 
Yıldız, “Kamuoyunda Çoklu Baro 
olarak tartışılan Avukatlık Kanu-
nu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sunulmuştur. Sunulmuş olan 
teklifin öncesinde ve sonrasında 
yaşanan, Barolar ve Türkiye Ba-
rolar Birliği arasındaki ayrışma-
lar, şehrimizin baro yönetiminin 
bu konuda tutum ve davranışları 
ile ilgili olarak kanaatlerimizi bir 
kez daha kamuoyu ile paylaşmak 
isteriz. Öncelikle şunu açık olarak 
ifade etmemiz gerekir ki HUDER 
Konya Şubesi olarak milli ve ma-
nevi değerlerimize açık ya da ka-
palı bir tehdit, saldırı olmadığı sü-
rece yapılacak olan değişikliklere 
kategorik olarak karşı çıkmayı 
doğru bulmuyoruz. Bu konudaki 
tüm tartışmaların meşru zemin-
de yürütülmesini, tarafların bir 
araya gelerek görüş ve kanaat-
lerini belirtmesini savunuyoruz. 
Söz konusu teklifi; ne gazetelere 
ilan veren 78 Baro Başkanı gibi 
baroların sesini kısmaya çalışan 
bir tahakkümün ürünü olarak de-
ğerlendiriyoruz ne de meslektaş-
larımızın haklı eleştirilerine gö-
zümüzü, kulağımızı kapatıyoruz. 
Tüm tarafları adil ve makul bir 
hukukçuya yakışır derecede met-
ni okumaya, tartışmaya, değer-
lendirmeye, katkı vermeye davet 
ediyoruz. Baroların yapmış olduk-
ları açıklamaları, takınmış olduk-
ları tavır ve davranışları, HUDER 
Konya Şubesi mensupları başta 
olmak üzere, birçok meslekta-
şımızın tasvip etmediğini ifade 
etmek isteriz. Meşru, demokra-
tik bir meclisin yasama yetkisini 
kullanırken Barolara düşen vazi-

fe, yapıcı, yönlendirici, diyaloga 
açık katkı sunması, eleştirmesi ya 
da görüş ve kanaatlerini bir masa 
etrafında muhataplarına ifade et-
mesidir” dedi. 

‘MİTİNG İLE BU İŞ ÇÖZÜLMEZ’
Sürecin diyalogla yürütülme-

si gerektiğini savunan Başkan 
Mustafa Yıldız, şunları söyledi: 
“Baroların tüm meslektaşlarımızı 
zor durumda bırakacak şekilde 
hareket etmeye devam etmeleri 
meslektaşlarımız açısından ta-
şınması zor bir yük olduklarının 
göstergesidir. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde muhataplarımı-
za karşı fikirlerimizi ifade etmek 
yerine Adliye önlerinde miting 
yapmak, gazetelere ilan vermek 
son tercih olması gereken bir de-
mokratik tepkidir. Konya Barosu 
Yönetimini gerek şifahi görüşme-
lerimizde gerekse de kamuoyu 
önünde yapmış olduğumuz açık-
lamalarda açık bir şekilde diyalog 
yöntemini işletmeye davet ettik. 
Yasama organına sunulacak yeni 
teklifler ile söz konusu değişiklik 
teklifine katkı sunulabileceğini 
bu konuda HUDER Konya Şubesi 
olarak yanlarında yer alacağımızı 
ifade ettik. Ancak Konya Barosu 
yönetimi söz konusu değişiklik 
teklifine amasız, fakatsız karşı 
olduklarını belirtmişlerdir. Bizler 
söz konusu değişikliklerde eksik-
liklerin olabileceğini, bazı nok-
talarda değişikliklerin olmasının 
faydalı olacağını ancak tüm bu 

hususların parlamentoda ifade 
edilmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz. Meclisimizdeki temsilcilerin 
kapıları Barolarımıza açıkken, 
meslektaşlarımız Siyasi Partilerin 
Grup Yönetimlerinde yer alıyor-
ken, Barolarımızın meslektaşla-
rımızı meydanlara çağırmasının, 
yersiz ve çözümü zorlaştıran bir 
tercih olduğunu ifade ediyoruz. 
Söz konusu değişiklik öncesinde 
yaşanan temsilde adaletsizlikleri 
ve başta Ankara, İstanbul, Diyar-
bakır Baroları olmak üzere milli 
ve manevi değerlerimize dil uza-
tan açıklamaları görmezden gele-
rek geliştirilecek tutum ve karşı 
duruşları samimiyetsiz buluyo-
ruz. İstanbul, Ankara, İzmir Ba-
rolarının peşine takılan, edilgen, 
yönlendirilmeye açık bir Konya 
Barosu görüntüsü bizi rahatsız 
etmektedir. Ankara Barosunun 
milli ve manevi değerlerimize 
saldıran, hukuki zeminde izahı 
mümkün olmayan bir açıklama 
karşısında kurumsal olarak ses-
siz kalan Konya Barosunun, çoklu 
baro teklifi karşısında canla, başla 
mücadele etmesini de manidar 
buluyor ve kendilerini kamuoyu 
önünde uyarıyoruz: Sayın Başkan 
ve Baromuzun yetkili organla-
rı, eleştirilerinizi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi nezdinde yapın ve 
Yasama organını aşarak meslek-
taşlarımızı meydanlarda temsil 
etmekten vazgeçin.”
n HABER MERKEZİ

Başkan Pekyatırmacı altyapı çalışmalarını inceledi

DİKKAT ! DÜĞÜN PİLAVI BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURABİLİR 

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Mustafa Yıldız

Mustafa Aladağ
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Seydişehir’de bir apartman 
karantinaya alındı

Seydişehir ilçesinde bir apart-
manda, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) tedbirleri kapsamında 
karantina uygulaması başlatıldı. 
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Kızılcalar Mahallesi’nde yapılan 
testlerde, aynı aileden 4 kişinin 
koronavirüs testlerinin sonucu 
pozitif çıktı. Bunun üzerine Sey-
dişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 
kararı ile mahalledeki bir apart-
manda karantina uygulaması 
başlatıldı.

Salgının yayılmasını önle-
mek ve vatandaşların sağlığını 
korumak için alınan karantina 
kararının 7 gün boyunca devam 
edeceği belirtildi. Filyasyon çalış-
malarının başlatıldığı apartman, 
Belediye ekiplerince dezenfekte 
edildi. Kararın ardından apart-

man giriş ve çıkışlara kapatıldı. 
Apartmanın ihtiyaçlarını Vefa 
Sosyal Destek gurubunun karşı-
layacağı bildirildi. n AA

Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla 
sahada filyasyon çalışması yapan sağlık çalışanları, mücadelenin “gizli kahramanları” olarak görev yürütüyor. 

Korona mücadelesinin
gizli kahramanları!

Yunak’ta Toplum Sağlığı Merke-
zine bağlı 4 kişilik filyasyon ve yar-
dımcı sağlık ekibi pozitif vakaların 
temas ettiği kişileri tek tek bularak 
bilgilendiriyor. Koronavirüsün ya-
yılmasını engelleyen ekipler adeta 
dedektif gibi çalışıyor.

Yunak’ta 3 mahallede yapılan 
filyasyon çalışmasında, virüsü taşı-
yanlarla teması olmuş kişilere ula-
şan, yeni tanı süreçlerini başlatan 
filyasyon ekipleri, Kovid-19 ile mü-
cadelenin sahadaki en aktif üyeleri 
arasında bulunuyor. Koronavirüs ile 
mücadelenin en önemli boyutu olan 
risk altındaki kişilerin takibini yapan 
ekipler, gelen çağrılar üzerine ev ve 
iş yerlerini de ziyaret ediyor, risk al-
tındaki vatandaşların koronavirüs 
belirtisi taşıyıp taşıyamadığına ba-
kıyor, genel sağlık durumlarını kayıt 
altına alıyor.

İlçede bugüne kadar 400’e yakın 
kişiye direkt ulaşarak, yine 1000’in 
üzerindeki kişiyle iletişime geçilerek 
gerekli sorgulamalar ve izlemeler 
gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasa-

ğının olduğu günler de dahil her gün 
neredeyse 16 saate varan mesaile-
riyle koruyucu tulumlarla, kan ter 
içinde vaka avına çıkan ekipler, yeri 
geliyor tedavisi devam eden hasta-
ların evine ilaçlarını götürüyor.

Yunak Toplum Sağlığı Merkezi 
Başkanı Dr. Hikmet Akbulut, ülke 
genelinde olduğu gibi Yunak’ta da 
koronavirüs ile mücadele çalışmala-
rının etkin ve kararlı şekilde yürütül-

düğünü söyledi. 
Yunak Kaymakamlığının des-

tekleriyle filyasyon ekibinin Ko-
vid-19 ile mücadelede önemli bir 
görev üstlendiğini belirten Akbulut , 
“Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat, 
gece gündüz, tatil demeden feda-
karca çalışıyor. Onların bu gayretli 
çalışmaları neticesinde salgın belli 
bir kontrol aşamasına geldi. İnşal-
lah vatandaşlarımızın da kontrollü 

sosyal hayat dediğimiz bu döneme 
uyumlarıyla birlikte bu işin üste-
sinden geleceğimizi düşünüyoruz.” 
diye konuştu.

Hastalığın kontrol altına alın-
ması konusunda sadece sağlık çalı-
şanlarının çabasının yeterli olmaya-
cağına dikkati çeken Akbulut, tüm 
vatandaşları sosyal mesafeye dikkat 
etmeleri, maske takmaları ve hijyen 
kuralları konusunda uyardı. n AA
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İBRAHİM ACZİ KENDİ‘NİN 
AYAŞLI ŞAKİR’E DAİR 
GÖZLEM VE TESPİTLERİ

GİRİŞ
Ayaşlı Şakir 1872’de Ayaş’ta doğmuş, 18 

Haziran 1917’de Konya’da vefat etmiştir Arap-
ça ve Farsçayı küçük yaştan itibaren öğrenmiş, 
ilerleyen yıllarda buna Fransızcayı da eklemiş-
tir. Dönemine göre iyi bir tahsil görmüş olan 
Ayaşlı Şakir hakkında Konya’da çeşitli yazılar 
yayımlanmıştır. Bunların içinde birbirini tek-
rarlayan görüş ve ifadelere de rastlanmaktadır. 

Ayaşlı Muallim Şakir Efendi 1adlı çalışma-
sıyla Fatma Betül Telli’nin kitabı da dikkat çeki-
cidir. Fatma Betül,  kitabının birinci bölümünde 
Ayaşlı Şakir Efendi hakkında Doç. Dr. Önder 
Göçgün, Mehmet Önder, İbnü’l Emin Mahmut 
Kemal İnal gibi şahsiyetlerin yazılarına yer ver-
miştir.  Bu bölümde Celâleddin Kişmir2, Muh-
lis Koner3,  Namdar Rahmi 4gibi şahsiyetlerin 
de yazıları olabilseydi,  söz konusu bölüm daha 
zengin görünürdü.

Ayrıca eserde, Ayaşlı Şakir’in şiirlerinin 
nerelerde çıktığı belirtilebilirdi. Sözgelişi, Bâri-
ka’da5 okuyucuyla buluşturulan şiirlerin adları 
verilebilir,  Yeni Fikir’de “Düşündüm”, “Leh-
ce-i Cehil” gibi şiirlerinin yayınlandığı yazılabi-
lirdi. Yine Türk Sözü’nde Ayaşlı Şakir’i anlatan 
yazıyla6, ölümü üzerine Edib Raşid tarafından 
yazılan mersiyeye7,  kendi şiirlerine8 hatta ölü-
münü bildiren habere9  de yer verilebilirdi. 

Kitaptaki yazılarda Faik(Soyman) ve M. 
Muhlis (Koner) “Muallim Ayaşlı Şakir” adlı 
Konya Halkevi Neşriyatından(1933) da yarar-
lanıldığı görülmektedir.  Yine M. Ali Apalı’nın 
“Ayaşlı’dan Anılar” başlığı altında da 3 Mayıs 
1978 de Yeni Konya’da başlayan yazı dizisin-
deki bilgilerin de kullanıldığı anlaşılmaktadır.  
Bunlar güzel ve yerinde bir titizliğin gösterge-
sidir ama İbrahim Aczi Kendi’nin((1883-1965) 
Ayaşlı Şakir’i anlatan anılarından maalesef 
kimse bahsetmemiştir.  Ayrıca Fatma Betül 
Belli’nin kitabında  “ Muallim Şakir Efendiyi Ta-
nıyanlar Sivaslı Ali Kemalî Efendi ve Diğerleri” 
başlıklı bölümde de (s.275 -283)  İbrahim Aczi 
Kendi’nin adı geçmez. Bütün bu örnekler bize 
söz konusu anılarından bahsedilmesini gerekli 
kılmaktadır.

Ayaşlı Şakir hakkında bilgi alınabilecek kay-

naklardan bir tanesi de İbrahim Aczi Kendi’nin 
yazdıklarıdır. Zira Ayaşlı Şakir, onun hiç de ya-
bancı olduğu bir şair yahut insan değildir. 

İbrahim Aczi Kendi,  Ayaşlı Şakir Bey, Ha-
yatı ve Eserleri adlı uzun bir inceleme yayınla-
mıştır. Bu yazı dizisi Yeni Meram’da okuyucuya 
şöyle duyurulmuştur:

  “Ayaşlı Şakir, Hayatı- İlmi- Eserleri”
İlim ve edebiyat vadisinde mümtaz bir 

varlık olarak tanınan ve Konya’mızda en güzel 
eserlerini veren merhum Ayaşlı Şakir’in hayat 
ve eserlerine dair bir tefrikayı yakında neşre 
başlayacağız.

Bu yazı serisi, merhum Ayaşlı Şakir Bey’in 
61 yıl önce Konya idadisinde ders kürsüsü 
önünde yıllarca bulunan ve ondan feyz alan İb-
rahim Aczi Kendi tarafından hazırlanmıştır.”10

I-Öğretmenine ilişkin Gözlem ve Tespitleri
Yeni Meram gazetesinde(Sayı:2349, 8 

Mart 1957 Cuma günü) başlayan bu incele-
me, ta 23 Nisan 1957 Salı günkü 2395 sayılı 
nüshasına kadar 44 tefrika halinde yayımlan-
mıştır.  İçerisine yer yer hatıraların karıştığı bu 
yazı dizisinde İbrahim Aczi Kendi’nin Ayaşlı Şa-
kir’le ilgili tespit ve gözlemlerine  asla sıradan 
değerlendirmeler gözüyle bakılamaz. Çünkü 
anlattıklarının birçoğu ya kendi gördükleri ya 
da belirli kişilerden öğrendikleridir. Dolayısıyla 
hepsi doğru, gerçekçi ve edebiyat tarihinin ih-
mal edemeyeceği değerlendirmeler olarak gö-
rülmelidir.  Ayrıca buradaki açıklamalar, eğitim 
tarihi için de son derece önemli ve yararlıdır.

İbrahim Aczi Kendi, Sıbyan mektebi deni-
len Konya Pir Mehmet Paşa İlkokulu’ndan çıkıp 
bir müddet medreseye gider. Daha sonra da 
onu 1895 yılında ve 14 yaşında iken, o zaman 
adına idadi denilen okulun birinci sınıfına kay-
dederler. İlk ders coğrafyadır. Zil( o zamanlar 
trampet) çalınca bahçeden sınıfa girerler, elinde 
yoklama defteriyle şık ve temiz giyinmiş, genç, 
hafif siyah sakal ve bıyıklı bir öğretmenin içeri 
girdiğini görür. 

MUSTAFA 
ÖZCAN
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Öğrenmeye meraklı, okuyan insan için 
olmazsa olmazlardan birisi de kitapev-
leridir. Bu tip insanlar günde olmasa da 

haftada birkaç gün yollarını kitapevlerine düşü-
rürler. Yeni çıkan kitapları takip etmenin yanın-
da ikinci ele düşmüş kitapların takiplerini de bu 
yolla yaparlar.

Konya’da kitapseverler için bu görevi Ram-
palı Çarşı yerine getirir. Bu çarşıda yer alan kitap-
çılar müşterileri için son basılan kitaplar yanında 
ikinci el kitap toplama işlerini de bir nevi gönüllü 
olarak üstlenmişlerdir. Üniversite öğrencileri dı-
şında buranın müdavimi olan hocalar ve kitap 
kurtları da vardır. Bu hocaların ve kitap kurtları-
nın ayaklarının alıştığı, kendi evleri gibi hissettik-
leri kitapçılar vardır Rampalı Çarşıda.

Ben 11 yıldır Rampalı Çarşı müdavimleri 
arasındayım. Her gün uğramaya çalışırım, gün-
lük uğrayamasam dahi haftada birkaç kez uğ-
ramaya çalışırım. Şöyle vitrinlere bir bakarım. 
Ellerinde kitap ile dolaşan öğrencilerin taşıdıkları 
kitap isimlerini görmeye çalışırım. Bu yolla o ay 
hangi kitabın gençler arasında okunur olduğu 
sonucuna ulaşmak isterim.

Benim gibi orta yaşı çoktan geride bırakmış 
olanlar ise Rampalı Çarşıya nokta atışı yapmaya 
gelirler. Onların yıllardır alış-veriş yaptıkları bir 
kitapçıları vardır. O kitapçı ile ahbap olmuşlardır. 
Evden çıkacakları zaman hangi kitabı veya kitap-
ları alacaklarını belirlemişlerdir. Ya da ahbap ol-
dukları kitapçıya sipariş verdikleri kitap gelmiştir 
onu almaya gidiyorlardır. 

Benim ahbap olduğum kitapçının tabela-
sında Buğra Kitapevi ibaresi yer alıyor. Kitapevi 
Rampalı Çarşı’da bulunan merdivenlerin tam 
karşısında zemin katta yer alıyor. Buğra Kitape-
vinin sahibi Ali Bulgurcu 2004 yılında satın almış 
burasını. Ben kendisi ile 2009 yılında tanıştım. 
Önceleri kitap alma işlemleri için başlayan ziya-
retlerim daha sonra dostluk sınırına taşındı. Bu-
rası adeta benim için bir sohbet hane oldu. 

Öğle sonraları sohbet arkadaşları ile burada 
toplanmaya başladık. Edebiyat ve kitap konuları 

yanı sıra fikir ve kültür tartışmaları da yapmaya 
başladık bu küçük kitapevinde. Bu tartışmalara 
üniversiteli öğrencilerin de dinleyici olarak katıl-
maları hatta kendi fikirlerini beyan edebilmeleri 
ciddi bir sayıya ulaştırdı toplananları. Hele bu 
sohbet sırasında Ali Bulgurcu’nun kendi elleri 
ile demleyip bize ikram ettiği çayın tadı buradan 
tarif edilemez. Bir defa uğrayıp hem o sohbete 
katılmak hem de o çayı içmek gerekir. Bu sohbe-
te katılanlardan birisi olan Prof. Dr. Mustafa Aca-
roğlu Hocamız Buğra Kitapevine “Bilgi Hane” 
ismini taktı. 

Buğra Kitapevinde toplananlar arasında 
Konya’nın kanaat önderlerinden Ahmet Polat, 
Nadir Erke, Abdullah Şentürk, Kürşat Kutlu gibi 
mümtaz şahsiyetler yanı sıra iyi bir okur olan Ali 
Beyazıt, Yüksek Lisans öğrencisi Alperen Tekin 
ve birçok üniversite öğrencisi yer alıyor. 

Bir dönem İstanbul gençliği için Marmara 
Kıraathanesi ve Küllük’ün ifa ettiği görevi Kon-
ya gençliği için Rampalı Çarşı üstlenmeye hazır. 
Sadece kor halinde bekleyen bu ateşi üfleyecek, 
harlandıracak birilerini bekliyor. Başta Buğra Ki-
tapevi sahibi Ali Bulgurcu olmak üzere Rampalı 
Çarşı’da kitapçılık yapan birçok dükkân sahibi bu 
işi gönüllü üstlenmeye hazır. 

Rampalı Çarşı’da faaliyet gösteren bu kita-
pevlerine gerekli ilgi gösterilerek bu mekânlar 
üniversite hocaları- öğrenci buluşmaları, çok 
okuyup da bilgisini başkasına aktarmak isteyen 
okuyucu, bir şeyler öğrenmek isteyip de okuma-
ya fırsat bulamıyorum diyen öğrenme meraklı-
ları için buluşma ve sohbet ortamı sağlanabilir. 

Bunun için sadece öğrenme ve bilgi paylaş-
ma merakının olması yeterli.

BUĞRA KİTABEVİ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com
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İbrahim Aczi Kendi, bu ilk dersin ve ilk 
gördüğü idadi öğretmenini sınıftaki uygula-
malarını, davranışlarını dikkatle izlemektedir:

“Yakışıklı beyaz benizli, göz ve kaşları si-
yah, sevimli bir çehre idi. Bütün talebe ayağa 
kalktı. Muallim yüksek bir kürsüye çıkarak 
sandalyesine oturdu. (Ben mahalle okulundan 
geldiğim için bütün bu manzarayı masum bir 
hayretle bakıyordum. Bu genç ve hassas Mu-
allim defteri açarak talebelerin isimlerini nu-
maralarıyla okumaya başladı.”

İsmi okunan öğrenciler “efendim” der. 
İbrahim Aczi en sonda kayıtlıdır. Öğretmen, 
“177 İbrahim” deyince o da “Efendim” diye 
cevap vermiştir. Öğretmen bu yeni öğrenciyi 
dikkatle süzmüş, daha önce hangi mektepte 
okuduğunu sormuştur. O da geçmiş eğitimiy-
le ilgili bilgi vermiştir. Öğretmen, bu defa bir 
sübhaneke okumasını söylemiştir. İbrahim 
Aczi, burada da okuma “ sübhaneke ile baş-
lamakta” diye düşünerek garip bir zihniyetle, 
güya iyi bir sübhaneke tutturunca, bütün öğ-
renciler arkaya doğru bakışırlar. Öğretmen de 
hafif güler ve öğrencilere “Görüyor musunuz, 
zekâ nerelerde, ne mecrâya düşüyor” der.  İb-
rahim Aczi’nin belirttiğine göre bu genç öğ-
retmen kürsüden inmiş; hem gezinmiş, hem 
ders anlatmıştır. Ders de dünyanın yuvarlaklı-
ğı üzerinedir. Kendisi mahalle mektebinde ol-
duğu gibi artık bu öğretmenin de ikindiye ka-
dar duracağını sanmışsa da az sonra “trampet 
sesi” gelince onun defteri alıp sınıftan çıktığını 
görmüştür. Arkasından öğrenciler de bahçe-
ye çıkmışlardır. O gün beş derste ayrı ayrı öğ-
retmenlerle ders yapan İbrahim, artık okulun 
hususiyetlerini öğrenmiş; derslerin kırk daki-
ka sürdüğünü anlamış, trampet sesiyle dışarı 
çıkıldığını görmüş ve ilk derse giren öğretme-
nin Şakir Bey olduğunu öğrenmiştir.

İbrahim Aczi Kendi o günkü idadinin öğ-
retmen kadrosunu şöyle saymaktadır:  Maarif 
Müdürü Kamil Bey, 6-7. sınıflarda Hikmet-i 
tabiiyye, kimya dersleri verir. Mektep Müdü-
rü Hilmi Bey’dir. 3, 4, 5, 6, 7. sınıflara Fran-
sızca dersi, Şakir Bey bütün sınıflara tarih, 
coğrafya, Arapça dersleri vermektedir. Diğer 
öğretmenler de şunlardır: Sarıklı Bekir Efendi, 
hesap; Sarıklı Mehmet Efendi hendese; Sarık-
lı Emin Efendi (6-7) sınıfta Cebir; Sarıklı Ali 
Efendi, din; Sarıklı Hacı Kasım, Farsça; Fesli 
Abdullah Bey, Türkçe; Fesli Atıf Bey, Resim; 
Konya Redif Taburu Üsteğmen; Fesli Ali Rıza 
Efendi; yazı muallimi, Sarıklı Gani Efendi, 

imam.  Kamil Bey, Ahmet Hilmi Bey, Darül-
fünun mezunudurlar, Şakir ve Abdullah Bey-
ler ise yüksek Darülmuallimîn mezunları olup 
diğerleri pratik tahsil erbabındandırlar.

İbrahim Aczi Kendi, Şakir Bey’in hal ve ta-
vırlarını, görünüşünü, bilgisini şu sözlerle an-
latmaktadır: “Şakir Bey, otoriteli nazik hassas 
bir yaratılış olup bilhassa ders takrirleri gayet 
latif ve ruhlu idi. Abdülhamit saltanatının en 
sıkı ve hafiyeli devrinde Şakir Bey en çok ta-
rih derslerinde derin, canlı telkinler yapar ve 
Arapça dersinde yazdırdığı beyitleri tahlilde 
derin fikirlerle talebe hisleri üzerinde bir ta-
vus kuşu gibi vecd uyandırırdı. Kendisi melih 
çehresiyle beraber tatlı ve ruhlu konuşmaya 
ve her hususta karşısındakilere örnek, temiz 
hassas bir ruha malikti.”(tefrika 1).

Şakir Bey, öğrenciler tarafından sevilen 
bir öğretmendir. Birinci sınıftan yedinci sınıfa 
kadar bütün öğrenciler, onun dersini severek 
takip ederler, hatta kendisine hayranlık du-
yarlar.  İbrahim Aczi, idadinin üçüncü sınıfın-
dayken kendilerinden yaşça büyük talebeleri 
de saymaktadır. Bunlar genelde altıncı sınıf 
öğrencileridir. Bu öğrenciler içinde Babalıkçı 
Mazhar, Tatar Abdülkerim, Pertev, Hacı Min-
dizade Nuri, Hekim Sava’nın oğlu İbokrat var-
dır. Yazar, sonradan Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Halkevi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ferit 
Uğur için ise “haluk ve ileri zekâsıyla her sınıf-
ta birinci olarak “  sınıfı geçtiğini belirtmekte-
dir. Cuma günü tatildir. Bu başarısından dola-
yı Perşembe günü üç ders yapıldıktan sonraki 
dağılma töreninde onun koltuk dolusu kitap-
lar aldığını söylemektedir.  O, alınan ödüllerin 
öğrenciler üzerindeki olumlu tesirler yaptığını 
anlatmaktadır.
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Öte yandan İbrahim Aczi 1314/1898 de 
dördüncü sınıftadır. Dördüncü sınıf ise öğret-
menler odasına yakın alt kattadır. Bir gün sınıfa 
girdikten birkaç dakika sonra öğretmenler oda-
sında bir patırtı kopmuş, yaradılışça, haşin, kin-
dar bir adam olan Mehmet Efendi, Şakir Bey’in 
“ bütün bilgi ve nezaketine karşı çekememez-
lik hissine mağlup olduğundan” onunla kavga 
etmiş, Şakir Bey de Mehmet Efendi’ye birkaç 
tokat atmıştır. Kavuğu yere fırlayan Mehmet’le 
Şakir Bey’in kavgasını diğer öğretmenler ara-
lamış, okulun müdürü Hilmi Bey de iyi niye-
tiyle olayı kapatılmıştır.  Ertesi günü Şakir Bey, 
Arapça dersine geldiği zaman sınıf başkanı 
Enver’i tahta başına kaldırarak,  Şeyh Sadi’den 
“ huysuzun manasız çalımı, uslunun irade ip-
lerini kırarak dayağa müstahak olur” anlamına 
gelen bir beyit yazdırmıştır. (Bu Enver, binbaşı 
emeklisi olan ve 1950 lerde Belediye İaşe Ser-
visi başında bulunan merhum kişidir.)(Tefrika: 
2)

Ayaşlı Şakir, bazen tahtaya irticalen söyle-
diği şiirleri yazdırır. Bazen de gerçekleri örtülü 
söylemeye çalışır. Zaman zaman sözü, Hazreti 
Mevlâna’nın tevazu konusundaki görüşleri-
ne getirir. Yine kendisi tahta başında Hazreti 
Mevlâna hakkında yazdıklarını açıklar. İbra-
him Aczi, onun “her ilim ve her yönde dahi bir 
kudrete malik” ve “ateşin ruhlu, fakat melih ve 
rint bir şahsiyet”   olduğunu belirtir. Bu arada 
bir hatırasını nakleder. Bir gün Şems Mezarlığı 
önünde Şakir Bey’le karşılaşmıştır. O yıllarda 
mezarlık duvarları harap ve alçaktır. Künbedin 
hizasında duran Şakir Bey, kendisine” İbrahim 
burada iki kutup birleşti. Burası Marece’l- Bah-
reyn” dir biliyor musun?” der. Birlikte yürürler, 
yol boyunca Şakir Bey, İbrahim Aczi Kendi’ye 
burasının Şems ile Mevlâna’nın mülâkat yeri 
olduğunu bildirmiştir.

İbrahim Aczi Kendi,  Şakir Bey’in ne zaman 
ve nasıl evlendiğini de nakletmektedir. Ona 
göre 1315(1899) senesi Mayıs ayı içinde Ayaşlı 
Şakir, Gani Efendinin delâletiyle, Konya Redif 
Taburu Miralayı(Albay) Mahmut Bey’in kızı 
Zehra Hanımla evlenmiştir.  Şakir Bey’in arzu 
ve tarafların onayı ile çok basit bir düğün yapıl-
mıştır. Şakir Bey, evin bir kısmına geçmiştir. İlk 
zamanlar bu evlenmeden çok memnundur. Se-
kiz ay sonra Mahmut Bey vefat edince, Şakir Bey 
de evde müstakil kalmıştır (3. Tefrikanın sonu).

   II- Ayaşlı Şakir’in Tokat’taki 
Hayatından Kesitler

Evlenmeden iki sene önce yani 1896 yılın-

da dersleri üzerinde baki kalmak şartıyla terfi 
ettirilmiş, Müdür yardımcısı yapılmıştır.  İbra-
him Aczi 1900 yılında idadiyi bitirir. Şakir Bey 
de 1901 yılında terfih ettirilerek Tokat İdadisi 
Müdürlüğüne atanır. Şakir Bey, kayınvalidesi-
ni Tokat’a gitmeğe ikna edemez. O da sadece 
kitaplarını alıp Tokat’a gitmeye karar verince, 
eşi Zehra tarafından annesi ikna edilerek hep 
birlikte Tokat’a giderler. Ancak burada Şakir 
Bey de, Zehra da huzur içinde değildirler.  Şa-
kir Bey’in huzursuzluğu giderek artar. Çünkü 
kayınvalidesiyle yaptığı münakaşalara, bir de 
Tokat’ta medreselilerin çıkardığı yersiz, mes-
netsiz, çirkin söz ve iftiralar eklenmiştir. Bütün 
bunlar Ayaşlı Şakir’in nazik ve hassas ruhunda 
yaralar açmış,  zaman zaman yazdığı şiirlere bu 
ruh yansımıştır. (Dördüncü tefrika.)

O zamanlar Tokat sancaktır. İbrahim Aczi 
Kendi’ye göre fesatçılar, müftüden, kadıdan 
cesaret almışlar, Şakir Bey’e iftira ve lekeler 
atmışlardır. O bu dertlerle uğraşırken, tam da 
bu sırada kayınvalidesi vefat etmiştir. Onun 
ölümü ile kızı Zehra’nın hastalığı iyice artmış, 
sonunda yatağa düşmüştür. İşte böylesine bu-
nalımlı günlerde iken iftiraların dozajı da iyice 
artmış, “ afif, nazik bir aile yuvasında 1872 de 
dünyaya gelen bu genç insanın “ acılar, üzün-
tüler içinde kaldığı görülmüştür. Bu iftiralar, 
öğrencilere sarkıntılık, dinsizlik, zındıklık gibi 
bühtanlardır. (Tefrika: 5) Aslında o, hiçbir şeye 
karışmamış, halktan uzak kalmaya çalışmıştır.

İbrahim Aczi’nin yazdığına göre Şakir 
Bey’in Tokat’taki hayatına o sıralarda sorgu hâ-
kimliği görevinde bulunan ve 1918 de naklen 
Konya’ya gelen İdris Bey, işin en doğrusunu 
bilendir. Bu macera safhasının bütün belgeleri 
elinden geçmiştir. İdris Bey, Şakir Bey’in yaşa-
dıklarını bizzat İbrahim Aczi’den dinlemiş, hat-
ta ona sorulan sorulara verdiği nazmen cevabı 
olan Şakir Bey’in iki kıtasını da ondan almıştır.  
Kısaca Şakir Bey, insanlarda gördüğü vefasız-
lık ve tutarsızlıktan, döneklikten tiksinmiş bir 
haldedir (Tefrika: 6) Ne var bir türlü kinlerini 
yenemeyenler düşmanlık ve ihbarlardan geri 
durmamış, Zehra’nın yatakta hastalıktan eriyip 
bittiği bir sırada da kötülük yapmayı sürdür-
müşlerdir. Nihayet 1902 yılının ilkbaharında 
Zehra hayata gözlerini kapamış, Şakir Bey’in 
yaşadığı güçlükleri iyice artmıştır. Nihayet 19 
Ağustos 1902 tarihinde Tokat’ta yapılan bir 
cülus töreni şenliğinde riyakârca konuşmalara 
tepki gösterince, kendisini alıp polis müdürü-
nün odasına götürmüşlerdir.
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Konya’da ilk yapılan işlerden birisi samimi 
arkadaşları ve Polis Müdürünün yardımıyla 
Ayaşlı Şakir’in hizmetine,  onun hoşlandığı, 
mektebin eski hademesi Mehmet Ağa’nın gö-
revlendirilmesidir. Şakir Bey, ne yaparsa, ne 
yapacaksa, Mehmet Ağa ile konuşarak yapar; 
birlikte gezerler, yanına fazla kimse konulmaz. 
Çünkü herkese güvenilmez.  Bazı sözlerin onu 
buhrana sürükleyeceğinden korkulur. 

Bir gün Şakir Bey, güzelce giyinir. Mehmet 
Ağa ile birlikte dışarı çıkarak doğruca Zehra ile 
evlendiği evin yanına gelir. Burası daha son-
ra Evkaf hanı olan ve İrfaniye Medresesinin 
karşısındaki yerdir.  Şakir Bey, Medresenin 
duvarına dayanarak eve ve pencerelere baka 
baka şiir söyler. 21 Eylül 1902 tarinihne Naci 
Fikret, Namdar Rahmi ve İbrahim Aczi birle-
şerek Ayaşlı Şakir’e giderler. Mehmet Ağa, 
her üçünü de iyi tanımaktadır. Şakir Bey’in 
odasına alır. Şakir Bey’i elinde bir kâğıtla dü-
şünürken görürler. Onları görünce tanıya-
mamış olmalı ki biraz sessiz durduktan sonra 
“Ne istiyorsunuz?” diye sormuştur. Namdar 
Rahmi’nin “Aziz Hocamız, size kavuşmakla 
bahtiyar, eserlerinize müştakız” şeklindeki söz-
lerine karşılık, Şakir Bey”, Ben şimdi eser değil, 
müessir oldum” demiş ve “Nasıl İbrahim öyle 
değil mi?” diyerek “İptilâ” başlıklı şiirinin bi-
rinci parçasını okumuş ve susmuştur(Tefrika: 
9) İbrahim Aczi ve arkadaşları, fazla durmayıp 
kalkmışlardır.  O nazik ve beşuş sima hakkında 
Naci Fikret, “Bizim Hoca, erenlere karışmış… 
Siz şairsiniz gerisini tasvir edin” demiştir.

Öte yandan 26 Eylül 1902 tarihinde yağ-
murlu bir havada Kayıklı Kahve denilen çar-
şıdan geçerken, idadi mektebine sebze temin 
eden Bakkal Ahmet Ağa’nın dükkânında Şakir 
Bey’i , -o soğuk ve yağmurlu bir gün olduğu 
halde-; don gömlek yalınayak orada oturur-
ken görmüştür. Ahmet Ağa, İbrahim Aczi’yi 
görünce, aman Mehmet Ağa’ya haber yolla 
demiştir. Aczi de Aziziye Cami’nin hizasına 
gelince büyük bir tesadüf eseri olarak Sivaslı 
Ali Kemali Hoca ile karşılaşır.  Ahmet Ağa’nın 
dediklerini Sivaslı Ali Kemali Hoca’ya söyler. 
O da “durma koş!” der. O zamanlar Konya’da 
araba seyrek bulunmaktadır. İbrahim Aczi, 
Mehmet Ağa’ya durumu iletmiş, o da koşup 
bir araba bulmuştur.  Ahmet Ağa’nın dükkânı-
na geldikleri zaman, Sivaslı Ali Kemali Hoca’yı 
Şakir Bey’in yanında beklediğini görmüşlerdir.  
Sivaslı Hoca, arkasından cübbeyi çıkararak, alt 
latasını Şakir Bey’in sırtına giydirmiştir.  Meh-
met Ağa ile Sivaslı Hoca, Şakir Bey’i aralarına 

alarak Halep Oteli’ne götürmüşlerdir.
İbrahim Aczi Kendi’ye göre Sivaslı Ali Ke-

mali Hoca,  o günlerden itibaren Şakir Bey’e 
hep sahip çıkmış, Ayaşlı’yı bırakmamış, hatta 
bütün işlerini ele almıştır. Tam da bu sırada 
Abdurrahman Paşa delâletiyle Şakir Bey’e, 
“kayd-ı hayat” şartıyla mazuliyet maaşı gel-
miştir. Tokat idadisinden ayrıldığı andan itiba-
ren yapılan birikmiş maaşları kendisine veril-
miştir. Sivaslı Ali Kemali Hoca da, bu para ile 
Garipler’de Ayaşlı Şakir için “ etrafı dört duvar 
geniş bir arsa üzerine bir buçuk odalı bir evcik” 
yaptırmıştır.  Ayaşlı Şakir’i, Ekim ayı (1902) 
içinde buraya naklederler. Bazı yazılarda Ayaşlı 
Şakir’in kendini kuyuya attığı ve bundan inti-
har etmek istediği yolundaki yorumlara katıl-
mayan İbrahim Aczi olayın nasıl ve nereden 
çıktığına işaret etmiş, Sivaslı Ali Kemali’den 
öğrendiklerini nakletmiştir.

İbrahim Aczi Kendi, 1902’den sonra me-
muriyetle Konya’dan ayrıldığı için bu tarihten 
itibaren Şakir Bey’in hususi hayatını takipten 
uzak kalmıştır. Ancak 1331(1915) de Ilgın’ın 
Argıthanı nahiyesinde görev yaparken Konya 
İdadisi son sınıf öğrencileri Akşehir’e başların-
da Ali Kemali Hoca olmak üzere gelmişlerdir. 
Bu yürüyüş sırasında Hoca at sırtında, öğren-
cileri yanında Mayıs ayı içinde Ilgın’da tesadü-
fen karşılaşmışlardır.  Sivaslı Ali Kemali Hoca, 
“yarın senin nahiyede kalacağız” der.  Bunun 
üzerine hemen nahiyeye dönen İbrahim Aczi, 
gerekli hazırlığı yapmış, ertesi günü ikindi vakti 
Argıthan’a gelen Hoca’yı karşılamıştır. Öğren-
cileri okul binasında hazırlanan yere, Hoca’yı 
da Belediye Binasına yerleştirmiş, Hoca ile baş 
başa kalınca da Şakir Bey’in ne halde olduğunu 
ve onu nereye bırakıp geldiğini sormuştur. Al-
dığı bilgiler şöyle özetlenebilir:

Şakir Bey seneler geçtikçe sakinleşmiş, 
bambaşka bir âleme dalmış, günlerce hiçbir 
yere çıkmayarak hücresinin köşesinde sessiz-
liğe bürünmüştür. Bazen günlerce hiçbir şey 
yemeyip içmemeğe başlamıştır. Öte yandan 
ona bakan hizmetinde bulunan Mehmet Ağa 
da vefat etmiştir. Bu defa ona yardımcı olmak 
üzere bir başka insan(erkek) tutulmuştur.  Ali 
Kemali Bey, daha sonra cebinden çıkardığı 
küçük bir defterdeki üç parça Arapça kıtayı 
göstererek, bu kıtaları Şubat ayı içinde ken-
di ağzından bizzat yazdığını anlatmıştır. Yine 
aynı Şubat ayında bir keresinde sabah erken-
den kaybolduğunu belirtmiş, bekçi arayıp 
bulamayınca kendisine haber verdiğini söyle-
miş, o da kuşluk vakti onu caddelerde sorup
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Polis Müdürü, Şakir Bey’i seven ve kalben 
saygı duyan Hasan Bedreddin adında bir kişi-
dir. Törenden sonra makamına gelerek Şakir 
Bey’in ruhî bir buhran geçirdiğini anlamış, onu 
tatlı sözlerle teskin etmiştir.  Hasan Bedreddin 
Bey, o zamanın Adliye Nazırı Abdurrahman 
Paşa’nın da değer verdiği, sevdiği insanlar-
dandır, Şakir Beyi odasında sakinleştirmiş, 
kapıcısına da odaya kimsenin alınmaması için 
emir vermiştir. Bununla da yetinmemiş, Şakir 
Bey’in Tokat’taki durumunu, ona yapılan yan-
lışlıkları tasvir eden bir hususi mektup da ka-
leme alarak, Abdurrahman Paşa’ya yollamış, 
orada Ayaşlı Şakir’in Konya’ya naklinin iyi ola-
cağını arz etmiştir.

Yine İbrahim Aczi Kendi’ye göre müftü 
ve ona tabi olanlar, idare azaları, mutasarrı-
fın odasına koşarak, Şakir Bey’den şikâyetçi 
olurlar.  Zabıtlar tutulur, Şakir Bey’in söylediği 
sözler şişirilir, Müftü, “Müftü şahaneyi tahkir 
eden böyle habisin cezası idamdır, fetvasını 
vereyim” der.  Orada bulunan Savcı ise, bu za-
bıtların öncelikle bir tahkikata dayanması ge-
rektiğini,  hatırlatır. Bu arada polis müdürü de 
içeri girmiş, Şakir Beyin “ihtilal-i dimaği”den 
muzdarip olduğunu belirtmiştir. Mahut zabıt-
lar, Savcılığa verilerek ilk tahkikatın yapılması 
istenmiştir.  (Tefrika: 7).

8.tefrikada Şakir Bey’i muayene etme-
ye Belediye tabibinin geldiğinden bahsedi-
lir. Tabip, Polis Müdürü odasında Şakir Bey’i 
muayene ederek, (dositarya-yı müzmin”den 
muzdarip olduğuna ilişkin rapor verir. Polis 
Müdürünün yardımıyla Şakir Beyin evinde 
dinlenmesi sağlanır. Bu hamiyetli zat, Şakir 
Bey’in çok sevdiği tarih öğretmeni M. Fethi 
Bey ve mektep mubassırı Kamil Efendi eşli-
ğinde Şakir Bey’i evine yollamıştır.  Eve ge-
lince doğruca kitaplarının olduğu odaya gir-
miştir. İbrahim Aczi Kendi, Şakir Bey’in halini 
müstantik notlarından yararlanarak dile getir-
miştir.

Ertesi günü sorgu hâkiminden gelen bir 
tezkere üzerine Ayaşlı Şakir, yanında mektep 
mubassırı Kamil Efendi olduğu halde sorgu 
hâkiminin odasına gider. Olayın bu kısmını 
müstantik İdris Bey şöyle anlatmıştır:

 “-Şakir Bey gelmezden önce Müftünün 
gelip odama oturması ruhumu sıktı. Fakat bir 
şey diyemezdim. Çünkü bu adamın kafeslediği 
mutasarrıfın emriyle geldiğini iyi biliyordum. 

Şakir Beye sorduğum suallere usulen ken-
di yazısıyla kâh manzum, kâh mensur öyle 

makul ve mantıkî cevaplar veriyordu ki, ben 
o cevaplardan diğer bir sual çıkarmak imkânı 
bulamıyordum.”

Tahkikat böyle devam ederken, Adliye na-
zırına yazılan mektuplar imdada yetişmiştir.

III- Konya’ya Dönüşü ve Konya’daki 
Yaşayışına İlişkin Gözlem ve Tespitler
1902 Eylül ayının başında Adliye Nazırlı-

ğında Tokat müddei umumiliğine;  Dâhiliye 
ve Maarif Nazırlıklarından da mutasarrıflığa 
gelen emirlerde, Tokat İdadi Müdürü Şakir 
Efendi’nin hastalığına binaen görevinden af-
fedilmesi ve Konya’ya dönmesi emredilmiştir. 
Dahiliye Nazırlığından mutasarrıflığa ayrıca 
gelen diğer bir emirde de Tokat Polis Müdü-
rü Hasan Bedreddin Efendi’nin naklen Konya 
Polis Müdürlüğüne tayin edildiği bildirilmiş, 
hastalığına binaen görevinden ayrılan Şakir 
Efendi’nin onun himayesi altında Konya’ya 
gönderilmesi emredilmiştir. 

Ayaşlı Şakir’in tekrar Konya’ya gelişi böy-
le olur. Polis Müdürü Hasan Bey’in delâletiyle 
Şakir Bey, o vakit hükümet meydanında Halep 
Oteli denilen binada bir odaya yerleştirilir. O 
meşhur “Düşündüm” adlı şiirini Tokat’ta ya-
zan Ayaşlı Şakir için İbrahim Aczi Kendi, Tokat 
Belediye Doktorunun verdiği ırsî delilik dediği 
hastalık fikrine de katılmaz. Ona göre Ayaşlı 
Şakir, ruhî bir âlemin cezbesi altındadır. Nite-
kim bu ruh hâlinin işaretleri davranışlarına da 
yansımıştır. Sözgelişi günün bazı saatlerinde 
gayet hoş konuşmakta, bazı saatlerinde ise dı-
şarı fırlamak; gezmek, konuşmamak gibi ruh 
halleri gösterir.
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soruşturduktan sonra Mevlâna türbesine 
doğru gittiği haberini alınca, onu Niyaz pen-
ceresinde kapanmış bir halde bulduğunu 
söylemiştir. Ali Kemali Hoca, onun bu Niyaz 
penceresinde kendinden geçerek Arapça şiir 
söylediğini ifade etmiştir.  İbrahim Aczi Kendi, 
Hoca’dan alıp metninde yayınladığı şiir için, 
“Şakir’in son şiirlerinden birisidir” demekte-
dir. (Tefrika: 11)

İbrahim Aczi Kendi, bu şiiri ve daha son-
ra başta “Düşündüm” başlıklı hikmet dolu 
şiirinin tamamını açıklamaya çalışmış, her 
dörtlüğü şerh etmiştir. Her kıtanın açıklama-
sını yapan İbrahim Aczi’ye göre Ayaşlı Şakir, 
asla bir deli değildir. Kafası ilimle dolu cezbeli 
bir şairdir.  Gariplerdeki hücresinde iken son 
zamanlarda sakin ve mütefekkir bir hal aldığı 
sıralarda, Fatiha-ı Şerife’ye bir tefsir yazmaya 
başlamıştır. Ali Kemali Hoca, bu notları bizzat 
okumuş ve etkilenmiştir. El yazısıyla yazdığı 
bu tefsiri Şakir Bey ölmezden üç ay kadar önce 
ani bir kararla, Ali Kemali Hoca’nın yanın-
da hemen sobaya atarak yakmaya başlamış, 
Hoca da buna mani olamamıştır. Neden böyle 
ettiğini soran Hoca’ya da “Bu dünyada bunu 
anlayacak baş yok” şeklinde cevap vermiştir.  
İbrahim Aczi de onun davranışını onaylamak-
ta, gelecekte bunları anlamayanlarca “kin ve 
iftira”ya uğrayabileceğine değinmektedir.
(Tefrika: 16,17).

SONUÇ
İbrahim Aczi Kendi, bazen çok yakından, 

bazen uzaktan da olsa Ayaşlı Şakir’i hem ta-
kip etmiş, durumundan haberdar olmaya ça-
lışmıştır. Bu durum ölümüne dek sürmüştür.  
Başlangıçta öğrencisi olmuş, okulda, çarşıda 
görüşmüş, hatta birlikte caddede yürümüş, 
onu en doğru bir şekilde tanıtmaya çalışmıştır.

Öğrencilik dönemi bittiği halde, Hoca’sın-
dan ilgiyi kesmemiş, hayatının geri kalan 
kısmını bilenlerden, tanıyanlardan, bizzat 
Tokat’ta soruşturma yapan yargıçtan öğren-
diklerine, Konya’da Ayaşlı Şakir’in hizmetin-
de bulunan kişilerden dinlediklerine dayan-
dırmıştır. Yazı dizisini hazırlarken özellikle 
Ayaşlı Şakir’in en yakınında bulunan Sivaslı 
Ali Kemali Bey’in anlattıklarından yararlan-
mıştır. “Ele geçen bu kadarcık fikir ve eser-
leri o fazilet mücessemi Sivaslı Ali Kemali 
Hoca’nın alicenaplığı sayesindedir” demiştir.

İbrahim Aczi Kendi’ye göre, Şakir Bey, 
Konya idadisinde öğretmen iken kendi-
sine gösterdiği Farsça Dilistan adında-

ki eseri de ele geçmemiştir. “Düşündüm” 
adlı şiirinin 108 kıtadan sonrasını Kon-
ya’da yazmıştır. Yani bu şiir Tokat’ta baş-
lanıp, Konya’da tamamlanan şiirlerdendir.

Yazarın işaret ettiği bir başka nokta da, her 
şeyden azade olarak günün muhtelif saatlerini, 
kâh gayet sakin, kâh ruhî buhran içinde çoğu 
kere Mevlâna türbesine koşması, orada “etra-
fı hâli yıkık kale duvarları arasında şimdi yeri 
Cumhuriyet meydanında Belediye konağı bu-
lunan yerde/türbede” saatlerce oturmasıdır.

Bir de büyük bir merakla gidip ziyaret et-
tiği yerlerden birisi de Samanpazarı civarında 
Seyyid el-Meczubîn Şeyh Mehmet Künbe-
di’dir. Buradan da ayrılmak istemez. Mahalle 
çocuklarının bütün eziyetlerine katlanır(Tefri-
ka: 34).  İbrahim Aczi bu hususta Sivaslı Hoca 
merhumun çok sıkıntı çektiğini kaydetmiştir.

İbrahim Aczi, 75 yaşında iken Ayaşlı Şakir 
hakkındaki bu etüdünü yayımlamıştır. Ona 
göre gerek buraya aldığı, gerekse daha birçok 
şiirleri muhtelif mecmua ve bazı gazetelerde 
elden ele, dilden dile dolaşmışsa da bunların 
birçoğu eksiktir. Kendisi onun bir öğrencisi 
olarak bu yazı dizisinde bizzat ondan dinle-
diklerini, başkalarından not edebildiklerini 
burada zikretmiştir. İşte bunun için de bunlar 
bizce son derece önemli değerlendirme ve bil-
gilerdir.
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FATMA
TUTAK

Varlık âleminden hızlı bir çıkış yap-
tın yokluk âlemine düştün. Sert 
bir düşüş oldu bu; o konforlu, ko-

runaklı yerden çıkar çıkmaz önce irkilip 
sonra yaygarayı basman bundandı…

Yanında getirdiğin tek varın kuru bir 
can ve onun içinde gizlenmiş öz idi. Seni 
bu gurbet ellere salanın gayesi o canın 
içindeki özden husule gelen cevheri bul-
man ve kaynağını bilmen idi.

Oysa seni şu fani elbiseden ibaret sa-
yanlar ne çok yük yüklediler sırtına? Yok-
luk evinin yok olmaya mahkûm eşyası 
için ne çok koşturup ne çok uğraştırdılar 
seni?

Tek nefeslik gölge oyununda değne-
ğin ucunda sallanan; oynatıla çekiştirile 
kaptan kaba konulan bir kukladan öteye 
geçemedin ne yazık! Bari hayalci olsay-
dın! Hayalci olsaydın ve tahayyülünde 
biçtiğin rollerce sen evirip çevirse idin 
değneğin ucunda sallanan kuklaları…

Kulaklarında ekseriya uzaktan hoş, 
yakından boş gümbürdeyişlerde güm-
leyen davulun önünde kimseleri oyna-
tamadın! Aksine kimi zaman geçim ehli 
koyarak ismini kimi zaman kimseleri kır-
mamak adına çalan çalgının ritmine uyup 
bir güzel oynadın.

Şimdi çekildin köşene; ne çekilmesi 
işin bitince attılar seni göz göre göre bu 
kimselerin huzur bulamadığı “huzur evi” 
ne… Huzurlu huzurlu otur koltuğunda, 
pencereden seyret bakalım hep seyirci 
koltuğunda geçirdiğin bir kez bile başrolü 
kapamadığın; ne kadarı kaldıysa elinde o 
kadarını seyret bu kez senin bile olmayan 
hayatı… Yalan mı Muhittin Bey!

Kafamın içinden çık git kör şeytan! Yı-
kıl aklımdan! 

Bir defa ben kendi isteğimle geldim 
buraya kimse atmadı beni. Kim atabilir 
ki beni? Koskoca adamım aklım başımda; 
maaşım da var çok şükür, başımı sokacak 
bir evim bile var. İstesem dakikasında dö-
nerim evime kimsecikler de karışamaz!  
Dönerim dönmesine de ev yalnız ben yal-

nız ne ederim bir başıma? Hem böylesi 
çok daha iyi oldu benim için. Burada ken-
di yaşıtlarımın arasındayım hiç değilse. 
Hastalansam bakacak eleman var, yirmi 
dört saat ambulans kapıda hazır bekleti-
liyor. Üç öğün yemeğimi yiyor, ilaçlarımı 
aksatmadan alıyorum. Ben unutsam gö-
revli hatırlatıyor sağ olsun. E daha ne? 
Dediğin gibi hayatın kıyısında kalmış bir 
seyirci için bu kadarı çok bile! Hem niye 
seyirci olacakmışım bakalım? Elbet bizim 
de genç ve atılgan olduğumuz zamanlar 
oldu. Okul okuduk, iş tuttuk kendimizce 
kazandık helâlinden üç beş kuruş; çakı 
gibi asker olduk sonra, evlendik, çoluk 
çocuk derken önemli bir kalemde me-
muriyet… Bunlar figüranlık işler mi olu-
yor şimdi? Evet, kendi işimizin patronu 
olamadık belki ama bu devirde babadan 
da kalmamışsa üç beş bir şeyler kolay mı 
öyle dükkân tezgâh kurmak hey yavrum 
hey! Kendi işimin patronu olamasam bile 
patronlarıma hep sevdirdim kendimi ne-
reye gitsem hangi şehre hangi göreve 
atansam aranan eleman oldum, şimdi bu 
az şey mi?

Çocuklarımdan okumak isteyeni 
okuttum iş tutmak isteyeni bıraktım gön-
lünün muradını yaşasın; evime aileme 
çiçek gibi baktım, kimseye muhtaç etme-
dim. Dürüst çalıştım ne anamın babamın 
ne çoluk çocuğun başını yere eğdirme-
dim. Sen de şimdi karşıma geçmiş! Töv-
be tövbe…

Hey gidi günler hey! Nerede o em-
mioğlu Mustafa’yla velespit yarıştır-
dığımız yokuş? Arkada kalınca çoğu 
dengesini kaybetme numarasıyla öne 
geçip yarış kazanmaları. Her zaman 
aynı oyunu oynar, söyleyince de asla 
kabul etmezdi. Çoğu zaman burun far-
kıyla öne geçmeyi başarırdım gene de.

ÖMÜR TÖRPÜSÜ
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Çok geçmeden hanıma sordum ço-
cuğun vakti geldi kardeşimin kızını ala-
lım mı ne dersin? İstemezine hık mık 
etti başta. Meğer bizim haytanın gön-
lünde başkası varmış. Kızın ailesi bizim 
aşağı köyden. Evvelden bilirim geçimsiz 
insanlardır. Olmaz dedim katiyen olmaz 
silsin o kızı aklından. Elin laftan anlamaz 
yot yobazlarıyla uğraştırmasın beni! Sesi 
çıkmadı bir zaman. Herhalde unutmuş 
olacak bizim oğlan o kızı demeye kalma-
dan bir akşam elimi öpmeye getirmesin 
mi? Bir de karşıma geçmiş biz kararımı-
zı verdik ille evleneceğiz diyor. Gözüm 
görmesin dedim el filan öptürmeden 
kovdum evden! Saygısız herif önce adam 
ol öyle dikil karşıma! Dinlemedi beni 
vazgeçmedi o kızdan. Kızın ailesi sahip 
çıkasıymış. Yakınlarından ev tutmuşlar, 
döşemişler; bir de benden izinsiz nikâh 
kıymışlar. Başkalarından duydum. De-
mek onca verdiğim emek boşunaymış. 
Babasının sözünü hiçe saydı hayırsız. 
Kime çektiyse!

Kızım Melike’m beni pek severdi. Bir 
dediğimi iki etmezdi. Akıllıydı, usluydu; 
yaşıtlarından ve dahi ağabeylerinden 
olgunca idi. Liseden sonra bir müddet 
enstitüye devam etti. Derken onunda ta-

lipleri çıkmaya başladı. E, artık yaşı geldi 
hayırlısıyla gelenlerden birine he diyelim, 
başını bağlayalım dedim. Kabul etmedi. 
Ben öğretmenlik yapacağım evliliği dü-
şünmüyorum diye sözüme karşı çıktı. 
Bıkmadan usanmadan girdiği sınavları 
kazanıp doğu hizmetine atandı. Kız kısmı 
ne işi varmış ta oralarda bir başına? Ol-
maz asla göndermem! Dediysemde din-
letemedim. Kaçar gibi ardına bakmadan 
gitti. Üstüne üstlük bizim hanımı da taktı 
peşine. Anasına ne dedi nasıl ikna ettiyse 
kadın ben kızımı oralarda sahipsiz bıra-
kamam dedi de başka bir şey demedi.

Ortanca oğlan başka bir şehirde üni-
versite okuyor. Son sınıfta nasıl olsa oku-
lunu bitirip yanıma döner diye beklerken 
bir sabah bir telefonla kalan son umut-
larımı da o alıp götürdü. Yurt dışında 
bir okuldan burs kazanmış, oraya mastır 
yapmaya gidecekmiş. Sonrası belli ol-
mazmış. Belki de oradan hiç dönmeyebi-
lir miş.miş miş…

Dönerse senindir dönmezse…
“Muhittin Abi, şşşt kendine gel! Emi-

ne diyordun mektup mu ne göndermiş 
acele çağırdın, geldim abi. Akşam anama 
anlatacağım konuyu diyordun söylesene 
abi devamını nerelere daldın gittin öyle?

 

ACZİMİN
        GİRYESİ

 

ENGİN OL…

Yükseklerde dolaşma, ayağın kayar düşersin,
Engin  olmaya  bak, aşılmaz  dağları  aşarsın. 

(Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi
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Önlü arkalı kıyısına park edip tadını adın-
dan alan şeker pınarının musluğuna da-
yardık ağzımızı; ha babam doldururduk 
mideleri şeker gibi suyla.  Sonra ver elini 
Eminelerin sokağında alırdık soluğu. İki 
katlı kerpiç evin bahçe duvarına hanı-
mellerinin kıyısına, bahçeden dışarı taş-
mış koca iğdenin gölgesine siner, bahçe 
duvarının tuğla oyuklarından avluyu 
gözetlerdik. 
Kimsenin girip çıkmadığına kani olunca 
da tahta kapının dibindeki yan yatmış 
kütüğün altına elimizi sokar mektup bı-
rakılmış mı kontrol ederdik. Bazen olur 
bazen olmazdı mektup; olunca sevin-
cimize diyecek yoktu. Bizim emmioğ-
lu daha lise birdeydi o yıl. Ben askere 
gidecektim. Emine…  Güzel gözlü, gü-
zel yüzlü Emine… İki satır mektubuyla 
beni dünyanın en bahtiyar kişisi yapar-
dı. Bazen kenarı oyalı bir mendilin içine 
saklanmış üç beş kınalı saç teli olurdu 
mektup yerine; cebim defne sabunu ve 
kına kokardı günlerce.

Onunla, Emine’yle birleştirebilsey-
dim hayatımı nasıl olurdu hiç düşün-
medim. Kısmet değilmiş olmadı. Ben 
daha Emine’nin adını dillendiremeden 
komşu kızı Asiye’ye söz kesti anamgil 
ve sözü(mü) kestiler…

Asiye iyi kızdı. İyi kızdı işte daha ne 
olsun. Bana üç tane evlat verdi. Aşımı 
pişirdi, ocağımı tüttürdü.  Sevdi beni 
kendince sahiplendi. 

Evliliğin ilk yıllarında konuşkandı; 
hevesliydi, umutluydu. Sonra ne oldu 
bilmem sustu Asiye. Susmanın, boyun 
eğişin, teslim oluşun rahatlığına sığın-
dı. Tercih bildirmeyen, kabullenen, ne 
olsa razı oluşların karanlığına sığdırdı 
gençlik heveslerini. Çoluk çocuğun, ev 
işlerinin sarmalına bıraktı; kişiliğinden, 
benliğinden vazgeçti öylece atıl yaşlan-
maya terk etti kendini.

Başlarda sordum kendime ne oldu 
bu kadına böyle neden oldu diye. Bu-
lamadım bulamayınca ben de boşladım 
iyice. Aksayan bir şey yoktu hayatımız-
da, görevlerini ihmal etmiyordu, eksik-
siz yapıyordu Allah için. Ben de işimde 
gücümdeydim. Çocukların sağlığı da 

yerindeydi çok şükür; daha ne istenirdi?
İki kere iki dört eder, gündüz aydın-

lık gece karanlıktır; hayatta ya siyah ya 
da beyaz vardır kaidelerinin garantisin-
de yaşayıp gidiyorduk. Sanırım ben öyle 
olmasını istiyordum. Hayata dair yeni 
söylemler, çocuk eğitiminde denenme-
ye başlanan yeni metotlar gereksiz ge-
lirdi bana. 

Bizim zamanımızda babamız ne der 
ne isterse oydu. Sözünün üstüne söz 
söylemek ne haddimize? Biz onlardan 
iyi mi bilecektik? Hem hangimizin ruh 
sağlığı zedelendi şimdilerde söyledikleri 
gibi? Gayet sağlıklı ve başarılı olmadık 
mı hayatta? Biz nasıl olduysak onlar da 
öyle olacaklardı. Büyükler bize bunu öğ-
rete geldiyse bir bildikleri vardı.

En iyi yol bildiğin yoldur. Ben her 
daim bunu bilir bunu söylerim vesse-
lam! Çocuklarıma da bunu belletmeye 
çalıştım hep.

 Erkek adam prensipli, kaideli ola-
cak; bildiğinden şaşmayacak! Öyle her 
önüne gelene yol soran yolda kalır da 
bir adım öteye gidemez. Çocuklarım da 
sessizdiler. Bana karşı gelmezlerdi çok 
çoğu. Bir dertleri olunca önce anaları-
na gittiklerini, ona açıldıklarını, beraber 
bir çıkış yolu bulmaya çabaladıklarını 
bilirdim. Ne de olsa o daima evdeydi. 
Benim gibi dışarıda çalışmadığından 
patronmuş, müdürmüş, müşteri imiş 
kimsenin ağız kokusunu çekmediğin-
den kafası rahattı. Çocukların ufak tefek 
sorunlarıyla da ilgilenebilirdi. 

Büyük oğlan kafasına koymuş oku-
mayacak; verdim ben de yedek parçacı 
Dilaver Ustanın yanına meslek öğren-
sin, eli kırılsın diye. Bir vakit hevesle 
çalıştı, gitti geldi. Sonra ne oldu bilmem 
çıktı işten. Kendi dükkânını açacakmış; 
anasına öyle demiş. Korkudan bana 
da söyleyemiyor hayta! Duyar duymaz 
köpürdüm, küplere bindim. Bağırdım, 
çağırdım, kulağını büktüm. Götürdüm 
ustasının yanına al dedim sahip çık çı-
rağına kalfa olmadan ustalık pozu ke-
silmeyeceğini öğret! Neyse çalıştı öğ-
rendi mesleğini; eş dosttan borç para 
bulup denkleştirerek bir dükkân açtım. 
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1980 yılında, İlk göçten yirmi yıl sonra, Al-
manya’ya gittiğimde, hâlâ bu hayımlarda 
ve rutubetli evlerin bodrum katlarında, 

badanalı odalarda yaşayan, ellili yaşlarına gel-
miş ve aile birleşimi yapıp, hanımlarını ve ço-
cuklarını getirmemiş, gurbetçilerimizle oturup 
bir kahvaltı yapınca, acı manzara yüzüme tokat 
gibi çarpmıştı. Kahvaltı soframızın zenginliği, 
herkese beşer altışar tane düşecek kadar zey-
tin, birer ikişer dilim beyaz peynir, margarin 
yağı, ekmek ve çaydan ibaretti… Çünkü hepsi 
Mark ile alınıyordu. Bölüşülen ev kirası, küçük 
market masrafları ve ekmek alımı, her bir sent 
milim milim hesaplanıyor, kalan paranın yarısı 
Türkiye’ye gönderiliyor, yarısı da senti eksiltil-
meden biriktiriliyordu. Bu odada, sanki yüz yıl 
önceki bir hikâyeyi, yeniden yaşıyor gibiydim. 
Saçlar ağarmaya başlamış, yüzlerinde hüzün 
kırışıklıkları oluşmuş, gözlerin içi gülmüyor, kü-
çük şakalaşmalarla, bir şeyleri unutturulmaya 
çalışılıyordu.
………………   
“Bir noktada toplanmış, vatanın dört bucağı,                                                                                       
Gurbet çeken gönüller, kuşatmıştı ocağı.
………………                                                                                                                  
Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı,                                                                                                                    
Her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı.
Ne zaman yolda bir han görsem irkilirim
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim
……………..                                                      
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları
Han Duvarları / Faruk Nafiz Çamlıbel

Almanya’ da bir başka dertte kiralık ev bul-
ma derdidir. Yabancılara kolay kolay kiralık ev 
vermek istemezlerdi. 2001 yılında, ilk göçten 
tam kırk yıl sonra, rahmetli Ozan Arif, bir şiirin-
de,
 Almanya Adresim
Almanya’ya ayakbastım basalı,
Ev arıyorum bulamadım gardaşım.
…………….
Son bulduğum ev bir bodrum kattı,
Zil çaldım, sahibi kaşını çattı
“Nayın” dedi, kapısını kapattı,
Ev arıyorum bulamadım gardaşım.

Özlemler büyüdükçe büyüyor, ucu telli 
mektuplar da birbiri ardınca gelip gidiyor, gurbet 

şiirleri yürekleri dağlıyordu…
 Gurbet
Ne kadar anlatsam tükenmez bitmez,
Bu benim bağrımda vatan hasreti.
Anlatmaya zaten takatim yetmez,
On yıldır yakamdan tutan hasreti.

 Acı Gurbet
Çilelerim köprü oldu Tuna’ya,
Dilimden anlamaz kulun Almanya.
Döneceğim günü hep saya saya,
Ömrümü tüketti yılın Almanya.

Ne çıkardın beni ne de batırdın,
Emeğimi yiye yiye bitirdin,
Gençliğimi benden aldın götürdün,
Bana mı kalacak malın Almanya.
……………
El gibi sıraya katışamadım,
Evlat oldum elden tutuşamadım,
Anam babam öldü yetişemedim,
Köyüme çok uzak yolun Almanya
                                    Ozan Arif

        Göçmen işçiler ağıdı
Ey ayrılık çalıp durma kapımı,
Hasretlere dayanmıyor, bu yürek.
Neyleyeyim bu dünyanın malını,
Bana vatan gerek, bana il gerek.
…………
Hasrettir önümüz sıra sıra,
Yol yol ayrılıktır,
Dağ dağ acıdır gidilen,
Gurbettir, derttir, mihnettir,
Sineye çekilen dizi dizi.

Geldi hazan, yine hüzün, yine gam
Tipi bize, boran bize, kar bize,
Feryat bize, figan bize, zar bize,
Hicran bize, Fizan bize, har bize,
Yine firkat, yine gurbet, yine hasret, ey ozan.

Dinmez bir sızı düşer, yüreğine ne yapsan,
Gönüllere elem konuk, her akşam.

                                                    Nuri Can

GİTTİLER… KALDILAR… 
DAL BUDAK SALDILAR…(2)

ŞABAN
KUMCU
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30 Nisan 1964’de Almanya ile Sosyal 
Güvenlik Anlaşması yapıldı. Artık işsizlik 
parası ve çocuk parası almaya başlayan işçi-
lerimiz, aile birleşimi hakkı ile beraber, Tür-
kiye’den eş ve çocuklarını getirmeye baş-
ladılar. Aile birleşimi, çok sancılı oluyordu. 
Öncelikle bir parçasını gurbete göndermiş 
anne ve babalar, diğer parçalarını, gelinle-
rini, kızlarını, hele hele torunlarını, “canla-
rını” gönderirken, yürekleri parçalanıyordu. 
Çok tedirgindiler, birçok aile bu ayrılığa karşı 
çıkıyordu. Elbette, dini ve kültürel sebeple-
ri vardı. Varılacak yerde de sayılamayacak 
güçlükler onları bekliyordu. Ev, okul, dil, 
uyum gibi, her biri ayrı bir dert olan, prob-
lemler vardı.

Dinler yabancıdır, diller yabancı,
Hele hor görülmek sargısız sancı,
Sıla uzaklarda, gurbetse acı,
Türküden türküye yakıldık balam.
                                          Nuri Can
1964 yılında, büyük gayretlerin sonun-

da, her gün yarım saat Türkçe yayın yapan 
Köln Radyosu, işçilerimizin dünyaya açılan 
tek penceresi oldu. Her akşam yapılan Türk-
çe yayın sırasında işçilerimiz, radyoların ba-
şında toplanır, heyecanla, pür dikkat haber-
leri dinler, adeta ruhları sılaya gidip gelirdi.   
İşçilerimizin içinden hocalık yapabilecek 
kadar dini bilgisi olanlar, hafta sonlarında, 
hayımlarda ve Türk işçilerinin toplu bulun-
duğu yerlerde imamlık yapıyor, dini sohbet-

lerle, birbirlerini uyarıyorlardı. İbadetlerini 
aksatmamaları, haramdan uzak durmaları, 
evi, aileyi, sılayı unutmamaları, tutumlu 
olup para biriktirmeleri, “nasıl olsa mem-
lekete dönüleceği için “, paralarını, çar çur 
edip gurbet ellerde, sefil kalmamaları öğüt-
leniyordu. Özellikle memlekette bıraktıkları 
yakınlarını asla unutmamalıydılar.

Artık imkânlar ölçüsünde cuma namaz-
ları cemaatle kılınıyor, farklı eyaletlerde, 
köy ve kasabalarda çalışan vatandaşlarımız 
bayram namazı vesilesiyle bir araya gelip, 
hasret gidermek istiyorlardı. Bu isteklerini 
elçiliğimize yazdılar.Yaşar Topçu isimli bir 
işçimiz de Köln Belediye Başkanına müra-
caat etti. Bonn Büyükelçiliğimiz de devreye 
girerek, Köln Dom Katedrali’nde bayram 
namazı kılınabilir mi diye, şehrin belediye 
başkanına bir yazı yazınca, Belediye Başka-
nı, yazıyı kardinale gönderir.  Kardinal ’de 
bu isteği, doğrudan Papa’ya iletir.
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ANUŞ 
GÖKCE

EFSANELERDE KONYA

Hepimiz en beğendimiz kişileri ve 
olayları efsane adam veya efsane 
olay diye tarif ederiz.

 Peki, efsane nedir?
Genelde olması muhtemel olmayan olay-

ların gerçekmiş gibi anlatılmasına ve nesilden 
nesile aktarılmasına efsane diyoruz. Kahra-
manları bazen gerçek bazen hayali varlıklar-
dan seçilir. Şimdi sözlüklerde ve dalında oto-
rite olan uzmanların görüşlerine başvuralım.

Doğan Türkçe Sözlük’te efsane: 1) Masal, 
söylenti, asılsız hikâye, 2) Dillerde dolaşan 
şey, 3) Tabiatüstü vasıflar taşıyan kişilerin 
maceralarını anlatan, halkın hayalinde oluşup 
yaygınlaşan olağanüstü olaylarla dolu hikâye 
olarak tanımlanmaktadır.

Şemseddin Sami, Lugat-i Türki’de efsa-
neyi şöyle açıklar:

1)Masal, asılsız söz, hurafat. 2) Şöhret bu-
lup dillerde düşmüş vak’a veya hal, destan.

Ferit Develioğlu’nun hazırladığı Osmanlı-
ca-Türkçe Lugatte ise efsane,1) Asılsız hikâ-
ye, masal, boş söz, saçma sapan lakırdı, 2) 
Dillere düşmüş, meşhur olmuş hadise.

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde efsa-
ne: 1) Eski çağlardan beri söylene gelen ola-
ğanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî 
hikâye, söylence. 2) Gerçeğe dayanmayan 
asılsız söz, hikâye vb. 3) Olağanüstü bir başarı 
elde etmiş kimse veya kurum.

 Halk bilimci Prof. Dr. Saim Sakoğlu ef-
saneyi şöyle tanımlar: Efsane, bir tarafı az 
çok gerçeğe yaslanmakla beraber olağanüstü 
olgularla süslü halk hikâyeleri, söylence .(Sa-
kaoğlu, Ansiklopedi Maddelerim-I,s.115, 
Kömen Yay, 2016/KONYA)

Efsane, halk edebiyatında en çok kulla-
nılan ögelerdendir. Dilimize Farsçadan gir-
miştir. Türkler İslamiyet dairesine girmeden 
önce, “sab”, “sav”, “kep”, “irtegi” gibi keli-
melerle ifade edilmiştir. Gerçek veya hayali 
bir olayın olağan üstü ifadelerle anlatılarak 
nesilden nesile aktarılan halk hikâyeleridir.

Sözlü kültür ortamında yaratılan ve sözlü 
edebiyat geleneğinin bir türü olan efsanenin 
en yaygın tanımı, “gerçek veya hayali muay-
yen şahıs, hadise veya yer hakkında gerçek 
olduğuna inanılarak anlatılan hikâye” şeklin-
dedir.

Efsanenin özellikleri:
1)Efsane, anlatıcının tarihi zaman kav-

ramı içinde uygundur. Efsane muayyen bir 
tarihi, gerçek veya hayali bir hadise ile bir-
leştirmiştir. Efsane, muayyen bir şahısla, ani 
bir ad ile verilen tarihi, gerçek veya hayali bir 
şahsiyet ile birleştirmiştir.

2)Efsane, anlatanın coğrafi alan kavramı-
na uygundur; yani, o, belirli bir yerle birleşti-
rilmiştir.

3)Efsane, gerçek olduğuna inanılan bir 
hikâyedir. Gerçi o tabiatüstü hadiselerle iş 
görür ama anlatıcıları tarafından onun gerçek 
olduğuna inanılır. Onu anlatanın ve dinleye-
nin yaşadığı dünyasına aitmiş gibi itibar edi-
lir. Bu unsurlar içinde yer alan belirli bir tarihi 
olay ya da kişi ile birleştirilmesi ile belirli bir 
coğrafi bir yerle bileştirilmesi hususları efsa-
nelerin en temel özellikleri arasındadır. Tarihi 
bir olay dolayısıyla, tarihsel bir zamanla bir-
leştirilmiş olmak efsaneleri zaman bakımın-
dan başlangıç zamanı veya kozmostan kâina-
ta dönüşüm süresince “ilk yaratılış zamanını” 
konu alan “mit”lerden ayrılır. Efsanelerde 
kahramanlar olağanüstü güçlere sahip var-
lıklardır, ama bir tanrı veya yarı tanrı varlıklar 
değildir.

Efsanelerde nakledilenlerin gerçek oldu-
ğuna inanış, baka bir sözlü edebiyat türü olan 
“esasen içeriğinin gerçek olduğuna inanılma-
ması veya “yalan” yahut “kurgu” olarak dü-
şünülen masal türünden ayrılır.

Efsanelerde tabiatüstü “aşkın” güç veya 
güçlerin tecelli ettiği olayların bağlı olduğu 
gizli ve esrarengiz bir âlem vardır. Bu âlemin 
sırlarına hiçbir zaman tam olarak erişilemez. 
Bu bağlamda yukarıda işaret edildiği gibi ger-
çeklik unsurunun yanında olağanüstülük ve 
kutsallık da efsanenin ayırt edici özelliklerin-
dendir. (türkedebiyati.org)

Bu kadar efsane muhabbetinden sonra 
yaşadığım şehir olan Konya’ya ait birkaç ef-
sane nakletmek icap eder.

238

Yaşar Topçu isimli bir işçimiz de Köln Bele-
diye Başkanına müracaat etti. Bonn Büyükelçi-
liğimiz de devreye girerek, Köln Dom Katedra-
li’nde bayram namazı kılınabilir mi diye, şehrin 
belediye başkanına bir yazı yazınca, Belediye 
Başkanı, yazıyı kardinale gönderir.  Kardinal 
’de bu isteği, doğrudan Papa’ya iletir. 31 Ocak 
1965‘te, Köln’de Ramazan’ın son günleri, va-
tandaşlarımız, izin beklemektedir. Bayrama 
kavuşmanın mutluluğu olsa da kalplerde bir 
hüzün ve endişe vardır. Çünkü toplu namaz 
kılınacaktır. Dom Katedrali Almanya’nın en 
büyük tarihi kilisesidir. Papalık, bir defaya mah-
sus izin verir. Sevinçle karşılanan bu haberden 
sonra, “Aziz muhterem gurbetçi kardeşlerimin 
nazarı dikkatine, 3 Şubat 1965 mübarek Rama-
zan Bayram Namazı Dom Kilisesi’nde kılına-
caktır. Mümkün mertebe, gazete, namazlık ve 
battaniyelerinizle, tedarikli gelmeniz rica olu-
nur” diye duyuru yapılır. Dışarıda 30-40 cm kar 
olmasına rağmen, 600-700 vatandaşımız bay-
ram namazı kılmak için toplanırlar, kilisedeki 
resim ve heykellerin üzeri brandalarla örtülüp, 

bayram namazı kılınır. Namaz çıkışında, sevgi, 
hasret ve gözyaşları ile yapılan bayramlaşma, 
duygulu anlar yaşatmış, yüreklerde iz bırakmış-
tır. Yıllarca hiç unutulmamıştır.
Dili bir, gönlü bir, imanı bir, insan yığını
Görüyor varlığının bir yere toplandığını.
Büyük Allah’ı anarken bir ağızdan herkes,
Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses.
Yükselen bir nakarattan büyüyen velvelesi,
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi

Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri,
Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbir’i
Ne kadar saf idi siması, bu mümin neferin.
……………
Bu nefer miydi, derin gözleri yaşlarla dolu
Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli.
Yahya Kemal Beyatlı / Süleymaniye’de Bayram 
Sabahı

Bir sonraki yazımızda Almanya’da yabancı, 
Türkiye’de Alamancı olmanın, sosyolojik tahlili-
ni yapmaya çalışacağım.             

Görüşmek üzere…

‘Tiryaki Sözleri’nin
GÖLGESİNDE

Ahmet 
Sevgi

Yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye
kalkışma, tutmaz.

   (C. Şahabeddin)

HAKİKAT VE YALAN
Doğruyla yalanın bir arada olması sakat,
Hakikat yeşersin istiyorsan yalanı sök at.
             (Ahmet Sevgi)
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Her şehrin birden fazla efsanesi olduğu 
gibi Konya’nın da pek çok efsanesi vardır. 
Ben bu efsanelerden bir kaçını nakletmekle 
yetineceğim. Öncelikle Prof. Dr. Saim Saka-
oğlu Hocamızın duru bir Türkçe ile kaleme 
aldığı “Meram Yazıları” adlı kitabından “Kız-
lar Kayası Efsanesi” ni sizlerle paylaşacağım.

Saim Hoca, Meram-Dere’de bulunan ve 
bir doğa harikası olan “Kızlar Kayası” ile ilgili 
efsaneyi, mahalle sakinlerinden ve Musta-
fa Ertaş’tan dinledikten sonra efsanenin bir 
kritiğini yapar. Mehmet Önder’in  “Kızlar 
Kayası Efsanesini” derlemesini, hikâyenin 
özüne daha uygun bulduğunu söyler ve şöyle 
devam eder:

Onun naklettiğine göre efsane şöyledir: 
“Bir gelin alayı Konya’dan Dereköy’e gelin 
götürüyormuş. Tam buraya geldikleri zaman 
gelin sıkıntısını defetmek için atından in-
miş… Bu uğursuz sayıldığı için gelin de alay 
da taş kesilmiş.”

Mehmet Önder’in derlediği ikinci şekil:
“Konya’dan Dereköy’e gelin götürülüyor-

muş… Fakat gelinin Konya’da civan bir sev-
gilisi varmış. Ondan ayırmışlar, Dereköylü bir 
gence vermişler. Konyalı genç, karasevdalar 
içinde beddua etmiş: “Bir daha Konya’ya yö-
nünüzü dönerseniz taş olunuz inşallah” de-
miş. Tam yarı yolda gelin Konya’ya dönmüş 
ve bir ‘Ah’ çekmiş… İşte bu sırada bütün ka-
file olduğu yerde taş oluvermiş.”

68 yaşında emekli memur Dereli Meh-
met Ağa’nın anlattığı efsanede sevdalılar ayrı 
yerlerde fakat aynı anda dilekte bulunurlar. 
Delikanlının;

“İçimi ateşe yakar gidersiniz, sevgimi 
hiçe sayar gidersiniz! Dilerim bir daha yü-
zünüzü Konya’ya dönemezsiniz!” şeklindeki 
duası, genç kızda;

“Gidiyorum, görenek bu. Babamın sö-
zünden çıkamadım. Ama gönlüm Konya’dan 
bu yana, yüzüm Dereköyü’ne dönmesin Al-
lah’ım!” şeklinde ifadesini bulur. (Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu, Meram Yazıları, s.78 vd, 
Meram Belediyesi Kültür Yay, 2012/KON-
YA)

Böyle esrarengiz bir efsaneye konu olan 
Kızlar Kayası maalesef ilgisizliğe mahkûm-
dur.  Konya’ya gelen yabancı ve yerli turistler 
birkaç şehir merkezindeki birkaç camii med-
rese ve türbeyi ziyaret edip geri dönüyorlar.  
Hâlbuki bu güzel mevki, yolu düzeltilip, ziya-
retçilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun alt yapısı 

hazırlanıp, şuurlu bir turizm rehberi önderli-
ğinde efsanesi de anlatılarak bu güzel doğa 
harikası kayalar turist kafilelerine gezdirile-
bilir. Böylece Konya Kızlar Kayası da dünya 
literatüründe yerini alabilir.

Alaeddin Tepesi Efsanesi
Konya Selçukluların başkenti iken Sultan 

Alaeddin, ileride kendi dönemine tanıklık 
edecek bir cami ve bir de saray yapılmasını 
murat eder. Cami, ismini ve asrını kendin-
den sonra gelen nesillere taşıyacaktır.  Sultan 
Alaeddin’in bu isteği üzerine toplanan şehir 
meclisi, uzunca bir tartışmadan sonra şehrin 
ortasında bir tepe meydana getirilmesini ve 
bu tepenin üzerine sultanın şanına yakışır 
bir cami yapılmasını kararlaştırır. Sıra Konya 
ovasında şehrin merkezinde bir tepe oluş-
turmaya gelmiştir. Bu amaca yönelik halka 
toprak vergisi salınır. Vergi, her vatandaşın 
hissesine düşen toprağı, tepenin oluşturu-
lacağı meydana getirilmesiyle ödenecektir. 
Tepe, herkesin hissesine düşen toprağı çuval 
ve torbalarla oluşturulur. Artık sıra caminin 
yapımına gelmiştir.

Günlerden bir gün sultan, inşaat belirli bir 
aşamaya geldikten sonra tepeye çıkar ve et-
rafı seyretmeye başlar.  Sultan, seyir esnasın-
da gördüğü manzaradan hiç hoşnut olmaz. 
Zira sıcaktan bunalan halk evlerinin damında 
yarı çıplak yatmaktadır. Bunun üzerine te-
peye yalnız caminin yapılmasını, sarayın ise 
tepenin eteklerine yapılmasını irade buyurur. 
(Küçük, Abdurrahman, Konya Efsaneleri, 
s.45 vd. ,Nüve Yay, 2017/KONYA)

Atalarımızdan alacağımız çok güzel has-
letler var. Bunlardan birisi edeptir, utanma 
duygusudur. Bugün gerek Konya’mızda ge-
rekse diğer illerde evler dip dibe ve çok katlı 
olarak yapılmakta, mahremiyet diye bir şey 
kalmamaktadır.

Atalarımızdan devraldığımız kültür mi-
raslarını korumak, aslına uygun olarak tamir 
etmek boynumuzun borcu iken onlara yete-
rince ilgi göstermiyoruz ve çürümeye, yozlaş-
maya terk ediyoruz.

Alaeddin Camisi ve Konya Sarayı orijinal 
haliyle temelleri üzerine yeniden yükseltil-
meli, tarihimize şahitlik eder hale getirmeli-
yiz. Saraya sonradan ilave edilen Kılıç Arslan 
Köşkü de yeniden elden geçirilmeli, aslına 
uygun olarak tamir edilmelidir.

Efsane çoktur, lakin yazacak yerimiz kısıt-
lıdır. Mutlu okumalar.
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SATILIK DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

APKANT PRES TEZGÂHI OPERATÖRÜ
DURMA MARKA CNC PRES KULLANABİLEN

 - En az 3 yıl deneyimli
 - Teknik resim okuma ve yorumlama
  yetisine sahip olan,
 - Gerekli ölçüm aletlerini kullanabilen,
 - Askerlik hizmetini tamamlamış

TESTERE KESİM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
 -Ölçüm cihazları hakkında bilgi sahibi
 - Malzeme bilgisi olan
 -En az 3 yıl deneyimli

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ
ÖNTAR TARIM AL.SAN. VE TIC.LTD.ŞTI. 

Büyükkayacık Mh. 4. Ogr. San. Bölg. 405 Nolu Sk. No: 28 Selçuklu / KONYA 0 (332) 345 03 08

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

SIHHI TESISATÇI 
USTA VE KALFALAR 

ALINACAKTIR
Dolgun Maaş + SSK + Yemek 

Şükran Mah. Sahibata Cad. No: 78/A  Meram KONYA

TEL: 0533 547 56 41

Firmamızda İstihdam Edilmek Üzere;

HAS SIHHI TESISAT VE INŞAAT

İLAN



12 3 TEMMUZ 2020

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 

BAYAN 
ÖN MUHASEBE 

ELEMANI 

     ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

KAYNAKÇI
(GAZALTI KAYNAK VE

ELEKTRİK KAYNAKÇILARI)

ARANIYOR

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

İLAN

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
Taşınmaz tapu kayıtlarında 11 cilt, 1054 sayfada bulunan Konya İli, Selçuklu İlçesi, Molla Gürani 
Mahallesi, 42526 ada 3 parsel, 8.978,00 m2 miktarında arsalı, 32/8978 arsa paylı, Zemin kat, 1. 
Giriş, 40 nolu bağımsız bölümde, Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli, Depolu Fırın Bağımsız Bölüm Nitelikli, 
tam hisse ile borçluya aittir. Kat irtifakı tesis edilmiştir. Dükkâna ait arsa payı 32 m2 dir. 
Taşınmazın   Hâlihazır Durumu ve Çevresel Özellikleri: Satışa konu dükkân şehrin ana 
arterlerinden olan Beyşehir Çevre Yolu Caddesi’ne yakındır. Tekke Mezarlığı yanındadır. 
Taşınmazın bulunduğu bölgede 10-12 katlı konut ve muhtelif ticari dükkânlar olup bu dükkânda 
kiracı bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alt yapısı tamamlanmıştır.
Taşınmazın Teknik Özellikleri: Taşınmaz dükkân; Kuzey-Doğu cephelidir. Isınma merkezi pay 
ölçerlidir. Bulunduğu site güvenlikli olup bahçesinde yeşil alan, çocuk oyun alanı, kamelya vardır. Site 
bahçesi beton duvar ve çit ile çevrilidir. Yalıtımlı yeni binadır. Dükkân önü kilitli taş ile döşelidir. Yaklaşık 
60 m2 zemin katı, demir merdiven ile inilen 47 m2 bodrum eklentisi vardır. WC ve lavabosu vardır. 
Dükkân vitrini alüminyum doğramadır. Zemini seramik, duvarları alçı üzeri boyalı, tavanı camyünü 
kare asma tavandır. Elektrik ve su tesisatı vardır. Fırın olarak kullanılan dükkânda kiracı oturmaktadır.
Adresi   : Konya ili, Selçuklu İlçesi, Selçuklu-Şeker Mahallesi, 
     Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, No:10G dir.
Yüzölçümü  : Net:99,10m2,  Brüt :107 m2 ‘dir.
Arsa Payı  : 32/8978
İmar Durumu  : Selçuklu Belediyesi İmar Durum Belgesine göre, Taks:0.25, E:2.10, blok 
nizam konut sahasındadır. Mevcut yapının inşaat ruhsatı 2014 yılında 576/269 sayı ile alınmıştır ve 
bu imar durum belgesine uygundur.
Kıymeti   : 300.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhleri mevcut olup detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü  : 07/09/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü  : 07/10/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri    : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19
     İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri:
Keşfi yapılan taşınmaz tapu kayıtlarında 9 cilt, 805 sayfada bulunan Konya İli, Selçuklu 
İlçesi, Özlem Mahallesi, 28971 ada 5 parsel, 3.732,00 m2 arsalı, 105/19200 arsa paylı, B 
Blok, Zemin kat, 22 nolu bağımsız bölümde, 2 Adet Betonarme 11 Katlı ve 1 Adet Betonarme 
12 Katlı Apartman ve Arsası Ana Taşınmaz Nitelikli, Dükkân Bağımsız Bölüm Nitelikli, tam 
hisse ile borçluya aittir. Kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Dükkâna ait arsa payı 20,41 m2 dir. 
Taşınmazın Hâlihazır Durumu ve Çevresel Özellikleri: Satışa konu dükkân şehrin ana 
arterlerinden olan Beyşehir Çevre Yolu Caddesine yakındır. Adakale Caddesi ile Kurtuldu Sokağın 
birleştiği yerdedir. 300 m. kuzey-doğusunda Elmas Kuran Kursu ve Camii vardır. Taşınmazın 
bulunduğu bölgede 10-12 katlı konut ve muhtelif ticari dükkânlar olup bu dükkânda kiracı 
bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alt yapısı tamamlanmıştır. 
Taşınmazın Teknik Özellikleri: Taşınmaz dükkân; 3 bloktan oluşan binada B Bloktadır. Güney-
Doğu cephelidir. B Blokta zeminde 5 dükkân, üst katlarda 2 şerden 20 konut vardır. Isınma 
merkezi pay ölçerlidir. Bulunduğu site güvenlikli olup bahçesinde yeşil alan, çocuk oyun alanı, 
kamelya vardır. Site bahçesi beton duvar ve çit ile çevrilidir. Dükkân önü kilitli taş ile döşelidir. 
Yaklaşık 50 m2 büyüklüktedir. Demir merdiven ile inilen bodrum eklentisi vardır. WC ve lavabosu 
vardır. Dükkân vitrini alüminyum doğramadır. Zemini seramik, duvarları alçı üzeri boyalı, tavanı 
camyünü kare asma tavandır. Elektrik ve su tesisatı vardır. Dükkânda kiracı oturmaktadır.
Adresi  : Konya ili, Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, Adakale Caddesi, No:30F dir.
Yüzölçümü : 47,65 m2
Arsa Payı : 105/19200
İmar Durumu : Selçuklu Belediyesi İmar Durum Belgesine göre, Taks:0.25, E:2.10, mesken 
sahasına isabet etmektedir. İnşaat ruhsatı 2012 yılında 8-9-10/6 sayı ile alınmıştır. Mevcut yapı bu 
imar durum belgesine uygundur.
Kıymeti  : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhleri mevcut olup detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 07/09/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 07/10/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri :KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19 
   İCRA MÜDÜRLÜKLERİMEZAT SALONU KARATAY/KONYA
3 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri:
Taşınmaz tapu kayıtlarında 9 cilt, 806 sayfada bulunan Konya İli, Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 
28971 ada 5 parsel, 3.732,00 m2 miktarında arsalı, 108/19200 arsa paylı, B Blok, Zemin kat, 23 
nolu bağımsız bölümde,2 Adet Betonarme 11 Katlı ve 1 Adet Betonarme 12 Katlı Apartman ve 
Arsası Ana Taşınmaz Nitelikli, Dükkân Bağımsız Bölüm Nitelikli, tam hisse ile borçluya aittir. Kat 
mülkiyeti tesis edilmiştir. Dükkâna ait arsa payı 21 m2 dir.  
Taşınmazın  Hâlihazır  Durumu ve Çevresel Özellikleri: Satışa konu dükkân şehrin ana 
arterlerinden olan Beyşehir Çevre Yolu Caddesi’ne yakındır. Adakale Caddesi ile Kurtuldu Sokağın 
birleştiği yerdedir. 300 m. kuzey-doğusunda Elmas Kuran Kursu ve Camii vardır. Taşınmazın 
bulunduğu bölgede 10-12 katlı konut ve muhtelif ticari dükkânlar olup bu dükkânda kiracı 
bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alt yapısı tamamlanmıştır. 
Taşınmazın Teknik Özellikleri: Taşınmaz dükkân; 3 bloktan oluşan binada B Bloktadır. Güney 
cephelidir. B Blokta zeminde 5 dükkân, üst katlarda 2 şerden 20 konut vardır. Isınma merkezi pay 
ölçerlidir. Bulunduğu site güvenlikli olup bahçesinde yeşil alan, çocuk oyun alanı, kamelya vardır. 
Site bahçesi beton duvar ve çit ile çevrilidir. Dükkân önü kilitli taş ile döşelidir. Yaklaşık 50 m2 
büyüklüktedir. WC ve lavabosu vardır. Dükkân vitrini alüminyum doğramadır. Zemini seramik, 
duvarları alçı üzeri boyalı, tavanı camyünü kare asma tavandır. Elektrik ve su tesisatı vardır. 
Dükkânda kiracı oturmaktadır.
Adresi  : Konya ili, Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, Kurtuldu Sokak, No:2A dır.
Yüzölçümü :Yaklaşık Net: 46,85 m2  -Brüt : 53,00 m2
Arsa Payı : 108/19200
İmar Durumu : Selçuklu Belediyesi İmar Durum Belgesine göre, Taks:0.25, E:2.10, blok nizam 
konut sahasındadır. İnşaat ruhsatı 2012 yılında 8-9-10/6 sayı ile alınmıştır. Mevcut yapı imar durum 
belgesine uygundur.
Kıymeti  : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhleri mevcut olup detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 07/09/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 07/10/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19
    İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
4 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri:
Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında 9 cilt, 807 sayfada bulunan Konya İli, Selçuklu İlçesi, Özlem 

Mahallesi, 28971 ada 5 parsel, 3.732,00 m2 miktarında arsalı, 94/19200 arsa paylı, B Blok, Zemin 
kat, 24 nolu bağımsız bölümde,2 Adet Betonarme 11 Katlı ve 1 Adet Betonarme 12 Katlı Apartman 
ve Arsası Ana Taşınmaz Nitelikli, Dükkân Bağımsız Bölüm Nitelikli, tam hisse ile borçluya aittir. Kat 
mülkiyeti tesis edilmiştir. Dükkâna ait arsa payı 18,27 m2 dir. 
Taşınmazın Hâlihazır Durumu ve Çevresel Özellikleri : Dava konusu dükkân şehrin ana 
arterlerinden olan Beyşehir Çevre Yolu Caddesi’ne yakındır. Adakale Caddesi ile Kurtuldu Sokağın 
birleştiği yerdedir. 300 m. kuzey-doğusunda Elmas Kuran Kursu ve Camii vardır. Taşınmazın 
bulunduğu bölgede 10-12 katlı konut ve muhtelif ticari dükkânlar olup bu dükkânda kiracı 
bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alt yapısı tamamlanmıştır. 
Taşınmazın Teknik Özellikleri : Taşınmaz dükkân; 3 bloktan oluşan binada B Bloktadır. Güney 
cephelidir. B Blokta zeminde 5 dükkân, üst katlarda 2 şerden 20 konut vardır. Isınma merkezi pay 
ölçerlidir. Bulunduğu site güvenlikli olup bahçesinde yeşil alan, çocuk oyun alanı, kamelya vardır. 
Site bahçesi beton duvar ve çit ile çevrilidir. Dükkân önü kilitli taş ile döşelidir. Yaklaşık 45 m2 
büyüklüktedir. WC ve lavabosu vardır. Dükkân vitrini alüminyum doğramadır. Zemini seramik, 
duvarları alçı üzeri boyalı, tavanı camyünü kare asma tavandır. Elektrik ve su tesisatı vardır. 
Dükkânda kiracı oturmaktadır.
Adresi  : Konya ili, Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, Kurtuldu Sokak, No:2B dir.
Yüzölçümü : Net:42,25 m2, brüt: 45,00 m2
Arsa Payı : 94/19200
İmar Durumu : Selçuklu Belediyesi İmar Durum Belgesine göre, Taks:0.25, E:2.10, blok nizam 
konut sahasındadır. İnşaat ruhsatı 2012 yılında 8-9-10/6 sayı ile alınmıştır. Mevcut yapı imar durum 
belgesine uygundur.
Kıymeti  : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhleri mevcut olup detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 07/09/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 07/10/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19
    İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
5 NO’LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri: Taşınmaz tapu kayıtlarında 42 cilt, 4142 sayfada bulunan Konya İli, Selçuklu İlçesi, 
Musalla Bağları Mahallesi, 2073 ada 45 parsel, 580,00 m2 miktarında arsalı, 15/475 arsa paylı, 
Zemin kat, 3 nolu bağımsız bölümde,6 Katlı Karkas Apartman ve Arsası, Ana Taşınmaz Nitelikli, 
Dükkân Bağımsız Bölüm Nitelikli, tam hisse ile borçluya aittir. Kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Dükkâna 
ait arsa payı 18,31 m2 dir.
Taşınmazın Hâlihazır Durumu ve Çevresel Özellikleri: Dava konusu dükkân şehrin ana 
arterlerinden olan Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesine ve tramvay hattına yakındır. Nalçacı Caddesi 
ve tramvay hattına 150 mt. Kulesite AVMye 200 mt. İl Emniyet Müdürlüğüne 150 mt. uzaklıktadır. 
Telgrafçı Hamdibey Caddesi ve Ruhi Bağdadi Sokağın kesiştiği yerdedir. Yakınında Kule Site AVM, 
Emniyet Müdürlüğü, Bankalar ve Sigortacılar vardır. Taşınmazın bulunduğu bölgede 6 katlı konut ve 
muhtelif ticari dükkânlar olup bu dükkânda kiracı bulunmaktadır. Her türlü belediye hizmetlerinden 
yararlanmaktadır. Alt yapısı tamamlanmıştır. 
Taşınmazın Teknik Özellikleri: Taşınmaz dükkân; Boğaziçi Apartmanındadır. Kuzey-Batı 
cephelidir. Ana binada zeminde 7 dükkân, üstteki 5 katta 2 şerden 10 konut vardır. Isınma doğalgazlı 
bireyseldir. Bulunduğu bina yalıtımlı ve boyalıdır. Dükkân önü yerinde dökme betondur. Dükkân ön 
vitrini alüminyum, yan vitrini demir doğramadır. Dükkân zemini seramik, duvarları alçı üzeri boyalıdır. 
Dükkân içeriden ayrıca bölünmüştür. Dükkân yaklaşık 21 m2 dir. Elektrik ve su tesisatı vardır. Yola 
cepheli olan dükkânda sigortacı kiracı oturmaktadır.
Adresi  : Konya ili, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, Ruhi Bağdadi Sokak No:2B’ dir.
Yüzölçümü : Net:20 m2,  Brüt:25m2
Arsa Payı : 15/475
İmar Durumu : Taşınmaz; Selçuklu Belediyesi İmar Durum Belgesine göre, 6 kat blok ticaret 
sahasındadır. Mevcut yapının inşaat ruhsatı 1987 yılında 6/24 sayı ile alınmıştır ve bu imar durum 
belgesine uygundur.
Kıymeti  : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhleri mevcut olup detayları dosyasındadır.
1. Satış Günü : 07/09/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 07/10/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri  : KONYA ADALET SARAYIB-BLOKZEMİN KATZ-18-19
    İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını 
ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde 
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün 
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin 
ve İİK’nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara 
gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan 
“elektronik ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. 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 2019/687 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 16007 Ada, 1 Parsel, AŞAĞI PINARBAŞI Mahalle/Köy, 
16007 ada 1 parsel 39 Nolu BB kayıtlı taşınmaz Nolu Bağımsız Bölüm   Konya ili, Selçuklu İlçesi, 
Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 123 cilt, 12146 sayfa, 16007 ada, 1 parselde kayıtlı 3.135,70 m2 arsa 
üzerinde bulunan B+10 katlı blokta, her katta 4, toplam da 40 adet daire bulunan “KARKAS ON 
KATLI APARTMAN VE ARSASI” vasıflı, Z+9. kat, 39kapı nolu, 1/39 arsa paylı, 39 bağımsız bölüm 
nolu Dubleks Mesken olup, Borçlu adına TAM hisse kayıtlıdır. Söz konusu binanın bulunduğu 
Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi’nde genelde mesken olup, binaların zemin katlarında ve 
bazı bölgelerde de toplu olarak işyerleri bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmış 
olup, orta ve yüksek ray içli bölgeleri bulunmaktadır. Bina şehir merkezinden uzakta olup, alışveriş 
merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş) duraklarına yakın konumda bulunmaktadır. 
Bina, Mesaj Caddesi’ne cepheli olup, Yeni İstanbul Caddesi’ne 500 m mesafede, Rixos Otel’e 750 
m, Sümeyye Caddesi kavşağına 150 m, Beyhekim Hastanesi Bosna Hersek semt Polikliniği’ne 80 
m mesafede bulunmaktadır. Ana gayrimenkul 3.135,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde olup, parselin 
üzerinde bir adet blok bulunmakta ve blok yaklaşık 19 yıllıktır. Kıymet takdiri yapılan bloğun, her 
katında 4, toplamda 40 adet daire bulunmaktadır. Binanın bahçe giriş kapısı ve merdiven korkulukları 
profil doğramadan, bina giriş kapısı ve rüzgârlık kapısı alüminyum doğramadan yapılmıştır. Binanın 
giriş kısmının zemini, merdivenlerin döşeme ve basamakları mozaik kaplama olup, giriş kısımlarının 
etrafı dekoratif taş kaplama, sahanlık kısımlarının kalan bölümleri ise; sıva üzeri plastik boyalıdır. 
Asansör etrafları ise; komple fayans kaplama yapılmıştır. Binanın dış cephesi ise; sonradan komple 
pvc saiding cephe kaplaması yapılı vaziyettedir. Ana gayrimenkulde 2 adet asansör bulunmakta 
ve bina çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş olup, parselde yapılaşma tamamlanmıştır. 
Kıymet takdiri yapılan 39 bağımsız bölüm nolu dubleks daire; Z+9 katta olup, her iki katın toplam 
yüzölçümü brüt 161.09 m2, net ise; 120,62 m2 civarındadır. Dairenin alt katında; 3 oda, salon, 
mutfak, antre, lavabo-wc, banyo ve 2 adet balkonun bulunduğu, giriş holü kısmından profil merdiven 
ile çıkılan dubleks kısmında ise, 3 oda, mutfak nişi, duş, banyo ile 1 adet balkon ve terasın bulunduğu 
tespit edilmiştir. Dubleks katında bulunan bir oda ile teras kısmı, mimari projesinde çatı arası olarak 
gözükmekte iken sonradan açılarak oluşturuldukları tespit edilmiştir. Dairenin dış giriş kapısı çelik 
kapı, iç kapıları ahşap doğrama olup, balkon kapıları ve tüm pencereleri ise; pvc doğrama ve çift 
camlıdır. Giriş kısmından profil merdiven ile çıkılan dubleks katın giriş kapısı da pvc doğramadan 
yapılmıştır. Salon ve odaların zeminleri tahta kaplama ve cilalıdır. Antre, mutfak, balkonlar ve ıslak 
hacimlerin tüm zeminleri seramik kaplama, teras zemini karo mozaik kaplama yapılıdır. Salon, 
antre, mutfak ve odaların duvarları sıva üzeri boyalı, lavabo-wc ve banyo duvarları ise; tavana kadar 
fayans kaplamadır. Ait kat mutfakta; alt ve üst mutfak dolapları ve mermer tezgâhı, üst kat mutfak 
nişinde alt dolaplar ve mermer tezgâhı bulunmakta olup, antredeler vestiyer mevcuttur. Isınma şekli; 
ferdi sistem kaloriferli olup, doğalgazlıdır. Güneydoğu ve güneybatı cepheli olan daire, Borçlu adına 
Tam hisse kayıtlıdır. Meskende kiracının oturduğu tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi   : Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi Çapanoğlu 2 Sitesi   
     No:16/39Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü  : 120,62 m2    Arsa Payı: 1/39    HİSSE : TAM
İmar Durumu  : 10 kat Blok mesken sahasına isabet etmekte olup 22/23 ebatlı blok  
     yapılacak şekilde 10 kata imarlıdır.
Kıymeti   : 250.000,00 TL  KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
1. Satış Günü  : 11/11/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü  : 09/12/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri  : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜKLERİ 
     MEZAT SALONU Z-18-Z-19 KARATAY-KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 29248 Ada, 1 Parsel, KAYACIK Mahalle/Köy, kayacık 
köyü 29248 ada 1 parsel d blok 3.giriş z+3 kat 24 Nolu BB kayıtlı taşınmaz Nolu Bağımsız Bölüm   
Konya ili, Selçuklu İlçesi, Kayacık Köyü, 24 cilt, 2352 sayfa, 29248 ada, 1parselde kayıtlı 50.982,52 
m2 arsa üzerinde bulunan, B+Z+3 katlı bloklardan, D blokta üç giriş olup, içerisinde stüdyo daireler 
bulunan, ?Prefabrik 1 Katlı 2 Adet Depo, Betonarme 2 Katlı 2 Adet Mesken, Betonarme 3 Katlı Spor 
Tesisi, Betonarme 5 Katlı 3 Adet Apartman, Betonarme 6 Katlı 3 Adet Apartman ve Arsası? vasıflı, 
D Blok, 3. Giriş, Z+3. kat, 24 kapı nolu, 126/58479 arsa paylı, 24 bağımsız bölüm nolu, Mesken 
olup, Borçlu adına TAM hisse kayıtlıdır. Söz konusu binanın bulunduğu Selçuklu İlçesi, Kosova 
Mahallesi’nde genelde mesken olup, binaların zemin katlarında ve de bazı bölgelerde de işyerleri 
bulunmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmamış olup, orta rayiçli bir bölgededir. Binalar 
şehir merkezinden uzakta olup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma araçları (otobüs, dolmuş) 
duraklarına yakın konumda bulunmamaktadır. Binalar, Prof Dr. Ahmet Ayhan Caddesi’ne ve Abideyi 
Hürriyet Sokağa cepheli konumda olup, batısındaki Sümeyye Caddesi’ne 60 m, yine batısındaki 
Büyük Hizmet Caddesi’ne 450 m, kuzeyindeki Aliya İzzet Begoviç Caddesi’ne de 280 m mesafede 
bulunmaktadır. 180 m batısında Büyük Hizmet Camii, 120 m batısında da Ertuğrul Gazi Ortaokulu, 
200 m güneyinde de Ammar Bin Yasir Camii vardır. Ana gayrimenkul; 50.982,52 m2 yüzölçümlü 

arsa üzerinde olup, parselin üzerinde; Prefabrik 1 Katlı 2 Adet Depo, Betonarme 2 Katlı 2 Adet 
Mesken, Betonarme 3 Katlı Spor Tesisi, Betonarme 5 Katlı 3 Adet Apartman, Betonarme 6 Katlı 3 
Adet Apartman olup, binalarda stüdyo daireler bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılacak olan dairenin 
bulunduğu D Bloktaki giriş kapıları ve dış ve iç merdiven korkulukları alüminyum doğramadan 
yapılmıştır. Binanın giriş kısmının zemini ve tüm katların merdiven holleri ile, merdivenlerin döşeme 
ve basamakları mermer kaplama yapılmış olup, koridorlar ve merdiven sahanlığının duvarları ise; 
alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Binanın dış cephesi ise; mantolamalı sıva üzeri boya ile merdiven 
giriş kısımlarının üstleri de silikon cephe yapılmıştır. Ana gayrimenkulde her girişte birer adet asansör 
bulunmakta ve binalar çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmiş olup, parselde yapılaşma 
tamamlanmıştır. Bahçesinde yeşillendirme, çevre düzenlemesi, sosyal alanlar ve spor alanları 
bulunmakta olup, bina girişleri karo mozaik kaplama, diğer tüm otopark ve yürüyüş yolları ise; beton 
parke döşenmiş, parsel etrafı ise; beton bahçe duvarıyla çevrilmiştir. Girişinde güvenlik kulübesi 
olup, giriş çıkışlar kontrol altındadır. Kıymet takdiri yapılan, 24 bağımsız bölüm nolu Mesken vasıflı 
daire Z+3. katta olup yaklaşık yüzölçümü brüt 68,19 m2, net ise; 51,05 m2 ‘dir. Dairede antre, 
1 adet yatak odası, kiler, antre, salon, salon köşesinde mutfak nişi, banyo-lavabo-wc ve 1 adet 
balkonun bulunduğu tespit edilmiştir. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları amerikan panel kapı, 
pencereleri ise; pvc doğrama olup, pencereleri çift camlıdır. Salon ve odanın zeminleri laminant 
kaplamalıdır. Banyo-lv-wc’nin ve balkonun zeminleri ise; fayans kaplamadır. Odaların duvarları 
alçı sıva üstü kâğıt kaplama, lavabo- banyo- wc’nin duvarları ise; tavana kadar fayans kaplamadır. 
Mutfak nişinde; alt ve üst mutfak dolapları ve mermer tezgâhı bulunmaktadır. Isınma şekli; kombi 
sistem kaloriferli olup, doğalgazlıdır. Kuzey cepheli olan daire, Borçlu adına tam hisse kayıtlıdır. 
Meskende keşif sırasında kiracının oturduğu tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi   : Bosna Hersek Mah. Abideyi Hürriyet Sokak, Prestij Park, D Blok,3.Giriş
     No:14B/24Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü  : 51,05 m2 Arsa Payı : 126/58479     HİSSE: TAM
İmar Durumu  : Max:7 Kat konut ve trafo sahasına isabet etmekte olup Max:7 kat, E:1,05 
     olacak şekilde imarlıdır. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Kıymeti   : 160.000,00 TL    KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
1. Satış Günü  : 11/11/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü  : 09/12/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri  : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT İCRA MÜDÜRLÜKLERİ
     MEZAT SALONU Z-18-Z-19 KARATAY-KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok 
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/9250 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.
KONYA 6. İCRA DAİRESİ

2019/9250 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1183945

Sarayönü’nde kan 
bağışı seferberliği

Sarayönü ilçesinde Türk Kı-
zılay Temsilciliği tarafından kan 
bağışı seferberliği düzenlendi. 
İlçe merkezinde, kan alım tırında 
yürütülen kan bağışı kampan-
yasına vatandaşların ilgisi yo-
ğun oldu. Türk Kızılay Sarayönü 
Temsilcisi Halil İbrahim Turan, 
iki günde 187 ünite kan toplan-
dığını söyledi. Yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınından dolayı 
azalan stokların yeniden dolması 
için azami çaba gösterdiklerini 

kaydeden Turan, “Bir ünite kan 
üç can kurtarabilir. Kan, yapay 
olarak üretilemeyen ve kaynağı 
sadece insan olan bir sıvıdır. Ha-
yatları boyunca kan ve kan ürün-
lerine ihtiyacı olan Hemofili’li ve 
Talasemi’li hastalarımız, ame-
liyat olacak insanlarımız veya 
trafik kazalarında yaralanan va-
tandaşlarımızın gönüllü bağışçı-
lara ihtiyacı var. Kampanyamıza 
destek tüm vatandaşlarımıza çok 
teşekkür ederim.” dedi. n AA

KOP kapsamındaki Konya – Çumra 3. Merhalesi 1,2,3’ün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
video konferansı ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla yapılacak

14 bin futbol sahası
kadar alan sulanacak

Konya Ovası Projesi (KOP) kapsa-
mında yer alan Konya-Çumra Projesi-
nin 3. merhalesi KOS 1,2,3’ün açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın video konferans aracılığıyla 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin bizzat katılımıyla bu-
gün yapılacak. Proje ile 14 bin futbol 
sahası kadar alan daha suya kavuşa-
cak. Konya Ovası Projesi (KOP), Gü-
neydoğu Anadolu Projesi’nden sonra 
Türkiye’nin ikinci büyük entegre su-
lama projesi konumunda bulunuyor. 
Proje ile 14 bin futbol sahasına denk 
gelen 72 bin 650 dekarlık alan daha 

suya kavuşuyor. Projenin en büyük 
ve geniş sulama kısmını Konya Çum-
ra Projesi oluşturuyor. Konya-Çumra 
Projesi’nin 3. merhalesinde yer alan 
ve inşası tamamlanan KOS 1,2,3 ile 
Çumra, İçeriçumra, Doğanlı, Dinek-
saray ve Alibeyhüyüğü’nde 72 bin 
650 dekarlık alan suya kavuşacak. Bu 
sulama sayesinde ülke ekonomisine 
yıllık 65 milyon lira katkı ve 7 bin kişi-
ye iş imkânı sağlanacak.

İNŞA EDİLECEK 3 BARAJ İLE 
KONYA’NIN YERALTI SUYU

 DESTEKLENECEK
Proje ile Yukarı Göksu Havza-

sı’nın Akdeniz’e boşalan sularının 
yıllık 414 milyon metreküpü, inşa 
edilecek olan 3 baraj ve Mavi Tünel 
vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası’na 
aktarılacak. 

Getirilecek bu su ile hem Kon-
ya Ovası’nın yeraltı suyu hem de 2 
milyon 234 bin 100 dekarlık tarım 
alanının sulama suyu desteklene-
cek.

Öte yandan, 2015 yılında işlet-
meye alınan Bağbaşı Barajı’nda de-
polanan ve Mavi Tünel aracılığıyla 
Konya Kapalı Havzası’na aktarılan 
suyla 1 milyon 480 bin dekar alan 

sulanarak ekonomiye 2,5 milyar 
lira katkı sağlandı.

KONYA’NIN MAVİ RÜYASI: 
MAVİ TÜNEL

Konya-Çumra 3. merhale pro-
jesinin en önemli ayağını 17 kilo-
metre uzunluğundaki Mavi Tünel 
oluşturuyor. 

2015 yılında hizmete alınan 
Mavi Tünel Projesi, Urfa tünellerin-
den sonra Türkiye’nin ikinci büyük 
sulama tüneli konumunda. “Kon-
ya’nın mavi rüyası” olarak bilinen 
tünelden saniyede 36 metreküp su 
Konya Ovası’na akıtılıyor.n İHA
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1922 Konyaspor’un rakibinden TFF’ye sert eleştiri
TFF, 2. ve 3. Liglerin oynanmamasıyla 

ilgili karar alırken, 2. Lig Beyaz Grup’ta 4. 
sırada bulunan Sancaktepe Futbol Kulübü 
Başkanı Fatih Kol gelişmelere tepki gösterdi. 
Kol, “Ben 17 milyon TL yatırım yaptım. Lig-
leri oynatacaklarını söylediler ve 300 bin TL 
vererek takımı Topuk Yaylası’na kampa yol-
ladım. Böyle iş mi olur? Eğer ligler oynanma-
yacaksa, TFF benim 17 milyon TL yatırımımı 
hesabıma geçsin” dedi.

 TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta temsilcimiz 
1922 Konyaspor’un rakibi olan Sancaktepe 
FK’dan alınan karara tepki gösterildi. 2. ve 
3. Liglerin oynatılmaması hakkında yapılan 
açıklamaların ardından Sancaktepe Futbol 
Kulübü Başkanı Fatih Kol çok sert konuştu. 
İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulu-
nan Kol, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’ne sert 
tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler karşı-
sında çok dolu olduğunu ifade ederek söz-
lerine başlayan Fatih Kol, “Şu anda herkes 
pandeminin arkasına saklanıyor. Ancak ben 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun en mantıklı 
kararı vereceğine inanıyorum. Saçma sapan 

bir karar verilmeyecektir. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu, 4 aydır ödemesi gereken 84 bin 
TL’yi ödemiyor. Siz bu parayı ödeyemezken, 
ben 17 milyon TL yatırım yapmışım. Bu yatı-
rımı tek kalemde silemezsin. Ben bu yatırımı 
yedirmem. Play-off potasında olan takımların 
başkanlarıyla görüşme yapacağız. Bu liglerin 
oynanmasını istiyoruz” diye konuştu.

OYNATMIYORSANIZ 
17 MİLYON LİRAMI VERİN

Ligin tescil edilmesi ve lider takımların 
şampiyon ilan edilmesiyle ilgili olarak alı-
nacak karara saygı duyacaklarını söyleyen 
Fatih Kol, “Lider takımların şampiyon ilan 
edilmesi normal. Ama bunu yaparken 2. ve 
5. sıradaki takımların da play-off oynama 
hakkını verin. Bu yapılmazsa, TFF’ye güveni-
miz kalmaz. Ben neden yurt dışından gelip 17 
milyon TL’yi gömüyorum buradaki takıma? 
Buradaki suçu ben 2. ve 3. Ligler Kulüpler 
Birliği Başkanı ve yardakçılarına atıyorum. 
Türk futboluna zarar veriyorlar. Türk futboluna 
bu şekilde emek verenleri bu noktaya getire-
mezsin. Paranız yoksa bu işe girmeyeceksi-

niz! Futboldan para kazanmak için önce ya-
tırım yapacaksın. Sen takımı toplayamamış 
ve antrenman yapamamışsın. Verilmiş net 
bir karar yok. Nihat Başkan ve yönetim kurulu 
düşünecektir gerekenleri. Ligleri bu şekilde 
tescil ediyoruz, düşen düşüyor demek olmaz! 
2. ve 5. sıradaki takımlara play-off oynatmak 
zorundasın. Türkiye Futbol Federasyonu eğer 
bu play-off’u oynatmayacaksa, o zaman be-
nim harcadığım parayı göndersinler benim 
hesabıma, o zaman bir şey söylemem. Ama 
TFF olarak 4 ayda 84 bin TL’yi hesabıma ge-
çemiyorsan, 17 milyon TL yatırımıma da ka-
lem çekemezsin. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği 
Başkan ve Yönetimi’ni tanımıyorum. Onların 
aldığı kararları kabul etmiyorum. Liderlere 
saygı duyuyorum, bir üst lige çıksınlar. Ama 
2 ve 5. sıradaki takımların play-off oynaması 
gerekiyor” açıklamasını yaptı.

BANA LİG OYNATILACAK DEDİLER
Belirtilen statüde 2. ve 5. sırada bulunan 

takımların play-off oynama hakkı olduğunu 
söyleyen Fatih Kol, “Bunu ezip geçemezler. 
Ancak olaylar buraya pandemi nedeniyle 

değil parasızlık nedeniyle geldi. Düşmeye 
yakın takımlar ısrarla bunu talep etti. Kulüp-
ler Birliği Başkanı’nı ben tanımıyorum. Biz 
böyle bir başkan seçildiğini YouTube’dan 
öğrendik. Biz oynamak istemiyoruz diyorlar. 
Pandemiyi bahane etmeyin! Paramız yok 
deyin kardeşim! Çünkü ligler oynatılınca ta-
kımlar ortalama 1,5 milyon TL oyunculara 
ödeme yapacak. ‘Biz bu parayı vermek iste-
miyoruz’ deyin. Pandemi olmadan önce de 
temmuz, ağustos aylarında takımları toplayıp 
kamp yapıyorduk. Bu işleri geçsinler! TFF de 
bu senaryolar karşısında böyle bir açıklama 
yaptı. ‘Ben bu karara uymuyorum, saygı duy-
muyorum’ demiyorum ama iş oraya gelmek 
üzere. Ben yurt dışından gelip TFF’ye ve ül-
keme güvenip bir takım aldım. Ciddi bir ya-
tırım yaptım ve şu anda 300 bin TL vererek 
takımı kampa yolladım. Bana bunun garan-
tisini verdiler, ‘sen oynayacaksın ve kampını 
yapabilirsin’ dediler. Ben bu kadar harcama 
yapıp, para yatırırken, gelinen bu nokta kabul 
edilemez” diyerek sözlerini tamamladı.
n İHA

Konya’da düzenledikleri yarış-
larla motor tutkunlarına seyir zevki 
yüksek görsel bir şölen sunan Konya 
Enduro ve Motor Sporları Kulübü, 
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğünde imzalanan iş birliği proto-

kolüyle ‘AFAD Gönüllülük Projesi’nin 
paydaşı oldu. 

Konya İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürü Yıldız Tosun’la bir araya gelen 
kulüp üyeleri, AFAD’ın gönüllülük 
sistemi hakkında yetkililerden bilgi 

aldı. Konya Enduro ve Motor Sporları 
Kulübü Başkanı İsmail Ünver, “Biz-
lerde kulüp olarak artık afet öncesin-
de, afet esnasında ve afet sonrasında 
ihtiyaç duyulduğu zaman ulaşılması 
zor arazilerde arama, kurtarma ve 

destek ekibi olarak yerimizi alacağız. 
Böylece afetin her evresinde etkin 

şekilde çalışma sağlamış olacağız ve 
toplumumuzu afetlere karşı daha di-
rençli hale getireceğiz” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Motor tutkunları AFAD gönüllüsü oldu

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SAMSUNSPOR 28 23 4 1 64 11 53 73
2.MANİSA FK 28 19 6 3 79 31 48 63
3.H.TRABZON 28 17 4 7 51 34 17 55
4.SANCAKTEPE FK 28 16 4 8 51 23 28 52
5.İNEGÖLSPOR 28 13 6 9 41 30 11 45
6.A. AFYONSPOR 28 13 4 11 47 30 17 43
7.TARSUS İY 28 14 1 13 45 39 6 43
8.PENDİKSPOR 28 11 7 10 40 39 1 40
9.SARIYER 28 11 7 10 34 33 1 40
10.Z. KÖMÜRSPOR 28 9 9 10 35 37 -2 36
11.ÇORUM FK 28 11 3 14 36 42 -6 36
12.HACETTEPE 28 11 2 15 37 48 -11 35
13.1922 KONYASPOR 28 9 6 13 38 45 -7 33
14.KIRKLARELİSPOR 28 8 9 11 25 41 -16 33
15.BAŞKENT AKADEMİ 28 9 4 15 37 41 -4 31
16.AMEDSPOR 28 7 7 14 46 -18 28 28
17.GÜMÜŞHANESPOR 28 7 4 17 31 57 -26 25
18.ŞANLIURFASPOR 28 0 1 27 10 102 -92 -14

TFF 2.LiG BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. 
Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligi’nin 
oynanmaması kararını vermesinden son-
ra bazı takımlar bu karara tepki gösterir-
ken bazı takımlar ise alınan bu karardan 
dolayı memnun.  Ligde rahat bir konum-
da bulunan temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
ise alınan bu kararı doğru buluyor. 18 
Temmuz’da liglerin hem mevsim şartla-
rından dolayı hem de 2020-2021 sezonu-
nun başlamasında sıkıntı yaşayabilme-
sinden dolayı ligler sona erdirildi. Stad 
olanaklarının da yeterli olmamasında 
dolayı ertelen liglerin nasıl tescillenece-
ği ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

SPORCU SAĞLIĞI 
AÇISINDAN DOĞRU KARAR 

Liglerin sona erdirilmesiyle ilgili 
konuşan 1922 Konyaspor teknik direktö-
rü Salih Eken, “18 Temmuz’da liglerin 
başlaması biraz sıkıntıydı. Çünkü, hem 
mevsim şartları hem de stad olanakları 
yeterli değil. Bu süreçte hijyen anlamın-
da da çoğu takımın soyunma odalarının 
nasıl bir halde olduğunu herkes biliyor. 
Sporcu sağlığı açısından da doğru bir 
karar verildi. Liglerin oynanacağı yönün-
de karar çıksa ve kalan 6 hafta oynansa 
gelecek sezona hazırlıklar nasıl olacaktı. 
Futbolcu vücutları ne ara dinlenecekti. 
O yüzden alınan bu kararı doğru buluyo-
rum.” ifadelerini kullandı. 

NE YÖNDE TESCİL EDİLECEĞİ 
BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Liglerin nasıl tescil edileceğiyle il-
gili de düşüncelerini aktaran başarılı 
teknik adam, “Bizim açımızdan baka-
cak olursak ne alt sıralamayla ne de 
üst sıralamayla bir ilişkimiz yok. O yüz-
den ne yönde tescil edecekleri bizi pek 
ilgilendirmiyor. Bize gelen duyumlar 
Samsunspor’u direkt olarak bir üst lige 
alacakları yönde. 2 ve 5. sırada yer alan 
takımları ise statü gereği Play-Off oyna-

tacakları konuşuluyor. Düşme potasında 
yer alan 3 takımı ise ligde tutabilirler. 
Ancak şöyle bir durum var Şanlıurfaspor 
durumundan dolayı Şanlıurfaspor’u dü-
şürebilirler. Sonuçta kararı TFF verecek 
önümüzdeki günlerde verilecek kararı 
bizlerde bekliyoruz.” dedi.

KARAR YÖNETİMİN
1922 Konyaspor’u ikinci yarıda ba-

şarıya taşıyan Salih Eken gelecek sezon 
için konuştu. Eken, “Biz 1922 Konyaspor 
olarak Konyaspor’a bağlı olduğumuz için 
henüz gelecek sezonun planlamasını net 

olarak yapmadık. Önümüzdeki günlerde 
kulübün kongresi var. Mevcut yönetim 
yola devam ederse bizler hakkında dü-
şünceleri ne olur bilmiyoruz. Ya da yeni 
yönetim gelir. Onların bizler hakkında 
düşünceleri ne olur bilmiyoruz. Onun için 
biz şu an görevimizi tamamladık. Bundan 
sonraki kararı verecek olan yönetimdir.” 
diye konuştu.

SÖZLEŞMESİ BİTEN 
OYUNCULAR VAR

Futbolcularla ilgili de düşüncelerini 
aktaran Salih Eken, konuşmasına şöyle 

devam etti: “Biz 10 Haziran’da toplan-
mıştık. Takım olarak antrenmanlarımıza 
herkesten önce başladık. Böyle bir kara-
rın çıkacağı duyumunu aldıktan sonra da 
takımımıza 4 günlük bir izin vermiştik. O 
süre içinde de bu karar çıkınca da onlar 
için kötü bir son oldu. Sözleşmesi biten 
oyuncular var onların durumu ne olur 
bilmiyorum. Belki takımda kalırlar. Ya 
da başka takımlarla anlaşırlar.  O yüzden 
futbolcularımız için sezon sona erdi. Şu 
an için serbestler.”
 n SPOR SERVİSİ

Eken: ‘Alınan kararı 
doğru buluyorum’

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor’un teknik direktörü Salih Eken, liglerin oynan-
mayacağı kararının verilmesiyle ilgili konuştu. Eken, “18 Temmuz’da liglerin başlaması mevsim şartları ve gelecek 
sezonun planlamasının yapılmasında sporcu sağlığını riske sokardı. O yüzden alınan kararı doğru buluyorum” dedi.

Yavru Kartal’da 
gözler kongrede

‘Oyuncularım 
sözünü tuttu’

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oyun-
cuların devre arasındaki kampta verdikleri ‘şampiyonluk’ 
sözünü tuttuklarını açıkladı. Devre arasına Manisa Futbol 
Kulübünün 2 puan gerisinde girdiklerini belirten Teknik Di-
rektör Ertuğrul Sağlam, “Manisa FK’nın 2 puan gerisindey-
ken 2 Ocak tarihinde Antalya kampında oyuncularımızla bir 
toplantı gerçekleştirdik. O gün oyuncularımız bize toplantı-
da ‘Hocam sen hiç merak etme, bu takım şampiyon olacak’ 
sözünü vermişlerdi. Bu fotoğraf da o gün çekildi. Oyuncula-
rım sözlerinde durdu. Hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. n İHA

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’da TFF’nin lig-
lerin oynanmayacağı kararını vermesinden sonra gözler ya-
pılacak olan kongreye çevrildi. Mevcut başkan Zahir Renk-
libay’ın devre arasında elini taşın altına koyarak başkanlığa 
gelmesinden sonra önümüzdeki günlerde yeni bir kongre 
gerçekleşecek. 

Devre arasında devraldığı başkanlık görevini başarıyla 
yerine getiren Zahir Renklibay, aldığı doğru kararlarla 1922 
Konyaspor’u ligde tutmayı başarabildi. Devre arasında takı-
mın başına Salih Eken’i genel menajerlik görevine ise Me-
sut Erçetin’i getiren Renklibay, bu isimleri takımın başına 
getirdikten sonra 1922 Konyaspor çıkışa geçti ve 13. sıraya 
yükselerek ligde kaldı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşe-
cek olan kongrede en güçlü aday ise mevcut başkan Zahir 
Renklibay olarak göze çarpıyor. n SPOR SERVİSİ

Salih Eken



Düşme hattı her geçen hafta daha da kızışıyor
Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında tek 

galibiyeti bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 
ligde son 5 maçından puan veya puanlarla 
ayrılarak kümede kalmanın hesabını yapıyor. 
Süper Lig’de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk 
yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya 
ekibi, ikinci yarıda istediği performansı saha-
ya yansıtamadı. Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda 
oynadığı 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 be-
raberlik alırken 10 maçta sahadan yenilgiyle 
ayrıldı. 

İkinci yarıda tek galibiyetini 28. haftada 
Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor, son 5 haftada özellikle iç sahada 
oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma 
bileti olarak görüyor. Şu ana kadar 28 puan 
toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda 
Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Be-
şiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK 
ile karşı karşıya gelecek.

28 PUANLA 15. SIRADA 
BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 

5 hafta kala 28 puan ve averajla 15. sırada 

yer alıyor. Aynı puana sahip Hes Kablo Kay-
serispor 16’ncı, 27 puanla İttifak Holding Kon-
yaspor 17’nci, 25 puanla ise MKE Ankaragücü 
ise puan cetvelinin son sırasında bulunuyor.

ÇELİKEL: “ALT SIRALARINDAN 
KURTULMAK İSTİYORUZ”

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü 
Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, uzun bir 
aradan sonra 28. haftada Göztepe karşısında 
galibiyetle tanıştıklarını hatırlatarak, geçen 
hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında ise iyi 
mücadele etmelerine rağmen sahadan talih-
siz şekilde mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Kötü bir süreçten geçtiklerini anlatan Çe-
likel, her şeye rağmen olumlu düşünmek ve 
kalan 5 maçtan en iyi sonuçla ayrılmak iste-
diklerini ifade etti. Yaşanan olumsuzlukları 
unutarak galibiyete odaklandıklarını dile ge-
tiren Çelikel, şöyle devam etti:

“Alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir 
maça çıkacağız. Bunun için hazırlıkları tüm 
hızıyla sürdürüyoruz. Bu saatten sonra artık 
rakip kim olursa olsun bizim için önemli de-

ğil. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. 
Sezonun ikinci yarısında kötü performans 
sergiledik ancak bunu düzeltecek olan yine 
bizleriz. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. 
Gençlerbirliği maçını kazanarak ligin alt sıra-
larından kurtulmak istiyoruz. Bunu başaracak 
güce ve kapasiteye sahibiz.”

“TAKIMIMIZA İNANIYOR VE 
GÜVENİYORUZ”

Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman 
idaresinde çalışmalarını sürdürdüklerini an-
latarak, şunları kaydetti: “Hocamıza ve futbol-
cularımıza güveniyoruz. Takım olarak 3 pua-
na odaklandık. Tüm hesaplarımız galibiyet 
üzerine. Bu maçtan galibiyetle ayrılıp, ligin 
alt sıralarından yukarı doğru çıkışa geçmek is-
tiyoruz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz. 
Tüm hesaplarımız bunun üzerine. Ligde son 
5 maçımızın 3’ünü sahamızda oynayacağız. 
Bu 3 maçtan en iyi sonucu alacağımıza inanı-
yorum. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. 
Sahamızda oynayacağımız maçları kayıpsız 
atlatıp Allah’ın izniyle ligde kalacağız.” n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 29 17 9 3 55 27 28 60
2.TRABZONSPOR 29 16 10 3 65 32 33 58
3.DG SİVASSPOR 29 15 8 6 50 33 17 53
4.GALATASARAY 29 14 10 5 48 26 22 52
5.BEŞİKTAŞ 29 15 5 9 49 35 14 50
6.FENERBAHÇE 29 13 7 9 51 39 12 46
7.ALANYASPOR 29 12 9 8 49 32 17 45
8.GÖZTEPE 29 10 8 11 36 38 -2 38
9.FTAV ANTALYASPOR 29 9 10 10 35 46 -11 37
10.GAZİANTEP FK 29 8 11 10 41 46 -5 35
11.KASIMPAŞA 29 10 5 14 44 51 -7 35
12.DENİZLİSPOR 29 8 8 13 29 42 -13 32
13.GENÇLERBİRLİĞİ 29 8 7 14 35 49 -14 31
14.ÇAYKUR RİZESPOR 29 8 5 16 31 49 -18 29
15.YENİ MALATYASPOR 29 7 7 15 43 46 -3 28
16.HK KAYSERİSPOR 29 7 7 15 33 64 -31 28
17.İH KONYASPOR 29 5 12 12 24 40 -16 27
18.ANKARAGÜCÜ 29 5 10 14 26 49 -23 25

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki he-
yet, Konyaspor antrenmanını ziyaret etti. 
Daha önce gerçekleştirdikleri idman zi-
yaretinin takıma uğur getirdiğini belirten 
Altay, “Bu durumdan kurtulacağımıza 
inanıyoruz. Hem yönetimimiz hem bizler 
gayret ediyoruz. Buradan çıkmak için sa-
hada kazanmak gerekiyor. Ziyarete gelen 
heyet adına, hepinize başarılar diliyo-
rum” dedi.

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, kritik Çaykur Rizespor 
maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 
kalma adına kritik haftalara giren Ye-
şil-Beyazlılara Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve be-
raberindeki başkanlar moral ziyaretinde 
bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı ve beraberlerindeki 
heyet akşam saatlerinde yapılan antren-
man öncesi Konyaspor’a moral ziyaretin-
de bulundu. 

Konyaspor başkanı Hilmi Kulluk ve 
yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulun-
duğu ziyarette konuşan Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay “Bugün, 
Karatay Belediye Başkanımız Hasan Bey, 
Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet 
Bey, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı Bey 

ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız ile 
sizleri ziyaret etmek istedik. Hatırlarsınız 
en son ziyaretimiz üç dört ay önceydi ve 
sonrasında güzel bir galibiyet aldık. Biz 
de uğur getireceğine inandığımız için tek-
rar takımımızı ziyaret etmek istedik. Son 
zamanlardaki en önemli maçımıza hafta 
sonu çıkacağız. İlk gün söylediğimiz gibi, 
yönetimimize, futbolcularımıza ve teknik 
heyetimize güveniyoruz. Bugüne kadar 
bizi mahcup etmediniz. İnşallah bu hafta 
sonu ve sonrasında başaracağınıza inanı-
yoruz. Biz belediyeler olarak Konyaspor’a 
destek vermeye devam ediyoruz. Şehir 

olarak Konyalılar, sizlerle birlikteler.  Bu 
hafta kazanmaktan başka şansımız yok. 
Yazılıp çizilenleri aklımızın ucundan bile 
geçirmek istemiyoruz. Sizlerden başarı 
bekliyoruz. Konya, mevcut sistemiyle, 
stadyumuyla, şehir kültürüyle bunu hak 
etmez. Bu durumdan kurtulacağımıza 
inanıyoruz. Hem yönetimimiz hem bizler 
gayret ediyoruz. Buradan çıkmak için sa-
hada kazanmak gerekiyor. Ziyarete gelen 
heyet adına, hepinize başarılar diliyo-
rum. İnşallah hafta sonu hepimizi mutlu 
edecek bir sonuç alırız. Şehrimizin buna 
ihtiyacı var.” dedi.  n SPOR SERVİSİ

‘Kazanmaktan 
başka çare yok’
Konya Belediye Başkanları ve siyasiler Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdü-
ren İttifak Holding Konyaspor’u ziyaret etti. Ziyaret sırasında futbolculara hitap eden Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rizespor maçını kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi

RPS

Konyaspor 
Rize’ye hazırlanıyor

Kritik maçların 
tarihleri belli oldu

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Süper 
Lig’in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çay-
kur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ka-
yacık Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareket-
leriyle başladı.  Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, 
5’e 2 top kapmanın ardından yapılan turnuva maçlarıyla 
tamamlandı. Antrenmana tedavisine devam edilen Guil-
herme Sitya dışında tüm oyuncular katıldı. n SPOR SERVİSİ

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un 
ligin 32. ve 33. Haftasında oynayacağı maçların tarihleri 
belli oldu. Ligin 32. Haftasında Başakşehir ile evinde kar-
şılaşacak olan Anadolu Kartalı’nın bu zorlu mücadelesi 13 
Temmuz 2020 Pazartesi günü oynanacak, Mücadele saat 
21.00’de başlayacak. 

33. hafta oynanacak Trabzonspor-Konyaspor maçı-
nın tarihi 18 Temmuz 2020 Cumartesi. Karşılaşma yine 
21.00’de oynanacak. n SPOR SERVİSİ

Heyecan 30. hafta ile devam edecek
Süper Lig’de 30. hafta bugün yapıla-

cak tek müsabakayla başlayacak.Hafta-
nın açılış maçında bugün saat 21.00’de 
Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol 
Kulübü, Denizli Atatürk Stadı’nda karşı 
karşıya gelecek.  Ligde 30. haftanın öne 
çıkan maçında ise zirve yarışı veren Ga-
latasaray ile Trabzonspor, İstanbul’da 
karşılaşacak. Türk Telekom Stadı’nda 5 
Temmuz Pazar günü oynanacak müsa-
baka saat 21.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan ya-
pılan açıklamaya göre Süper Lig’de 30. 
haftanın maç programı şöyle:

Bugün: 21.00 Yukatel Deniz-
lispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

Yarın: 18.30 BtcTurk Yeni Malat-
yaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz 
Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Me-
dipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
5 Temmuz Pazar: 18.30 Kasımpa-

şa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip 
Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çay-
kur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor 
(Türk Telekom)

6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşik-

taş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 
n AA

Zirve yarışında kritik viraj
Süper Lig’de şampiyonluk yolunda 

hafta sonu deplasmanda Galatasaray 
ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Trab-
zonspor, rakibini yenmenin ve teknik 
direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 
yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürme-
nin mücadelesini verecek. Bordo-mavili 
takım, Ünal Karaman ile yolların ayrıl-
masının ardından 2 Ocak’ta göreve geti-
rilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 
182 günlük sürede mağlubiyet görmedi. 
Karadeniz ekibi, Hüseyin Çimşir yöneti-
minde lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 
olmak üzere 2 kulvarda şampiyonluk 
hedefini sürdüren tek takım konumunda 
bulunuyor. Trabzonspor’un, teknik direk-
tör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig 
maçında boynu bükülmedi. Bordo-mavi-
liler, 12 karşılaşmanın 7’sinde sahadan 
galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere 
kalarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi, 
bu karşılaşmalarda 2.16 puan ortala-
masıyla maçlarını oynadı. Trabzonspor, 
Hüseyin Çimşir yönetiminde Fenerbahçe 

ile yaptığı 3 karşılaşmadan galip ayrıl-
dı. Bordo-mavili ekip, Süper Lig’in 20. 
haftasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 
mağlup etti. Trabzonspor, sarı-lacivertli-
lerle kupada oynadığı 2 müsabakayı da 
2-1 ve 3-1’lik skorlarla kazandı. Karadeniz 
temsilcisi, ayrıca kupada yarı finalde elde 
ettiği galibiyetle Fenerbahçe karşısında 
deplasmanda yaklaşık 23 yıllık galibiyet 
hasretine son verdi. Hüseyin Çimşir yö-
netimindeki Trabzonspor, ikinci yarıda 
şampiyonluk yolundaki rakiplerinden 
Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti, 
Beşiktaş ile 2-2 ve Medipol Başakşehir 
ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan Trab-
zonspor, 508 gündür İstanbul takımlarına 
karşı mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, 
geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 
2019’da deplasmanda Galatasaray karşı-
sında aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından 
İstanbul temsilcileri karşısında yenilgi 
yaşamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu 
rakipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 
4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.  n AA
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Uğur İbrahim Altay


