
CAN GÜVENLİĞİ 
EN ÖNEMLİ KONU

DENETİM YAPIP 
UYARIYORLAR

Trafikte sürücülerin bisikletlilere daha saygılı 
davranmalarını arzu ettiklerini belirten Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
bisiklet kullanan vatandaşların can güvenliğinin her 

şeyden önemli olduğunu söyledi.  n HABERİ SAYFA 6’DA

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamın-
da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, 

kaymakamlıklarca tespit edilen sigara içme kısıtla-
ması getirilen meydan, sokak ve caddelerde ekipler 

denetim yaptı. n HABERİ SAYFA 5’TE

15 YENİ ARAÇLA 
KARATAY DAHA GÜÇLÜ

Hizmeti önceleyen vizyoner belediyecilik anlayışı ile 
hareket eden Karatay Belediyesi araç filosunu 3’ü Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı hibesi olmak üzere toplam 15 
yeni araç ile güçlendirdi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Havza bazlı üretim şart

06 130403 Babasıyla tartışıp evde 
yangın çıkardı

‘Yaşanabilir bir Konya 
inşa edeceğiz’

Dizayno Mobilya indirim 
festivali düzenliyor

Konya Eczacı Odası: 
İlacın ikinci eli olmaz

TELAFİSİ OLMAZ! 
Okul öncesi eğitimin telafisinin mümkün olmadığına dikkat çeken Önce-Eğitim-Der Başkanı Özcan 

Dalgıç, tüm tedbirleri üst düzeyde alan okul öncesi eğitim kurumlarının kapanmamasını istedi
OKUL ÖNCESİNDE

TELAFİ OLMAZ 
Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Önce-Eğitim-Der 
Başkanı Özcan Dalgıç, okul 
öncesi eğitim kurumlarının ve 
çocuk kulüplerinin hassasi-
yetle gereken tüm tedbirleri 
aldığını söyledi. Okul öncesi 
eğitimde telafinin olmayaca-
ğını belirten Dalgıç, eğitimin 
sürmesini istedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

YÜZYÜZE EĞİTİM 
YAPILMAYACAK

Geçtiğimiz günlerde 
Cumhurbaşkanlığı Kabine-
si’nin ardından koronavirüs 
salgınında yaşanan artış 
nedeniyle beklenen tedbir-
ler kamuoyuyla paylaşıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın açıkladı-
ğı tedbirlerle birlikte eğitim-
de yüzyüze eğitim yılsonu-
na kadar yapılmayacak. 

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK 
İÇİN ‘C’ VİTAMİNİ 

Vücudun en önemli temel ihtiyaçlarından olan C Vitamini, 
hastalıklara karşı bağışıklığı kuvvetlendirmeye destek 
olmasıyla da büyük bir rol oynuyor. Sağlıklı beslenme 

programlarının kaynaklarından biri olan C Vitamini, vücutta 
depolanmadığından dolayı düzenli bir şekilde tüketilmesi 

öneriliyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE
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Merkez Meram Ziraat 
Odası Başkanı Murat Yağız, 
önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Yağız, rahmetle 
birlikte umutları yeşeren 
çiftçinin de yapılandırmaya 
dahil edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Yeni tarım politikası vurgusu 
yapan Başkan Yağız, 
“Türkiye’de havza bazlı 
üretime geçmek şart. Tarımın 
Abdülhamit Han’ları olmak 
istiyorsak bir şeylerden 
feragat ederek tarım 
politikası üretmemiz lazım” 
dedi. n HABERİ SAYFA 5’TE



Zade Vital 
C Vitamin - Efervesan - Tablet

Her vitamin ve mineralin vücutta bir fonksiyonu 
vardır ve birinin ihtiyacını diğeri karşılayamaz. Bu ne-
denle eksiklikleri durumunda desteklenmesi gerekir. 
Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda ilk aklımıza 
gelen vitamin C oluyor. Bağışıklık sisteminin yeterin-
ce güçlü olmadığını düşünüyorsanız C vitamini doğ-
ru bir tercihtir. Birçok besin vitamin C içermektedir. 
Çocukların beslenmesinde diyete eklediğimiz hangi 
besinler vitamin C bakımından zengindir? Portakal, 
mandalina, kivi ve yeşil sebzeleri mutlaka diyetle-
rinde bulundurmak gerekir. C vitamini depolanan bir 
vitamin değildir ve fazlası vücuttan ter ve idrar ile 
atılmaktadır. 

Meyve ve sebzeler mevsiminde taze olarak tüke-
tilmelidir. Bekletilmeden doğrandıktan, soyulduktan 

sonra tüketilmesi önerilmektedir. Açıkta bekletildiğin-
de hijyenik anlamda kirlenme meydana gelebilir. Ay-
rıca vitamin değeri düşebilir. Bu nedenle yenilmeden 
önce hazırlanması doğru olacaktır. 

Her çocuk sebze ve meyve tüketmekten hoşnut 
olmayabiliyor. Ancak diyette yeterli oranda tüketme-
leri gerekmektedir. Çocukları bir gıdayı yemeye zorla-
mak hem psikolojik hem de artan tepkilerle geri gele-
bilir. Bu nedenle eğer çocuğunuz tüketmekten hoşnut 
değilse beraber aynı zamanda, aynı meyve/sebzeyi 
yemeyi deneyin. Çocuğun anne ve babaya olan sevgi 
ve güveni birlikte gerçekleştireceğiniz bu etkinlik ile 
yemekte olduğunuz meyve/sebzeye yansıyabilir. C 
vitamini çok fazla besinde bulunduğu için tercih ede-
ceğiniz gıdalar da çeşitlilik gösteriyor. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Sigara, kirli hava, stres, 
kimyasallar, kötü beslenme 
tarzı vb. etmenler vücutta 
stres oluşturur. Vücutta oluşan 
bu stres hücrelerimizde 
serbest radikallerin artmasına 
sebep olur.  Antioksidan 
etkinliğe sahip destekler istenmeyen serbest 
radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. 
Vitaminlerin antioksidan aktivite gösterdiği 
bilinmektedir. C vitamini güçlü antioksidan 
etkinliğe sahip suda eriyen bir vitamindir. 
Vücut direncini arttırmaya ve bağışıklık 
sistemini güçlendirmeye destek olur. Özellikle 
saç ve cilt sağlığı içinde oldukça önemlidir. C 
vitamini normal kollajen oluşumunu destekler. 
Kollajen ise kemiklerin, kıkırdağın ve cildin 
normal fonksiyonu için gereklidir. Sağlıklı 
kollajen oluşumu için de C vitaminine ihtiyaç 
vardır. Ayrıca C vitamini enerji oluşum 
mekanizmasında görev alır. Yorgunluk ve 

halsizlik şikayetine karşı C vitamini 
doğru bir tercihtir. 

C vitamini suda eriyen bir 
vitamin olduğu için genellikle saşe 
ve efervesan formunda kullanılır. 
Saşe ve efervesan C vitamini oda 
ısısında bulunan bir bardak suya 
(250ml) atılarak tüketilir. Ayran, 
meyve suyu ve diğer içecekler 
ile karıştırmadan su ile tüketmek 
gerekir. Direkt vücudumuza 
aldığımız tüm gıda takviyelerinin 
GMP (Good Manufacturing 

Practices) İyi Üretim Uygulamaları 
standartlarında üretilmiş olması güvenilirliğin 
temel taşıdır. GMP şartları ürünü iç ve dış 
koşullarda koruyucu önlemleri içerir. Seçilecek 
ürünün öncelikle GMP’li olması gerekir. 

Unutmamak gerekir ki vücudumuz tek 
bir çarkla işlemez. Birbiriyle temas halinde 
olan zincirleme bir işleyiş söz konusudur. Bu 
nedenle tek bir destek ile tüm iyilik halini 
yakalamak pek de mümkün değildir. Kaliteli 
uyku, yeterli su tüketimi, stressiz yaşam, spor 
ve beslenme bu çarkların doğru işlemesi için 
gereklidir. 

Sağlıkla kalın!

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

C Vitamini Ürünler 

Çocukların Korunma Kalkanı: Vitamin C

Suda eriyen vitaminler grubunda bulunan, askorbik asit olarak da bilinen C vitamini taze sebze ve meyvelerin 
çoğunda bulunur. C vitamini beslenmenin önemli bir parçasıdır. Kivi, biber, portakal, greyfurt, bürüksel 

lahanası, Ispanak gibi koyu yeşil renkte sebzeler yüksek C vitamini içermektedir. Tarım ilacı kullanıl-
mamış, GDO içermeyen, mevsime uygun meyve sebzelerden günlük C vitamini ihtiyacı karşılana-
bilir. İnsan vücudu tarafından sentezlenemediği için dışarıdan beslenme ile alınması gereklidir. Suda 
eriyen vitaminler vücutta depo edilmez bu nedenle günlük tüketimleri gerekir. Tüm vitaminlerin 

farklı kapasitelerde antioksidan etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle sigara kullanımı, kötü 
hava şartları, hareketsiz ve stresli yaşam tarzı olan kişilerin mutlaka yeterli oranda C vitamini 
kullanıyor olması önemlidir. C vitamini eksikliği durumunda bağışıklık sistemi, saç ve cilt gibi 
birçok dokuyu ve sistemi olumsuz etkileyebilir. 

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Vitamin C

Güçlü Bir Bağışıklık 
Sistemi İçin: C Vitamini

REFERANSLAR:  Prof.Dr. Murat Toprak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD Toprak M. Rinosinüzitler.Solunum 2003; 5(2):81-4 ; http://www.kbb.org.tr/tr/article/desc/47675/sinuzit.html

Sağlıklı bir yaşamın en değerli anahtarlarından biri; bağışıklık 
sisteminin dengelemekten geçiyor. Vücutta hastalıklara karşı kalkan 
görevi gören bağışıklık direncinin kuvvetini vücuttaki vitamin ve 
minerallerin dengesinin yüksek seviyede olması olumlu yönde etkilediği 
gözlemleniyor.  

Bunun yanı sıra bazı vitamin ve mineraller, vücut tarafından 
sağlanırken, insanların günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu C ve B12 gibi 
vitaminleri ise vücut tarafından üretilemiyor. 

Vücudun en önemli temel ihtiyaçlarından olan C Vitamini, hastalıklara 
karşı bağışıklığı kuvvetlendirmeye destek olmasıyla da büyük bir rol 
oynuyor. Sağlıklı beslenme programlarının kaynaklarından biri olan 
C Vitamini, vücutta depolanmadığından dolayı düzenli bir şekilde 
tüketilmesi öneriliyor. 

Zade Vital 
C-Vitamini-14-Saşe

C Vitaminiİşlevi 
ve Kullanımı
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Başkan Altay TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı’na katıldı
Türk Dünyası Belediyeler Bir-

liği Başkanı ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, birliğin Kasım ayı yürütme ku-
rulu toplantısına katıldı. Pandemi 
nedeniyle ilişkilerin yavaşladığı bir 
dönem yaşandığını belirten Başkan 
Altay, birlik olarak bu dönemde 
faaliyetlere kesintisiz bir şekilde 
devam ettiklerini söyledi. Başkan 
Altay, “Dağlık Karabağ bölgesinde 
yeniden fethedilen şehirlerimizin 
belediye teşkilatları oluştuktan son-
ra Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
olarak bilgi paylaşımımızla, tecrü-
bemizle oraların yeniden ihyasıyla 
ilgili çalışmalar yapacağımızı bura-
dan kamuoyuna tekrar ifade ediyo-
ruz.” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği’nin (TDBB) Kasım ayı yürüt-
me kurulu toplantısı İstanbul’da 
Beykoz Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi. Toplantıda 
konuşan TDBB Başkanı ve Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, birçok kültürel orga-
nizasyona ev sahipliği yaparak des-
teklediklerini ifade etti. Pandemi 
nedeniyle ilişkilerin yavaşladığı bir 
dönemde birlik olarak faaliyetlere 
kesintisiz bir şekilde devam ettik-
lerini kaydeden Başkan Altay, “Kır-
gızistan’dan bir heyetimiz şu anda 

İstanbul\’da. Yarın Sakarya\’da bir 
kardeş şehir protokolü imzalaya-
caklar. Türk dünyasında nerede 
bir faaliyet varsa Türk Dünyası 
Belediyeleri Birliği olarak orada bu 
çalışmaları yürütüyoruz. Yürütme 
kurulumuzdaki arkadaşlarıma des-
teklerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum.” diye konuştu. 

TDBB OLARAK TECRÜBEMİZLE DAĞ-
LIK KARABAĞIN YANINDA OLACAĞIZ 

Başkan Altay şöyle devam etti: 
“Azerbaycan’da kardeşlerimiz yo-
ğun bir mücadeleden sonra zafer 
elde etti. Bu vesileyle Dağlık Kara-
bağ’da şehit olan tüm kardeşleri-
mize Allah\’tan rahmet diliyorum, 
yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. 

Azerbaycan\’da da eş başkanımız 
mevcut. İnşallah özellikle Dağlık 
Karabağ bölgesinde yeniden fethe-
dilen şehirlerimizin belediye teşki-
latları oluştuktan sonra Türk Dün-
yası Belediyeler Birliği olarak bilgi 
paylaşımımızla, tecrübemizle orala-
rın yeniden ihyasıyla ilgili çalışmalar 
yapacağımızı buradan kamuoyuna 

tekrar ifade ediyoruz.” TDBB’nin 
marka olmasında bütün üyelerin 
çok büyük emeği olduğuna dikkat 
çeken Başkan Altay, “Yönetim ku-
rulu üyelerimize teşekkür ediyo-
rum. İnşallah bu toplantı vesilesiyle 
önemli meseleleri tekrar konuşaca-
ğız. Yaptığı başarılı faaliyetlerden 
sonra şimdi Murat Başkanımızın 
Beykoz\’da gösterdiği performans-
tan dolayı da kendisini kutluyorum, 
tebrik ediyorum.” dedi. Beykoz 
Belediye Başkanı Murat Aydın da 
katılımcı belediye başkanlarına te-
şekkür etti. Toplantıya; Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı 
Asım Balcı, Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, Başiskele 
Belediye Başkanı Mehmet Yasin 
Özlü, Şahinbey Belediye Başkanı 
Mehmet Tahmazoğlu, Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile 
TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak 
da katıldı. n HABER MERKEZİ

Konya Eczacı Odası: 
İlacın ikinci eli olmaz

İnternet üzerinden ikinci 
el eşya satan bazı internet si-
telerinden vatandaşlara yasal 
olmayan şekilde ambalajı açıl-
mış, arasında kırmızı reçeteli 
ilaçların da olduğu “ İkinci El 
İlaç, satışlarına büyük tepki 
gösteren Konya Eczacı Oda-
sı Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz 
“‘Çocuğuma aldım içirdim ta-
dını beğenmedi’, ‘Kremin yarı-
sını kullandım yarısı duruyor’, 
‘Evde fazlalar kullanmıyoruz’ 
gibi notlarla ilaçların satılması, 
insan sağlığına tehlike saçtığı 
gibi, bu tür internet siteleri-
nin ikinci ilaç satışı eczacıların 
tepkisini de çekti. Açıkgöz, İlaç 
çok ciddi bir üründür. İlacın 
ikinci eli olmaz” dedi.

İnternet sitelerinden ikinci 
el ilaç satışı yapanlara insan 
sağlığı ile oynuyorlar diyerek 
tepki gösteren Konya Eczacı 
Odası Başkanı Adem Açıkgöz, 
“İlaç çok ciddi bir üründür. 
İlacın ikinci eli olmaz. İlaçlar 
kişiye özel ürünlerdir. İlaç sa-
dece eczanelerde satılır, buna 
çok dikkat etsinler. Hayret 
edici görseller var. Merhemin 
yarısını sıkmış yarısını satışa 
koymuş. Böyle bir şey olamaz. 
En çok bizi şaşırtan ise kırmızı 
reçeteli ilaç dahi satılıyor. Va-
tandaşlarımız kesinlikle inter-
net sitelerinde satışa sunulan 
ikinci el ilaçları almamalıdırlar. 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
(SGK) ödediği ilaçların kişiye 
özel olduğunu ve bir başka yer-
de satılamayacağını kaydeden 
Açıkgöz, “Bunun kanuni yap-
tırımı vardır. İlaç internetten 
satılmayan bir üründür. İlaç 
eczanelerimizde eczacı kont-
rolünde satılan bir üründür. 
İlaç eğer açılıp içinden bir tane 
alındıysa ve kullanılmadıysa 
o artık atıktır kimyasal atık-
tır, imha edilmesi gerekiyor. 
Yarım ilacı internete koyacak 
kadar sağlık okuryazarlığın-
dan yoksunlar. Bunların çoğu 
geri ödemede olan ilaçlar ve 
bunların ücretini SGK ödüyor. 
SGK ödüyor diye sen bunu ‘bu 
ilaç benim, ister içerim ister 
satarım’ diyemezsin. Bu ka-
nunen yasaktır. İlaç bir kazak 
değildir, mobilya değildir. İlaç 
bunların hiçbirine benzemeyen 
bir üründür ve sadece eczane-
lerimizde satılır. İlaç kimyasal 

bir maddedir, dozunda kulla-
nılmazsa zehirdir” diye konuş-
tu. Sahte bir ilaç olmasa bile 
hastalar bu ilacın yanlış kul-
lanımına bağlı, akılcı olmayan 
kullanımına bağlı, yanlış doz 
kullanımına bağlı olarak büyük 
sıkıntılarla karşılaşabilirler. 
Özellikle bu kırmızı reçeteli 
ilaçlarda zehirlenmelerle de 
karşılaşabiliriz. İlacın dağıtım 
zinciri bozulduğu zaman ar-
tık o ilaç güvenli değildir. Bu 
dağıtım zinciri bozulduğu za-
man artık o ilaç fabrika çıkışlı 
bir ilaç olsa bile birçok komp-
likasyonla yan etki ile karşıla-
şabiliriz. İlacın güvenliğinden 
bahsedemeyiz. Konya Eczacı 
Odası Başkanı Ecz. Adem Açık-
göz, sözlerini söyle tamamladı. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre; 2020 yılında 
internet üzerinden ilaç satış ve 
tanıtımı yapıldığı tespit edilen 
2 bin 303 internet sitesi eri-
şime tamamen engellenirken, 
608 internet sitesi hakkında 
adli işlem tesisi amacıyla Cum-
huriyet Başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunuldu. İlaç 
satışının tespit edildiği ‘ikin-
ci el’ konseptli internet sitesi, 
sosyal medya hesabı ve mobil 
uygulamalar için de gerekli 
işlemlerin titizlikle gerçekleş-
tirildiği, ilaç satışı yapılan he-
sapların engellenerek, adli iş-
lem tesisi için savcılıklara suç 
duyurusunda bulunulduğu be-
lirtildi. Ayrıca bakanlığın resmi 
sosyal medya hesaplarından 
eczane dışı ilaç alımının ge-
tirdiği risklerin vurgulandığı, 
bilgilendirici ve uyarıcı payla-
şımların düzenli yapıldığı kay-
dedildi” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hizmeti önceleyen vizyoner belediyecilik anlayışı ile hareket eden Karatay Belediyesi araç filo-
sunu 3’ü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibesi olmak üzere toplam 15 yeni araç ile güçlendirdi

Karatay’ın araç filosu
15 yeni araçla güçlendi

Karatay Belediyesi, vatandaşa 
daha etkin ve hızlı bir şekilde hiz-
met vermek amacıyla araç filosuna 
15 yeni araç dahil etti. Hizmet filo-
suna dâhil edilen araçların 3’ü Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hibe edilirken, 12 araç ise Karatay 
Belediyesi tarafından herhangi bir 
kredi kullanılmadan belediyenin öz 
kaynaklarıyla satın alındı. 8 milyon 
TL’ye mâl olan araçların hizmete 
alım programında konuşan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Ka-
ratay’ın bugünü kadar yarınını da 
inşa ve ihya etmenin sorumluluğu-
nu omuzlarımızda taşıyoruz. Hizme-
ti önceleyen vizyoner belediyecilik 
anlayışı ve sorumluluğuyla hareket 
ediyoruz” dedi.

KARATAY BELEDİYESİ, 15 YENİ 
ARAÇLA FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Bu kapsamda Karatay Belediye-
si, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
hibe ettiği 3 adet çöp aracının yanı 
sıra belediyenin öz kaynaklarıyla 
satın alınan 12 araç, belediyecilik 
çalışmalarında kullanılmak üzere va-
tandaşın hizmetine sundu. 13 adet 
çöp aracı, 1 adet mobil hidrolik vinç 
ve 1 adet de vabil silindirden oluşan 
araçların toplam maliyeti ise 8 mil-
yon TL. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, yeni araçların hizmete 
sunulması programında yaptığı ko-
nuşmada, Karatay Belediyesi olarak 
Karatay’a sundukları hizmetlerin 
kalitesini yükselterek çalışmalarına 
devam ettiklerinin altını çizdi.

HİZMETİ ÖNCELEYEN VİZYONER 
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HARE-

KET EDİYORUZ

Başkan Hasan Kılca, “31 Mart 
Yerel Seçimlerinin ardından göreve 
gelirken öncelikli hedefimiz; beledi-
yemizin bütün kaynaklarını doğru 
kullanmaktı. Bu hedefimize ulaş-
mak adına başarılı olduğumuzu da 
rahatlıkla söyleyebilirim. Karatay’ın 
bugünü kadar yarınını da inşa ve 
ihya etmenin sorumluluğunu omuz-
larımızda taşıyoruz. Hizmeti öncele-
yen vizyoner belediyecilik anlayışı ve 
sorumluluğuyla hareket ediyoruz. 
Dünya genelinde yaşanan salgın 
sürecine rağmen belediye hizmet-
lerimizi azami ölçüde aksatmadan 
sürdürüyoruz. Bir yandan ilçemize 
yeni eğitim tesisleri, aile sağlığı mer-
kezleri, sosyal tesisler gibi önemli 
projeler kazandırırken, diğer taraftan 
da asfalt çalışmalarımıza, yeni park 
yapımlarına, sıfır atık ve daha birçok 
alanda Karatay için çalışıyoruz” ifa-
delerini kullandı.
İLÇEMİZİN DÖRT BİR YANINA DAHA 
ETKİN VE HIZLI HİZMET GÖTÜRME 

GAYRETİMİZİ PEKİŞTİRİYORUZ

Belediyelerin harcamaları içe-
risinde en yüksek kalemin araç 
kiralamaları veya alımları oldu-
ğunu belirten Başkan Hasan Kıl-
ca, bugüne kadar birçok alım ve 
projede olduğu gibi bu alımın da 
belediyenin kendi kaynaklarıyla 
gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Kılca, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Karatay Belediyesi olarak 
her hafta ya temel atma ya da 
açılışla hizmetlerimize yenilerini 
ekliyoruz. Bu hafta farklı bir ya-
tırımla hemşehrilerimize hizmet 
etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Hizmet araçlarımızı filomuzu 
güçlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi 
Mayıs ayı içerisinde 34 aracı hiz-
mete almıştık. Bugün de 15 yeni 
aracımızı filomuza dahil ediyo-
ruz. Bu araçlarımız; 13 adet Çöp 
Aracı, 1 adet Mobil Hidrolik Vinç 
ve 1 adet Vabil Silindir’den olu-
şuyor. Araç filomuza dahil etti-
ğimiz 15 yeni aracımızın toplam 
maliyeti ise yaklaşık 8 milyon 

TL’dir. Belediye olarak bugüne 
kadar hep öz kaynaklarımızla bu 
alımları gerçekleştirdik. Bugün 
hizmete sunduğumuz araçların 
3’ü Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğımızın hibesiyle filomuza dahil 
ettik. Bu vesileyle Sayın Baka-
nımız Murat Kurum’a teşekkür 
ediyorum. Geri kalan 12 aracı-
mızın alımını ise herhangi bir 
kredi kullanmadan belediyemizin 
öz kaynaklarıyla gerçekleştirdik. 
Tabii belediyemizin hizmet aracı 
parkına bir yandan yeni araçlar 
dahil ederken, diğer yandan da 
belediyemiz araçlarının tamiri, 
bakımı ve onarımını da tesisleri-
mizdeki makine ikmal sahamızda 
ve teknik personellerimiz eliyle 
yapıyoruz. Bu arada araçlarımızın 
yenilenmesiyle birlikte çok eski 
araçlarımızın tamir ve bakımının 
maliyet yüksekliği, işçilerimizin 
güvenliği dolayısıyla söz konusu 
araçları da filomuzdan çıkarmış 
olduk. Bugün filomuza dahil et-
tiğimiz araçlarla filomuzu daha 
da güçlendirmiş ve Konyamızın 
en büyük yüzölçümüne sahip 
ilçemizin dört bir yanına daha 
konforlu, etkin ve hızlı hizmet 
götürme gayretimizi pekiştirmiş 
oluyoruz. İlçemizin dört bir ya-
nında yürüttüğümüz hizmetle-
rimizin artarak, daha da geniş-
leyerek devam etmesine katkı 
sunacak olan ve bugün hizmete 
aldığımız yeni araçlarımızın bele-
diyemize, ilçemize ve şehrimize 
hayırlı olmasını diliyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Adem Açıkgöz
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Zazadin Hanı ile Konya bir 
film platosu haline geldi

Selçukya Kültür Sanat Der-
neği tarafından düzenlenen on-
line Selçukya Sohbetlerinin bu 
haftaki konuğu turizmci Hikmet 
Çetiner oldu. Program konuğu 
Hikmet Çetiner, “Konya kültür 
ve turizm yayıncılığı alanında yıl-
lardır müzik yapımcılığı sinema 
video yapımcılığı yaptık müzik 
alanında Konya folkloru ve sufi 
müzik alanında ayrıca gelenek-
sel Türk kültürü alanında albüm 
çalışmaları ile Konya ve İstanbul 
(İMÇ) müzik sektöründe 90 civa-
rında albüm yayınladık. Hediye-
lik eşya Karpostal ve anahtarlık 
hizmetlerinın yanısıra  Sinema ve 
video alanında da kültürel alanda 
farklı işler yaptık (9 dilde Mevla-
na Celaleddin-i Rumi) gibi ayrıca 
basılı yayıncılıkta da kitap yayın-
cılığı yaptık 6 dilde 108 sayfalık 
Konya & Mevlana kitabı gibi. 
Kültür sanat ile uğraştığımız için 
Konya’nın yemek kültürü ala-
nında hizmet etmek Konya’nın 
geleneksel lezzeti Etliekmek 
sektöründe Kandil Etliekmek 
evini kurduk ve halen işletmek-
teyiz. En son olarak Konya’nın 
en önemli Selçuklu eseri Zaza-
din hanı Kervansarayını turizme 
kazandırdık ve ipek yolunda ker-
vansaray turizmi olarak Türkiye 
turizmine yeni bir destinasyon 
açmış olduk. Konya turizm sek-
töründe farklı dallarda hizmet 
etmeye devam ediyoruz” DEDİ. 
DÜNYA SİGORTA SİSTEMİ’NİN İLK 
ÖRNEĞİ SELÇUKLU KERVANSA-

RAYLARIDIR
Zazadin Hanı’nın Türkiye’nin 

en önemli Selçuklu eserlerinden 
biri olduğunu vurgulayan Çeti-
ner, “İpekyolunda Akdeniz’den 
ve Ege’den gelen kervanların 
toplanma merkezi konumunda 
olması ve büyüklüğü açısından 
Türkiye’nin önemli bir kervansa-
rayı. 13. yüzyılda Konya’nın tica-
retinin başlangıç yeri yani Konya 
ticaretinin şekillendiği yerdir bu-
rası. Ege ve Akdeniz’den başlayıp 
burada birleşen İpekyolu Aksa-
ray, Nevşehir, Kayseri üzerinden 
Çin’e Hindistan’a kadar uzanan 5 

bin kilometrelik bir ticaret ve ba-
harat yoludur, ayrıca Alanya’dan 
başlayıp Kırım’a kadar uzanan 
Keykubat yoludur. İpek yolun-
dan 300-400 deve ile kervanlarla 
büyük tacirler gelir getirdiği deri, 
kumaş, baharat, sebze, meyve 
gibi ürünleri getirip sattıkları 
yerdir kervansaraylar. Kervan-
ların yanı sıra orduların menzil 
olarak kullandıkları ve konakla-
dıkları aynı zamanda kale olarak 
da kullanılan yerlerdir, tarihte 
çok önemli olan hanlar ve ker-
vansaraylara gelen yolcular ko-
naklamada 3 gün ücretsiz olarak 
misafir edilirmiş, 3 günden sonra 
ücret alınır, hasta gelen burada 
tedavi edilip iyileşinceye kadar 
ücret alınmazmış, aynı zaman-
da kale vazifesi gören ve buraya 
gelen yolcular kapıdan girdikten 
sonra devlet güvencesi altına gi-
riyor, malı ve canı Selçuklu dev-
leti tarafından güvence altına alı-
nıyor, bu sistem ile de dünyada 
sigorta sistemi Selçuklu devleti 
zamanında buralardan başlamış-
tır. Ahilik Haftası Konya’daki ti-
caretin şekillenmesi konusunda 
Zazadin hanı Kervansarayı çok 
önem arz ediyor. Ahiliğin meşa-
lesinin yandığı yerdir burası, Ahi 
Evran’ın Konya’da yaşadığı yıl-
larda Konya’da ticaretin merkezi 
olan Zazadin Hanı’nda ticareti 
yönlendiren Ahi Evran’ın ahiliğin 
meşalesini yaktığı yerdir” dedi.

Dernek Başkanı Fatma Şeref 
Polat ise; “Hikmet Çetiner tek ba-
şına Konya’nın kültür turizm el-
çisi gibi yıllardır şahit olduğumuz 
önemli etkinliklere imza atıyor. 5 
yıldır kutlanan Hz Mevlana nın 
doğum günü şerbeti veladet de 
bunlardan biriydi. Kendisi bütün 
bu başarılı çalışmarı için tebrik 
eder , programımıza katıldığı için 
teşekkür ederim” ifadelerini kul-
landı. Program, Selçukya Kültür 
Sanat Derneği Başkanı Av. Fat-
ma Şeref Polat ve program Koor-
dinatörü Devriş Ahmet Şahin ta-
rafından Hikmet Çetiner’egünün 
anısına plaket takdim edilmesi ile 
sona erdi. n HABER MERKEZİ

Okul öncesi eğitimin telafisinin mümkün olmadığına dikkat çeken Önce-Eğitim-Der Başkanı Öz-
can Dalgıç, tüm tedbirleri üst düzeyde alan okul öncesi eğitim kurumlarının kapanmamasını istedi 

‘Okul öncesi kapanmasın’ 

Geçtiğimiz günlerde Cumhur-
başkanlığı Kabinesi’nin ardından 
koronavirüs salgınında yaşanan 
artış nedeniyle beklenen tedbirler 
kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı tedbirlerle birlikte eğitim-
de yüzyüze eğitim yılsonuna kadar 
yapılmayacak. Alınan bu kararın 
ardından kreş yöneticileri, kreş çalı-
şanları ve veliler sosyal medya üze-
rinden okul öncesi eğitimin devam 
etmesi yönünde çağrılar yaptı. Ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Önce-Eğitim-Der Başkanı Özcan 
Dalgıç, okul öncesi eğitim kurumla-
rının ve çocuk kulüplerinin hassasi-
yetle gereken tüm tedbirleri aldığını 
belirterek eğitim sürmesini istedi.
KURUMLARIMIZDA TÜM TEDBİRLER 

ÜST DÜZEYDE 
Önce-Eğitim-Der Başkanı Öz-

can Dalgıç, 1 Haziran’da çalışan 
ailelerin mağduriyetine ve talebine 
istinaden, apar topar açılmalarına 
rağmen, kurumların hizmet ver-
dikleri süreç içerisinde bir problem 
yaşanmadığını söyledi.  İlgili mü-
dürlüklerden aldıkları vaka sayı-
larının yanısıra kurumlara yönelik 
yaptıkları anketlerde okul öncesi 
eğitim kurumlarında yaşanan vaka 
sayılarının oldukça düşük olduğuna 

dikkat çekti.
Dalgıç, “Covid19 vakaların tek-

rar artması nedeniyle, tedbir amaçlı 
okullar ve kurslar kapatılmıştır. Milli 
Eğitim Bakanlığı basın yoluyla yap-
tığı açıklamada okul öncesi eğitim 
kurumlarının da kapatılacağını be-
lirtti. Ancak Aile Çalışma ve Sosyal 
Politikalar bakanlığı bu konuda bir 
genelge yayınlamadı ve açıklama da 
bulunmadı. Bunun üzerine aileler-
den ve kurumlardan ciddi tepkiler 
gelmeye başladı. Aileler çocukların 
eğitimlerinin yarıda kaldığının, bu-
nun haricinde çalışan aileler olarak 
çocuklarını bırakacak yerlerinin ol-
madığını belirttiler. Milli Eğitim ile 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
bakanlığının bu durumu öngöre-
mediklerini, bu yüzden çocukları 
ruhsatsız, ehliyetsiz yerlere gönder-
mek zorunda kalacaklarını söyledi-
ler. Bilhassa sağlık çalışanları ne izin 
aldıklarını ne istifa edebildiklerini 
belirtiyorlar” ifadelerini kullandı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TELAFİSİ 
MÜMKÜN DEĞİL 

Okul öncesi eğitimin telafisinin 
mümkün olmadığını ifade eden 
Dalgıç, sözlerine şöyle devam etti, 
“Okul öncesi eğitimin telafisinin 
mümkün olmadığını, uzaktan eğiti-
min ise bu yaş grubunda uygulana-

maz. Bilhassa gelişimi geriden ge-
len çocukların bu süreçten olumsuz 
etkilenebilirler. Rehabilitasyonlarda 
bulunan engelli bireylerin ve geli-
şimi sıkıntılı çocukların durumları 
nasıl göz önünde bulundurulduysa, 
benzer sıkıntıları olan okul öncesi 
eğitim kurumlarının da alınan karar 
kapsamı dışında tutulması gereki-
yor.   Eğitim ve gelişim uzmanlar 
tarafından, okul öncesinin üniver-
site kadar önemli olduğu belirtil-
mekte, bilhassa okul öncesi dönemi 
çocuklarda 2 yaşındaki zekânın üst 
sınırı, 4 yaşındaki kişilik gelişiminin 
tamamlanması, 6 yaşına kadar olan 
sürecin bir çocuğun altın çağı ol-
duğu unutularak hareket edilmesi, 

geleceğimizi inşa edecek çocukla-
rın eksik büyümesine sebep olmak 
demektir. Çocukların sadece sosyal 
yönünün eksik kalması dışında ko-
nuşma problemi, gelişim geriliği ve 
özgüven kaybı, sosyal kaygı oluştur-
duğu da gözlenmektedir. Bu süreç 
birçok çocuğumuz için kötü sonuç-
lanmış alamadıkları eğitimle, tablet, 
televizyon cep telefonu bağımlılı-
ğına dönüşüp atipik rahatsızlıklar 
ve geri dönüşü zor olan hasarlar 
bırakmıştır. 4 duvar arasında sıkışıp 
kalan çocukların, her gün ölüm ve 
hastalık haberlerinden çok etkilen-
diklerini, çocuklarda kaygı ve endi-
şelerin arttığını, bu neslin gelecekte 
obsesif rahatsızlıklara boğuşacağını 
ilave etti. Ayrıca velilerin süreçle 
alakalı görüşlerini, Türkiye genelin-
de bulunan okul öncesi dernekleri 
ile birlikte düzenledikleri anket ile 
aldıklarını, ankette bilhassa çalışan 
ailelerin mağduriyeti ortaya ko-
nulduğu, ailelerin okul öncesi eği-
tim kurumlarına güvendiklerini ve 
okulların açık kalmasını talep ettik-
leri görülmektedir. İlgili bakanlıkla-
rın bu durumu göz önünde bulun-
duracaklarını inanıyoruz. Bizler ve 
velilerimiz Okul Öncesi kurumları-
nın kapanmamasını istiyoruz.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dizayno Mobilya indirim festivali düzenliyor
Türkiye genelindeki 400’ü aş-

kın bayi ağı ve 13 konsept mağaza-
sı ile hizmet veren Dizayno Mobilya 
20-21-22 Kasım tarihleri arasında 
indirim festivali düzenliyor. Ger-
çekleştirecek indirim festivali hak-
kında bilgi veren Dizayno Mobilya 
Bölge Sorumlusu Halil Boyacı, “Di-
zayno Mobilya olarak yaklaşık 70 
bin metrekare alanda üretim yap-
maktayız. Ayrıca 50’yi aşkın ülkeye 
de ihracat gerçekleştirerek ülkemiz 
için katma değer sağlamaktayız.  
Dizayno Mobilya olarak Konya ge-
nelinde Hava lojmanları, Beyşehir 
Çevreyolu ve Barış Caddesinde 
bulunan mağazalarımız ile Konyalı 

hemşerilerimize hizmet vermenin 
gurunu yaşıyoruz. Dizayno Mobilya 
olarak 3 gün sürecek büyük indirim 
kampanyası ve festivali ile müşte-
rilerimizle buluşacağız. 20-21-22 
Kasım’da mağazalarımızda müşte-
rilerimizin gerçekleştirdiği 5 Bin TL 
ve üzeri alışverişler de her zevke 
uygun Led TV, akıllı robot süpür-
ge, tablet, cep telefonu ve daha 
fazla sürpriz hediyelerimizle sizleri 
mağazalarımızda müşterilerimizle 
buluşturacağız.  Aynı zamanda ma-
liyetine yakın satışlarla karşılaşacak 
bu 3 günlük indirim festivali fırsat-
larını Konyalı hemşerilerimiz kaçır-
masın. Dizayno Mobilya, evinizdeki 

herkesin mutluluğu için çalışmala-
rımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifa-
delerini kullandı.

TÜM TEDBİRLERİ ALDIK
Koronavirüse karşı mağaza-

larında tüm önlemleri aldıklarını 
ifade eden Boyacı, “Üç gün boyun-
ca mağazalarımızda gerçekleşti-
receğimiz büyük indirim festivali 
kapsamında mağazalarımızda 
Koronavirüse salgınına karşı tüm 
önlemlerimizi aldık. Müşterilerimiz 
güven içerisinde mağazalarımızı 
ziyaret ederek büyük indirim kam-
panyasından yararlanabilir” diye 
konuştu.
n FAHRİ ALTINOK Halil Boyacı

Özcan Dalgıç
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‘Çiftçiyi de kapsasın!’
Merkez Meram Ziraat Odası 

Başkanı Murat Yağız gazetemizi 
ziyaret ederek tarımdaki son geliş-
meleri anlattı. Ziyarette Murat Ya-
ğız’ın yanı sıra, Meram Muhtarlar 
Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, 
Merkez Meram Ziraat Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Murat Karadağ 
ve Merkez Meram Ziraat Odası 
Tarım Danışmanı Ziraat Mühen-
disi Tuba Çelik yer aldı. Yağız ve 
heyetini gazetemiz Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak 
ve Yeni Medya Koordinatörü Meh-
met Ali Elmacı ağırladı. Türkiye 
ve Konya Tarımı adına önemli de-
ğerlendirmelerde bulunan Başkan 
Murat Yağız hükümetin tarım poli-
tikasını beğendiğini fakat son yapı-
landırmada çiftçinin de yer alması 
gerektiğini savundu. Konya Ova-
sı’nda yeni mahsul ekiminin de ne-
redeyse tamamlandığını söyleyen 
Murat Yağız, kasım ayıyla birlikte 
gelen yağışların çiftçinin umudunu 
yeşerttiğini, artık Türkiye’de havza 
bazlı üretime geçilmesi gerektiğini 
geçilmesi gerektiğini de vurguladı.

YAĞIŞLAR UMUTLANDIRDI
Merkez Meram Ziraat Odası 

Başkanı Murat Yağız, geçtiğimiz 
günlerde başlayan yağışların çift-
çi için umut olduğunu söyleyerek 
toprağa atılan tohumların yağış-
larla birlikte hızla yeşereceğini 
ifade etti. Başkan Yağız, “Yağış 
olmasaydı toprağa atılan tohumla-
rın bozulma ihtimali vardı. Kasım 
ayıyla birlikte gelen yağışlar hasat 
zamanında çiftçinin yüzünü gül-

dürecek. Çiftçi için ilk etapta to-
humun çıkması önemliydi. Konya 
geneline ortalama 20 kg üzerinde 
bir yağış düştü. Artık kış dönemine 
giriyoruz. Kuraklık, çiftçi açısından 
ortadan kalkmış oldu. Önümüzdeki 
kış mevsiminde yağışlar bol olursa 
hububat hasadında verimli bir yıl 
olacağını şimdiden söyleyebiliriz. 
Yağışın bol olmasıyla da tehlike 
ortadan kalkmış olacak. Bu durum 
tarlasında emek veren çiftçi için 
oldukça sevindirici. Önümüzde-
ki mart ve nisan aylarının yağışlı 
geçmesi durumunda Türkiye’de 
ve şehrimizde hububat veriminde 
en ufak bir sıkıntı yaşamayız. İlk 
yağmurlar bu yüzden çok önem-
liydi. Konya hububatta şu an için 
tehlikeyi atlatmış durumda. Çifti 
için ovaya can suyu geldi.” diye ko-
nuştu.

VERİMLİ BİR YIL GEÇTİ
Konya’nın hububat hasadında 

19 milyon ton hedefinin olduğunu 
dile getiren Yağız, “Özellikle buğ-
day hasadında hedefimize ulaştık. 
Sinek ilaçlarının yasaklanmasıyla 
mısır veriminde bu yıl düşüş yaşa-
dık. İstediğimiz verime ulaşama-
dık. Ama genel bir değerlendirme 
yaptığımızda Konya çiftçisi bu yıl 
hedefini gerçekleştirerek verimli 
bir yıl geçirdi” şeklinde konuştu.

PANDEMİDE ÜRETİM AKSAMADI
Pandemi döneminde bütün 

sektörlerin sıkıntıya girdiğini ama 
tarımın öneminin bir kez daha or-
taya çıktığını söyleyen Murat Yağız, 
“Dünyadaki pandemi sürecinde ül-
kemizin tarımla ilgili sürdürdüğü 
politika çok doğru ve yerinde oldu. 
Çok başarılı gördüğümüz sağlık 
sektöründen bile daha iyi bir yöne-
tim sergileyen Tarım Bakanlığı’na 
teşekkür ediyorum. Emeği geçen 
herkese de teşekkür ediyorum. 
Mart ayından bu yana üretimi ak-

samayan tek ülkeyiz. Aksayan yön-
leri de kısa zamanda tamir edildi. 
Pandemi döneminde tarımda üre-
tim ve iş sıkıntısı yaşanmadı. Zira 
üretim hiç durmadı. Farklı bölgesel 
ürünlerde üretim hiç durmadı. Ak-
deniz’de farklı bir ürün İç Anado-
lu’da farklı. Dolayısıyla bu dönem-
de en çok katkı sunan alan tarım 
oldu. Önümüzdeki süreç gösteriyor 
ki; tarımdaki eksikliklerin hızlıca 
giderilerek üretimin artması için 
çalışmaları hızlıca yapmak lazım 
diye düşünüyorum. Tarımda aksa-
ma yaşamadık küçük aksaklıklar da 
giderildi” diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN YAŞ ORTALAMASI 
DÜŞÜRÜLMELİ

Çiftçilerin de borçlarının oldu-
ğunu, üretimin önünü açmak için 
de yapılandırmaya dahil edilmesi 
gerektiğini savunan Merkez Me-
ram Ziraat Odası Başkanı Murat 
Yağız, “Önceki gün açıklanan torba 

yasada tarımın yer almaması bizle-
ri üzdü. Bu kapsama üreticilerin de 
girmesi gerektiğini bir kez daha ha-
tırlatıyoruz. Üretici rahatlarsa ülke 
rahatlar. Ama hayal kırıklığı yaşa-
dık. Türkiye’nin üreten gücü olan 
çiftçilerimizin de rahatlaması bu 
anlamda önemlidir. Açıkçası 2020 
yılı tarım açısında iyi geçti. Hay-
vancılık ve sütteki sıkıntılarımız da 
nispeten giderildi. Bütün kesimler 
bu torba yasadan faydalanırken 
çiftçilerimizin faydalanamaması 
üzdü. 600 vekilimizin içerisinde 
herhalde tarımı temsil eden bir ve-
kil olmamasından dolayı herhalde 
biz unutulduk. Bu yapılandırma 
gelecek nesilleri tarıma yönlendi-
rebilmek adına önemlidir. Zira son 
yıllarda tarımda çalışanların yaş 
ortalaması 55-60’ı buluyor. Bun-
dan 20 yıl sonrasının planlamasını 
yapmak gerekir. Dolayısıyla tarım-
da yaş ortalamasını düşüremezsek 

üretim bitme noktasına gelir. Böyle 
giderse 20 yıl sonra tarıma heves 
eden kalmayacak. Misal, pandemi 
döneminde bazı ürünlerde ihracat 
arttı. Açıkçası işler iyi giderken üre-
timin artması açısından çalışmaları 
yapmak lazım. Yapılandırmaya da 
çiftçilerin girmesi bu açıdan çok 
önemli” şeklinde açıklamalarda 
bulundu.

HAVZA BAZLI ÜRETİME 
GEÇMEMİZ LAZIM

Yeni tarım politikası geliştirip 
üretimin önünü açmak lazım diyen 
Başkan Yağız, “Türkiye’de havza 
bazlı üretime geçmek şart. Tarımın 
Abdülhamit Han’ları olmak istiyor-
sak bir şeylerden feragat ederek 
tarım politikası üretmemiz lazım. 
Misal, Konya’nın Kaşınhanı bölge-
sinde 90’lı yıllarda suyu tulumbay-
la çekiyorduk, bugün su seviyesi 40 
metre düşmüş. O yüzden gelecek 
nesillere düzgün bir tarım mira-
sı bırakmak için tarım politikaları 
geliştirmemiz lazım. Bir an önce 
havza bazlı üretime geçmemiz la-
zım. Bizim üniversitelerimizle an-
laşamadığımızı belirtmem lazım. 
Yani ayağı çizmeliler ile kravatlılar 
anlaşamıyor. Kravatlılar bu işi ya-
pamaz. Kravatlılar sanayiyi yapar, 
ihracatı yapar, avukatlık yapar ama 
tarımı yapamaz. Orta ve küçük öl-
çekli üretici bitirmeden bir tarım 
politikası geliştirmek lazım. Kra-
vatlılarla ayağı çizmeliler anlaşa-
rak havza bazlı üretime geçmemiz 
şart.” dedi.
n MEHMET ALİ ELMACI

Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız Yenigün Gazetesi’ni ziyaret ederek tarımdaki gelişmeleri değerlen-
dirdi. Başkan Yağız, rahmetle birlikte umutları yeşeren çiftçinin de yapılandırmaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı

Denetimler sürüyor, 
vatandaş uyarılıyor

Konya’da, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) tedbirleri kapsa-
mında denetimler devam ediyor. 
İçişleri Bakanlığının yayınladığı 
genelge kapsamında İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu kararı gere-
ğince, kaymakamlıklarca tespit 
edilen sigara içme kısıtlaması ge-
tirilen meydan, sokak ve cadde-
lerde ekipler denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri ile Konya Büyükşehir Belediye-
si zabıta ekipleri, kent merkezin-

deki insanların yoğun bulunduğu 
alanlarda yaptıkları denetimler-
de, vatandaşları maske konu-
sunda bilgilendirerek, uyarılarda 
bulundu.   Kovid-19 önlemleri 
çerçevesinde alınan kararları 
hatırlatan ekipler, vatandaşları 
sokak ve caddelerde sigara içme-
meleri konusunda uyardı. Yasağa 
uymayan bazı vatandaşlara ceza 
işlemi uygulandı. Vatandaşların 
büyük çoğunluğunun kurallara 
uyduğu görüldü. n AA

1,5 milyon kullanıcıyla 47 bin canlı ders 

Ülkemizdeki yükseköğretim ku-
rumlarında canlı ders yayınına baş-
layan ilk devlet üniversitelerinden 
ve uzaktan eğitimi canlı yürüten sa-
yılı üniversitelerden olan Necmet-
tin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) 
2020 Güz döneminde 6 haftada 1 
milyon 500 binin üzerinde kullanıcı 
ile 47 bin 668 canlı ders işlendi.

NEÜ Uzaktan Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi tarafından 
açıklanan verilere göre, 5 Ekim ta-
rihinde uzaktan başlayan 2020 Güz 
döneminde geride kalan 6 haftada 1 
milyon 500 binin üzerinde kullanıcı 
ile 47 bin 668 canlı ders işlendi.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zor-
lu, sınav dönemine girilen uzaktan 
eğitim sürecinde tüm öğrencilere 
başarılar dilediği bir mesaj yayınla-
dı. Rektör Zorlu, yaptığı açıklamada; 
“Birçok eğitim kurumu gibi temel 
önceliğimiz, öğrencilerimize gele-
ceğe hazırlandıkları yükseköğrenim 
hayatlarında en üst düzeyde katkıyı 
sunmak, öğretim elemanlarımıza 
geniş bir araştırma altyapısı sağla-
mak, akademik verileri yerleşkelere 
hapsetmeden, hayatın içine taşıya-

rak ulaşılan bilgi ve birikimi, başta 
ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın 
hizmetine sunmaktır. Bu bağlamda, 
öğrenci ve öğretim elemanlarımızın 
verimli ve etkin biçimde araştırma 
yapabilecekleri, sürdürülebilir, öz-
gür bir ortam oluşturma azminde 
olduğumuzu bilmenizi isterim. İl-
gili ekiplerimizle tüm dikkatimizi 
uzaktan eğitime verdik. Tabi ki yüz 
yüze eğitim gibi olmaz ama ne ka-
dar yaklaşırsak o kadar iyi olur. Sü-
reci en sağlıklı şekilde yürütmek ve 
eğitim kalitemizi uzaktan eğitimde 
de en üst düzeyde korumak ve sür-
dürmek için çalışıyoruz. Üniversite 
olarak uzaktan eğitimin neredeyse 
tamamını canlı dersle tamamladık 
ve uzaktan eğitim verilerimizle Tür-
kiye’deki ilk beş üniversite arasında 
yer aldık. Necmettin Erbakan Üni-
versitesi olarak, uzaktan eğitim ala-
nında öncü olmaktan ve her koşulda 
öğrencilerimize ve akademisyen-
lerimize en iyi eğitimi sunmak için 
çalışmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğumuzu bu vesile ile ifade 
etmek isterim. Güçlü teknolojik alt 
yapımız, deneyimli kadrolarımız ve 

tabi ki siz kıymetli öğrencilerimin 
sorumlu davranışları ve azmi ile bu 
sınavdan başarıyla çıkacağımıza yü-
rekten inanıyorum.” dedi.
‘NEÜ’NÜN TÜM İMKANLARI BÜTÜN 

ÜNİVERSİTELİLERE AÇIK’
Rektör Zorlu mesajında, NEÜ 

öğrencisi olsun ya da olmasın, sınav 
ve ödev için üniversitenin; bilgisa-
yar, internet, kaynak ve çalışma 
ortamı, bilgisayar laboratuvarı ve 
kütüphane imkanlarını tüm üni-
versite öğrencilerinin kullanımına 
açık olduğunu belirterek, “Pande-
mi kurallarına uyarak dilediğinizde 
gelip çalışabilirsiniz. Diğer taraftan 
ulusal veya uluslararası elektronik 
veri tabanlarına kampüs dışından 
hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde 
erişebileceğiniz VETİS hizmetimiz-
le kampüs dışı erişimi sınırlandıran 
unsurları ortadan kaldırarak tek şif-
reyle 150’ye yakın veri tabanına bir 
tıkla ulaşabilmeyi mümkün hale ge-
tirdik. Son tahlilde, tüm imkanları-
mızla yanınızdayız, gönülden başa-
rılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

NEÜ, dijitalleşen dünyaya daha 
iyi adapte olmak için bir taraftan 

web sitesini yeniledi, bir taraftan 
da uzaktan eğitimle ilgili alt yapı-
sını güçlendirdi. Geçen dönem sa-
nal sınıflarla ilgili hizmet satın alan 
üniversite, içinde bulunulan dönem 
itibari ile sanal sınıfları oluşturacak 
programla kendi yazılımını geliş-
tirdi. Bu yazılım sadece sanal sınıf 
oluşturmakla kalmayıp, tüm verile-
rin otomasyondan takip edilmesini 
de sağlıyor ve birçok işlemde ara-
daki insan faktörünü ortadan kaldı-
rıyor.

NEÜ ayrıca, öğrenci talepleri-
ni sistemli bir şekilde analiz ede-
bilmeyi mümkün kılan “Rektöre 
Yaz” uygulamasını devreye alarak, 
akademisyen başvuruları, lisansüs-
tü başvuruları, lisans ve lisansüstü 
yatay geçiş işlemlerini dijitale taşıdı, 
çevrimiçi anket ve engelli öğren-
ci ihtiyaçlarının analiz edilebildiği 
sistemleri de devreye aldı. Diji-
tal platformlarda bunlarla birlikte 
anılabilecek onlarca iyileştirme ve 
geliştirme yapan üniversite, dijital-
leşme çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. 
n HABER MERKEZİ
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Türk Eğitim-Sen, şiir 
yarışması düzenliyor

Türk Eğitim-Sen İstik-
lal Marşı’nın Kabul Edilişinin 
100. Yılında Mehmet Akif 
Ersoy Anısına “İstiklalden İs-
tikbale” Şiir Yarışması düzen-
liyor. Şiir yarışması hakkında 
yazılı bir açıklamada bulunan 
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata; İs-
tiklalden İstikbale” isimli şiir 
yarışmamız; İstiklal Marşı’nın 
bize hissettirdiği duygular ek-
seninde bağımsızlık, kahra-
manlık, zafer, vatan sevgisi, 
bayrak sevgisi, Türk milletinin 
fedakârlığı ile Türk bağımsız-
lık mücadelesi konularını içe-
riyor.

Türk Eğitim-Sen olarak bu 
yarışmayla; tarihi ve kültürel 
değerlerimize sahip çıkarak 
millî birlik ve beraberliğimize 
katkı sağlamayı, geleceğimi-
zin mimarı gençlerimize ve 
çocuklarımıza İstiklal Mar-
şı’nın yazıldığı dönemi, Türk 
kurtuluş mücadelesini hatır-
latarak, milletimizin hürriyete 
ve bağımsızlığa olan aşkını, 
millî marş yazılması sürecini, 
İstiklâl Marşı’nın içeriğini bu-
günkü Türk toplumuna aktar-
mayı hedefliyoruz.

Ayrıca, “Unutmak tüken-
mektir.” şiarından yola çıka-
rak; “Allah bu millete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırmasın.” 
diyen Büyük Şair Mehmet 

Akif’in gözünden dönemin 
varlık yokluk mücadelesini 
aktarmak, yazdığı şiirin millî 
marş olarak seçilmesi üzerine 
kazandığı 500 lira ödülü de 
cepheye elbise diken Dar’ül 
Mesai Vakfına bağışlayarak 
yaptığı soylu davranışı anlat-
mak; vatan, bağımsızlık, mil-
let bilinci olmadan elde edilen 
hiçbir şeyin anlamı olmadığı 
gerçeğini bir kez daha dile ge-
tirerek Türk vatanında, Türk 
milleti içinden yeni Mehmet 
Akif Ersoyların yetişmesine 
bir yol açmak bu yarışmanın 
ana ilkeleri arasında yer al-
maktadır.

Yarışma için başvurular 
22 Şubat 2021 tarihi ve saat 
17.00’ye kadar alınacaktır. 
“İstiklalden İstikbale” Şiir 
Yarışması; Üyeler, Yükseköğ-
retim ve Ortaöğretim olmak 
üzerek üç kategoride düzen-
lenecektir Seçici kurul 1 Mart 
2021 Pazartesi gününden 
itibaren saat 10.00’da genel 
merkez binamızda çalışmala-
rına başlayacak, ödüle değer 
eserleri belirleyecektir. 12 
Mart 2021 tarihinde sonuçlar 
ilan edilecektir. Daha geniş 
bilgi almak isteyenler ise Türk 
Eğitim-Sen Genel Merkezi in-
ternet sitesinden öğrenebilir” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir’in empati eğitiminde, bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı zorlukların 
daha iyi anlaşılması için otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförleri bu kez bisiklete bindi

Ağır vasıta sürücülerine
empati eğitimi verildi

Babasıyla tartışıp evde yangın çıkardı

550 kilometre ile Türki-
ye’nin en uzun bisiklet yoluna 
sahip şehri olan Konya’da bi-
siklet kullananlara saygı duyul-
ması vurgusunun yapılması için 
anlamlı bir empati eğitimi ya-
pıldı. Bisiklet sürücülerinin tra-
fikte yaşadığı zorlukların daha 
iyi anlaşılması için otobüs, mi-
nibüs ve ağır vasıta şoförleri bu 
kez bisiklet başına geçerek pe-
dal çevirdi. Trafikte sürücülerin 
bisikletlilere daha saygılı dav-
ranmalarını arzu ettiklerini be-
lirten Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
bisiklet kullanan vatandaşların 
can güvenliğinin her şeyden 
önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en uzun bisik-
let yoluna sahip ve en yoğun 
bisiklet kullanılan şehri olan 
Konya’da, bisiklet kullanımını 
yaygınlaştırmak ve bisiklet sü-
rücülerinin trafikte daha rahat 
bisiklet kullanmalarını sağla-
mak için çeşitli çalışmalar yürü-
tülüyor. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, bu kapsamda otobüs, 
minibüs ve ağır vasıta şoförle-
rinin kendilerini bisiklet sürü-
cülerinin yerine koymaları ve 
bisikletlilerin trafikte yaşadığı 
zorlukları daha iyi anlamalarını 
sağlamak amacıyla Konya Esnaf 

ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
işbirliğiyle empati eğitimleri 
gerçekleştirdi.

ŞOFÖRLER YÜKSEK SESTEN 
KORKTU

Verilen eğitimde şoförler, 
yol kenarındaki aparatlara ko-
yulan bisikletler üzerinde pedal 
çevirdi. Bu esnada çok yakın-
larından hızla geçen araçların 
yoğun korna seslerine maruz 
bırakılan şoförler irkilerek, 
trafikte bir an için kendilerini 
bisikletlilerin yerine koydu ve 
bisikletlilerin yaşadıkları zor-
luğu anladı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altay, bisiklet 
şehri Konya olarak bir taraftan 

bisiklet altyapısını güçlendir-
diklerini belirterek bir taraftan 
da farkındalık çalışmaları yü-
rüttüklerini ifade etti. Konya’da 
550 kilometre bisiklet yolu inşa 
edildiğinin altını çizen Altay, 
2023’e kadar 82,5 kilometre 
daha bisiklet yolu inşa ederek 
Konya’nın Türkiye’deki birinci-
liğini perçinlemek istediklerini 
dile getirdi.

‘BİSİKLETLİ VATANDAŞLARI-
MIZIN CAN GÜVENLİĞİ HER 

ŞEYDEN ÖNEMLİ’
Başkan Uğur İbrahim Altay, 

Büyükşehir Belediyesi otobüs 
şoförleri ve ağır vasıta şoförle-
rinin tamamının bu eğitime ka-

tıldığını ifade ederek, “Burada 
amaç trafikte bisiklet kullanı-
cılarının ne hissettiklerini ağır 
vasıta şoförlerimizin bizzat ya-
şayarak öğrenmeleri. Böylece 
onların trafikte bisiklet sürü-
cülerine daha saygılı davran-
malarını arzu ediyoruz. Esnaf 
Odaları Birliğimiz ve Konya Mi-
nibüsçüler Odasıyla birlikte bu 
projeyi yürütüyoruz. Öncelikli 
hedefimiz otobüs, ağır vasıta 
ve minibüs şoförlerinin bu eği-
timi alması. İnşallah ilerleyen 
süreçte Türkiye’de ehliyet ala-
cak herkes bu eğitimden geçer. 
Çünkü bisikletli vatandaşları-
mızın trafikte can güvenliği her 
şeyden önemli” dedi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Muhar-
rem Karabacak ise, “İnşallah 
Büyükşehir Belediyemizin baş-
lattığı bu eğitimler Türkiye’de 
yaygınlaşır. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımıza böyle bir pro-
jeyi hayata geçirmesinden ve 
Konya’yı bisiklet şehri haline 
getirmesinden dolayı çok te-
şekkür ediyoruz” diye konuştu. 
Eğitimlere katılan şoförler de, 
bundan sonra trafikte bisiklet-
lilere karşı daha dikkatli ve du-
yarlı olacaklarını ifade etti.
n  İHA

Ereğli ilçesinde bir kişi, ba-
basıyla tartıştıktan sonra evde 
yangın çıkarıp kaçtı. Yangın 
itfaiye tarafından kısa sürede 
söndürüldü. Olay, gece saatle-
rinde Ereğli ilçesi Ziya Gökalp 
Mahallesi Şeftali Sokak’ta ya-
şandı. İddiaya göre, baba C.A.Y. 

ve kızı E.Y’nin bulunduğu sıra-
da eve gelen M.Y, babasından 
para istedi. Babasının parasının 
olmadığını söylemesi üzerine 
tartışma çıktı. Tartışma sonra-
sında M.Y. evde döktüğü ben-
zini ateşe verip kaçtı. M.Y’nin 
evin kapısını da kilitlediği iddia 

edilirken, evden gelen yardım 
çığlıkları ve yükselen duman-
dan yangını fark eden çevrede-
ki komşular durumu itfaiye ve 
polise bildirdi. İhbar üzerine 
adrese itfaiye, sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. Yangın it-
faiye ekiplerinin müdahalesiyle 

kısa sürede kontrol altına alına-
rak söndürüldü. Yangından et-
kilenen baba C.A.Y. ambulans-
la hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Baba C.A.Y. oğ-
lundan şikayetçi olurken, olayla 
ilgili soruşturma sürüyor. 
n  İHA

Bir zamanlar bir kral vardı. Bu kral, 
işini en iyi şekilde yapmak isterdi. Sık 
sık şöyle düşünürdü: “Bir iş için en 
uygun zaman hangisidir acaba? En 
gerekli kişi kimdir ve yapmam gereken 
en önemli şey nedir? Bu üç şeyi bil-
seydim, çok başarılı olurdum.”

Bir gün kral her tarafa haber saldı. 
Soruların cevabını bilene büyük ödül-
ler vereceğini duyurdu. Bilgili kişiler 
toplandı.

İlk soru görüşüldü. Kimileri takvim 
hazırlamaktan, kimileri bir bilge kişiler 
meclisi kurmaktan bahsetti. Böylece 
en uygun zamanın hangisi olduğunu 
bulacaklardı.

En önemli kişiyse bazılarına göre 
din adamları, bazılarına göre savaşçı-
lar, bazılarına göre hekimlerdi.

En önemli şeye gelince, bazıları 

“bilim”, bazıları “savaşta ustalaşmak” 
dediler. Kral bu cevapları kabul etme-
di.

Bir ağaç kovuğunda tek başına 
yaşayan, bilgeliğiyle ünlü, yaşlı bir 
adam vardı. Kral, ona danışmaya ka-
rar verdi. Yaşlı adam, yaşadığı kovuğa 
halktan başkasını kabul etmezdi. Bu 
yüzden kral, halktan biri gibi giyinerek 
yola düştü. Kovuğa yaklaştıklarında 
muhafızlarını orada bırakıp yola de-
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Yaşlı adam, çiçek tarhları kazıyor-
du. Geleni gördü, selâmladı. Zayıftı, 
işini yaparken zorlanıyordu. Kral,

- Ey bilge, üç sorum var! diyerek 
sorularını sordu. Yaşlı adam dinledi 
ama cevap vermedi.

Kral;
- Siz biraz dinlenin, diyerek küreği 

aldı. Yaşlı bilge;
- Sağ olun, deyip 

oturdu.
Kral sorularını tek-

rarladı. Bilge yine su-
suyordu. Kral kazmaya 
devam etti. Ufukta güneş 
batmaya başladı. Kral sı-
kılmıştı.

- Ey bilge, cevap 
vermeyeceksen gideyim, 
dedi. Bilge;

- Birisi geliyor, dedi. Kim acaba?
Kendilerine doğru birisi koşuyor-

du. Adam yaralıydı. Yanlarına ulaşınca 
bayıldı. Adamın elbiselerini çıkardılar. 
Kral yarayı havluyla bastırdı. Fakat ka-

nama devam ediyordu. 
Kral havluyu defalarca 
yaraya bastırıp yıkadı. 
Sonunda kanama durdu.

Bu arada akşam ol-
muştu. Yaralıyı kovuğa 
taşıdılar. Kral da yorgun-
luktan, eşikte uyuyakaldı. 
Deliksiz bir uyku çekti. 
Uyandığında kendisine 
bakan yabancıyı bir süre 
hatırlayamadı. Adam;
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yaptınız ki? dedi.
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şimi astırdığınız için sizden öç almaya 

yemin etmiştim. Buraya geldiğinizi 
öğrenince size pusu kurdum. Fakat 
akşam olduğu hâlde dönmediniz. Ben 
de beklediğim yerden çıktım. Ama 
muhafızlarınız beni tanıyıp yaraladı-
lar. Kaçtım. Siz yardım etmeseydiniz, 
ölürdüm. Ben sizi öldürmek istedim, 
siz ise benim hayatımı kurtardınız. Af-
fedin beni!

Kral, düşmanıyla bu denli kolay 
barıştığı için çok mutlu oldu. Dokto-
runu göndereceğini söyleyip onunla 
vedalaştı. Dışarı çıktı.

Yaşlı bilge, tarhlara tohum ekiyor-
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- Cevap verecek misiniz? Adam 
gözlerini kaldırdı.

- Cevabınızı aldınız ya, dedi.
- Aldım mı? Nasıl?
- Anlamadınız mı? Dün bana acı-

mayıp tarhları kazmasaydınız, gidecek, 
şu adamın saldırısına uğrayacaktınız. 
Yani en önemli vakit, tarhları kazdığı-
nız vakitti. En önemli kişi bendim ve en 
önemli işiniz bana iyilik etmekti.

Bu adam geldiğindeyse en önemli 
vakit onunla ilgilendiğiniz vakitti. Çün-
kü yaralarını sarmasaydınız, sizinle 
barışmadan ölecekti. Dolayısıyla en 
önemli kişi oydu, en önemli iş de onun 
için yaptıklarınızdı.

Şu gerçeği unutmayın: En önem-
li vakit, içinde bulunduğumuz andır. 
Çünkü sadece o an bir şey yapabiliriz. 
En önemli kişi, o anda kiminle be-
rabersek odur. Zira onunla bir daha 
görüşüp görüşmeyeceğimizi bileme-
yiz. En önemli iş ise iyilik yapmaktır. 
Çünkü insan dünyaya bunun için gön-
derilmiştir.

EN ÖNEMLİ VAKİT

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA ALTUNEL

haber@konyayenigun.com
TÜLİN ŞEKER

Tanfer Ata
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İKİNCİ CİLDİ TAMAMLAMANIN 
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Şehrin Hafızası adı ile yayınladığı-
mız ve Yenigün Gazetesi ile bir-
likte ek olarak verdiğimiz ilavemiz 

elinizde tuttuğunuz 24. Sayısı ile İkinci 
Cildini de tamamlamış oldu. Yayınlamış 
olduğumuz 24 sayılık (384 sayfa) ilave-
mizde 25 farklı yazarımızın imzası yer 
aldı. 

İlaveyi hazırlayan Sadık Gökce- 
Anuş Gökce ikilisinden Anuş Gökce’nin 
imzası 24 sayının tamamında yer aldı. 

Anuş Gökce’den sonra ilavemize en 
büyük katkıyı 20 yazı ile Fatma Tutak 
yaptı. Fatma Tutak’ın bu 20 yazısı da 
bir birinden bağımsız küçük hikâyeler-
den oluştu.  Bizim beğenerek okuduğu-
muz bu biri birinden güzel hikâyeleri 
umarım sizler de beğenmişsinizdir. 

Fatma Tutak’ı 19 yazı ile Sadık Gök-
ce takip etti.

Prof. Dr. Mustafa Özcan Hocamız 
ilavemize verdiği 14 yazı ile eski Kon-
ya’yı bu güne taşıdı. Bir zamanlar Kon-
ya’da neler olduğunu Mustafa Özcan 
Hocamızın yazısından öğrendik. Yapı-
lanları öğrendikçe o günlere gıpta ettik.

Prof. Dr. Ahmet Sevgi Hocamız ila-
vemize çıkan bütün sayılarına gönder-
diği “Aczimin Giryesi” veciz sözleri ile 
katkıda bulunmuş. Ahmet Hocamız bu-
nunla yetinmeyerek 16 sayıya “Tiryaki 
Sözleri’nin Gölgesinde” 17. Sayı dahil 
8 sayıya da “Mesnevi’nin Gölgesinde” 
başlığı altında verdiği beyitlerle katkıda 
bulunmuş. Bütün bu katkıları yetersiz 
bulan “Yazma Aşığı” Prof. Dr. Ahmet 
Sevgi Türk Dili ve Türkçe üzerine yaz-
mış olduğu 11 yazı ile de desteğini de-
vam ettirmiş.

Tayyar Yıldırım 6 yazı ile köyünün 
adetlerini ve hatıralarını ilavemize taşı-

yıp okuyucularımız ile paylaşmış. 
Mustafa Güden spor tarihinden özel-

lilikle Konyaspor ile ilgili hatıralarını 
gönderdiği 5 yazı ile Şehrin Hafızasına 
kaydetmiş.

Hüzeyme Yeşim Koçak Hanım o gü-
zel üslubunu Şehrin Hafızası okuyucu-
larından sakınmamış, ilavemize gön-
derdiği 6 yazı ile renk katmış.

Çiçeği burnunda yazarımız Şaban 
Kumcu, yılların birikimini bizimle pay-
laşma alçakgönüllülüğü içerisinde gön-
derdiği 10 yazı ile bizlere destek olmuş.

Konya’nın genç yazarı Büşra Yeşil-
bağ 4 yazı ile bizlere destek olurken, 
Serpil Yalçınkaya gönderdiği 3 yazı ile 
bize ayrı bir güç verdi.

Azerbaycan’dan Doç. Dr. Lale Aliye-
va mesafe tanımadan bize destek olmak 
adına nefis anlatımı ile 2 yazısını bizim-
le paylaştı.

Bülent Çevik 1. Ciltte olduğu gibi 2. 
Ciltte de yanımızda idi. Verdiği 4 yazı 
ile bize desteğini sürdürdü.

Prof. Dr. Hüseyin Muşmal Hocam 
verdiği 2 güzel yazı ile ben de desteğe 
hazırım mesajını verdi.

Konya’nın Hanım hanımcık yazarla-
rından Sahura Yağmur Arıcan kitap dı-
şında ilk defa bir dergiye yazı verdi. O 
yazı da Şehrin Hafızası ilavesi aracılığı 
ile sizlere ulaştırıldı. 

Gazeteci Nazım Peker 2 yazı, yazar 
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Ayşe Yılmaz 1 yazı vererek desteklerini 
esirgemediler.

Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, Doç. Dr. 
Şerife Akpınar, Dr. Serdar Derman 
verdikleri 1’er yazı ile destek olurken, 
Ahmet Polat, Bekir Şahin, Zekiye Boz-
göz de verdikleri yazı ile ilavemizde yer 
alan isimler oldu.

Meram Anadolu Lisesi öğrencisi 
Berkehan Araç ilavemize yazı gönder-
me cesareti göstererek sayfalarımızda 
yer buldu. Şevki Çobanoğlu ise gön-
derdiği bir şiiri ile siz okuyucularımızın 
karşısına çıktı.

*
Geride kalan 24 sayıda Cengiz Ay-

tmatov’un roman ve hikâyelerinin bir 
tahlilini yaptık. Türk Edebiyatının ve 
Yeni Türkçe akımının öncülerinden 
Ömer Seyfettin’in 100. Vefat yıl dönü-
mü dolayısı ile özel sayı hazırladık. Ta-
rihi romancılığın en büyük kalemlerin-
den birisi belki de birincisi olan Mustafa 
Necati Sepetçioğlu’nun üçlemeleri ve 
romancılığını dilimiz yettiği kadar Anuş 
Gökce’nin kaleminden sizlere aktarma-
ya çalıştık. Anuş Gökce, Konyamızın ye-
tiştirdiği şairlerden Tayyar Yıldırım’ın 
şiir kitabının tanıtımı ve şiirlerinin tah-
lillerini yaptı. Öykücü, romancı, oyun 
yazarı, gazeteci Tarık Buğra’yı unutma-
dık.

Konya’mızın değerlerinden Prof. Dr. 
Ali Berat Alptekin, Prof. Dr. İbrahim 
Dülger, Seyit Küçükbezirci, Ahmet Gül-
dağ, Dr. Hasan Özönder ve Ahmet Öz-
demir’i (Kör Ahmet) hatırladık.

Bahar’ın müjdecisi, Türk’ün Ergene-
kon’dan çıkış günü olan Nevruz unutul-
madı. Bu özel gün için de bir özel sayı 
hazırlamayı ihmal etmedik. Kütüphane-

ler Haftası için okumak ve kitap üzerine 
yazıların yer aldığı bir sayıyı sizlerin be-
ğenisine sunduk.

TBMM’nin açılmasının 100. Yılı mü-
nasebetiyle Anuş Gökce bir araştırma 
yazısı hazırladı. Ramazan Ayı dolayısı 
ile Prof. Dr. Mustafa Özcan, Memduh 
Yavuz’un kaleminden Ramazan Hatıra-
ları’nı hazırladı ve bizleri 1940’lı yılların 
Konyasının Ramazan aylarına götürdü.

Yine ölüm yıldönümünde büyük 
Türkçü ve mütefekkir Ziya Gökalp’ı 
unutmadık. Anuş Gökce ve Sadık Gök-
ce’nin kaleminden bu büyük insanı siz-
lere tanıtmaya çalıştık. Türk Şiirinin en 
büyüklerinden birisi olan ve Türkçemizi 
en güzel ve doğru şekilde kullananların 
başında gelen Yahya Kemal’i de hafıza-
mızın bir yerinde bulunsun diye sayfa-
larımızda konuk ettik.

*
Konya Kültürüne hizmet için çıktı-

ğımız bu yolda bize yazıları ile destek 
veren tüm yazarlarımıza şükranlarımızı 
sunuyorum.

Yukarıda isimlerini verdiğim 25 ya-
zar toplam bir birinden farklı 130 yazı 
vermişler ve bu yazılar Şehrin Hafızası 
sayfaları aracılığı ile sizlere ulaştırıl-
mış. Bu sayıdan sonra Üçüncü Cildimiz 
için bismillah diyeceğiz. Sizleri bundan 
önceki sayılarda olduğu gibi bundan 
sonrada yanımızda görmek, desteğinizi 
hissetmek istiyoruz. Hissettireceğiniz 
destek bize ayrı bir güç verecek, daha 
güzeli aramamıza yardımcı olacaktır.

Sizlere hizmet için çıkardığımız bu 
ilavede doğrudan ve haktan ayrılmadan 
yürümemiz için Cenabı Allah Yar ve 
Yardımcımız olsun.

NİYET HAYR, AKIBET HAYR

ACZİMİN
        GİRYESİ

 

HASET
Haset; insanoğlu için bir zillettir,
Şeytanın  bulaştırdığı  ilk  illettir.

Ahmet 
Sevgi
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çekmişti. Keşke Aziz yanlarında olsaydı.
Hemen Tarık’a telefon açılmış; apar 

topar hastaneye kaldırılan Nur’un mide-
si yıkanmıştı. Sürekli dua ediyor, Allah’a 
yalvarıyordu. Yakarışlarının etkisiyle mi 
bilinmez, çocuk iyileşerek konuşmuştu 
bile, doktorlar ümit vermişti… Amma 
ileriki saatler tabipleri yalanlamıştı. Kız 
kurtarılamamıştı…

…Bu gün gibi hatırlıyordu. Nur’u çok 
özledim bir kere konuşayım diyordu İs-
tanbul’dan. Babası, “Ders çalışıyor, şimdi 
gelemez” diye karşılık veriyordu, hayret 
uyandıran bir biçimde. Tuhaf şey, sanki 
kızı ablasından kaçırıyorlardı. Allah Allah, 
ablasını hiç özlememiş miydi? İki kardeş 
de hiçbir zaman yeterince çalışkan, “inek 
mizaçlı” değildi ki. 

Tek gelmesin, görmesin, bilmesin… 
bir şeyi geciktirme, önleme telaşı.

Fakat hakikati, ilânihaye gizlemek 
mümkün değildi. İlçeye muhakkak döne-
cekti. Nitekim döndü de…

“Bir varmış, bir yokmuş” tu bütün 
macera. Fakat, “yokuş” nasıl yok olur?

Ölüsünü bile görmek mümkün olma-
mıştı. Güya derslerini etkiler diye sakla-
mışlardı. Dersleri manastır gibi bir mek-
tebe alışamadığı için, evinden ilk defa 
uzaklaşması yüzünden zaten berbattı. 
Hiç değilse bir kerecik sarılabilseydim. 
Son defa…”(Koçak, a.g.e., s.241 v.d)

Roman, acımasızlığın, sahtekârlığın 
hâkim olduğu dünyada annenin de ölü-
müyle yapa yalnız kalan bir genç kız ve 
babanın duygularını, bir birlerine sıkı 
sıkı sarılmalarını, acılarını, üzüntülerini 
içine gömüp hayata tutunma çabaları; 
haksızlıklara karşı göğüs germiş sabır 
ve tevekkül abidesi bir ailenin dramı ile 
dopdolu. Okuyan her kişi kendinden bir 
parça bulur. Kalbi burkulur, yüreği hü-
zünlenir.

“Nefha” Hüzeyme Yeşim Koçak’ın 
3. Romanı. Son demiyorum, çünkü çok 
velut bir yazar olduğu için devamının 
geleceğine inanıyorum. Yazar, bu roma-
nında “Taş Efsanesinden” yola çıkarak 
büyük mutasavvıf Hz. Mevlana’nın soh-
bet arkadaşı Sadreddin Konevî’nin hayat 
hikâyesini, fikirlerini, hocası Muhyiddin 
Arabî’nin eserlerini şerh edişini ve kendi 
kaleme aldığı eserleri anlatır. Yazar, ayrı-

ca Nefha’nın nasıl ortaya çıktığına dair bir 
anısına da yer verir. Zamanımızdan 750 
yıl önceki ilim ve nur penceresinden gü-
nümüze bakmayı dener. Mükemmel bir 
bakış açısı.

“Konya’nın tanınmış zenginlerinden, 
bir vakitler Alaeddin Keykubat zamanın-
da şehir muhafızlığı yapan, ilim ve sanat 
adamlarını koruyan, “erlerinin nazarına 
sahip olduğu” rivayet edilen Hoca Cihan 
adında bir zat vardı.

Hoca Cihan’ın bir oğlu vardı ki, bu 
nevcihan sara illetine tutulmuştu. Der-
man aramak için çok para döktü; nice 
hekimlere yüz sürdü ama başaramayıp, 
çaresiz kaldı. Sadreddin Konevî’i tavsiye 
ettiler.

Dergâha vardı. Saygıyla diz çöküp 
oturdu. Şeyh’in, eline ayağına sarılarak 
şöyle yalvardı:

“Dünyada bir tanecik oğlum vardı. Bir 
belaya uğradı. Sultanımdan rica ederim 
ki: Allah Tealâ’nın yardımıyla bu naçara 
bir çare bulasınız.”

Hazreti Şeyh onun yakarmasını işitip, 
derdini anladıktan sonra:

“Oğlunun ve validesinin ismi nedir?” 
diye sordu.

“Ali Can’dır ve annesinin adı da İsmi-
han”

Hazreti Şeyh, hizmetçilerine divit ve 
kalem getirmelerini emretti.  Mübarek, 
şerefli elleriyle kalemi tutup; şu duayı 
yazdırıp verdi:

“Her şeyi bilen ve işiten Allah’a sı-
ğınırım. Rahman ve rahim olan Allah’ın 
adıyla başlarım. Allah’ın adıyla ki onun 
ismiyle yerde ve gökte olan hiçbir şey za-
rar vermez. O her şeyi işitendir, bilendir. 
Allah’ın gazabından, kullarının şerrinden 
ve şeytanların vesvesesinden Allah’ın 
tam isimlerine sığınırım. Allah’ım, fitne 
sahiplerinin fitnelerinden sana sığınırım. 
Kadîm, ezelî ve ebedî Allah bize kâfidir.” 

Hz. Şeyh Sadreddin Konevî, “Külahı 
getirin” diye emretti.

…
Şeyh de başlığı alıp duayı onun üzeri-

ne okudu. Hoca Cihan’a geri verdi.
“Bu duayı bal mumu ile mumyalayıp, 

yeşil bir tafta içine koyarak külâha dikip, 
oğlunun başına giydir. Allah Teâlâ, oğlu-
nu o hastalıktan kurtarır…” (Koçak, Hü-

373

her türden birer ikişer tane inceleyerek 
sizlere tanıtmaya çalışacağım.

“Çoban Aşkın Çocuğuydu” İlk romanı 
olmasına rağmen oldukça duygu yüklü, 
psikolojik, içtimaî, dini, tasavvufî ve ilmî 
tahlillerle dopdolu, edebi sanatlarla ör-
gülü, okuyucunun gözünü, gönlünü ve 
ruhunu doyuran harikulâde bir roman. 
Cümle örgüsü, kelimeleri farklı anlam-
larda kullanma, dile hâkimiyeti, kelime-
lerden kelime türetme ve yaptığı beyin 
fırtınasıyla bambaşka bir sanatçı olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Hüzeyme Yeşim Koçak’ın “Çoban Aş-
kın Çocuğuydu” romanı, sanırsam saha-
sında bir ilke imza atmıştır. Yazar burada 
batılı bir düşüncenin ürünü olan Sinde-
ralla’yı İslamî bir kimliğe büründürür ve 
çobanla birlikte tasavvufi bir yolculuğa 
çıkarır. Bu yolculuğa çıkarken yolun zor-
luğu, üzerindeki engeller, nefsi ile muha-
sebe, yaşayacağı gelgitleri anlatır ve her 
müşkülünde ona yol gösterir “…Çoban 
nedense hep yol hikâyeleri anlatıyordu. 
Yolda kalanlar, yoldan sapanlar; inişin 
yolları, çıkışın; insanın izlediği yollar, 
toplumların, evrenin… Kader kalemin 
çizdiğinin…

Ve sonra yol kesiciler, haramiler, de-
ğişik güzergâhlarda hedef saptırıcı, al-
benili tuzaklar; yol haritaları, pusulalar, 
duraklar… Yolu kaybetme…

Eğer din miyarımızsa; onun belirledi-
ği, insana yaraşır çizgiyi, haritayı izlemek 
de bizim ana yolumuzdur. Sinderalla bir 
dönemeçte olduğunu idrak ediyor; bütün 
geçmişini yaşantısını geride bırakmayı 

umut ediyordu. Üzerine binen ağırlıkları, 
uykuda yitmeyi, kayıpları, hatta ölümü 
hepsini yaşamıştı. Hayatı uykuda geçmiş 
gibiydi. Ama artık uyanmıştı. Yeniden 
doğuş, kalkışma, kalkınma zamanıydı. 
Bütün hücrelerinin de katılacağı bir di-
riliş hareketi, dünyasında yer almalı, bir 
yükselme ivmesi kazanmalıydı. İnançları 
karşısında şüphe, tereddüt duymama-
lı, duraksamamalıydı. Modern dünya-
nın hegemonyacı kültürüne şuuru yenik 
düşmemeli, tutsak edilmemeli idi. Şer 
köstebeklerinden kurtulmalı, eziklik, geri 
çekilme gibi çalkantılar, duygusal bir ar-
bede yaşamamalıydı.

…Çobanı düşündükçe sevgisi artıkça 
alışılmadık bir duyguda gelişiyor; otoma-
tikman Tanrıyı da hatırlıyordu.

…Bir şimşek çaktı. Bireysellikten 
BİR’e, yani TEK BİR’e geçebilir miy-
dik…”(Hüzeyme Yeşim Koçak, Çoban 
Aşkın Çocuğuydu, s.55 v.d, Akçağ Yay. 
,I.Baskı, 6006/ANK) 

Hüzeyme Yeşim Koçak Sinderalla’yı 
gerçek kimliğine kavuşturur. Çoban onu 
kulağına fısıldar: “Sinem Sinem! Çoban 
hediye etmiş, kimliği eski bir giysi gibi 
atılmış… Yeni kimlik, yeni giysi… Ço-
ban hafifçe kolunu tuttu: Esasında senin 
özün, gerçek kimliğine şimdi kavuştun.

Odasındaydı, aynı zamanda bir yol 
üzerindeydi.

…Öyle bir kapıdan içeri adım atıyor-
du ki Sinem; bütün dünyevi kimliği; sır-
tına bütün ağırlığıyla binmiş olan o kaçı-
nılmaz yük; geride kalıyor, semavî, latif 
bir varlık olarak; gönlünce, dilediğince 
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zeyme Yeşim, Nefha, s.157 v.d, Akçağ 
Yay, I. Baskı, 2016/ANKARA)    

Hikâyeler
“Saklı Değerler” de Hüzeyme Yeşim 

Koçak toplumda kaybolmaya yüz tutmuş 
değer yargılarını ön plana çıkarır. “Yü-
rekteki Kuş” ta insanda hayvanlara karşı 
merhamet duygularının geliştirilmesini,, 
Uzayda Her Hangi Bir Ülke” de evi ve 
apartmanı yönetmede aşırı hırslı olan bir 
kadının kocasını nasıl bunalttığı; “Hoştur 
Leyla’yı Sevmek” te aşkın  kutsallığı; “Yö-
rük Ana” da evin yaşlı ve büyüğüne karşı 
gösterilen saygı ve ilgi, 2001 yılı “Türk 
Edebiyatı Vakfı Ömer Seyfettin Hikaye 
Yarışması” ödüllü “Saklı Değerler” de 
toplumun ahlâkî norm ve kurallarına kar-
şı çıkmış bir genç kız ile onu kazanmak 
için annesinin yılmaz mücadelesi, “Ha-
san Cemal Öldü mü?” de nişanlısı ölen 
bir genç kızın ruhi bunalımları, beşeri aş-
ktan ilahi aşka geçiş , bir olana tek olana 
yöneliş ; Kedim ve ben” de lisede okuyan 
bir genç kızın arkadaşlarıyla sağlıklı iliş-
kiler kuramaması, ufak bir menfaat için 
eski dostu olan kedisinden yüz çevirmesi, 
ona karşı  gösterdiği vefasızlık, hayal kı-
rıklıkları ve tekrar vefakar kedisine sarıl-
ması;  “Bana Anne Der misin” de annesi 
vefat eden bir genç kızın babasını tekrar 
evlendirmesi, üvey annesi ile aralarında-
ki gergin yaşam şartları; güç de olsa ka-
dının ölümüne yakın onu annesinin yeri-
ne koyması, duygusal yaklaşımlar, 1997 
yılı Türk Edebiyatı Vakfı “Ömer Seyfettin 
Hikâye Yarışması” ödüllü “Hayriye’nin 

Düğünü” nde kanserden vefat eden Hay-
riye’nin kız kardeşi Ganimet Hanımın aç 
gözlü ve vurdumduymaz tavırları, “Kah-
ramanım Sizsiniz” de aşk sarhoşu olan 
Ahmed’in sevgililer sevgilisi Allah’ın adı-
nı anması, onda kaybolması; “O Ev Bizim 
Evimiz” de şehirde ev alabilmek için ana 
yadigarı evini bir çırpıda satan Neriman 
Hanım’ın  ve eşi Necati Bey’in emlakçı-
larla olan mücadelesi ; Geçmiş Zaman 
Esintilerinde karısı ölen Şeref’in geçmiş 
günlerini özlemesi, geçmişin güzelliği, 
geçmişle geleceğin bir muhakemesi dile 
getirilir.

Muhabbet kuşunu kaybettiği için bü-
tün apartmanı ve mahalleyi sokak sokak 
cadde cadde dolaşan ve parklarda her 
yerde onu arayan Nazlı ile Kenan “Yü-
rekteki Kuş” ta insanları duygu ve dü-
şünce yağmuruna salmaktadır. “Kuş aklı 
der küçümseriz. Kuşlara hakaret ederiz. 
Muhabbet’e kimilerinden daha iyi cevap 
vermiyor, sahiplerini bizim onları sevdi-
ğimizden ziyade halis, çıkarsız doğrudan 
sevmiyorlar mıydı? Sevgiyi öğrenip ka-
bullenip çoğaltmaları, ortaya koymaları 
bizden daha ötede değil miydi? Acaba 
kimi zaman muhabbetin kuşçası, insan-
casından üstün müydü?

Akıllı insan seven insandı. Seven, 
paylaşan, sevgiyi süzüp damıtan, has 
sevgilerle has sevgilere koşan… Ama 
dünya akılsızlarla ve sevdasızlarla doluy-
du.

…
İkisi birbirine zıt iki duygu aynı anda 

gelişiyordu. Beyninde ve yüreğinde… 
Kafası “kayıpları düşün” diyordu. Ev-
latlarını kaybedenleri… İflas edenleri, 
somut, soyut; doğuştan, baştan kayıpla-
rı… Vatanını kaybedenleri, değerlerini, 
şahsiyetini, kimliğini, hayatını, dünyası-
nı, ukbasını, rüyasını… Bütün bunların 
yanında hakir, zavallı bir kuşçağızın ne 
önemi olabilirdi. Binlercesi dükkânlarda 
hazır beklerken… Gönlü itiraz ediyordu 
bir çırpıda. O rast gele sıradan bir kuş de-
ğildi. Tam tarif edemediği, belirleyeme-
diği bir şeyleri temsil ediyordu. Beşerde 
arayıp bulamadığı, bulup koyamadığı, 
yerine oturtamadığı… Sıkça rastladığı, 
karşılaştığı; eksik, sahte, yalancı, yaban-
cı bir şeylerin yükselişi, rağbetiydi. Kuşta 
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hürlüğe karışıyordu. En Üst Varlık, Nihaî 
gerçeklik olarak Allah inancı kalbine inşi-
rah veriyor, onu teselli edip besliyordu…
(Koçak, Çoban Aşkın Çocuğuydu, s. 268 
v.d)

Sarılmak: 2010 yılında İLESAM ve 
Akçağ yayınevinin ortaklaşa düzenledik-
leri roman yarışmasında “Sarılmak” adlı 
romanıyla birincilik ödülü alan Hüzey-
me Yeşim Koçak, oldukça enteresan bir 
konuyla karşımıza çıkmaktadır. Burada 
kendi kültürüne yabancı davranan ve 
onu küçümseyen bir kesimin, dinine, örf 
ve geleneklerine bağlı bir ailenin dışlan-
ması ele alınmıştır. Aile hem hastalıkla 
ağır bir imtihana tabii tutulmuş hem de 
toplumda yalnızlığa itilerek psikolojik bir 
buhrana sürüklenmiştir. Aile fertleri ha-
yata tutunabilmek için birbirlerine sıkıca 
sarılmaları gerektiğini anlamışlar; ama 
yine de kendi içinde problemlerini büyü-
ten Nur, çareyi ölümün soğuk yüzünde 
bulmuştur.

“İşletmede sık sık çeşitli vesilelerle 
-özellikle önemli misafirler geldiği za-
man- yemek verilir, yönetici ve ileri ge-
len memurlar ziyafet sofralarında bulu-
şurdu… Bazılarına iştirak ederdi. Aksi bir 
davranış yaşantısını ve işletmedeki mes-
leki faaliyetlerini zorlaştırırdı. Bir soğuk-
luk, sistem ya da ufak bir dargınlık; terfi 
veya tercih zamanında dışlanmasına yol 
açabilirdi… O halde inançlarından büyük 
tavizler vermeden, ayarlı ve kontrollü bir 
şekilde hayatın içine girmesi gerekiyor-
du. Aziz de öyle yapar; ziyafetlere katılır; 

sadece limonata, meyve suyu türünden 
meşrubatları içer; usulüne göre bir çift laf 
eder, görevini yaptıktan sonra ayrılırdı…

Yine bir kış günü; Ankara’dan gelen 
bir konuk için verilen ziyafette, masada 
hanımların yakınında oturuyordu. Bar-
dağından birkaç yudum aldı ki, alışmış 
olduğu tattan farklı bir lezzet yakaladı. 
Kötü zanda bulunmak istemese de gayri 
ihtiyari şüphelendi. Çevresindekileri süz-
dü.

Fütursuz hareketleriyle göze batan, 
kocasının mevkiiyle mağrur, namlı bir ka-
dın gülmeye başlamıştı; Aydan Hanım… 
Bir yandan da el çırpıyordu: “Aziz Bey’e 
votka içirdik, Aziz Bey’e votka içirdik!”

Aziz tebessüm etti, bardağı hafifçe 
itti. Derinden derine bir gönül rahatlığı 
duyuyordu. Aydan’ı muhatap almamıştı. 
Acımıştı….” (Koçak, Hüzeyme Yeşim, 
Sarılmak, s.162 vd,Akçay yay. 2.Baskı, 
Aralık 2016/ANK)

“Aziz evde tek başınaydı. Küçük kızı 
Nur, daha âdil bir dünyaya doğru yürü-
müştü. Cahide uzaklarda yatılı okuldaydı. 
Anne İstanbul’da hastanede ve muzda-
rip, “Büyükanne” Cemile de İlçenin has-
tanesinde yatıyordu.

Nur’un ölümünde ihmali olduğunu 
düşünüyordu nine. Her zamanki odaları-
na çekilmelerinden biri olduğunu zanne-
dip geç uyanmıştı.

Nur, sallanarak sarhoş gibi yanına gel-
miş, “Anneanne! Ben hap aldım” diyerek 
meşum fiilini bildirmişti. Kadıncağız pa-
niklemiş, karar vermekte bir lahza güçlük 
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Denemeleri:
Bırakın Güzel Konuşsun
 Bırakın Güzel Konuşsun, Hüzeyme 

Yeşim Koçak’ın ilk deneme kitabıdır. Hey 
şeyi güzellik, güzel bir düşünce, güzel bir 
rol model olarak alır. Hey şeyde güzele, 
İlahi aşkın cazibesine kapılmak, onda 
yoğrulmak için reçeteler sunar. İslam 
medeniyetini, dini, Türk kültürünü hor 
gören zihniyeti sorgular. Sadece maddi-
yata önem veren, eşyayı rol model alan 
batı medeniyetini, materyalizmi, insan 
haklarını, demokrasi ve özgürlüğü sa-
dece kendi milletine özgü kılan ve diğer 
milletleri köleleştirmeye yönelik bir anla-
yışa karşı çıkar.  

Koçak, sevdanın, aşkın en güzelini 
İlahî aşka yönelmekte, Mutlak Hakikat’e 
kavuşmakta bulur: “Öyle bir ruh ki… 
Kalpler kilitli ve bakışlar gafletle mühürlü 
olmadıktan sonra, ilk temasta kokusunu 
duyuruyor. Nane ruhu gibi çarpıyor. Ama 
Salı gül esanslı…

“Aşk” olarak kendini gösteriyor. “Ha-
kikat” olarak arzı endam ediyor. 

…Öyle bir ruh ki; dudaklarda titreşi-
yor, seven gönüllerde eğleşiyor. İçinde 
“adalet” ve “hürriyet” duygusunu arın-
dırıyor. “Erdemin güzelliğini” elden bı-
rakmıyor…” (Koçak, Hüzeyme Yeşim, 
Bırakın Güzeller Konuşsun, “Güzellik 
Ruhu”, s.17 vd, NKM Yay. I. Baskı, Ara-
lık 2004/KONYA)

Hüzeyme Yeşim Koçak, Batı Mede-
niyetini, onun en üst düzey temsilci-
si ABD’yi, materyalizmi ve insaniyeti, 
kadınlığı sorgular: “Gazetelere bakıyo-
rum… Yeni işkence fotoğrafları… Uzun 
kanlı bir dizi gibi…”Ölmüş Iraklının ba-
şında poz veren Charles Graner ve kadın 
işkenceci Sabrina Harman…

Kadın askerin fotoğrafı siyah beyaz… 
Siyah beyazlık bile gözlerinin boz bulanık 
ışığını, çamurlu sevinci, aslında mağlup, 
muzafferiyetini, o deli, çığırından çıkmış 
bakışı gölgelemeye yetmiyor. Tüyler ür-
pertici bir şey… Nasıl vahşi… ve nasıl 
günah sarhoşu. Tıpkı erkeği gibi…

Kurbanın üzerine eğilmiş eldivenli 
poz… Uzu uzun düşünülmesi lâzım Ebu 
Gureyb’in… Halbu biz Sabrinaları hep, 
“Charllie’nin eski meleklerinden Sabri-
na”, dizi kahramanı genç büyücü Sab-

rına; ya da “Sabrina” filmindeki masum 
ve tatlı Audrey Hepburn gibi okumaya, 
görmeye alışmıştık. Meğer gerçekten 
eski, lekeli bir melek; meğer gerçekten 
artistmişler. Meğer gerçekten ataları, 
“Sâbık Meleğin” çapsız, kansız çömezle-
riymişler.

“Ölümcül Batı Meleği”… Eldivenli 
kadın eli… ölüsünün ama kendi cesedi-
nin- başında “tamam” işareti yapan… 
Mezarını, “Hanım eliyle” hazırlayan… 
Mezar kazıcısı, tecavüzcü, işkenceci, Ha-
nım eli… Çektirdiği resimle eserini kut-
sayan Hanımefendi…

…Sabrina aldığı çağdaş eğitimle bu 
derekede olacağına; keşke kıyıda köşede, 
ama hiç değilse insaniyetinin bozulma-
yacağı, özünün zedelenmeyeceği, mânâlı 
“geleneksel” hüviyetiyle kalsaydı.

Ölümün değil doğumun, sevgi bere-
ketinin, üretiminin sembolü olsaydı. Keş-
ke, “kadın duyarlılığı” diye küçümsese-
lerdi kimileri, “hassas” deselerdi…

Ama güzelim “kadın hayaline” do-
kundurtmasa, rezil etmeseydi… “Kadın-
lık onurunu” çiğnetmeseydi…

Hanımelini öldürtmeseydi… Hanım/ 
El’ini (yurdunu) peşkeş çekmeseydi… 
Yoksa Amerikan vatanı, bu “analardan” 
mı oluşmaktaydı…”(Koçak, a.g.e, “Hanı-
meli’nin  Ölümü”, s. 53 v.d)  

Kırgın Mağara Şarkıları:
Hüzeyme Yeşim Koçak’ın Murat Mah-

ya Gürses ile birlikte hazırladıkları “Kır-
gın Mağara Şarkıları” şiir ile denemenin 
bir arada en güzel şekilde nasıl verilece-
ğinin örneklerini yansıtmaktadır. Burada 
gizli sırların, envai renklerin, çeçit çeşit 
çiçeklerin derlendiği has bahçenin kapısı-
nın anahtarı; denemeler ise her çiçekten 
süzülen balın sergilendiği; desen desen 
kilimlerin dokunduğu, gönülden gönüle 
yol bulan Hak âşıklarının gezindiği bir 
bahçe olmuştur. Şiirleriyle Murat Mahya 
Gürses açılışı yapmakta, Hüzeyme Yeşim 
Koçak ise açılan bu kapıdan içeri gire-
rek dile getiremediğimiz getirip de ses-
lendiremediğimiz, görüp de görmezden 
geldiğimiz, sessiz ve duyarsız kaldığımız 
toplumsal değerlerimizin yozlaşmasına 
değinir. Bunlardan bir tanesini buraya 
kısaca alacağım. Murat Mahya, “Yüreği-
mizde Damlayan Mahyalar” adlı şiiriyle 
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bunlar yoktu; o mükemmeldi, hilesizdi. 
Saf, duru, berrak bir sevginin, sırf sevgi-
nin timsaliydi…(Koçak, Hüzeyme Yeşim, 
Saklı Değerler, s.8 vd, Asude Yay. 1.Bas-
kı, 2003/KONYA)

Saklı Değerler ‘de ye alan ve kitaba 
adını veren hikâyede bir öğretmen anne 
ile toplumun değerlerini hiçe sayan ateist 
ve feminist bir kızın münasebetleri; an-
nenin kızına yaklaşmak için çırpınışları ve 
kızının gelgitleri, pişmanlıkları çarpıcı bir 
şekilde anlatılır… “Ama fark ettim ki bir 
gün hızlı yaşamaktan, feminist söylem-
le, bir yığın erkekle aşkı yaşayamamışım 
anne!. Her şeye yetişeceğim, kendime 
yeteceğim, özgürlüğe koşacağım der-
ken; doluluktan, meşguliyetten, gerek-
siz işlerden hayatımı çarçur etmiş, treni 
kaçırmışım anne! Yuvarlanıp gitmişim. 
Sorumsuzca, sorgusuzca ha bire bir şey-
lere, bir yerlere cumburlop atlarken; kim-
liğim, kişiliğim, inançlarım uçup gitmiş, 
ruhum zedelenmiş… Özgürlük peşinde 
koşarken bir bir kalelerim düştü, teslim 
alındım… Birden ayrımına vardım ki ne 
denli yoksullaşmışım. Yüreğimi darağa-
cına asmışım. Beğenmediğim insanlar, 
fosilleşmiş değerleriyle çok daha mutlu, 
huzurlu, doygundu. Fark ettim ki kendi-
me hep muhalefet, düşmanlık etmişim…

Saklanmaktan vazgeçtim anne! De-
ğerleri keşfettim. Yanı başımda bur-
numun ucundaymış. O daima elimin 
tersiyle ittiğim, görmezden gelip beğen-
mediğim, Allah, insan, eşya fikir… Hep 
aradığım, kendi pisliğimmiş gibi delice 

üstünü kapadığım, ebedi körlük içinde 
yaşadığım…” (Koçak, Saklı Değerler, s. 
54 v.d)

Hicaz Yaprakları, Hüzeyme Yeşim 
Koçak’ın Hac farizasını yerine getirmek 
için gittiği Mekke ve Medine’nin mane-
vi atmosferini, gönül coşkularını, İbadet 
etmenin, Allah’a kul Resulüne misafir 
olmanın muhteşem huzurunu anlatan 24 
hikâyeden oluşan bir çiçek demeti. Ta-
bii ki bu yolculuk sırasında yapılmaması 
gereken davranışlar hakkında da Müslü-
manlara bir uyarı, bir tenkit var yazıların-
da. Vasıtaya binerken itişip kakışma, baş-
kalarını bekleterek kul hakkına girmek 
v.s. Bunun yanında güzel örneklere de 
rastlıyoruz. Yol arkadaşlarının uyumlu-
luğu, merhamet duygusunun ayyuka çık-
ması, yaşlılara ve kimsesizlere yardımcı 
olmak gibi güzel ahlâk sahibi olmanın 
hasletleri de hikâyelerinde yer alıyor. Za-
ten Koçak’ın en büyük emeli topluma ah-
laki ve kültürel değerleri kazandırmak... 
Bunu da her eserinde görmek mümkün-
dür.

Hüzeyme Yeşim Koçak eleştiri yapar-
ken çok latif ibareler kullanır. Adeta uzat-
tığı gülün dikenlerini saklar gibi:

“…Meydanın tam orta yerinde, odak 
noktasındaki bir yetkiliye vaziyeti bildir-
di:

Polis Bey! Ben var sizin ülkenizde ko-
nuk. ‘Tavuk kebabı’ hoş güzel... Burası 
çok sıcak, kalabalık… Fevkalâde sıkış-
mak, yazııkk! Ben var ‘Siyah Taş’ ı elle-
mek, öpmek. Siz var bana yol göstermek.
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Ramazan-ı Şerife duyulan hasreti dile 
getirmekte, mahyanın anlamını, Rama-
zanın kıymetini bizlere hatırlatmaktadır: 

…
Beni kim yazdı, kim sevdi,
Kim bana gönül verdi
Asıldım mahyalar arasında,
Haşrolundum.
Ramazanlarda doğdum,
Neydi sebebim, neydi doğuşum,
Ben hicran dolu kayboluştum,
Kim yâd etti beni,
Neydi ki bu iftar vakitleri,
Neydi sahur seherleri,
Kimdi beni oruç niyetine açan,
Kimdi bu kubbede bu hoş sadayı bı-

rakan…(Kırgın Mağara Şarkıları, s.107 
v.d)

‘Ramazan Daha Vurulmamıştı’ İnan-
cın üstüne şaibe, yıldırım düşmediği, 
oyuncak edilmediği zamanlardı.

Ezanlar peş peşe nazik, lâtif bir şelâle 
gibi çağlardı. Ramazan davulları muhab-
betle, Allah nidalarıyla derinden çalar; 
toplar bir ihtişamın, heybet ve idrakin 
şevkiyle gücüyle patlardı.

Mevsimsiz Ramazanlarda; akıllar göl-
gelenip, perdelenmemiş; suretle zahire 
sığışılmamıştı.

Cenab-ı Hak’la pazarlıklar henüz bu 
derece gelişmemişti. Din(î) satışlar da re-
kor dereceye erişmemişti. Oruçlar tâ ilk 
baştan, envaî türlü rezil tartışmayla ze-

delenmezdi.
Saltanatlı camilerde kılardık namaz-

larımızı. Kiliseler, havralar böylesine bu-
yurgan, ceberut değildi.

Ramazana ilişilmemişti…” (Kırgın 
Mağara Şarkıları, s.111 v.d)

Tuhaf bir Açlık
Ağustos 2020 Romantik Yayınların-

dan çıkan “Tuhaf Bir Açlık” ta ise Hüzey-
me Yeşim Koçak, İnsanın sadece maddi 
şeylerinin, en lüks eşya ve zenginlikle-
rinin karşılanmasıyla mutlu olamayaca-
ğını; hep bir yanlarının eksik kalacağını; 
manevi, kutsal şeylerle, Allah sevgisiyle 
gönüllerin doldurulması gerektiğini sa-
vunur. Eser, Tuhaf Bir Açlık, Dumanı 
Tüterken, küçük yaşlarda Amerikan çizgi 
film ve dizileriyle kimliğimizin dejenere 
olduğunu vurgulayan “Ben Amerikayı”, 
Krem, Deri Dersleri, Çikolatalı Kız, Sela-
haddin Zerkubî’yi anlattığı “Çekiç Sesle-
ri”, ideallerin, ülkülerin, davanın basit bir 
menfaat uğruna terkedildiği ya da satıl-
dığını ifade ettiği “Karyolalar” gibi bir bi-
rinden güzel ve hikmetli 26 denemeden 
oluşmaktadır.

“Ve sırlı zamanlarda, canlı ya da can-
sızın dillenmesiyle, bizi çekişiyle, tes-
hiriyle birden irkiliriz. Adeta farklı bir 
pencere açılmıştır. Eşya hem odur hem o 
değildir. Anlarız ki açlık hissi envâi çeşit-
tir. Sadece toprak doyurasıya gözlerden” 
değil, ruhun eylemlerinden de ileri gelir. 
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Cevap kestirme ve netti: “Yallah!”
Gecikmeden “Üniformalıya” laf yetiş-

tirdi:
“Görürsünüz siz! Yakında fetih ger-

çekleşecek. Anahtarlar bizim elimize ge-
çecek.” 

…
Aniden Ulu Üstün bir “Otorite” fikri 

beyninde çaktı. “Damla patladı:
“Beni Yaratan beri baksın bakim…

Torpiiil!...” (Koçak, Hüzeyme Yeşim, Hi-
caz Yaprakları, “Hüsniye Çöllerde” s.11 
v.d, Akçay Yay., 2014/ ANK)

Kahve tadında bir başka eleştiri:
“…Yemekhane’de; mercimek çorba-

sı, etli bezelye, bulgur pilavı, kızarmış ba-
lık, portakaldan oluşan menü kimilerince 
koyu bir tartışma mevzuu.

Bazıları yemekleri, bazıları odaları 
beğenmemiş. Balığı çöpe atmışlar. Titiz 
olup kendi yemeklerini pişirmek isteyen-
ler var; aşçıyı haşlayanlar; açık büfe kon-
foru arayanlar.

Hem her gün üst üste iki çeşit et ye-
meği verilmesi kusurdur. Çöp kovaları; 
karton bardak ve organik kâğıt tabaktan 
ziyade; yemek artıklarıyla dolup taşıyor.

Hocalardan birinin annesi, elinde ta-
bak masasına otururken mırıldanıyor:

“Evlerinde göremedikleri, cânım ye-
meklere bahane buluyorlar. Herkes şiş-
miş.”

Vedaya pek az kalmışken; ayrılanların 
odalarına göz dikip değiştirenler. Hepsi 
iri meseleler haline gelip, gündem mad-
delerini oluşturuyor…” (Koçak, a.g.e, 
“Gündem”, s. 125 v.d)

Sevdalı Bir Yelpaze
Hüzeyme Yeşim Koçak “Sevdalı Bir 

Yelpaze” de birbirinden güzel 14 dört 
hikâyeye yer verir. Hikâye konularını 
gündelik hayattan seçer. Kuş Sesleri, 
Yolculuk, Öpücük, Haber, Hayal, Tür-
benin Önünde, Tozlu Sözler, Mum, Ya-
digâr, Hüma’nın Kanadında gibi hikâye-
lerinde toplumda görülen aksaklıkların 
giderilmesini; arkadaşlık, dostluk, vefa, 
karşılıklı saygı ve hoş görü, tevazu, mad-
di ve manevi kültür değerlerimize sahip 
çıkmak, tarihimizle, örfümüz ve gelenek-
lerimizle barışık olmak ve onlara değer 
vermek gibi konuları irdeler. Toplumda 
bireylerin kültürlü ve birbirine saygılı 

olarak yetişmesine çaba sarf eder.
“Hac aylarında, Şevval’de oğlunun 

evine gelmişti Saadet. Gelinin fedakârlı-
ğını, hastalığı ve gelişiyle birlikte bütün 
programını altüst ettiğini her şeye rağ-
men bilir sık sık “Ben Ayşen’le hacca gi-
deceğim derdi…

Ayşen onun tavır ve sözlerinde oğ-
lunun belki de en yakınlarının sevgisini 
aşan bir eda olduğunu sezerdi. Ruhanî 
bir haccın olağanüstü duygularını onun-
la yaşamıştı. Yanında yöresinde hep o, 
bütün ziyaretlerinde, her anında… Saa-
det’le geçenin altı senenin ilk yılı oldukça 
zorluydu. Dur durağı yoktu; sık sık evden 
kaçıyor, tuvalet terbiyesi edinememiş bir 
bala gibi, sürekli Ayşen’e temizlik işi çı-
kartıyordu.

…Nihayet bir gün kocasına isyan etti. 
Ben dayanamıyorum. Lütfen bana yar-
dım et.

…Evin üst katını yeni uygulamayla 
kaynanasına hasretmişlerdi. Bu ayrılış 
hem Ayşen’i hem de Saadet’i rahatlat-
mıştı. Yalnızlığa alışmış kadın orayı kendi 
evi telakki ediyor, sıkıldığında bazen alt 
komşusu (!) Ayşen’e geliyor, yemeklerini 
kendi evinde, gelini, oğlu veya torunla-
rı eşliğinde yiyordu…(Koçak, Hüzeyme 
Yeşim, Sevdalı Bir Yelpaze, “Mum” s.52 
v.d, Post Yay., Kasım 2019/İST. I. Baskı)

…Sonra o unutulmaz Ramazan ayı 
geldi. Yemeğini getirmiş, çok sevdiği ga-
zozu da masaya koymuştu

“Güzelim! ben geldim.”
İhtiyar masumca oturuyordu, neşeliy-

di. Ayşen birden dudağının kenarındaki 
bulaşığı, kahverengi lekeyi fark etti.

“Ağzında ne var senin,?”
“Şeker yedim” dedi Saadet.
“Ne şekeri?”
Aklına gelen korkunç bir fikrin sarsıntı-

sıyla alel acele ağzını açtırdı. Ağzının içi kah-
verengi bir şeyle sıvanmıştı…

Yaşlı kadını ayağa kaldırdı. Ellerinden 
tutu. Lavaboya götürdü. Önce takma diş-
lerini çıkardı. Dişlere “şey” iyice yapışmıştı. 
Çılgın gibi yıkadı. Tekrar, tekrar, tekrar... 
Yarı ölü gibi bir durumdaydı, kuvveti kesili-
vermişti. Bir yandan da kayın validesini kus-
turuyordu. Her seferinde çıkan renk aynıydı. 
Nihayet normal tükürük sıvısı geldi…”(Ko-
çak, a.g.e. s.55 v.d)
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nuştular. Çıkışta bizim odaya uğradı-
lar. Yeni Romanı ‘Kuşlar da Gitti’ bizim 
gazetede tefrika edilecekmiş. İstişare 
sırasında dikkat ettim üstat bunca ki-
tap yazmış, bunca ünlenmiş olmasına 
rağmen Anadolu’ya has sıcaklığından 
bir şey kaybetmemiş; dilini İstanbul’a 
uydurmaya çalışmamış, olduğu gibi saf, 
içten, samimi haliyle kalmayı başarmış-
tı. Bu düşüncemi arkadaşlarla paylaştım 
onlar da bana hak verdiler. Giderken 
ayaküstü başından geçen bir olayı an-
lattı bize. Bir gün Âşık Veysel’le sokakta 
kol kola yürürken Sait Faik’e rastlarlar. 
Yanlarından geçtiği sırada Sait Faik’in 
bıyık altı güldüğü hissine kapılır. Sonra-
dan duyar ki Sait Faik doğruca Çiçek Pa-
sajına gider ve arkadaşlarına “Az önce 
yolda iki adam gördüm tek gözle ilerli-
yorlardı” der. Malum ya Âşık Veysel’in 
iki, Yaşar Kemal’in bir gözü görmemek-
tedir…
Bu işi yani gazeteciliği yaptığım için 
kendimi daima şanslı hissettim. Bir 
daha dünyaya gelsem yine aynı mes-
lekle iştigal ederdim şüphesiz. Bu işe 
merak salmama vesile olan birçok ka-
lem erbabından hemen aklıma gelen 
ve benim için yeri her zaman ayrı olan 

Faruk Nafiz Bey’in eserlerini döne döne 
kaç kez okumuşumdur ben bile bilmem. 
Hatta çoğu ezberimdedir. Şarkın Sul-
tanları, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle 
Seçtiklerim, Tatlı Sert, Akıncı Türküle-
ri… Hepsi birbirinden güzel birbirinden 
değerli benim için. Önceleri aruzu be-
nimserken daha sonra heceyle muhte-
şem eserler vererek bu konuda da üs-
tün maharetini ortaya koyar. Türk’ün 
dilini yücelttiği dörtlüğünde yeni nesle 
ustalıkla çizilmiş bir yol haritası bırakır 
handiyse:
Ana Dili

Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa 
bana
Ben o sözlerle gönül vermedeyim sev-
gilime
Sözlerim ninni kadar duygulu olmak ya-
raşır
Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm 
dilime.
Eserlerinin hepsi şahane hepsi birbi-
rinden değerlidir de ben en ziyade Han 
Duvarları’nı severim. Ah ne müstesna 
bir şiirdir o! Kayseri’ye tayin edildiği 
sıra yolculuğu boyunca gözlemlerini bir 
nakkaş titizliğiyle ince ince nakşeder 

Ömer’i görmeyen kişiye göre, 
Haccâc da adalet sahibidir.
   (Hz. Mevlânâ)

ÖMER ve HACCÂC
Hazret-i Ömer’i bilmezse millet,
Zâlim  Haccâc’ı  âdil sanır elbet.
                             (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVG
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Ayrıca yerkürenin sunduğu, vadettiği 
(gök katkılı) lezzetler de sayısız hediye-
lerden, bildirimlerdendir.

…Belki yaşadıklarımız, eşyanın zahi-
ri değil gerçek yüzünden bize kısmî, cüzî 
erişenler, aksettirilenlerdir; sevdalı b(a-
kışların) alametlerindendir.

Sadece mevcudatın uyandırdığı çağ-
rışımların getirisi, verisi değil, karşılıklı 
sevgi mesajlarının kesişmesidir. BİR’in 
gösterisidir.

Hissi bir yoğunlukla, eşyayla selamla-
şır, bir sevgi deminde, sessiz kelimelerle 
öpüşürüz. Yakıcı buselerle, dönüştürüle-
bilecek bir güzellik nesnesi yakalarız…” 
(Koçak, Hüzeyme Yeşim, Tuhaf Bir 
Açlık, s.9 v.d), Romantik Yay.I. Baskı, 
Ağustos 2020/KONYA)

İnsan beyninin ne ile doldurulması ve 
akla ne kadar değer verilmesi gerektiği 
hususunda Hüzeyme Yeşim Koçak Tal-
leyrand ile ilgili bir oldukça enteresan bir 
deneme kaleme almış.

… “Beyni nasıl bir mekân haline ge-
tirdiğimiz, nasıl bir vasatta yaşatıp, aklı 
ne(re)lere kullandığımız, harcadığımız 
önemsenmelidir.

Belki de içine doluşan cehennemi çir-
kinlik ve pisliklerle, yarayışlı düşünceleri 
eritip mahveden veya dönüştüren gör-
kemli bir çukur şeklini almıştır. İçinde 
yarayışlı pek az şey kalmıştır yahut yaşa-

yan bir çöplük(!) gibi dolaşır.
Zihnin dondurulduğunu ya da kuru-

tulduğunu; yeni güzel fikirlerle donatılıp, 
akıtılmadığını, ışıklandırılmadığını söyle-
yebiliriz belki de.

Sadece günü kurtarmaya, eğlenceye 
odaklı, gayesiz; çalışma ve verimlerini 
de hizmet için değil, tek yanlı, neticede 
egoistliğinin sergileneceği bir vasıta ola-
rak kullanan insanoğlu, bazen “beyinsiz” 
gezer umurunda olmasa, fark etmese de.

…En kıymetli uzuv lağıma atılırken, 
fakir bedene ihtimam gösterilip mumya-
lanması bir başka garabettir. Tıpkı günü-
müzde fiziğe, surete gösterilen derin ala-
kanın yanında, genellikle fikir dünyasının 
yeterince önemsenmemesi, kalbinse ala-
bildiğine çıplak, velisiz kalması gibi.”…
(Koçak, a.g.e., “Talleyrand’ın Beyni”, 
s.52 vd)

SONUÇ
Hüzeyme Yeşim Koçak’ın birkaç ese-

rini tarayarak, alıntı yaparak sanatı, ede-
bi kişiliğini tanıtmaya çalıştım. Ne kadar 
başarılı oldum bilemem. Bir ummanı 
anlatmak suda bir katre için oldukça zor 
olsa gerektir.  Bir nebze anlatabildiysek, 
bu güne ve gelecek nesillere aktarabil-
diysek ne mutlu bize!

Allah kalemini elinden düşürtmesin. 
Son nefesine kadar kalemini, aklını, be-
denini ve gönlünü güçlü kılsın. 
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dizelerine. Hele o son mısralardaki Ma-
raşlı Şeyh Oğlu’nun hazin öyküsü yok 
mu her okuyuşta içimi sızlatan aynı me-
nus hissiyatı yaşatmıştır bana…
-Ulvi Bey, buyur şöyle karşılıklı bir kah-
ve içelim senle bak bol köpüklü yaptım 
sevdiğin gibi. 
-Sağ ol hanım eline sağlık.
-Ha neredeyse unutuyordum; dün tele-
fonda bizim kızla konuşuyordum…
-Hangisiyle?
-Büyükle işte canım dur sözümü kesme!
-Ee?
-E si torunlarla çarşıya çıkmışlar. Gezer-
ken akvaryumculardan birinin camekâ-
nında yavru bir kedi görmüşler. Oğlan 
tutturmuş ille de alalım diye. 
-Malum ya…
-Almışlar mamasını, çantasını, gerecini 
vs. tam çıkarlarken bizim kız akıl edip 
satıcıya sormuş canlı hayvanla otobü-
se binmenin mahzuru olup olmadığını. 
Adam işgüzarlık edip yok hanımefendi 
kucağınızda bile olsa karışmazlar, içi-
niz rahat olsun demiş. Atatürk Anıtı’yla 
Kültür Park’ın arası yürüyerek baya çe-
ker bilirsin a? Ellerinde eşyalarla otobüs 
duraklarına kadar yürümüşler.  Neyse 
otobüs gelir. Bizimki kendinden emin 
bindirir çocukları, tutar biletleri o sırada 
şoför sorar; çocuğun taşıdığı kutudaki 
canlı hayvan mı diye. Bizimki Hâlâ ora-
lı değil ne de olsa satıcıya güveni tam,  
koridorda ilerlemeye çalışır. 

-Ee?
Hâsılı kelam şoför söylenmeyi sürdürür, 
yolcuların da müdahalesiyle bizimkileri 
otobüsten resmen atarlar!
-Yapma yahu? Kötü olmuş tüh!
-Kız diyor ki babam bunu gazeteye bil-
dirsin belki haberi yapılır da birileri ders 
alır. Bu ne biçim esnaflık, bu nasıl ta-
hammülsüzlük böyle? 
-Doğru söylemiş fakat…
-Ne fakat?
-Ben gazeteyi arar, çocuklara söylerim 
söylemesine onlar da beni kırmaz, ha-
beri yaparlar sağ olsunlar ama bu neyi 
değiştirir? Ülkede gazete okuma oranla-
rı bu kadar düşükken, televizyon, inter-
net, sosyal medya insanların hayatında 
başköşeye yerleşmişken; elimizdeki il-
lette gece gündüz kaza, hastalık, yan-
gın, zelzele, hırsızlık, kapkaç, yaralan-
ma, cinayet ve ölüm haberleri saniyeler 
içinde gözümüzün önünden su gibi akar 
ve anında tüketilirken ve maalesef  bu 
haberlere karşı insanlar bir çeşit tep-
kisizlik, uyuşma, duyarsızlaşma, hali 
geliştirmişken… Küçük bir kediciğin 
bir meta gibi alınıp satılması, esnafın 
kâr etmek uğruna aldatmaya, yalana 
başvurması; toplu taşıma araçlarına in-
sanlıktan nasibini almamış niceleri alı-
nırken küçücük bir yavru için koca koca 
adamların ortalığı velveleye vermesi ne 
derece ses getirir işte bundan pek emin 
değilim… 
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GEÇMİŞE GEÇMİŞ OLSUN

FATMA 
TUTAK

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç 
şakladı
Bir dakika araba yerinde durak-

ladı…
-Ulvi, yemeğin altını söndürüver; duy-
dun mu beni, bak banyoyu temizliyo-
rum çıkamam şimdi buradan!
-Hay senin yemeğine be kadın bir şiiri 
okutmadın!
-Efendim, bir şey mi dedin duyamıyo-
rum ağzının içinden konuşma gene hım 
hım hım!
“Hey Allah’ım sen sabır ver!”   
-Yok demedim bir şey sen işine bak!
Sen misin emekli olan?  Al bakalım ka-
rının maskarası olduk iyi mi? Telefona 
bak Ulvi, iki ekmek al Ulvi, çöpü çıkar-
mayı unutma Ulvi, çamaşırları balkon-
dan alıver yağmur geliyor Ulvi… Ulvi 
aşağı Ulvi yukarı! Bu kadın ben çalışır-
ken ne yapıyordu acaba?  Emekli olalım 
çalışmalara evden devam ederiz her gün 
işe git gel yorucu oluyor dedik, demez 
olsaydık. Karının işine yetişemiyoruz be 
kardeşim. Hayır, büsbütün işsiz değilim 
ki; yazıların tashihini yapıp gazeteye 
gönderiyorum ama yok adımız emekliye 
çıktı bir defa evde çalışman bir şey ifade 
etmez ki!
Sen onca sene çalış çabala koskoca ulu-
sal gazeteye editör ol sonra da gel bu-
rada çamaşırları topla. Hey gidi günler 
hey! Kaç ünlü yazarın, şairin ham eseri 
gelip geçti bu ellerden? Neler gördü bu 
gözler nelere şahitlik etti? Pek çoğu rah-
metli olmuş ustalardan ne fıkralar din-
ledi bu kulaklar?  Bir gün hiç unutmam 
gazetede arkadaşlarla oturmuş çay içi-
yor baskıya hazırlanan gazetenin son 
gözden geçirmesini yapıyoruz. Birden 
içeri ağzında piposu, gözünde yuvar-
lak gözlükleri, arkasında sırtından yaz 
kış çıkarmadığı haki renkli trençkotu,  
koltuğunun altına sıkıştırdığı gazeteyle 
Sabahattin Ali girdi. Gazeteyi önümüz-
de duran masanın üstüne fırlatarak ” 
kuzum ben bu yazıyı size böyle mi gön-
derdim Allah aşkına? Sözüm ona tashih 
yapıyorsunuz, ben ayaküstü bir göz gez-

dirmeyle neredeyse beş on yanlış yaka-
ladım” dedi. Sonra gazetenin açık duran 
sayfasında tükenmez kalemle işaretle-
diği yerlerden birini şefimiz Raif Bey’e 
göstererek “Şuna bakın Allah aşkına 
‘aykırmak’ nedir yani hele şu; ‘ususi’ 
ben böyle bir şey görmedim azizim te-
essüf ederim. Bir kere ben yalnızca yazı 
yazarken değil, günlük lakırdılarda da 
diksiyon yanlışlarını tashih etmeden du-
ramayan bir adamım. Hatta bu neden-
den ötürü evde Aliye Hanım ve ben ağız 
tadıyla bir kavga bile edemiyoruz.” di-
yerek bol tarafından esef dolu teessürle-
rini iletti. Ne naif insandı yarabbi; kızar-
ken bile nezaketi elden bırakmıyordu. 
Yanlışlığın en kısa sürede düzeltileceği-
ni garanti ederek ve hepimiz en az be-
şer kere özür beyan ederek Sabahattin 
Bey’i zar zor ikna ettik. Gazeteyi tekrar 
koltuğunun altına alarak odadan çıkma-
sını bekledik. Sonra bir kahkaha tufanı 
ortasında hep birden makaraları koyu-
verdik. Neden diyecek olursanız dizgide 
yeni işe başlayan çocuk Trakyalıydı ve 
yazı işlerinde yöresel ağza yer olmadı-
ğını henüz idrak edememişti anlaşılan. 
Son hafta çıkan nüshalarda buna ben-
zer harf hatalarına sık sık rast gelmiş ve 
kendisini birkaç kez bizzat uyarmıştım 
fakat bu iş sandığımdan zor olacak gibi 
görünüyordu. O zamanlar bir insanı iş-
ten çıkarmak moda tabirle ‘harcamak’ 
kolayına tercih edilir bir hadise değildi. 
İlk hatasında kapı önüne konmazdı in-
sanlar. Emek verilir, uğraşılır, son rad-
deye varmadan her yol denenir ve müs-
pet bir netice beklenirdi…
Sonra bir gün Çukurova’nın kavruk ka-
lemi Yaşar Kemal uğradı gazeteye. Di-
rek müdürün yanına çıktı. Müdür Bey’in 
uzaktan akrabası olur kendisi.  Yaklaşık 
iki saat odaya kapanıp bir şeyler ko-
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

(BAY) MALİ MÜŞAVİR

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

BEDEN İŞÇİSİ

MAİL: bilgi@eberdes.com.tr

EBERDES TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 
TATLICAK MAH. BADEMYAĞI SOK. NO: 2 KARATAY – KONYA

TEL: 0 332 334 0 334 &  0 332 342 11 21

* Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye veya ilgili 
bölümlerinden mezun,
* “Mali Müşavirlik” belgesi olan, 
* Vergi mevzuatı, genel muhasebe, maliyet ve dönem sonu 
işlemlerine hakim,
* Alanında en az 5 yıl deneyimli,
* Türk Vergi Kanunlarına ve Tek Düzen Hesap Planına hakim,
* ETA VSQL Ticari proğram bilgisini olan,
* MS OFFİCE EXCEL bilgisine sahip ve raporlama yapabilecek,
* Analitik düşünme ve problem çözme yetisine sahip
* İş planı yapabilen ve bu iş planı dahilinde verimli çalışabilen,
* Firmanın resmi kurumlarla iletişimini sağlayabilecek ve 
yazışmaları yapabilecek,
* Sorumluluk alabilecek,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

* En az İlköğretim mezunu,
* Fabrika üretim bölümünde çalışmak üzere,
* Tercihen alanında deneyimli,
* Askerliğini tamamlamış,
* 45 yaşını aşmamış,
* Uzun vadede çalışmayı hedefleyen,

ELEMANLAR ARANIYOR

Takım arkadaşları aramaktayız.
SATILIK DAiRELER

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

0531 710 88 76

* EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ, 
TEK DÜZEN HESAP PLANINA VE 

ETA MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM 
TECRÜBELİ MUHASEBE ELEMANI

* PVC KAPI VE PENCERE İMALAT VE 
MONTAJINDA ÇALIŞACAK 

VASIFLI ELEMANLAR ALINACAKTIR

CV İLE MÜRACAATLAR İÇİN; muhasebe@demircipcv.com.tr

İLETİŞİM: 0 332 322 65 51

* TECRÜBELİ BAYAN 
SEKRETER ALINACAKTIR

Müracatlar Şahsen şirketi adresimiz olan 

Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Özel Organize 
Sanayi 10670 Sokak No:16 Karatay/Konya

adresine yapılacaktır.

Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere;

0 332 345 03 08

FIRMAMIZ BÜNYESINDE ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

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

SERVİS ŞÖFÖRÜ 

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

F Psikoteknik ve SRC Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip 
F Atölye içinde çalışacak 
F Askerlik görevini yapmış

Müracatları şahsen yapılacaktır.
Büyükkayacık Mah. 4.OSB 405 Sk. No 28  

Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SİLAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

the dreams are coming true

EN AZ 1 YIL İŞ DENEYİMİ OLAN,  
VARDİYA SİSTEMİNE UYUM SAĞLAYABİLECEK,

GEREKTİĞİNDE MESAİ SORUNU OLMAYAN,
KUMPAS, KOMPRETÖR, MİKROMETRE, ÖLÇÜ ALETLERİNİ 

KULLANABİLEN, FANUC MİTSUBİSHİ KONTROL PANELLERİNE HAKİM 

CNC OPERATÖRLERİ 
VE

POLİSAJ ZIMPARA YAPABİLEN 
TECRÜBELİ ELEMAN ALINACAKTIR

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

TEL: 0332 345 12 56-57

ADRES: Büyükkayacık Mahallesi Konya OSB 
12.Sokak No:32 Selçuklu/Konya

35 YAŞINI GEÇMEMIŞ

BAYAN 
ELEMAN 

ARANMAKTADIR

FIRMAMIZ SEKRETERYASINDA 
ISTIHDAM EDILMEK ÜZERE;

www.biotektohum.com.tr

Müracatları şahsen yapılacaktır.

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 

VASIFSIZ 
BAY 

ELEMANLAR 

    ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.



‘Partimiz suç örgütleriyle 
mücadeleyi sürdürecek’

Fahrettin Yokuş: 15 gün 
sokağa çıkma yasağı şart

‘Yaşanabilir bir
Konya inşa edeceğiz’

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP’nin toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için tüm 
terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadelesini ödün vermeksizin sürdüreceğini söyledi

Saadet Partisi olarak pazar günü ilk kongrelerini yapacaklarını belirten Saadet Partisi Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, yaşanabilir bir Konya’yı inşa etmek için gayret ettiklerini söyledi

CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu’nun iktidara, 
Mafya liderlerini, uyuşturucu 
kaçakçılarını serbest bırakıp 
düşünce suçlularını hapset-
mekten vazgeçecek misin? 
Sorusu üzerine tehdit edilme-
sinin kabul edilir bir durum 
olmadığını belirterek, “Genel 
Merkezimizce hazırlanarak ka-
muoyuyla paylaşılan, 2. Yüzyıla 
çağrı beyannamesi 2. Madde 
3. Fıkrada açıklandığı şekliyle; 
‘Toplumsal barışın kalıcı hale 
getirilmesi için tüm terör ör-
gütleri ve yeraltı suç örgütle-
riyle mücadele ödün vermeksi-
zin sürdürülecektir. Partimizin 
37. Kurultayında ilan ettiğimiz 
gibi egemenliğimizi hiçbir su-
rette; hiçbir kişiye, zümreye 
veya sınıfa bırakmayacağız. 
Kendisini tek başına millet ola-
rak, tek başına devlet olarak 
görenlerle mücadele edeceğiz. 
Cumhuriyetimizin üzerinde ku-
rulmak istenen hiçbir vesayeti 
kabul etmeyeceğiz. Bu uğurda 
her bedeli ödemeye hazırız. 
Kendisini eleştirenleri cezae-
vine yollayıp kriminal tipleri 
tahliye eden iktidarın adalet 
anlayışının geldiği nokta açıkça 
ortadadır. Bırakın iktidarın hu-
kuk reformu iddiasını, 18 yıldır 
hukuku ortadan kaldıran uygu-
lamaların Sahibi iktidardır.

Barış Bektaş ülkemizin iyi-

liği için yapılan eleştirileri ya-
panları düşman ilan eden anla-
yışın yanlış olduğunun üzerinde 
durarak, “Ülkenin geldiği nok-
tada tek adam rejimi oluşmuş 
ve onun dışındaki hiç kimsenin 
kıymeti olmayan bir vaziyet or-
taya çıkmıştır. Ülkenin iyiliği 
için yapılan eleştiriler dahi te-
rörist olmak, ihanet etmek is-
natlarına yol açmaktadır. Milli 
güvenlik gibi 81 milyonun or-
taklaştığı konular dahi iç poli-
tikaya malzeme yapılmaktadır. 
CHP iktidarı ile birlikte hiç kim-

senin tehdit edilmediği, hain 
ya da düşman ilan edilmediği 
ve en önemlisi hiçbir çocuğun 
yatağına aç girmediği günlere 
kavuşacağız. Üretenin baş tacı 
edildiği, çalışanların emekçile-
rin alın terinin karşılığını aldı-
ğı, ülkemizin kaynaklarının bir 
azınlık tarafından talan edil-
mek yerine, tüm yurttaşlarca 
hakça bölüşüldüğü demokrasi 
ile taçlanmış bir sosyal devleti 
hep beraber inşa edeceğiz. Ka-
muoyuna saygıyla duyurulur” 
dedi.  n DURAN ÇÖLCÜ

İyi Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, son günlerde 
yükselen corona virüs vaka sa-
yılarına ilişkin önemli açıklama-
larda bulundu. Tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Konya’da da corona 
virüs vaka sayılarının arttığını 
belirten Yokuş, “Ülkemizde bir-
çok ilde yükselen vaka sayıları 
hepimizi ciddi şekilde endişe-
ye düşürüyor. Konya’da da son 
günlerde gözle görülür bir artış 
var. Konya’mızdaki artış ‘Hayat 
Eve Sığar’ uygulamasında da 
açık bir şekilde görülüyor. Kenti 
yönetenlerin vaka artışının önü-
ne geçebilmesi için acilen yeni 
tedbirler getirmeleri şart” dedi.
‘15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 

GETİRİLMELİ’
Vaka sayılarının önüne geçi-

lebilmesi için 15 gün kesintisiz 
sokağa çıkma yasağı getirilmesi 
gerektiğine vurgu yapan Yokuş, 
“Sağlık Bakanlığı artık açıkladığı 
verilerle güvenirliliğini yetirme-
ye başladı. Ülkemizin her ye-
rinde corona virüs vaka sayıları 
ciddi bir artış gösterdi. Özellikle 
metropol kentlerimizde durum 
çok vahim. İlerleyen günlerde 
daha vahim bir tablo ile karşı-
laşmamak için 15 gün kesintisiz 

sokağa çıkma yasağı getirilmeli. 
Sokağa çıkma yasağı getirildik-
ten sonra da vatandaşlarımıza 
süreci en az hasarla atlatabil-
meleri için ekonomik destek 
sağlanmalı. İktidarın 15 gün iş 
kaybına uğranacağı endişesi ye-

rine, toplum sağlığını düşünmesi 
gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti hem bu salgının önüne 
geçebilecek, hem de vatandaş-
larına ekonomik destek sağlaya-
bilecek güce sahiptir” şeklinde 
konuştu. n DURAN ÇÖLCÜ

Saadet Partisi Konya İl Başka-
nı Hüseyin Saydam, partisinin il 
binasında basın toplantısı düzen-
ledi. Toplantıda konuşan Saydam; 
“Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. 
Pandemi süreci yeniden sıkıntılı 
bir hal almaya başladı. Allah tüm 
Müslümanları, milletimizi koru-
sun. Herkese sağlık, sıhhat, afiyet 
versin. Virüsle mücadelede ba-
şından beri alınan önlemlerin ye-
terli olmadığını, ekonomik alt-ya-
pı olmadığı için sağlıkla ilgili de 
gerekli önlemlerin alınamadığını 
belirtmiştik. Vatandaşa, küçük 
esnafa ve buna bağlı olarak genel 
ticarete devlet yardım edemedi-
ği için mecburen işin ucu kendi 
haline bırakılmış oldu. Ancak iti-
bardan tasarruf edilemediği için, 
israflar durdurulmadığı için top-
lumun algısına yönelik birtakım 
önlemler alınmakta ve bu önlem-
ler uygulanmaya çalışılmaktadır.” 
dedi.
PROBLEMLERLE DOLU BİR ŞEHİR 

GÖRMEK İSTEMİYORUZ!
Şehirdeki problemlerin bir-

çoğunun bundan 15 yıl önce ol-
madığını belirten Saydam; “Biz 

bu şehirde hala çöplerden kâğıt 
toplayarak geçimini sağlayan in-
sanlar görmek istemiyoruz. Biz 
bu şehrin sokaklarında, bu soğuk-
ta trafik ışıklarında mendil satan, 
kucağında çocuğuyla dilenen in-
sanlar görmek istemiyoruz. Biz 
sosyal medya mecralarında te-
davi görecek çocuğu için yardım 
toplayan, ilaç almak için kampan-
ya açan anneler babalar görmek 
istemiyoruz. Vatandaşının prob-
lemlerini çözen, sıkıntılarını gide-
ren bir yapı olmasını istiyoruz. Biz 
bu şehirde cinayet, kavga, aile içi 
şiddet haberleri görmek istemi-
yoruz. Su, elektrik, ulaşım, hayat 
pahalılığından yakınan, trafikten, 
hava kirliliğinden, bürokrasiden 
yakınan insanlar görmek istemi-
yoruz. Bunların hepsi çözülebilir 
ve şimdiye kadar da çoktan çö-
zülmesi gereken problemlerdir. 
Bulunduğumuz zaman itibariyle 
artık bunların konuşulmadığı, sa-
dece mutlu bir azınlığın değil her-
kesin yüzünün güldüğü, özellikle 
de gençlerimizin geleceğe umutla 
baktığı, ülkem milletim için neler 
yapabilirim derdinde olduğu bir 

ülke hayal ediyoruz” dedi.
YAŞANABİLİR BİR KONYA’YI İNŞA 

EDECEĞİZ!
Pazar günü Saadet Partisi 

Konya İl Başkanlığının 7. Olağan 
Kongre’sinin gerçekleştirileceğini 
belirten Saydam; “İnşallah Saa-
det Partisi olarak yeniden; Yaşa-
nabilir bir Konya’yı, Yaşanabilir 
bir Türkiye’yi, Yeniden Büyük 
Türkiye’yi ve Yeni Bir Dünyayı 
inşa edeceğiz. Bunu inşa edecek 
yeniden huzuru, güveni, istikrarı 
temin edecek olan kadroları seç-
mek üzere bu Pazar 22 Kasım 
2020 de saat 11.00 de Genel Baş-
kanımız Sn. Temel Karamollaoğ-
lu’nun da teşrifleriyle 7. Olağan 
Kongremizi gerçekleştireceğiz. 
Kongremiz sadece belirli sayıda 
misafirimiz ve delegelerimizin 
katılımıyla gerçekleşecek. Pan-
demi dolayısıyla gerekli tedbirleri 
almış bulunmaktayız. Kongremiz 
Kanal 42, TV5, Radyo Gençlik ve 
sosyal medya mecralarından can-
lı yayınlanacaktır. Tüm Konyalı 
hemşehrilerimizi ekran başına 
bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

 n HABER MERKEZİ

13 20 KASIM 2020HABER - İLAN

TEL: 0332 342 44 21
ADRES: BÜSAN SANAYİ SİTESİ

· TECRÜBELİ GAZ ALTI KAYNAKCILARI
· MONTAJ DA ÇALIŞACAK ELEMAN

· TECRÜBELİ ŞERİT TESTEREDE 
ÇALIŞACAK ELEMAN ARANIYOR

Müracatları şahsen yapılacaktır.
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Süper Lig’de ‘Antalya derbisi’ heyecanı yaşanacak
Antalya’nın Süper Lig’deki futbol 

takımları Fraport TAV Antalyaspor ile 
Aytemiz Alanyaspor, 9. haftada 14. 
kez karşılaşacak.

Ligde bir maç eksiğiyle liderlik 
koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor 
ile 13. sıradaki Fraport TAV Antal-
yaspor arasında 22 Kasım Pazar günü 
Antalya Stadı’nda oynanacak 9. hafta 
mücadelesinde, bir kez daha An-
talya derbisi heyecanı yaşanacak.  
Antalya derbisinde 14. randevuya 
hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden 
Aytemiz Alanyaspor’un, kupa ve lig 
maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 
3’ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bu-
lunuyor.  Fraport TAV Antalyaspor’un 
ise turuncu-yeşillilere karşı 4’ü iç 
sahada 5 galibiyeti var. Antalya ta-
kımları iki maçta ise golsüz bera-
bere kalarak yenişemedi. Akdeniz 
ekiplerinin en son lig randevusunda, 
geçen sezon 32. haftada 12 Temmuz 
2020’de oynanan Fraport TAV Antal-

yaspor-Aytemiz Alanyaspor mücade-
lesi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle 
sona erdi. Antalyaspor, 12. randevu-
da geride kalan sezonda Ziraat Türki-
ye Kupası yarı final rövanş maçında 
ise 18 Haziran 2020’de Alanyaspor’a 
dış sahada 4-0 mağlup oldu. 

ERSUN YANAL’IN 
ANTALYASPOR’LA İLK MAÇI 

Fraport TAV Antalyaspor’da tek-
nik direktör Tamer Tuna ile yolların 
ayrılmasından sonra göreve getirilen 
Ersun Yanal, yeni takımının başındaki 
ilk lig maçında Antalya derbisi heye-

canı yaşayacak. Aytemiz Alanyaspor 
Teknik Direktörü Çağdaş Atan da 
turuncu-yeşilli takımın bu sezon oy-
nayacağı 8. lig maçında ve ilk kez 
Antalya derbisinde takımın başın-
da yer alacak. Ligde oynadığı 7 maçta 
5 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılarak 

topladığı 17 puanla lider durumdaki 
Alanyaspor, Antalyaspor mücadele-
sinde “tek namağlup takım” unva-
nını korumak istiyor.  Geride kalan 8 
haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 
mağlubiyet yaşayıp 9 puan toplayan 
Antalyaspor ise Alanyaspor’a karşı 

sahadan iyi sonuçla ayrılıp, ligde çı-
kışa geçmeyi hedefliyor.        

SÜĞLÜN: “SEVİNEN TARAF 
OLMAK İSTİYORUZ” 

Antalyaspor Kulübü Basın Söz-
cüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, 
Antalya’nın iki kardeş takımının Sü-
per Lig’de bir kez daha karşı karşıya 
geleceğini ifade etti. Kentte Antalya 
derbisi heyecanı yaşanacağını be-
lirten Süğlün, şöyle konuştu: “Alan-
yaspor’u konuk edeceğimiz maçta 
sevinen taraf olmak istiyoruz. Her iki 
takım oyuncuları arasında dostça mü-
cadele, futbol adına güzel karşılaşma 
olacağına inanıyoruz. Tek şehrin iki 
takımıyız. Teknik direktör değişikliği-
nin ardından Ersun Yanal hocamızla 
ligdeki ilk maçımızda Alanyaspor’a 
karşı mücadele vereceğiz. Alan-
yaspor karşılaşmasında sahadan ga-
libiyetle ayrılmayı planlıyoruz. Ligde 
bu hafta yeniden çıkışa geçeceğimize 
inanıyoruz.” n AA

Beşiktaş Başakşehir 
maçı hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe’nin konuğu
Ankaragücü olacak

Malatyaspor kupa 
maçına hazırlanıyor

Süper Lig’in 9. haftasında evinde Başakşehir’i ağırlaya-
cak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde 
yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah-beyazılar, Teknik Direktör 
Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına, 
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla de-
vam etti. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Ant-
renman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları 
ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde 
oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışması 
ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00’de yapacağı ça-
lışmayla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 
kampa girecek. n İHA

Süper Lig’in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü MKE 
Ankaragücü’nü konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın ha-
zırlıklarını sürdürdü. Gürsel Aksel Stadı’nda teknik direktör 
İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas 
çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar 
alanda oyun oynadı. Göztepe’de tedavileri devam eden Al-
paslan Öztürk, Lamine Gassama, Ideye Brown ve Batuhan 
Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı. n AA

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Tür-
kiye Kupası 4. turda Etimesgut Belediyespor ile oynaya-
cağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-siyahlı kulüpten 
yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki 
antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimin-
de gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan 
idman, çift kale maçla sona erdi. Yeni Malatyaspor, hazır-
lıklarına bugün devam edecek. n AA

Galatasaray Kulübünde başkan 
adaylığını açıklayan Metin Öztürk, ba-
sın mensuplarıyla bir araya geldi. Mas-
lak Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen ba-
sın toplantısında açıklamada bulunan 
Öztürk, 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek 
seçimi kaybetmesi durumunda mayısta 
yeniden aday olacağını belirtti. Seçim 
tarihini şu anki yönetimin getirdiğini 
vurgulayan Öztürk, “Galatasaray, be-
nim varoluş sebebim. Benim anlata-
cağım fabrikalarım yok ama babamın 
bıraktığı bir mazi var. Hep söylüyoruz 
seçimler mayıs ayında yapılmalı. Şu 
anda Dursun Özbek nefretini kullanarak 
seçilen bir başkan var. Söylediği hiçbir 
projeyi yapmayan bir başkan var. Ga-
latasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 
30 milyon taraftarıyla bunu hak etmi-
yor.” ifadelerini kullandı.

YÖNETİMİN ART NİYETLİ BİR SE-
ÇİM PLANLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Yaklaşık 2 yıl önce yola çıktıklarını 
ve baskın seçimlere de hazır oldukları-
nı dile getiren Öztürk, “Hazırlıklarımızı 
yaptık. Doğru tarih Mayıs 2021’dir. Bu 

tür baskın seçimler kulübü sadece ka-
osa götürür. Biz hazırız, arzu ederiz ki 
diğer adaylar da hazır olsun. Biz hem 
sponsorlarımızla hem de nakit akı-
şımızla hazırız. 3-4 ay önce amatör 
branşların sponsorları dahil tüm çalış-
malarımız bitirdik. İlla bir baskın seçim 

yapacaklarsa insan sağlığını da düşü-
nerek 700’e düşen vakalar döneminde 
yani temmuz ayında yapsalardı. Yöne-
timin art niyetli bir seçim planlandığını 
düşünüyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu.

FRANCK RİBERY VAKALARI GALA-
TASARAY’I BEKLİYOR

Şu anki yönetimin birtakım baha-
neler öne sürerek divan toplantılarına 
katılmadığını anlatan Öztürk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu yönetim geçmiş 
dönem futbolcu borçları dahil 31 Ocak 
tarihine kadar tüm ödemeleri vermek 
zorunda. Yoksa 26’sında seçilecek-
siniz, 30’unda mazbata alacaksınız, 
31’inde belki de 20 milyon avro ödemek 
zorundasınız. Yeni Franck Ribery vaka-
ları Galatasaray’ı bekliyor. Onun için 
bugünden yarına resmen aday olanlara 
geçmiş borçlar da dahil hepsini açıkla-
maları gerekiyor. Benim işim yönetimi 
eleştirmek değil ama 26 Aralık’ta kim 
gelirse gelsin fotoğrafı net bilmeli. Ga-
latasaray birilerinin hesapları uğruna 
50 milyon avro kaybetti. Florya’yı aldık 

diye seviniyorlar, biz onu banka kredi-
siyle aldık. Florya bizim değil, banka-
nın. Galatasaray’ın geleceği Kemerbur-
gaz, bizim de en büyük hedefimiz o.”

BUNLARIN OYUNCU SATMADA 
BECERİKSİZ OLDUĞU ORTADA
Metin Öztürk, yönetimin oyuncu sat-

ma konusunda sınıfta kaldığını söyledi. 
Seçilmeleri halinde Kemerburgaz’ı 
ayağa kaldıracaklarını yineleyen Öz-
türk, “1 yıl içinde antrenman yapılabi-
lir 4 saha oluşturacağız. Üyelerimizin 
yüzde 90’ını tanımıyoruz. Stadımızın 
içinde üyelerimizin bir araya gelebile-
ceği bir yer yapacağız. Kulübün yüzde 
36’sı liseli, 64’ü değil. Galatasaray’ın 
sorunlarını konuşmuyoruz. Devremiz, 
arkadaşımız kime oy atarsa, ona atıyo-
ruz. Bu lise karşıtlığına dönüyor. Taraf-
tar haklı, biz neden lise karşıtı olalım. 
Kaliteli bir eğitim yuvası. Stadımızın 
içinde 90 bin metrekare boş alan var. 
Bakın müzemiz yapıldı içine. Biz de ilk 
fırsatta kulüp üyelerinin bir araya gele-
ceği bir yeri en geç 3 ay içinde yapaca-
ğız.” diye konuştu. n AA

‘Galatasaray, benim
varoluş sebebim’

Galatasaray Kulübünde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öz-
türk, “İlla bir baskın seçim yapacaklarsa insan sağlığını da düşünerek 700’e düşen vakalar döneminde yani 

temmuz ayında yapsalardı. Yönetimin art niyetli bir seçim planlandığını düşünüyorum” dedi

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir-
likte yeni bir sayfa açan Trabzonspor’da 
oyuncularda yeni dönemde formayı kap-
mak için kıyasıya rekabete girdi. Avcı’nın; 
‘İsteyen, arzu eden formayı alır’ mesajı-
nın ardından yaşanan forma savaşı bor-
do-mavililerde yüzleri güldürüyor.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ko-
nuk edecek olan Trabzonspor, yeni teknik 
direktörü Abdullah Avcı ile birlikte galibi-
yetle başlamak istiyor. Avcı, yönetiminde 
yeni bir döneme giren ve yeni bir heyecan 
yaşamaya hazırlanan bordo-mavililer 
Süper Lig’in geri kalan bundan sonraki 
bölümünde formayı kapmak için kıyasıya 
mücadele ediyor.

MESAJI VERDİ
Göreve gelip takımla birlikte çıktığı 

ilk antrenmanda, “İsteyen, arzu eden 

formayı alır’ mesajını oyuncularına veren 
Abdullah Avcı, yapılan antrenmanlarda 
oyuncuların isteklerine verdiği tepkiden 

memnun olurken, yeni teknik ekibin gözü-
ne girmeye çalışan oyuncularda formayı 
kapmak için kıyasıya bir mücadele veri-

yor.
AVCI, GENÇLERİ DE 

REKABETE DAHİL ETTİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdul-

lah Avcı, genç oyuncularla da yakından 
ilgileniyor. Genç oyuncuları yavaş yavaş 
takıma monte edip, onları da rekabet or-
tamına dahil etmeyi planlayan deneyimli 
teknik adam uzun lig maratonunda olu-
şabilecek sakatlık ve hastalıklarda sıkıntı 
yaşamama adına bordo-mavili takımın 
alt yapısında bulunan A Takıma aday 
oyuncuların bazılarını antrenmanlara çı-
kartarak onları yakında görüyor. Ahmet 
Can Kaplan, Süleyman Cebeci, Taha 
Tunç, Kerem Baykuş ve Faruk Can Genç’i 
takımla birlikte antrenmanlara dahil eden 
Avcı, zaman içeresinde bu oyuncuları ha-
zır hale getirmeyi hedefliyor.
n İHA

Trabzonspor’da rekabet yüzleri güldürüyor
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Kartal ve Erkan
maçı takip etti

Şahin’den Çalıcı’ya
hayırlı olsun ziyareti

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal 
ve Sportif Direktör Adnan Erkan, önceki gün oynanan Ka-
ratay Termal 1922 Konyaspor-Turgutluspor karşılaşmasını 
yerinden izledi. 1922 Konyaspor’un iç sahada oynadığı 
maçların hemen hemen birçoğuna gelen İsmail Kartal ve 
Adnan Erkan, futbolcular içinde motivasyon kaynağı oluyor. 
Futbol takımlarında artan koronavirüs vakalarından sonra 
devre arası transfer döneminde kadroya yazılacak isimle-
rin 35’e yükseltilmesi gündemdeyken, transfer döneminde 
Yavru Kartal’dan İttifak Holding Konyaspor’a bazı isimler 
gidebilir. n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin 
önceki gün oynan Karatay Termal 1922 Konyaspor-Turgut-
luspor karşılaşmasını izledi. Karşılaşma sonrasında ise 
Başkan Mustafa Çalıcı’ya ve yönetimine hayırlı ziyaretinde 
bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Karatay 
Termal 1922 Konyaspor, “Konya Gençlik ve Spor İl Müdü-
rümüz Sayın Abdurrahman Şahin Bey Karatay Termal 1922 
Konyaspor- Turgutlu spor maçı öncesi yönetim kurulumuza 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanımız Sayın Mus-
tafa Çalıcı ile görüşen İl Müdürümüz Abdurrahman Şahin 
Başkanımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret-
lerinden dolayı Sayın İl Müdürümüz Abdurrahman Şahin 
Bey’e teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

n SPOR SERVİSİ

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’n-
de lider konumda bulunan Büyükşehir 
Hastanesi Konyaspor Basketbol’da 
moraller yerinde. Son olarak ligde 
geçen hafta Federasyon Kupası Şampi-
yonu ve ligde 4 maç sonunda mağlu-
biyeti bulunmayan İstanbul temsilcisi 
Sigortam.net 91-80 ile mağlup eden 
Dev Kartallar, 5 hafta sonunda aldığı 4 
galibiyetle liderlik koltuğuna oturmuş-
tu. Kısıtlı ve genç bir kadroya rağmen 
kısa sürede bu başarıyı yaklayan Dev 
Kartallar, ligdeki konumuna ulaşarak 
da rakiplerin gözünü korkuttu. Büyük 
sorunlar eşliğinde sezon başlayan an-
cak sonrasında toparlayan ve takım 
hakkında ön yargıları silen koç Cengiz 
Karadağ’da gündeme ilişkin açıklama-
larda bulundu. 

SIKINTILARI ÇOK ÇABUK ATLATTIK
Sezon öncesi yaşanan sıkıntılar 

hakkında açıklamalarda bulunan Bü-
yükşehir Hastanesi Konyaspor Bas-
ketbol Baş Antrenörü Cengiz Karadağ, 
“Başlangıcımız biraz sıkıntılı oldu. Pro-
sedürler ve kulübün basketbol şubesini 
devam ettirme kararı bunlar geç oldu. 
Sezon öncesi hem başkanımız Hilmi 
Kulluk’un hem basketbol yöneticileri-

mizin hem de şehrin önde gelenlerini 
büyük katkısı oldu. Şubemiz ligde de-
vam etme karını aldıktan sonra da fe-
derasyon ile sıkıntımız oluştu. Tahkim 
sürecimiz biraz uzadı. Lig hazırlıkları 
konusunda olabildiğince geç kalmıştık. 
Transfer anlamında da geç kalmıştık. 
Federasyon Kupası başlamadan 5-6 
gün önce çalışmalarımız başladı. Ta-
kımı anca toparlayabildik. Sonrasında 
Kartepe’ye gittik. Göreve geldiğimiz-
de bu sıkıntıları yaşadık ancak şehrin 
basketbola inancının ve önde gelen 
isimlerin çabasıyla bu sıkıntıları çok 
çabuk atlattık. Yönetimimiz kadromuz 
basketbolu bilen isimlerden oluştu.” 
şeklinde konuştu. 

İYİ BİR TAKIM OLDUK
Takımda yer alan oyuncuların per-

formansını ve mücadele yapısını öne 
çıkaran Karadağ konuşmasına şöyle 
devam etti: “Kurduğumuz kadro özel-
likle kısa rotasyonunda oynayan oyun-
cularımızın hepsi potansiyeli, kaliteli 
ve geçmişte alt yaş kategorilerinde 
milli takımda görev almış isimler. Geç-
tiğimiz sezonu süper ligde geçirmiş 4-5 
oyuncumuz var.  Takım yaş ortalama-
mızda oldukça genç. İlave olarak 2 yıl 

önce burada A takıma çıkardığım oyun-
cuların hepsi takıma katkı verdi. Do-
layısıyla iyi bir takım olduk. Birbirine 
inanan oyuncular, teknik ekibe inanan 
oyuncular, kulübene bağlı oyuncular 
oluştu kısa süre içerisinde. Bu da bizim 
teknik heyet olarak işimizi kolaylaştır-
dı. Netice de buraya gelen bütün oyun-
cular, 9 transfer ve 4 tane de Konyalı 
basketbolcumuz var. 13 oyuncumuzun 
da bir hedefi var. O hedefe ulaşacak 
ortam hazır. Yabancı oyuncu sıkıntı-
mızdan dolayı bütün basketbolcuları-
mız süre alıyor. Herkes işini yapıyor ve 
basketbolcularımız büyük keyif alıyor.”

DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ
İlk 5 haftalık periyotta takımın ge-

nel durumunu değerlendiren Büyükşe-
hir Hastanesi Konyaspor Basketbol baş 
antrenörü Cengiz Karadağ, “5 hafta ge-
ride kaldı. Oyucularımız inanılmaz bir 
şekilde mücadele ediyor. Oynadıkları 
oyundan keyif alıyorlar. Birbirleri için, 
takım için kulüp için, gerçekten büyük 
bir özveriyle mücadele ediyorlar bu da 
basketbol olarak gelişimlerini sağlı-
yor. Ancak biz daha yolun başındayız. 
Uzun bir maratonun 30 maçlık periyo-
tun sadece 6’da 1’ini oynadık.  ‘Elde et-

tiğimiz bir şey var mı’ çok şey var ama 
hiçbir şey yok. Zirvede olmak çok güzel 
ancak orada kalmak çok zor. Sürekliliği 
sağlamak çok çok kıymetli. İşin açıkça-
sı zorlu bir problem yaşıyoruz.” dedi. 

TAKIMA TAKVİYELER OLABİLİR
Takıma takviyelerin olup olmaya-

cağıyla ilgili de düşüncelerini aktaran 
Cengiz Karadağ, “Sportif anlamda da 
zorluk yaşıyoruz. Yarın için hiçbir ku-
lübün ne olacağı belli değil.  Biz bir 
şey için yüzde yüz garanti veriyoruz. 
Takımımız için kulübümüz için, forma-
mız için, armamız için, ne olursa olsun 
mücadelemizi edip savaşmaya devam 
edeceğiz. Bundan sonrasında işler her 
geçen hafta zorlaşacaktır. Bunun bilin-
cindeyiz. Sakatlık, ceza ve hastalık gibi 
etkenlerin olmasına rağmen biz savaş-
maya mücadelemize devam edeceğiz. 
Amacımız elimizdeki kadroyla en iyi 
yerde olmak. Zaman içerisinde rotas-
yonu genişletmek ve mücadele seviye-
sini daha da arttırmak adına belki tak-
viyeler olabilir. Ancak olmazsa da biz 
Konyaspor’uz hangi şartta olursa olsun 
biz mücadelemizi göstereceğiz.  Bun-
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Karadağ: Sürekliliği 
sağlamak istiyoruz
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Büyükşehir Hastanesi Konyaspor 

Basketbol’da baş antrenör Cengiz Karadağ, açıklamalarda bulundu. Karadağ, “Lige başlangıcımız çok 
sıkıntılı oldu. İyi bir takım olduk ancak yolun daha başındayız. Belki takıma takviyeler olabilir ancak 

olmazsa da Biz Konyaspor’uz hangi şartta olursa olsun biz mücadelemizi göstereceğiz.” dedi

1922 Konyaspor 6 maç sonra mağlup oldu
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 

temsilcimiz Karatay Termal 1922 
Konyaspor, ligin 11. haftasında saha-
sında karşılaştığı, Turgutluspor’a 2-1 
mağlup oldu. Ligde ve Ziraat Türkiye 
Kupası’nda 6 maçtır yenilmeyen Ye-
şil-Beyazlılar, aldığı bu skorla uzun bir 
aradan sonra mağlubiyetle tanıştı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 
11. haftasında sahasında Turgut-
luspor’u ağırlayan Karatay Termal 
1922 Konyaspor, rakibine 2-1 boyun 
eğdi. Karşılaşmaya hakem kararları 
damga vururken, 1922 Konyaspor 2, 
Turgutluspor ise 1 kırmızı kart gördü. 
Öte yandan birçok futbolcusundan 
mahrum olarak Turgutluspr karşılaş-
masına çıkan 1922 Konyaspor, Seydi 
Kayasoy’un sakatlığı, Cihat Aktaş ve 
Celal Hanalp’ın kırmızı kart görmesin-
den dolayı tamamen dağıldı.

SEYDİ KAYASOY SAKATLANDI
Karatay Termal 1922 Kon-

yaspor’un başarılı stoperi Seydi Kaya-

soy, Turgutluspor karşılaşmanın 32. 
dakikasında sakatlanarak oyundan 
çıktı. Seydi Kayasoy’un sakatlanma-
sının ardından oyun dizilişi anlamın-
da da değişiklik yaşayan Yeşil-Be-
yazlılar’da Celal Hanalp, sağ açıkta 
başladığı maça stoper olarak devam 

etti. Sol bekte de takımda bulunan sol 
beklerden Hamit Kulya, Fatih Mankır 
ve Süleyman Selak’ın sakatlılarından 
dolayı Ahmet Önay sol bekte görev 
aldı. Hızlı oyunculara karşı ağır kalan 
Ahmet Önay’ın kanadından 1922 Kon-
yaspor golü kalesinde gördü. 

SAVAŞ POLAT SİFTAH YAPTI
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta 

mücadele eden Karatay Termal 1922 
Konyaspor’un sağ beki Savaş Polat, 
2-1 kaybedilen Turgutluspor karşılaş-
masında takımın tek golünü kaydetti. 
Sezon başı kampını İttifak Holding 

Konyaspor’da geçiren, o dönemki 
teknik direktör Bülent Korkmaz’ın ra-
poru doğrultusunda beğenilmeyerek 
1922 Konyaspor’a gönderilen başa-
rılı futbolcu hem savunmada hem de 
hücuma katkısıyla dikkat çeken isim-
ler arasında yer alıyor. Lider oyuncu 

kimliğiyle de takımı sık sık uyaran 23 
yaşındaki sağ bek Turgutluspor kar-
şılaşmasının 55. dakikasında Doğan 
Can Gölpek’in ortasıyla uçarak topa 
kafa vurarak takımına beraberliği golü 
getiren isim olmuştu.

EKREM KAYILIBAL’IN PERFOR-
MANSI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Karatay Termal 1922 Kon-
yaspor’un ve İttifak Holding Kon-
yaspor’un büyük şeyler beklediği 
Ekrem Kayılıbal performansıyla teknik 
heyeti düşündürüyor. 32. dakikada 
sakatlanan Seydi Kayasoy’un yerine 
oyuna dahil olan Ekrem Kayılıbal, hü-
cum anlamında istediği performansı 
sahaya yansıtamadı. Sezon öncesin-
de Konyaspor’un kampında yer alan 
genç futbolcu, kampın son deminde 
Yavru Kartal’a gönderilmişti. Bu se-
zon 1922 Konyaspor ile 11 maça çıkan 
Ekrem Kayılıbal, 1 gol katkısında bu-
lundu.

n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 11 9 1 1 28 8 20 28
2.TURGUTLUSPOR 11 8 0 3 13 12 1 24
3.VANSPOR 11 6 3 2 15 9 6 21
4.SERİK BLD 11 5 4 2 16 10 6 19
5.SAKARYASPOR 11 5 4 2 16 13 3 19
6.KIRKLARELİSPOR 10 4 4 2 9 3 6 16
7.ETİMESGUT BLD 11 4 4 3 10 7 3 16
8.KARACABEYSPOR 11 4 3 4 15 12 3 15
9.KIRŞEHİR BLD 10 4 3 3 9 8 1 15
10.1922 KONYASPOR 11 4 2 5 15 8 7 14
11.BODRUMSPOR 11 3 3 5 19 17 2 12
12.TARSUS İY 10 3 3 4 16 16 0 12
13.KASTAMONUSPOR 11 3 3 5 12 18 -6 12
14.SİVAS BLD 10 2 5 3 15 15 0 11
15.MAMAK FK 10 3 2 5 8 16 -8 11
16.PENDİKSPOR 10 3 1 6 14 15 -1 10
17.ELAZIĞSPOR 11 4 1 6 14 18 -4 10
18.PAZARSPOR 8 3 1 4 12 17 -5 10
19.BAYBURTSPOR 8 3 0 5 6 10 -4 9
20.KARABÜKSPOR 11 0 1 10 3 33 -30 -2

MİSLİ.COM 2. LİG KIRMIZI GRUP
PUAN DURUMU



A Ligi’ne yükselmek isterken C Ligi’ne düştük
A Milli Futbol Takımı, ikinci kez düzenlenen UEFA 

Uluslar Ligi’nde grubunu yine son sırada tamamladı.  Ge-
çen yıl UEFA’nın format değişikliğine gidip ligden düşmeyi 
kaldırmasının ardından B Ligi’nde kalan ay-yıldızı ekip, bu 
kez C Ligi’ne düştü.  Türkiye, grup liderliği ve A Ligi’ne 
yükselme hedefiyle çıktığı maçta dün deplasmanda Ma-
caristan’a 2-0 mağlup olunca 6 puanda kaldı. Ay-yıldızlı 
ekip, aynı puana sahip Sırbistan’ın ikili averajda gerisinde 
olduğu için son sıraya geriledi. Milli takımın iki maçta da 
gol atamadan mağlup olduğu ve 6 puan verdiği Maca-
ristan ise 11 puanla grubu lider tamamlayarak A Ligi’ne 
yükseldi. 

UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE İKİ SEZONDA 
10 MAÇ VE 2 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, ikinci kez düzenlenen UEFA 
Uluslar Ligi’ndeki performansıyla yine hayal kırıklığına 
sebep oldu.  UEFA Uluslar Ligi’nde iki sezonda toplam 10 
maç oynayan Türkiye, yalnızca 2 galibiyet alabildi. Söz ko-
nusu müsabakalarda 5 kez mağlup olan ay-yıldızlı ekip, 3 
karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlar-
da 10 gol atan milliler, kalesinde ise 15 gol gördü. 

İLK SEZON TEK GALİBİYET İSVEÇ DEPLASMANINDA

Türkiye, turnuvanın ilk sezonunda B Ligi 2. Grup’ta İs-
veç ve Rusya ile yer aldı. Grupta oynadığı 4 maçın 3’ünü 
kaybeden milli takım, tek galibiyet alabildi. Milli takım, İs-
veç deplasmanında son bölümüne 2-1 geride girdiği maç-
ta, Emre Akbaba’nın 88 ve 90+2. dakikalarda attığı goller-

le mücadeleyi 3-2 kazandı.  Rusya’ya Trabzon’da 2-1 ve 
Soçi’de 2-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, İsveç’e de Konya’da 
oynanan maçta 1-0 yenildi.  Türkiye, grubu 3 puanla son 
sırada tamamlarken, İsveç ve Rusya 7’şer puan topladı. 
İsveç, ikili averajda üstün olduğu için A Ligi’ne yükseldi. 

İKİNCİ SEZONDA TEK 
GALİBİYET RUSYA’YA KARŞI

Milli takım, organizasyonun ikinci sezonunda ise B 
Ligi 3. Grup’ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile mü-
cadele etti.  Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına sahasında 
1-0’lık Macaristan yenilgisiyle başladı. Sonraki 3 maçta 
sırasıyla deplasmanda Sırbistan ile 0-0, Moskova’da 
Rusya ile 1-1 ve İstanbul’da Sırbistan ile 2-2 berabere 
kalan milliler, gruptaki ilk ve tek galibiyetini İstanbul’da 
oynanan maçta Rusya’yı 3-2 yenerek elde etti. Bu maçta 
Rusya 1-0 öndeyken, 24. dakikada Semenov’un gördüğü 
kırmızı kart sonrası 66 dakikayı 10 kişi oynadı.  Türkiye, 
grubun son maçında da Macaristan’a 2-0 kaybetti, 1 gali-
biyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda grubunu 6 pu-
anla tamamladı. 

SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET
Türkiye, 6’sı UEFA Uluslar Ligi, 2’si özel maç olmak 

üzere oynadığı son 8 karşılaşmada tek galibiyet elde ede-
bildi. Söz konusu müsabakalarda iki yenilgisini de Maca-
ristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, ayrıca 5 bera-
berlik aldı. Bu maçlarda 12 gol atan milli takım, kalesinde 
ise 14 gol gördü. n AA

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da pazar günü oynanacak 
olan Kasımpaşa maçının hazırlıkları 
sürüyor. Antrenman hakkında resmi 
internet sitesinden bir açıklama yayım-
layan Yeşil-Beyazlılar, “İttifak Holding 
Konyaspor’umuz, 22 Kasım Pazar günü 
9.haftada Kasımpaşa ile oynayacağı 
karşılaşmanın hazırlıklarında günü ya-
pılan tek antrenmanla geride bıraktı. 
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve 
yardımcı antrenörlerimiz yönetiminde 
Kayacık Tesisleri’mizde gerçekleşen 
antrenmana milli takımlarda bulunan 
oyuncularımızla birlikte tedavilerine de-
vam edilen oyuncularımız katılmazken, 
Samuel Eduok takımdan ayrı olarak 
fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde 
çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile 
başlayan antrenman topla oyun ve 5’e 
2 ile devam etti. Oyuncularımız, hücum 
ve savunma çalışmasıyla ile antrenma-
nı tamamladı.” İfadelerini kullandı.

MİLLİLERİN DURUMU ÖNEMLİ
Kasımpaşa hazırlıklarını sürdüren 

Anadolu Kartalı’nda gözler bir yandan 
da milli takımlardan dönecek oyuncu-
ların durumunda. Covid-19 testi pozitif 
çıkan kaleci İbrahim Sehic’in kaybı ile 
sarsılan Yeşil Beyazlılar, sakat oyuncu-
larının dönme umudu ile morallenmiş-
ti. Oyuncuların tamamının çalışmalara 
katılması ile birlikte Konyaspor’da maç 
öncesi durum netleşecek. 

Milli takımda sakatlanan Kravets’in 
durumunun iyi olması ve Cikalleshi’nin 
formunu yükseltmesi Yeşil Beyazlı-
lar’daki olumlu etmenlerden.

SOKOL CİKALLESHİ 
DURDURULAMIYOR

İttifak Holding Konyaspor’un Arna-
vut futbolcusu Sokol Cikalleshi perfor-
mansıyla adeta göz dolduruyor. Milli 
takımdaki performansıyla Konyasporlu 
taraftarların yüreğine su serpen başa-
rılı santrfor, gollerine devam ediyor. 
Anadolu Kartalı’nda bu sezon çıktığı 
7 maçta henüz golle tanışamayan 30 

yaşındaki futbolcu, Arnavutluk milli ta-
kımıyla son 3 maçta 4 gole imza attı. 
Arnavutluk’un Kazakistan ve Belarus 
karşılaşmalarında maça 11’de başlayan 
Sokol Cikalleshi, Kazakistan ağlarını 1 
kez, Belarus ağlarını da 2 kez sarsa-
rak ülkesinin B Ligi’ne yükselmesinde 
önemli katkı sağladı.

3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ
Üst üste aldığı kötü sonuçların ar-

dından Fenerbahçe galibiyeti ile ken-
dine gelen Konyaspor’da Kasımpaşa 
maçının önemi büyük. Büyük takımlara 
karşı kazanmakta zorlanmayan ancak 
denk takımlarla olan mücadelelerinden 
istediği sonuçları alamayan Anadolu 

Kartalı bu karşılaşmada durumu değiş-
tirmek istiyor. 

Fenerbahçe galibiyeti ile alt sıralar-
dan bir nebze uzaklaşan Yeşil Beyazlı-
lar, olası bir galibiyette üst sıralara tır-
manacak. Bir sonraki hafta Alanyaspor’a 
konuk olacak olan Konyaspor, bu maçta 
hata yapmak istemiyor. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’nda 
Kasımpaşa mesaisi!
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor. 
Bazı oyuncularının sakatlıktan dönmesi ile keyiflenen Anadolu Kartalı’nda milli takımlardan 

dönecek oyuncuların durumu Kasımpaşa maçını derinden etkileyecek İsmail Kartal’ın eli 
savunmada güçlü

Milli takımı 
rakibin yıldızı yıktı 

TFF Süper Lig’de son haftalarda savunma kurgusunu 
oluşturmakta zorlanan Konyaspor’da, sakatların iyileşmesi 
ve hasta isimlerin dönmesi ile birlikte İsmail Kartal’ın eli 
güçlendi. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında Uğur De-
mirok’un sakatlığı ve Ahmet Çalık’ın hastalığı nedeniyle 
savunmanın ortasında Abdülkerim ve Adil forma giymiş, 
oyuncular özellikle Fenerbahçe maçında gösterdikleri per-
formansla alkış almıştı. Uğur Demirok’un yeniden sahalara 
dönmesi ve Ahmet Çalık’ın iyileşmesi ile savunmadaki al-
ternatif artmış oldu. 4 oyuncu arasında kıyasıya bir forma 
rekabeti yaşanacak. Bir başka rekabet ise Alper ve Guilher-
me arasında sol bekte yaşanıyor. Sakatlığı sonrası yeniden 
forma giymeye başlayan Alper, formayı Guilherme’den 
almak için büyük mücadele veriyor. 

Savunmada alternatifin artması ise taraftarı ve teknik 
heyeti keyiflendiriyor.  n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un pa-
zar günkü rakibi Kasımpaşa’da Macar futbolcu Kevin Var-
ga hızıyla ve tekniğiyle dikkat çeken isimlerin başında yer 
alıyor. A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 
Macaristan ile oynadığı maçın son dakikasında kendi ceza 
sahası önünden topu alarak tek başına kontra atağa çıkan 
Macar futbolcu, bitirici vuruşuyla da adeta maça noktasını 
koymuştu. Kasımpaşa’da forma giyen 24 yaşındaki Kevin 
Varga İstanbul ekibiyle bu sezon 8 maça çıktı ve 1 gol attı.

 n SPOR SERVİSİ

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ALANYASPOR 7 5 2 0 16 3 13 17
2.FENERBAHÇE 8 5 2 1 12 8 4 17
3.GALATASARAY 8 5 1 2 11 6 5 16
4.BAŞAKŞEHİR 8 4 1 3 11 9 2 13
5.KARAGÜMRÜK 8 3 3 2 16 10 6 12
6.KASIMPAŞA 8 3 3 2 10 8 2 12
7.ÇAYKUR RİZESPOR 7 3 2 2 10 8 2 11
8.GAZİANTEP FK 8 2 5 1 12 11 1 11
9.MALATYASPOR 8 3 2 3 8 10 -2 11
10.HATAYSPOR 6 3 2 1 5 7 -2 11
11.BEŞİKTAŞ 7 3 1 3 10 12 -2 10
12.İH KONYASPOR 7 2 3 2 8 5 3 9
13.ANTALYASPOR 8 2 3 3 9 12 -3 9
14.GÖZTEPE 7 1 5 1 11 8 3 8
15.SİVASSPOR 7 2 2 3 7 9 -2 8
16.ERZURUMSPOR 7 2 2 3 9 12 -3 8
17.TRABZONSPOR 8 1 3 4 10 15 -5 6
18.KAYSERİSPOR 7 2 0 5 4 10 -6 6
19.GENÇLERBİRLİĞİ 7 1 2 4 5 9 -4 5
20.DENİZLİSPOR 7 1 2 4 5 12 -7 5
21.ANKARAGÜCÜ 6 0 2 4 6 11 -5 2

SÜPER LİG  2020-2021
PUAN DURUMU

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma organizas-
yonu programında Eskrim branşında ve taekwondo branşında dereceye girenler belli 
oldu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Eskrim İl Temsilciliği 2020 Yılı faaliyet takvimin-
de yer alan Eskrim Atatürk’ü Anma Kupası müsabakaları yapıldı. Konya Gençlik ve Spor 
il Müdürlüğü Karatay Spor ve Kongre Merkezi Eskrim Salonunda yapılan müsabakalarda 
23 Sporcu U12 Epe ve U14 Bayan, Erkek Epe Kategorilerinde mücadele ettiler. Müsabaka 
sonunda dereceye giren sporcularımıza ödüllerini, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim 
Kayıcı ve İl Müdürümüz Abdurrahman Şahin takdim ettiler.

Eskrim Atatürk’ü Anma Kupası Müsabaka sonuçları;
U10 Bayan Epe; 1.Elif Nilşah Salur
U12 Bayan Epe; 1.Zülal Can, 2.Yağmur Yurttaş, 3.Ela Üstündağ
U14 Bayan Epe; 1.Hadiye Neslipir Kaymak, 2.Yağmur Yurttaş, 3.Dila Naz Eken
U10 Bayan Epe; 1.Mustafa Kayra Üstün, 2.Mehmet Alptuğ Demir, 3.Mehmet Ali Can

U12 Bayan Epe; 1.Hilmi Doruk Erdoğan, 2.IlgarDoruk Şeker, 3.Mehmet Alptuğ Demir
U14 Bayan Epe; 1.Hilmi Doruk Erdoğan, 2.nail Yiğit Gezici, 3.Ilgar Doruk Şeker oldu.

TAEKWONDO POOMSE İL BİRİNCİLİĞİ 
MÜSABAKALARI YAPILDI

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliği’nin 2020 yılı faaliyet 
programında yer alan Yıldız Bayanlar Taekwondo Poomse İl Birinciliği Müsabakaları ta-
mamlandı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar sonucun-
da dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Müsabaka-
lar sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Sarı Kemer: 1.Yıdız Eser Özbek, 2.Şefika Dilara Eğilmez,
Yeşil Kemer: 1.Elif Canal, 2. Fadime Sena Çal
Mavi Kemer: 1.Zeynep Gökçen Çetiner, 2.Nazlıcan Aksin
Kırmızı Kemer: 1.Esila Yılmaz, 2.Fadime Yıldırım, 3. Melisa Akbaş, 4.Serra Yağmur 

Can oldu. n SPOR SERVİSİ

Eskrim ve tekvandoda dereceye girenler belli oldu


