
Karatay’dan 6.6 milyon TL’lik yatırım hamlesi
Karatay Belediyesi ilçeye 
kazandırdığı sosyal tesislere 
yenilerini ekliyor. Bu kapsam-
da Belediye tarafından Büyük-
burnak, Esentepe, Yenikent, 
Acıdort, Zincirli, Divanlar, 
Ortakonak ve Yavşankuyu 
Mahallelerine kazandırılacak 
sosyal tesis ile kurs merkez-
lerinin temelleri, düzenlenen 
toplu törenle atıldı. Toplamda 
6.6 milyon liraya mal olacak 
sosyal tesisler, çok yönlü 
olacak şekilde tasarlandı.
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Selçuklu’dan 
aşı standı 

Meram’dan 
başarıya ödül

‘Arabacı dava 
adamıydı’

Selçuklu Belediyesi aşı 
seferberliğine destek olmak 
amacıyla belediye hizmet 
binasında aşı uygulamasına 
devam ediyor. İlk doz, İkinci 
doz ve üçüncü doz aşısını ol-
mak isteyen belediye personeli 
ve vatandaşlar hizmet binasına 
kurulan aşı standında aşılarını 
olabiliyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü perso-
neliyle bir araya gelerek, üstün 
gayretlerinden dolayı persone-
le teşekkür etti. Başkan Kavuş,  
üstün performans sergileyen 
personellerini de ödüllendirdi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya Aydınlar Ocağı Salı Soh-
betleri’nde konuşan Konya eski 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, 
“Nevzat Hoca yiğit, aksiyoner 
ve cömert bir dâva adamıydı. 
Vefatının birinci yıldönümünde 
rahmetle anıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

‘CHP HİÇBİR ZAMAN 
RAKİBİMİZ OLAMAZ’

SAĞLIĞINIZ İÇİN VİTAMİN
VE MİNERALLERE DİKKAT

ASKON KONYA’DAN 
YENİGÜN’E ZİYARET

 Bir dizi ziyaret kapsamında Konya’ya gelen AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefete yüklendi. Dağ, 
"Siyasi hayatımızda CHP bize hiçbir zaman rakip olamadığı 

gibi sosyal medyada rakip olamaz” dedi.
n HABERİ SAYFA 3'TE

Bütünsel beden 
sağlığı için vücudun 
ihtiyacı olan vitamin 
ve mineralleri doğru 

miktarda almak 
oldukça önemli. Bu 
anlamda, multivi-

tamin takviyeleri ile 
vücudun ihtiyacı olan 
vitamin ve mineralleri 

almak mümkün.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya 
Şube Başkanı Atilla Sinacı, beraberindeki yönetim ku-

rulu üyeleriyle birlikte Konya Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. Ziyarette, 
gündeme dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

n HABERİ SAYFA 13'TE

Sessiz dostlara 
şifa oluyorlar

SÜ Veteriner Fakültesi bünyesindeki Küçük Hayvan 
Hastanesinde, kedi, köpek, kuş çeşitleri ve egzotik 
hayvanlara sağlık hizmeti sunuluyor. SÜ Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu, hay-
vanları "sessiz dostlar" olarak gördüklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 13'TE

TARIMDA TOHUM
ALARM VERİYOR!

Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, zor bir süreçten geçen tarım sektöründeki krizin büyüdü-
ğünü, sektörün şimdi de ekim döneminde yaşanacak olan tohum kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi

DESTEK VERİLMELİ
Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız 
ülke ve Konya tarımına dair Konya Yenigün Ga-
zetesi’ne açıklamalarda bulundu. Çiftçinin ekim 
sezonunda tohum krizi ile karşı karşıya olduğuna 

dikkat çekti. Tarım 
ve Orman Bakan-
lığının Ekim ayına 
kadar başta tohum 
olmak üzere elekt-
rik, gübre, ilaç ve 
benzeri konularda 
çiftçilere destek 
vermesi gerektiği-
ni ifade etti.

SU BAKANLIĞI 
ŞART!

Yağız, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın Türk tarımı için acil 
önlemler alması gerektiğini belirterek bu 
önlemleri sahada alın teri ile çalışan çiftçilerinde 
de fikirlerinin alınması gerektiğini vurgularken, 
yaşanılan kuraklıklara karşı ve Türk tarımının 
sürdürülebilmesi için acilen Su Bakanlığı’nın 
kurulması gerektiğine dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 3'TE

Murat Yağız



Eksiklikleri gözden 
kaçabilir, ancak uzun dönemde 
önemli sorunlar doğurur… 
Vitamin ve mineraller.

Sağlıklı bir hayat 
sürebilmek için sağlıklı 
yaşam alışkanlıkları 
edinmemiz gerektiğini 
her fırsatta vurguluyoruz. 
Vücudumuza uzun dönemde 
nasıl baktığımız, ilerleyen 
yaşlarımızda kronik 
hastalıklarımızın ortaya 
çıkması ihtimalini doğrudan 
etkiliyor. 

Vücudumuz kocaman 
bir sistemler bütünü, ve 
bu sistemlerin sağlıklı 
çalışabilmesi için bazı 
ihtiyaçları var. Günlük olarak 
bu ihtiyaçların mutlaka 
karşılanması gerekiyor. 
Dengeli ve yeterli beslenme ile 
karbonhidrat, yağ ve protein 
gibi makro besin, vitamin ve 
mineraller gibi mikro besin 
ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. 
Düzenli egzersiz sistemlerin 
bu besinleri kullanabilmek 
için gerekli enerji üretimine 
yardımcı oksijenin dokulara 
taşınmasında çok büyük etken. 
Bol su tüketmek, vücudun 
atıklardan ve toksinlerden 
arındırılmasında önemli. Uyku 
ve stres yönetimi, sistemlerin 
kendini yenilemesi için 
olmazsa olmaz. Bunlardan 
herhangi birinin yetersizliği 
ileride çıkabilecek hastalıkların 
temel nedeni olabilir.

Birçoğumuzun 
vücudunda vitamin ve 
mineral değerlerinin normal 
sınırların altında seyrediyor. 
Bu vitamin ve minerallerin 
eksikliklerini kısa sürede 
anlamak her zaman mümkün 
olamıyor. Ancak uzun dönemli 
eksiklikler, vücutta farklı 
problemlerin başlamasına 
neden olabiliyor. Genellikle, 
halsizlik bitkinlik, yorgunluk, 
keyifsizlik, saç dökülmeleri, 
dilde ve tırnaklarda farklı 
görünümlerle başlayan 

sinyaller, yavaş yavaş 
kendini daha ağır tablolara 
bırakabiliyor.

Vitamin ve mineraller, 
vücutta işleyen birçok süreçte 
yardımcı olarak görev 
yaptığından, herhangi bir 
şekilde bulgular görülebiliyor. 
Mikro ve makro besleyicilerin 
yeterli seviyede alınması 
vücuttaki biyolojik sistemlerin 
doğru çalışmasına ve bu 
sayede mutlu ve üretken bir 
hayat sürmemize çok önemli 
ancak göz ardı edilen etmenler.

A vitamini göz ve üreme 
sağlığı için oldukça önemli, B 
vitaminleri çok geniş bir grup 
ve hafızadan kan yapımına, 
cilt sağlığından yorgunluğa 
kadar her alanda önemli 
görevleri var, C vitamini 
mikroplara karşı savaşırken 
olmazsa olmaz, D vitamini 
kemik sağlığı için özellikle K 
vitamini ile birlikte temel rol 
oynuyor, E vitamini çok güçlü 
bir antioksidan. Demir, Çinko 
ve magnezyum gibi mineraller 
sayısız alanda görev alıyor. 
Beslenmenin dengeli ve yeterli 
olması bu minik kurtarıcıların 
vücutta yeterli olması için 
gerekli. 

Olası eksiklikleri erken 
zamanda tespit edilmeli ve 
yerine konulmalı. Bu amaçla 
da kalite standartlarına uygun 
şekilde üretilmiş destekleyici 
vitamin ve minerallerin, bir 
sağlık uzmanı kontrolünde 
kullanılması önemli. 

Vitamin ve mineral 
eksikliklerinde kullanılacak 
takviyeler, bir sağlık 
uzmanı tarafından uygun 
şekilde seçilmeli ve birlikte 
kullanımları doğru bir şekilde 
planlanmalı.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Vitamin ve 
Mineraller Her vitamin ve mineralin 

vücutta bir fonksiyonu vardır 
ve birinin ihtiyacını diğeri 
karşılayamaz. Bu nedenle 
eksiklikleri durumunda 
desteklenmesi gerekir.

Mineraller doğal 
şekilde oluşan inor-

ganik maddelerdir. 
Belirli bir formül-
le gösterilirler. 
Çinko, magnez-
yum, selenyum, 
demir, fosfor gibi 

maddelerdir. Doğada bulunan bu mineralle-
rin büyük kısmı bitki ve hayvansal gıda-
larda bulunmaktadır. Besin desteği olarak 
geliştirilen ürünlerde ise doğal halde bulunan 
minerallerin insan kullanımına uygun forma 
gelebilmesi için bazı teknik işlemlerden 
geçmesi gerekir. Özellikle mineral veya vita-
minin emilimini arttırmak, yan etki meydana 
getirme ihtimalini en aza indirmek amacı 
ile çeşitli teknolojik ürünler üretilmektedir. 
Mikrokapsülleme, enkapsüle, liposomal, 
sucrosomial gibi farklı isimlendirmelerde 
üretilmektedirler. Burada kullanılan üstün 
teknoloji ile yeni nesil ürünlerin üretimine 
olanak sağlanmaktadır. İsimlendirmeleri 
ve teknik detayları farklı da olsa yeni nesil 
vitamin&minerallerde kullanılan teknolojiler, 
içeriği sindirim sisteminden korur, gerekli 
yere taşır ve serbest bırakır. Düşük dozlarda 
dahi olsa etkinlik sağlayabilir. 

Teknolojik vitamin&minerallerin çıkış 
noktası özellikle emilimi zor, biyoyararlanımı 
düşük olan moleküllerden maksimum fayda 
sağlamaktır. Örneğin biyoyararlanımı olduk-
ça düşük olan zerdeçal ekstresi misel formda 
üretilerek emilimi 185 kat arttırılmış bir etki 
sağlar. Özellikle bazı minerallerin sindirim 
sisteminde yan etki meydana getirme ihtimali 
yüksektir. Bu istenmeyen durumu en aza in-
dirmek için yine teknolojik mineraller tercih 
edilmektedir. Örneğin birkaç farklı yan etkiye 
sahip olan demir (ferrik sakkarat) mikro-
kapsüle formda üretilerek yan etki meydana 
getirme ihtimali minimalize edilmiştir. Uzun 
yıllardır varlığını sürdüren bu teknolojilerin 
kullanımı ve bilinirliği son yıllarda artmıştır.

Teknolojik Vitamin & Mineraller

Uz. Bio. Nazan Güven
Medikal Uzmanı
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Merhaba sevgili okuyucular,
Bu hafta covid 19 hayatımıza 

girdiğinden beri önemini daha çok 
anladığımız vitamin ve mineral 
desteklerinden bahsedeceğiz. 

Yetişkinler olarak beslenme-
mize düzenli olarak bazı vitamin 
ve mineralleri takviye etmeye 
alıştık neredeyse fakat çocukla-
rımız için acaba takviye gerekli 
mi ya da hangileri gerekli şimdi 
biraz onlara bakalım. Okulların 
açılmasını yani yüz yüze eğitimi 
isteyen ve destekleyen bir veli olarak bu süreçte 
hangi takviyeleri kullanmayı düşündüğümü sizlere 
anlatmak istiyorum. Her ne kadar beslenmeleri ile 
vitaminlerini tamamlamaya çalışsakta bazı çocuk-
ların yemek seçme sebebiyle ya da yemeklerimizin 
saklama ve pişirme koşulları sebebiyle vitamin ve 
mineralleri yeterli ölçüde alamayabiliyorlar. 

• D vitamini vücutta kalsiyumun emilmesine 
yardımcı olur ve kemiklerin gelişimi için eksikliğin-
de mutlaka takviye edilmelidir. 

• Çinko çocukların gelişimleri için 
önemli bir vitamindir ama doktorunuza 
danışarak takviye verebilirsiniz. 

• Omega 3 balık yağı bilişsel fonk-
siyonları güçlendir. 

• C vitamini vücudumuzun 
savunma sistemini güçlendirerek 
hastalıklardan korunmasına yardımcı 
olur. Çocuklarda hastalık dönemlerinde 
takviye edilebilir. 

Ben çocuklarım için bu yukarıdaki 
takviyeleri dönem dönem kullanmayı 
tercih ediyorum fakat bunlar dışında 

iyot, demir, kalsiyum, B12 eksikliği görülen çocuk-
ların mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmeleri 
gerekli. Tüm bu vitaminler çocuklarımız büyüme ve 
gelişmesi için hayatidir. Ayrıca Kalsiyum çocukların 
büyümeleri için çok önemlidir. Süt ve süt ürünlerini 
beslenmelerinde ihmal etmemek hem kemik hem 
diş sağlıkları için gerekli. Tüm çocuklarımız için 
yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Umarım okul-
larına kavuşup sağlıkla eğitimlerini devam ettirebili-
riler. Sağlıcakla kalın.

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan bitkiler günlük bes-
lenmemizin büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Bir bitkide oldukça fazla 
sayıda vitamin ve mineral bulunabilir, ancak temel kullanımda yüksek 
oranda barındırdığı vitamin içeriğine göre bitkiler tercih edilir. Vita-
minler suda ve yağda çözünmelerine göre ikiye ayrılır. Yağda çözü-

nen vitaminler A. D, E ve K vitaminleridir. Özellikle tohum yağ-
larında yağda çözünen vitaminler oldukça yüksek oranda bulunur. 
Örneğin; Üzüm çekirdeği yağı A,D, E vitamini bakımından zengin 
bir içeriğe sahiptir. Bitkisel yağların neredeyse tamamı içerisinde 
E vitamini bulundurur. Özellikle rüşeym yağı E vitamini içeriği 

yüksek olan bitkisel bir yağdır. Doğal E vitamini kaynağı olarak tercih edilebilir. C vitamini ve 
B grubu vitaminler suda çözünen vitaminlerdir. Bu vitaminler vücutta depo edilmez bu nedenle 
günlük tüketimleri gerekir. Nar yüksek miktarda C vitamini bulunduran bir diğer bitkidir. Bitkisel 
omega 3 bakımından oldukça zengin olan keten tohumu K ve E vitamini içerir. Yüksek oranda lif 
içeren badem B grubu vitaminlerini barındırır. Ceviz ve fındık gibi kabuklu yemişler B1 vitamini 
(tiamin) içeriği yüksek olan bitki grubudur. Mevsiminde tüketilecek domateste yüksek oranda, A, 
C vitamini ve folik asit bulunmaktadır. Potasyum, magnezyum, demir, çinko gibi mineraller vü-
cutta sentezlenmediği için dışarıdan alınması zorunludur. Bu nedenle beslenme ile günlük ihtiyacı 
karşılamak gerekir. Yulaf ezmesi, buğday, elma, muz yüksek magnezyum içerir. Yeşil yapraklı 
sebzeler, kuru erik, kuru üzüm yüksek oranda demir içerir. Kabak çekirdeği, fındık ve ceviz gibi 
tohumların çinko içeriği yüksektir. Temiz içeriğe sahip bitkileri beslenmeye eklemek vitamin ve 
mineral ihtiyacını desteklemek için oldukça önemlidir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Vitamin&Mineral Deposu Bitkiler
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Bütünsel sağlığı vitamin 
ve mineraller 
ile güçlendirin

Bütünsel beden sağlığı için 
vücudun ihtiyacı olan vitamin 
ve mineralleri doğru miktarda 
almak oldukça önemlidir. Vücu-
dumuz çoğu vitamin ve mine-
rali kendi üretemez ve günlük 
olarak tüketilen yiyeceklerden 
doğru miktarda vitamin almak 
her zaman mümkün değildir. 

Düzenli doktor kontrolleri 
ile vücudumuzun ihtiyacı olan 
vitamin ve mineral değerleri-
nin ölçümlenmesi ve gerekli 
durumlarda takviye edilmesi 
çeşitli rahatsızlıkların önlenme-
sine yardımcı olabileceği gibi 
gerekli vitamin ve minerallerin 
eksikliği nedeniyle yaşanan 
sağlık sorunlarının giderilmesini 
de destekler. 

Özellikle bahar ve kış ayla-

rında hava değişimi, beslenme 
farklılıkları, okul, iş yeri ve toplu 
taşıma benzeri mikrobik ve kala-
balık ortamlarda bulunmak bağı-
şıklığı düşürerek bizleri hastalık-
lara açık hale getirir. Kalsiyum, 
demir, magnezyum, potasyum 
ve çinko gibi sağlıklı mineraller 
ile desteklenen multivitamin 
takviyeleri ile bu süreçler sağ-
lıkla geçirileceği gibi, bağışıklığı 
destekleyen C ve D vitaminleri, 
özellikle okul ve iş dönemlerinde 
hafızayı güçlendirip odaklanmayı 
destekleyen b12 vitaminleri, 
saç, tırnak ve cilt sağlığının ko-
runmasına yardımcı olan B7 ve 
E vitaminleri gerekli görüldüğü 
takdirde doktor kontrolü eşli-
ğinde takviye edilerek bütünsel 
sağlık desteklenebilir.

Helvacızade Grubu olarak, daha sağlıklı yarınlara destek olmak için çalışıyoruz.
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Selçuklu Belediye Binası’na aşı standı kuruldu

Selçuklu Belediyesi aşı sefer-
berliğine destek olmak amacıyla 
belediye hizmet binasında aşı uy-
gulamasına devam ediyor. İlk doz, 
İkinci doz ve üçüncü doz aşısını ol-
mak isteyen belediye personeli ve 
vatandaşlar hizmet binasına kuru-
lan aşı standında aşılarını olabiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Kovid-19 virüsü ile mücadelede 
aşılama çalışmaları hızla sürüyor. 
Selçuklu Belediyesi aşılama kam-

panyalarına hizmet binası içerisin-
de kurduğu aşı stantları ile destek 
oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 
ekiplerin tarafından belediye hiz-
met binasında gerçekleştirilen aşı 
uygulaması birinci doz, ikinci doz 
ya da üçüncü doz zamanı gelen 
personele ve vatandaşlara gerçek-
leştiriliyor. 2 gün boyunca Selçuklu 
Belediyesi hizmet binasında devam 
edecek olan aşı uygulamasından 

belediye personeli ve aşı olmak is-
teyen vatandaşlar yararlanabilecek. 
Ekipler isteğe göre Sınovac ya da 
Biontech aşısı uyguluyor. Kronik 
hastalığı ya da alerji öyküsü olan 
vatandaşlar ise hastaneye yönlen-
dirilerek aşılarının hastane orta-
mında yapılması sağlanıyor.

‘KISITLAMALI GÜNLERE 
DÖNMEMEK İÇİN DUYARLI OLALIM’

Aşının virüse karşı en etkili çö-
züm olduğunu belirten Selçuklu 

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Bu sürecin nereye gidece-
ğini kestiremiyoruz. Bildiğimiz tek 
şey şu an en koruyucu etken olan 
aşı yaptırmak. 

Bu konu şu an herkesin nere-
deyse milli bir görevi haline geldi. 
Son yaşanan süreçte gördük ki aşı 
karşıtı olan kimseler bir gün geli-
yor bu virüse yakalanıyor ve geri 
dönülemez bazı süreçleri başlatmış 
oluyorlar. Mümkün olduğu kadar 

aşı olmamız ve çevremizdekileri bu 
konuda uyarmamız gerekiyor. Be-
lediye olarak İl Sağlık Müdürlüğü-
müzün desteğiyle aşıyı personeli-
mizin ve vatandaşın ayağına kadar 
getirdik. 

Tüm hemşehrilerimizi beledi-
ye hizmet binamızda kurulan aşı 
standına aşı olmaya bekliyorum. 
Tekrardan kısıtlamalı günlere dön-
memek adına lütfen duyarlı olalım. 
Unutmayalım ki virüse karşı en 

etkili yöntem aşıdır.” şeklinde ko-
nuştu.

Belediye hizmet binasına kuru-
lan aşı standında aşı olmaya gelen 
belediye personeli ve vatandaşlar 
da verilen hizmetten duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Aşısını 
olan vatandaşlar aşı zamanı gelme-
sine rağmen aşı olmayan vatandaş-
lara da aşılarını olmaları hususunda 
uyarılarda bulundu.
n HABER MERKEZİ

Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, zor bir süreçten geçen tarım sektöründeki krizin büyü-
düğünü, sektörün şimdi de ekim döneminde yaşanacak olan tohum kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi

Tohum krizi kapıda!
Merkez Meram Ziraat Odası Baş-

kanı Murat Yağız ülke ve Konya tarı-
mına dair Konya Yenigün Gazetesi’ne 
açıklamalarda bulundu. Çiftçinin ekim 
sezonunda tohum krizi ile karşı karşıya 
olduğuna dikkat çekti. Tarım ve Orman 
Bakanlığının Ekim ayına kadar başta 
tohum olmak üzere elektrik, gübre, ilaç 
ve benzeri konularda çiftçilere destek 
vermesi gerektiğini ifade etti. Yağız, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk 
tarımı için acil önlemler alması gerekti-
ğini belirterek bu önlemleri sahada alın 
teri ile çalışan çiftçilerinde de fikirleri-
nin alınması gerektiğini vurguladı. 

‘TÜRK TARIMI İÇİN ACİL 
ÖNLEMLER ALINMALI’

Merkez Meram Ziraat Odası Baş-
kanı Murat Yağız, hububat hasadında 
bu yıl Konya’nın 1,5 milyon tona yakın 
kayıp verdiğini ifade ederek, “Stratejik 
bir ürün olan hububat hasadını iyisi ve 
kötüsü ile tamamladık. Hububat üreti-
minde Türkiye genelinde 3 milyon 500 
tona sahip olan Konya’da yaklaşık ola-

rak 1,5 milyon tona yakın kaybımız söz 
konusu. Konya ve ülke tarımını bekle-
yen tehlike önümüzdeki yıl. Özellikle 
ülkemizde DAP gübresinde yaşanan 
yüzde 170 artış tarımı yapılamaz hale 
getirdi. Bunun yanında elektrik, ilaç fi-
yatları da etkili. Şu anda Ekim ayında 
tarlarımıza ekeceğimiz tohum yok. To-
hum fiyatları da şu anda oldukça yük-
sek. Biz çiftçilerin üzerinde 83 milyo-
nun vebali var. Bu vebali atabilmemiz 

için önümüzdeki yıl Tarım ve Orman 
Bakanlığımız başta olmak üzere Konya 
Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye-
leri, MEVKA, KOP gibi tarıma destek 
veren kurum ve kuruluşlarının bütün 
desteklerini sulama ve tohum üzerine 
kaydırmaları gerekiyor” ifadelerini kul-
landı. 

ÇİFTÇİNİN KAYBINI 
TELAFİ ETME ZAMANI

Çiftçiye verilecek tohum ve güb-
re desteğiyle zor zamanda yanında 
olunduğunun gösterilmesi gerektiğine 
ve üretimin sürekliliğinin sağlanması 
gerektiğine işaret eden Başkan Murat 
Yağız, “Ziraat Odaları olarak bizlere de 
büyük görev düşüyor. Görev ve sorum-
luluklarımızın farkındayız. Kuraklığa 
dayalı ürünleri teşvik etmek ve suyun 
önemi ile ilgili farkındalık çalışmaları 
gerçekleştirmek bizim de bu süreçteki 
asli vazifelerimiz arasında yer alıyor. 
Tarım ve Orman Bakanlığımız özellik-
le Ekim ayı öncesinde tohum, gübre, 
elektrik, ilaç fiyatları konusunda çalış-

ma yapması gerekiyor. Bu çalışmaları 
yaparken de eli nasırlı kişilerle otura-
rak sahadan bilgiler alarak yapması 
gerekiyor. Dağlık köylerde hayvancılık 
için adımlar atılmazsa bakılacak ve ke-
silecek küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
bulamayacağız. Hem otlak alanların 
olmaması buralarda hem de yem fiyat-
ların yüksekliği zorluyor. Türk tarımı 
için acil önlemler alınmalı” ifadelerini 
kullandı.

‘ACİLEN SU BAKANLIĞI KURULMALI’
Yaşanılan kuraklıklara karşı ve Türk 

tarımının sürdürülebilmesi için acilen 
Su Bakanlığı’nın kurulması gerektiğine 
dikkat çeken Yağız, “Su Bakanlığı çok 
acil bir şekilde kurularak Havza baz-
lı üretim teşvik edilmeli ve bu alanda 
yaşanılan kuraklıklara karşı çalışmalar 
hızlandırılmalı. Acilen havza bazlı üre-
time geçmeliyiz. Dünya’da Türkiye su 
fakiri. Türkiye’de de Konya su fakiri. 
Suyun önemi yaşadığımız kuraklığına 
karşı önemi giderek daha da artıyor” 
diye konuştu. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İnsan vücudu kendi 
ihtiyaçlarını kendi kendine 
düzenleyebilen bir yapıya sa-
hiptir. Bu denge genel olarak 
insanların alışkanlıklarına ve 
yaşam stillerine bağlı olarak 
kendisini düzenler ve sürdü-
rebilir. 

Dengenin bozulması 
genel olarak değerlerin fazla 
yükselmesi veya düşmesi 
ile oluşur ki zaten böyle bir 
durumda vücudunuzda sizin 
bu dengenin korunması adı-
na katkı sağlayabilmeniz için 
yapmanız gerekenleri sinyal 
şeklinde göstermeye başlar. 
Bu sinyallerden ilk akla gelen 
ve sıklıkla görüleni yorgun-
luktur. 

Yorgunluk genel olarak 
toplumumuzda %15 ila 40 
arasında gözlemlenen de-
mir eksikliğinden kaynak-
lanmaktadır. Demir eksikliği 
genel olarak kadınlarda özel-
likle hamilelerde gözlemlen-
mektedir. 

Çoğunlukla beslenme 
şeklinin bozukluğundan 
kaynaklı olan bu durumun 
özellikle kadınlarda gözlem-
lenmesinin nedeni adet(regl) 
kanamaları olmakla beraber

hamilelerde fazla göz-
lemlemesinin nedeni ise 
folik asit ve b12 eksikliğidir. 
Aynı zamanda türk toplu-
munda fazlaca tüketilen kah-
ve ve çay gibi kafein içeren 
ürünlerde bu eksikliğe ne-
den olmaktadır. 

Tedavisinde birincil ola-
rak altında yatan başka ne-
denler bulunmuyor ise ecza-
nelerden reçetesizde temin 

edilebilen demir takviyeleri 
bulunur. Ek olarak c vitamini 
de vücudun demir emilimini 
artırdığı gibi aynı şekilde yor-
gunluk hissini azaltır ve gün 
içinde gereken enerjiyi sağ-
lamakta yardımcı olur.

C vitamini enerji verdiği 
gibi bağışıklık güçlendirme-
deki en önemli etkenlerden 
biridir. 

Vücudumuzda c vitami-
ni düştüğü zaman savunma 
sistemi güçsüzleştiği için 
vücut içerisinde uyku halin-
deki patojenler(bakteri, virüs 
ve mantar) de aktif hale gel-
meye başlarlarlar. Bu pato-
jenler genel olarak kendile-
rini uçuk aft arpacık ve deri 
üzerindeki lekenmeler olarak 
ortaya çıkarlar. Bu sebeple 
vücudunuza kulak vererek 
bu sinyalleri es geçmeyerek 
hekim ve eczacınıza danı-
şabilir ve önceden takviye 
alarak bunların önüne geçe-
biliriz.

Gıda takviyeside olsa 
kullanımı ve dozlamasında 
mutlaka hekiminize veya 
eczacınıza danışınız. Para-
celsusun da dediği gibi ilacı 
zehirden ayıran dozdur.

VÜCUDUNUZA KULAK VERİN

haber@konyayenigun.com
HALE BÜYÜKHELVACIGİL

 HALE İLE HAYATA SAĞLIK

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Hamza Dağ, "Siyasi hayatımızda 
CHP bize hiçbir zaman rakip olama-
dığı gibi sosyal medyada rakip ola-
maz." dedi. Dağ, Selçuklu Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 
Konya Medya Buluşması'nda, ikti-
dar partisi olarak, medya planlaması 
açısından çok sesliliğe önem verdik-
lerini söyledi.

AK Parti'nin, yaptığı icraatları iyi 
anlattığını ve çok büyük hizmetler 
yaptığını dile getiren Dağ, "Milleti-
miz de bunun karşılığını AK Parti'yi 
girdiği 15 seçimde birinci parti ya-
parak, iktidarı verdi. Eğer biz ken-
dimizi anlatamamış olsaydık, bu 
seçimleri kazanamamış olmamız 
lazımdı. Anlatım konusunda bir 
mecrayı değil, her mecrayı kullan-
mamız lazım ve kullanıyoruz." diye 
konuştu.

Dağ, milletvekillerinin ve teşki-
latların yanı sıra bakan ve belediye 
başkanlarının da sahada icraatları 

anlattığını dile getirdi.
Sosyal medyada yalan ve de-

zenformasyonun bir süredir iyice 
abartıldığını ifade eden Dağ, "Ya-
lanlar, her gün birilerinin yüzüne 
vurulmasına rağmen o yalan üze-
rinden, 'iktidarı yorabilir miyiz' gibi 
dert ve tasa var. Bunu görüyoruz. 
Milletimize de gösteriyoruz. Mille-

timizin de bunları gördüğünü bili-
yoruz. Biz de sosyal medya yoluyla 
bazen diğer alanlarda bu yalanları 
yüzlerine vuruyoruz ve vurmaya 
da devam edeceğiz. Bir gün içinde 
bile kaç tane yalan söylediler." diye 
konuştu.

Dağ, sosyal medya üzerinden 
yalanın daha hızlı yayıldığını belir-

terek, şöyle konuştu: "Biz doğruyu 
aynı şekilde söylemeye devam ede-
ceğiz. Biz AK Parti'yiz, ilkesi olan in-
sanlarız. Hiçbir zaman yalana karşı 
yalan söylemeyeceğiz. Yalana karşı 
doğru ve hakikat ile cevap vere-
ceğiz. Yalan hızlı yayılsa da doğru 
yalanı eninde sonunda geçecek. Biz 
100 metre koşusu yapmıyoruz, ma-

raton yapıyoruz. '100 metrelik koşu-
da ilk önce yalan karşılık buldu, algı 
öne geçti mi' deseler de algıyı yene-
ceğiz. Bundan kimsenin şüphesi ol-
masın. Önümüzde seçime 22 aylık 
dönem var. Bazı kesimler, 'Biz ne 
kadar Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi 
kafa bulandırarak, yorabiliriz.' diye 
düşünseler de yoramayacaklar."

Muhalefetin boş şeyler söyleye-
rek, gündemi meşgul etmeye gay-
ret ettiklerini anlatan Dağ, şunları 
kaydetti: "Siyasi hayatımızda CHP 
bize hiçbir zaman rakip olamadığı 
gibi sosyal medyada rakip olamaz. 
Ama bazı özel zamanlarda sanatçı 
takımından birileri çıkıyor, hemen 
o konuda muhalif taraf yönünde 
tweetler atıyor. Bugün İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin köpek 
barınağındaki cesetler, telefler gö-
rüldüğünde niye bir tanesi açıklama 
yapmadı. O görüntüler, Konya Bü-
yükşehir Belediyesinin barınağında 
olsaydı ne olurdu? Yer yerinden 
oynardı değil mi? Bu ahlaksızlık ve 
edepsizlik değil mi? Bu ilke midir? 
Onların baktığı yönden mi siya-
setimizi yapacağız, hayır. Bugüne 
kadar ilkeli ve hakikatli siyaset yap-
tık, bundan sonra da aynı şekilde 
yapacağız." Programda kapsamında 
Dağ, gazetecilerin sorularını cevap-
ladı. n AA

‘İstanbul’daki görüntüler Konya’da yaşansa, yer yerinden oynardı!’

Murat Yağız

Hamza Dağ



4 20 AĞUSTOS 2021HABER

Başkan Kavuş’tan üstün performans gösteren personele plaket

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü personeliyle bir 
araya geldi. Tüm ekibine, Meram 
ve Meramlı için üstün bir gayret 
ortaya koyarak başarılı çalışmalara 
imza attıkları için teşekkür eden 
Başkan Kavuş, üstün performans 
sergileyen personellerini de ödül-
lendirdi.

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü personeliyle Dutlu 
Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. 
Buluşmadan önce tüm ekibiyle tek 
tek ilgilenen Başkan Kavuş, onlarla 
bir süre sohbet etti. Yenen yeme-
ğin ardından yaptığı konuşmada 
tüm personeline ortaya koydukları 
özverili çalışmalardan dolayı teşek-

kür eden Başkan Kavuş, “Hepiniz 
Meram için, şehir için, hemşeh-
rilerimiz için ve aldığınız paranın 
hakkını layıkıyla verebilmek için 
gece gündüz demeden gayretle ça-
lışıyorsunuz. Bu sebeple her birinizi 
ayrı ayrı seviyorum” diye konuştu.

Belediye çalışmaları arasında 
temizlik işlerinin Meram için her 
zaman ön planda olduğuna vur-

gu yapan Başkan Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Temiz bir Meram 
için sizlerin ortaya koyduğu gayretli 
çalışmalar bizler için olduğu kadar 
tüm hemşehrilerimiz tarafından da 
takdir topladı. Bu takdir de her biri-
nizin emeği var. Bu sebeple her bi-
rinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
İlçemizin nizamı, intizamı ve te-
mizliği sadece Meram’da yaşamın 

kalitesini artırmıyor, aynı zamanda 
yaptığımız her çalışmaya da değer 
katıyor. 

Ortaya koyduğunuz başarı he-
pinizin başarısıdır. Bu başarı he-
pinizin gayretleriyle gelmiştir. Bu 
gayretlerinize en yakinen şahit olan 
da bir çalışma arkadaşınız olarak 
benim. Bu değerli ekibin arasından 
bazı arkadaşlarımız ortaya koyduk-

ları performanslarla diğerlerinden 
bir nebze daha fazla öne çıkmış-
lardır. Bugün onları ödüllendirerek 
‘marifet iltifata tabidir’ düsturunca 
taltif etmeyi ve diğer tüm ekip ar-
kadaşlarımın şevkini daha da artır-
mayı hedefledik sadece. Yoksa her 
biriniz bizim gönlümüzde en güzel 
taltiflere layıksınız.”
n HABER MERKEZİ

Türk Kızılay Konya Şubesi 
vatandaşlara aşure dağıttı

Türk Kızılay Konya Şubesi, 
Mevlana Müzesi önünde bulunan 
alanda Muharrem ayı münase-
betiyle vatandaşlara aşure ikram 
ederek, ağızları tatlandırdı. Türk 
Kızılay Konya Şubesi her zaman 
sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almaya devam ediyor. Muharrem 
ayı dolayısıyla Türk Kızılay Konya 
Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve 
çalışanları Mevlana Müzesi ve Se-
lim Sultan Camii önünde yer alan 
meydanda Konyalı vatandaşlara 
aşure ikramında bulundu. 

Muharrem Ayı ve Aşure Günü 
etkinlikleri kapsamında Türk Kı-
zılay Konya Şubesi hafta boyunca 
Zafer Meydanı, Organize Sanayi, 
Kayalı park, Alâeddin Civarı, Fuar 

Külttür Merkezi, Nene hatun par-
kında vatandaşlara aşure ikramın-
da bulunacak.

Türk Kızılay Konya Şubesin-
den, Muharrem Ayı ve Aşure 
Günü etkinlikleri kapsamında da-
ğıtılan aşure dağıtımında maddi 
ve manevi destek veren Konyalı iş 
adamlarına ve gönüllü vatandaşlar 
ile dağıtımda görev alan personele 
teşekkür edildi.

Yoğun ilgi gören etkinlik-
te İkram edilen aşureyi yiyen ve 
ağızlarını tatlandıran vatandaşlar 
ise Türk Kızılay Konya Şubesinin 
böyle bir etkinliğe imza atmalarını 
memnuniyetle karşıladıklarını söy-
lediler.
n HABER MERKEZİ

ASELSAN Konya'nın üretimini gerçekleştirdiği, bomba atar silahlarının entegre edilebildiği ve tam ba-
ğımsız elektro optik altyapısına sahip özgün uzaktan komutalı silah sistemi, IDEF'te yoğun ilgi görüyor

ASELSAN Konya üretti
IDEF’in gözdesi oldu

ASELSAN Konya, 15'inci Ulusla-
rarası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 
2021'de açtığı stantta ürün ve ka-
biliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 
ASELSAN Konya Program Yöneti-
mi, İş Geliştirme ve Pazarlama Di-
rektörü Ümit Mercimek, ASELSAN 
Konya'nın Türkiye'nin savunma ihti-
yaçlarını karşılayacak her nevi silah 
ve silah sistemleri ile tasarım, geliş-
tirme ve mühendislik faaliyetlerini 
gerçekleştirmek üzere kurulduğunu 
söyledi.

Kuruluşun, savunma sanayisi 
ürünlerinin üretimi, test, montaj 
ve entegrasyonu başta olmak üze-
re her türlü ticari ve sınai faaliyette 
bulunmayı amaçladığını dile getiren 
Mercimek, "ASELSAN Konya, yüzde 
51'i ASELSAN'a ve yüzde 49'u Kon-
ya Savunma Sanayi AŞ'ye ait olmak 
üzere 'Aselsan Konya Silah Sistem-
leri Anonim Şirketi' unvanıyla ku-
rulmuştur. ASELSAN Konya, 17 
Aralık'ta faaliyetine başlamış olup 
savunma sanayisi için özgün ürün-
lerin geliştirildiği önemli bir tekno-
loji üssü olacaktır. Bu hedef doğrul-
tusunda kısa sürede silah ve silah 

sistemleri tasarımı, üretimi, test, 
montaj ve entegrasyonuna yönelik 
altyapı kurulumları tamamlanmış 
üretim bu kapsamda başlamıştır." 
dedi.

‘5 İLA 10 YILLIK SÜREÇTE 
HEDEFİMİZ, 1200 PERSONEL 

SAYISINA ULAŞMAK’
Mercimek, uzun yıllar görev 

yaptığı ASELSAN'da elde ettiği tec-
rübeyi şirkete aktarmak için burada 
bulunduğunu belirterek, "ASELSAN 
Konya'da 160 kişilik personel sayısı-
na ulaştık. 5 ile 10 yıllık süreçte po-

tansiyel projeleri de göz önüne ala-
rak hedefimiz 1200 kişilik personel 
sayısına ulaşmak. 800 mühendis ve 
400 nitelikli teknisyen olacak. Plan-
larımız bu yönde ve projelerimizi de 
bu kapsamda geliştirmek ve artır-
mak üzere çalışmalarımız sürüyor." 
diye konuştu.

UKSS'LERİN ÜRETİMİ ASELSAN 
KONYA'YA AKTARILDI

Uzaktan Komutalı Silah Sistem-
lerine (UKSS) değinen Mercimek, 
bunların alanında çok önemli bir pa-
zar payına sahip olduğunu ifade etti.

Mercimek, şu bilgileri verdi: 
"ASELSAN ile yaptığımız teknolo-
ji transferi sözleşmesi kapsamında 
UKSS üretimi ASELSAN Konya'ya 
aktarıldı. Buna yönelik altyapı kuru-
lumu tamamlandı ve üretime başla-
dık. Tüm UKSS'nin tedarik, üretim, 
entegrasyon, test ve kalite faaliyet-
leri ASELSAN Konya tarafından 
yapılmaktadır. Buna yönelik SARP 
sistemimizi fuara örnek olarak ge-
tirdik. Sadece üretimimiz değil ürün 
geliştirme üzerine de yeteneklerimi-
zi göstermek istediğimiz, geliştirdi-
ğimiz sistemimiz yer alıyor. Ayrıca 

hem 12,7 milimetre hem de 40 
milimetre bomba atar silahlarının 
entegre edilebildiği, her iki sistemin 
alttan beslendiği ve aynı zamanda 
tam bağımsız elektro optik altyapısı-
na sahip özgün bir uzaktan komutalı 
silah sistemini sergiliyoruz."

Sistemin çok hafif olduğuna 
işaret eden Mercimek, projenin 
TSK'nın kullanımına sunulması yö-
nünde görüşmelere başlayacaklarını 
kaydetti. ASELSAN Konya'da istih-
dam edilen personelin silah ve silah 
sistemleri üzerinde büyük tecrübe 
sahibi olduğunu vurgulayan Merci-
mek, "Silahları çok iyi tanıyoruz. Bu 
silahları geliştirme ve üretmenin 
yanında mevcut TSK'nın envante-
rinde yer alan silahların yenilenmesi 
ve onarılmasında yetkinliğimiz var. 
Örnek silahın kritik parçalarını üret-
tiğimiz ve gösterdiğimiz ürün yelpa-
zemiz var." dedi.

Mercimek, Türkiye'nin, dost 
ve müttefiklerin gelecek dönem-
deki ihtiyaçlarının milli imkanlarla 
karşılanmasında, "milli silah, güçlü 
savunma" sloganıyla çalışmalara de-
vam edeceklerini söyledi. n AA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir merkez 
ve kırsal mahallelerdeki yaz Kur’an 
kurslarında eğitim gören öğrencileri 
Kuğulu Tabiat Parkı’nda ziyaret etti.  
Diyanet İşleri Başkanlığı Seydişe-
hir İlçe Müftülüğü tarafından Sey-
dişehir’de düzenlenen yaz Kur’an 
kurslarından mezun olan öğrenciler 
Kuğulu Tabiat Parkı’nda mezuniyet 
yemeğinde bir araya geldi. Mezu-
niyet yemeğinin akabinde düzen-
lenen çuval yarışı, halat çekme gibi 
etkinliklerle öğrenciler doyasıya eğ-
lendi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Sey-
dişehir İlçe Müftülüğü tarafından 
merkez ve kırsal mahallelerde dü-
zenlenen yaz Kur’an kursunda eği-
tim gören ve Kuğulu Tabiat Parkı’n-
da bir araya gelen öğrencileri İlçe 
Müftüsü Adem Bebek ile birlikte 

ziyaret eden Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, yaz tatilini 
verimli bir şekilde geçiren tüm öğ-
rencileri tebrik etti. 

Peygamber Efendimizin “Sizin 

en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğre-
nen ve öğretendir” sözünü hatırla-
tan Başkan Tutal, “çocuklarımızın 
kendini ve rabbini bilen, sorumlu-
luklarının farkında olan, milletine 

ve insanlığa faydalı nesiller olarak 
yetişmesinde Kur’an kurslarımızın 
çok önemli bir yeri vardır. Öğren-
cilerimiz, ilçemiz genelindeki yaz 
Kur’an kursları süresi boyunca doğ-

ruluk ve dürüstlüğü, şefkat ve mer-
hameti, sevgi ve hoşgörüyü, hak ve 
adaleti, paylaşma ve yardımlaşma-
yı, kardeşlik ve muhabbeti, güzel 
ahlakı en iyi şekilde yüreklerine 

nakşettiler. Cenab-ı Allah’ın bizlere 
hediyesi, rehberimiz olan Kur’an-ı 
Kerim’i güzel okumayı da en iyi şe-
kilde öğrendiler. Bugün de ilçe ge-
nelimizde düzenlenen yaz Kur’an 
kurslarından mezun olan 1500’ü 
aşkın öğrencilerimiz Kuğulu Tabiat 
Parkı’nda mezuniyet yemeğinde bir 
araya gelerek anlamlı bir birliktelik 
gösteriyorlar. Peygamber Efendi-
miz, “sizin en hayırlınız Kur’an-ı 
Kerim’i öğrenen ve öğretendir” bu-
yurmuştur. Peygamber Efendimizin 
bu sözüne nail olan tüm öğrencileri-
mizi tebrik ediyor, öğrencilerimizin 
ailelerine ve hocalarımıza yürekten 
teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın 
gönüllerinin ve bahtlarının açık ol-
masını diliyorum” diye konuştu. Ye-
meğin akabinde Başkan Tutal, ço-
cuklarla birlikte sohbet edip oyunlar 
oynadı. n HABER MERKEZİ

Seydişehir'de yaz Kur’an Kursu öğrencileri piknikte buluştu

Ümit Mercimek



5 20 AĞUSTOS 2021HABER

Ekonomik, sosyal ve çevresel boyu-
tu olan sürdürülebilir kalkınma, “gelecek 
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabil-
me yeteneğini ortadan kaldırmaksızın 
şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanma-
sı” olarak tanımlanmaktadır. Buradan 
hareketle kurumsal sürdürülebilirlik kav-
ramı sürdürülebilir kalkınma kavramı ile 
eşdeğer görülmüş ve sürdürülebilirliğin 
kurumlar seviyesinde gerçekleştirilmesi 
olarak ifade edilmiştir. Kurumsal sürdü-
rülebilirliğin önemli unsurlarından biri 
olan kurumsal sosyal sorumluluk kav-
ramı da günümüz iş dünyasında hem 
zorunluluk hem de toplum nezdinde 

farklılık yaratacak stratejik bir yaklaşım 
olarak ele alınmaktadır.

Ekonomik depremler yer sarsıntı-
ları gibidir ancak etkileri yıllarca sürecek 
borçlanmaları beraberinde getirir.

Ekonomide erken uyarı sistemleri 
bir ülkenin ekonomisinin alarmıdır. Çal-
maya başladığında acil önlemler alın-
ması gerektiğinin işaretidir. Zira ihmal 
edildiğinde bize geri dönüşü; hayat pa-
halılığı ve işsizlik olacaktır. Ülkenin itibarı 
ve parası değer kaybediyordur. Rekabet 
arenasında kenara itilmektir.  

Ekonomik göstergeler bozulurken 
neden buna duyarsız kalınır? Yeterli ön-

lemler alınmaz?
Bunun birkaç sebebi 

var. 
1-Hazırlık yapılmamıştır.
2-Liyakatli yönetici yerine 
siyasi angajmanlı insanlar 
ekonomiyi yönetiyordur. 

3-Makro veriler tran-
satlantik gibidir, dümeni 
doğrultsan da rotaya dön-
mek zaman alacaktır.

4-İktidar, popülist 

davranıp halkı müjdelerle 
oyalayıp acı fakat gerekli 
tedbirleri almıyordur. 

5-Önlemler bilinse 
de tepe yöneticinin birin-
cil önceliği değildir.

Özellikle işletmeler 
de ekonomik sürdürü-
lebilirliği dikkate almalı 
ve ona göre planlamalar 
yapılıp adımlar atılmalıdır. 
Ekonomide erken uyarı 

sistemleri açık ve net bir şekilde gö-
rülür ve normal yaşamda belirgin bir 
şekilde hissedilir. 

Özellikle mutfakta başlayan yangın 
küçükse, bir kova suyla söndürürsünüz 
ama bunu ciddiye almaz biraz daha bü-
yümesine izin verirseniz o zaman iki ya 
da üç kova suyla söndürmeniz gereke-
cektir. Fakat siz hala yangını görmezden 
gelip uyarıları dikkate almıyorsanız o 
zaman ortada mutfak diye bir şey kal-
mayacaktır.

Ekonomik kriz kavramı da oluşum 
biçimine göre iki ayrı noktada ele alı-
nabilir; birincisi Reel Sektör Krizleridir. 

Bu krizler,  mal ve hizmet piyasalarında 
enflasyon krizleri ve durgunluk krizleri 
olarak, işgücü piyasalarında ise işsizlik 
krizleri olarak ortaya çıkmaktadır. İkincisi 
ise, daha spesifik olarak para   piyasa-
larındaki sorunlara bağlı olarak ortaya 
çıkan Finansal Krizlerdir.

Ülke ekonomisini yönetenlerin er-
ken uyarı sistemlerini doğru bir şekilde 
değerlendirmeleri, ekonomide yaşana-
cak yangınları erkenden söndürecektir. 
Bu durum işletmeler için de aynı şekilde 
ele alınmalı kriz yönetimi profesyonelce 
değerlendirilip en az finansal zararla kriz-
ler aşılmalıdır.

SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMADA KRIZ YÖNETIMI

Yatırımlarına hızla devam eden Karatay Belediyesi, 8 sosyal tesisin temelini düzenlenen törenle attı. Tö-
rende konuşan Başkan Hasan Kılca, “Sosyal tesislerimizle modern şehrin kimliğine katkı sunacağız” dedi

Karatay Belediyesi’nden
sosyal tesis hamlesi

Karatay Belediyesi ilçeye ka-
zandırdığı sosyal tesislere yenilerini 
ekliyor. Bu kapsamda Belediye ta-
rafından Büyükburnak, Esentepe, 
Yenikent, Acıdort, Zincirli, Divanlar, 
Ortakonak ve Yavşankuyu Mahalle-
lerine kazandırılacak sosyal tesis ile 
kurs merkezlerinin temelleri, dü-
zenlenen toplu törenle atıldı.

İlçe genelinde sosyal alanları art-
tırarak, vatandaşların sosyal hayatı-
na canlılık kazandırmak amacıyla 
yapılacak olan sosyal tesislerin top-
lu temel atma töreni Büyükburnak 
Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Toplamda 6.6 milyon liraya mal 
olacak sosyal tesislerde muhtarlık 
ofisi, emekli konağı, Kur’an kursla-
rı, lojmanlar, market, fırın ve iş yeri 
gibi çok yönlü merkezleriyle içerisin-
de birçok bölüm bulunacak. Sosyal 
tesisler aynı zamanda vatandaşlar 
için önemli bir sosyal çekim merkezi 
olurken ilçenin sosyal ve ekonomik 
gibi birçok alanına katkı sunacak.

8 SOSYAL TESISIMIZLE DAHA, 
ŞEHRIN KIMLIĞINE 
KATKI SUNACAĞIZ

Temel atma töreninde konuşan 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, sosyal hayatın her alanında 
olduklarına vurgu yaparak, Karatay-
lılara 8 mahallede daha yeni yaşam 
kazandıracaklarını söyledi.

Karatay’da her hafta bir açılış, 
her hafta bir temel atma töreni ger-
çekleştirdiklerinin altını çizen Kıl-
ca; konforlu ulaşım ağından sosyal 
sorumluluk projelerine, kültürel ve 
eğitim hizmetlerinden her yaştan 
vatandaşın yararlandığı hizmet ya-
tırımları ile modern şehir kimliğine 
katkı sağladıklarını vurguladı.

ILK GÜNKÜ SEVDAMIZLA YOL 
HARITAMIZI BELIRLIYORUZ

Karatay Belediyesi’nin sosyal 
hayatın her alanında ihtiyaç duyulan 
hizmetleri götürmek için çalıştığı-
nı ifade eden Başkan Hasan Kılca, 
bunu göreve geldikleri ilk günkü 
heyecan ve sevdayla yaptıklarına 
işaret ederek; “Şehrimizin kalbi 
Karatay’ı altyapı ve üstyapı çalış-
malarından tutun sosyal ve kültürel 
projelere, eğitimden-sağlığa kadar 
çok yönlü hizmet halkalarıyla ilmek 
ilmek dokuyoruz. Bizim için Kara-
tay, yakın ve uzak mahalleleriyle 
bir bütün teşkil eder. Bizler de uzak 

yakın demeden ilçemizi bu bütün-
lük çerçevesinde görüp ilçemizin 
her bir noktasına hizmet götürmek 
için çalışıyoruz. Hafta başında saat-
te 240 ton asfalt üreten plentimizin 
açılışını, aynı anda hizmet araç filo-
muza dahil ettiğimiz 55 aracımızın 
hizmete girdiği açılışları gerçekleş-
tirdik. Şimdi ise 8 mahallemize daha 
sosyal tesis kazandırıyoruz. Hemen 
yanı başımızdaki çalışmalardan bah-
sedecek olursak Katrancı Mahalle-
mizde asfalt-parke işlerimiz devam 
ediyor. İpekler Mahallemizde sıcak 
asfalt çalışmamızı tamamladık. Ob-
ruk’ta büyük bir restorasyona imza 
atıyoruz. Suruç, Köseali, Yavşanku-
yu’da parke-asfalt çalışmalarımız 
tamamlandı. Yine Yenice ve Kızören 
ve Başgötüren’de parke çalışmaları-
mızı tamamladık. Şu anda 38 bölge-
de fen işleri, 30 bölgede park bahçe-
ler ekiplerimiz, 22 bölgede makine 
ikmal bakım ve onarım müdürlüğü 
ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Yapı 
Kontrol Müdürlüğümüzün çalış-
malarını da ekleyeceksek olursak 
100’ün üzerinde noktada Karatay 
Belediyesi olarak hizmet üretiyoruz” 
dedi.

7 YENI SOSYAL TESISISIN DAHA 
YAPIMI SÜRÜYOR

Büyükburnak, Esentepe, Ye-
nikent, Acıdort, Zincirli, Divanlar, 
Ortakonak ve Yavşankuyu Mahal-
lerinde temeli atılan sosyal tesisler 
ile ilgili bilgi veren Başkan Kılca 
şunları söyledi; “8 mahallemize 8 
yeni sosyal tesisin temelini attık. 
İçerisinde muhtarlık ofisi, emekli ko-
nağı, Kur’an Kursları, lojmanlar ile 
market, kuaför ve fırın gibi iş yerle-
rinin olduğu çok yönlü ve çok amaçlı 
sosyal tesislerimizin toplam maliyeti 

6.6 milyon liradır. 8 Temmuz’da Ha-
yıroğlu, Yağlıbayat ve Akörenkışla 
mahallelerimize 3 adet sosyal tesis 
kazandırmıştık. Bugün temellerini 
attığımız 8 sosyal tesisimizle birlikte 
merkeze uzak mahallerimize toplam 
11 sosyal tesis kazandırmış olacağız. 
Ayrıca şu anda merkezdeki 7 ma-
hallemizde 7 ayrı sosyal tesisimizin 
yapımı da devam ediyor. Toplamda 
18 tesisimizi Karatay’ımıza kazan-
dırmış olacağız. İnşallah tüm bu pro-
jelerimizi en kısa sürede tamamla-
yarak hemşehrilerimizin hizmetine 
sunacağız. Mahallerimizin sosyal ve 
ekonomik hayatına önemli katkılar 
sağlayacak yatırımlarımızın şimdi-
den hayırlı olmasını diliyorum.”
HER HAFTA BIR YATIRIM BIR TEMEL 

ATMAK KOLAY IŞ DEĞILDIR
‘Her hafta bir yatırım her hafta 

bir temel atmak kolay değildir’ diyen 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç; Karatay Belediyesi’nin 
birçok alanda yaşam standartlarını 
yükselten hizmetler sunduğunu 
söyledi.

Mehmet Genç; “Bir ilçede 8 sos-
yal tesisin aynı anda açılıyor olması 
hizmet olarak ne kadar başarılı ol-
duğunun kanıtıdır. Bu da AK Partili 
belediyelerin bir başarısıdır. 20 yıl 
önce biri merkeze uzak mahallele-
re sosyal tesis yapılacak denildiği 
zaman kimse inanmazdı ama AK 
Parti göreve geldiği andan itibaren 
hizmetlerin ardı arkası kesilmedi. 
Merkez ve merkeze uzak ayrımı 
ortadan kalktı ve ülkemizin her bir 
noktası aynı hizmetten eşit bir şekil-
de faydalanıyor. Bu yatırımlar kolay 
değil kaynak gerekiyor, üretmek 
gerekiyor. Belediyemiz de bunu en 
iyi şekilde yapıyor. Burada Karatay 

Belediyemizi de özellikle tebrik et-
mek istiyorum. 8 Mahallemize ka-
zandırılan sosyal tesislerin hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum” 
diye konuştu.

KARATAY BELEDIYEMIZIN HIZMET 
TAKVIMI DOLU DOLU

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar, ilçeye kazandırılan 
sosyal tesislerin hayırlı olmasını di-
leyerek; bu açılış ve temel atmaların 
Belediyenin hizmet ağının ne kadar 
dolu olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kaymakam Parlar şu ifadelere 
yer verdi: “Karatay gelişmeye de-
vam ediyor. Başkanımız Mahallele-
re çıkıyoruz gelir misiniz dediğinde; 
anlıyorum ki ya bir temel atma var, 
ya bir açılış ya da asfalt çalışması var. 
Her zaman bir faaliyet için bir araya 
geliyoruz. Sayın başkanımızın öncü-
lüğünde Karatay için hizmet sefer-
berliği var. Karatay’da 8 adet sosyal 
tesisin aynı anda açılıyor olması da 
Belediyenin hizmet ağının ne kadar 
dolu olduğunu gösteriyor. Bugün 
temeli atılan 8 tesisin mahallerimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Başkanımız nezdinde tüm çalışanla-
rını tebrik ediyorum.”

GERÇEKLEŞTIRILEN YATIRIMLAR 
BIRLIK VE BERABERLIĞIN BEREKETI

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun ise; gerçekleştirilen 
her hizmette birlik ve beraberliğin 
bereketi olduğu ifade etti. AK Par-
tili Belediyelerin tüm kadroları ile 
birlikte hizmet nöbetinde olduğuna 
dikkat çeken Sorgun; Karatay Bele-
diyesi’nin yatırım ve hizmetleri ile 
durmak bilmeden çalıştığını bunun 
da gönül işi olduğunu belirtti.

Büyükburnak Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen temel atma prog-
ramına AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
AK Parti Karatay İlçe Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Karatay Meclis Üyeleri, 
Karatay mülki erkânı ve muhtarlar 
katıldı.

Konuşmaların ardından Büyük-
burnak, Esentepe, Yenikent, Acı-
dort, Zincirli, Divanlar, Ortakonak ve 
Yavşankuyu Mahallelerine kazandı-
rılan sosyal tesislerin açılışı dualarla 
gerçekleştirildi. n HABER MERKEZİ

Konya’dan sel bölgesine 
jeneratör ve konteyner desteği

Vali Atilla Osmançelebioğlu,
son yolculuğuna uğurlandı

Batı Karadeniz’de yaşanan sel 
felaketi nedeniyle Konya’nın böl-
geye desteği sürerken son olarak 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Karatay ve Meram Belediyeleri ta-
rafından Sinop Türkeli Belediyesi 
için 2 jeneratör ve 160 çöp kontey-
neri gönderildi.

Konya'nın sel bölgesine araç, 
ekip ve ekipman desteği sürü-
yor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Batı 
Karadeniz’de yoğun yağışların yol 
açtığı sel ve su baskınları sonrası 
devletimizin yaraları sarmak için 
gerekeni yaptığını, Konya olarak 
her türlü desteği de sağladıklarını 
söyledi. Konya olarak bölgeye ih-

tiyaç duyulan malzeme desteğini 
de sürdürdüklerini belirten Başkan 
Altay, şu anda Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Sinop’ta 11, Kas-
tamonu’da ise 7 aracının bulun-
duğunu ifade etti. Bugün de Bü-
yükşehir Belediyesi olarak 2 adet 
200 KW jeneratör ile Karatay ve 
Meram Belediyelerinin hazırladığı 
160 adet çöp konteynerinin Sinop 
Türkeli Belediyesi için yola çıktığı-
nı kaydeden Başkan Altay, “Konya 
olarak el birliğiyle afet bölgesindeki 
ihtiyaçları dikkate alarak destek ol-
maya devam edeceğiz. Allah mille-
timize bir daha böyle üzücü olaylar 
yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya eski Valisi Arif Atilla 
Osmançelebioğlu'nun cenazesi, 
memleketi Konya'da toprağa veril-
di. Konya'da 2006-2007 yıllarında 
valilik görevinde bulunan ve Ko-
vid-19 teşhisiyle Ankara'da tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yi-
tiren Osmançelebioğlu'nun naaşı, 
Cihanbeyli ilçesine bağlı Bulduk 
Mahallesi'ne getirildi. Burada ma-
halle camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından Osmançele-
bioğlu'nın naaşı, Bulduk Mahalle 
Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Osmançe-
lebioğlu'nun ailesi ve yakınları 

ile Konya Valisi Vahdettin Özkan 
katıldı. Vali Özkan, merhum Os-
mançelebioğlu'nun ailesine baş 
sağlığı diledi. Trabzon Çaykaralı bir 
ailenin çocuğu olarak Cihanbeyli 
Bulduk köyünde dünyaya gelen 
Osmançelebioğlu, Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 
bitirdikten sonra, Kumluca, Mut, 
İvrindi kaymakam vekilliği, Kuru-
caşile, Feke, Tortum, Samandağ 
kaymakamlıkları, Mülkiye mü-
fettişliği, teftiş kurulu başkanlığı, 
Tunceli, Çankırı, Kahramanmaraş, 
Malatya, Mersin ve Konya valilikle-
ri yapmıştı. n AA

haber@konyayenigun.com
NIMET DÖNMEZ
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Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
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Seydişehir ilçesinde otomobi-
lin çaptığı yaya hayatını kaybetti. 
Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 
1 Mahallesi Atatürk Caddesi üze-
rinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, M.T. 
idaresindeki 42 RE 171 plakalı 
Tofaş marka otomobil, yola bir 
anda çıkan emekli öğretmen Dur-
muş Işılak’a (88) çarptı. 

Kazada Işılak ağır yaralanır-

ken görenlerin haber vermesi 
üzerine olay yerine ambulans 
ve polis sevk edildi. Yaralı kaza 
yerinde yapılan ilk müdahalenin 
ardından ambulansla Seydişehir 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Işılak burada yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı. 
Sürücü M.T. gözaltına alınırken, 
kaza ile ilgili soruşturma başlatıl-
dı. n İHA

Aksaray’da ticari taksi ile ci-
pin çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi ya-
ralandı. Kaza, Çerdiğin Mahallesi 
Cumhuriyet Bulvarı'nda meyda-
na geldi. Meydan Mahallesi'nden 
Şamlı Mahallesi istikametine sey-
reden Emre K. (25) idaresindeki 
KR RS 680 yabancı plakalı Audi 
marka cip Çerdiğin Mahallesi'n-
den Hasas Mahallesi istikametine 
seyreden Özcan D. (53) yöneti-
mindeki 68 T 0094 plakalı ticari 

taksi ile çarpıştı. Kaza sonucu ti-
cari taksi sürücüsü yaralandı. Ka-
zayı gören çevredeki vatandaşlar 
durumu 112 Acil Çağrı Merkezine 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
Kısa sürede olay yerine gelen 112 
Acil Yardım ekipleri hafif yaralı sü-
rücüye ilk müdahaleyi ambulans 
içinde gerçekleştirdi. Yaralı sürü-
cü ambulansla Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Acil Servisine kaldırıldı. n İHA

Aksaray’da sürücüsünün di-
reksiyon hâkimiyetini kaybettiği 
hafif ticari aracın kontrolden çı-
karak şarampole yuvarlanması 
sonucu meydana gelen trafik ka-
zasında 2’si çocuk 6 kişi yaralan-
dı. Kaza, Aksaray-Konya karayolu 
Sultanhanı ilçesi mevkiinde mey-
dana geldi. Konya'dan Aksaray is-
tikametine seyreden Eyyüp K. (59) 
idaresindeki 68 HF 952 plakalı 
hafif ticari araç sürücüsünün di-

reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak şaram-
pole takla attı. Kaza sonucu sürü-
cü ve araçta yolcu olarak bulunan 
Saliha K. (56), Ramazan K. (37) 
Yasemin C. (42), Alparslan C. (3) 
ve Abdullah C. (1) yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine sağlık ve jan-
darma ekipleri sevk edildi. Yaralılar 
ambulanslarla Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Acil Servisine kaldırıldı. n İHA

Otomobilin çarptığı 
öğretmen, hayatını kaybetti

Ticari taksi ile cip 
çarpıştı, 1 kişi yaralandıHafif ticari araç şarampole 

yuvarlandı: 6 yaralı

Besihanede çıkan yangın
maddi hasara yol açtı

Uyuşturucudan gözaltına 
alınan 1 kişi tutuklandı

Seydişehir ilçesinde besihane-
de çıkan yangın itfaiye tarafından 
söndürüldü. Yangın, sabaha karşı 
ilçeye bağlı Irmaklı Mahallesi'nde 
bir besihanede çıktı. Edinilen bilgi-
ye göre, Dursun Koç’a ait besiha-
nede yangın başladı. Yangını fark 
eden Koç ve komşuları durumu 
itfaiyeye bildirirken, bir yandan da 

besihanenin ahır kısmında bulu-
nan hayvanları dışarı çıkarıp yan-
gından kurtardı. Kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale ederek söndürdü. 
Yangının elektrik kontağından çık-
tığı tahmin edilirken, besihanede 
yaklaşık 400 bin liralık hasar oldu-
ğu öğrenildi. n İHA

Karaman’da uyuşturucu ti-
careti yaptığı iddiasıyla gözaltına 
alınan 1 kişi tutuklandı. Edinilen 
bilgiye göre, Karaman Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, E.T isimli şahsın uyuştu-
rucu madde ticareti yaptığı yönün-
de duyum alması üzerine çalışma 
başlattı. Yapılan teknik ve fiziki 

takibin ardından E.T., yakalanarak 
gözaltına alındı. Şüphelin adre-
sinde arama yapan ekiplerse 486 
adet ecstasy hap ile 76 adet yeşil 
reçeteyle satılan hap ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerin ardından 
adliyeye sevk edilen şüpheli, çıka-
rıldığı mahkemece tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine 
kondu. n İHA

Ereğli ilçesinde polisin zehir ta-
cirlerine yönelik yaptığı operasyon-
da domates tarlasında 68 kök Hint 
keneviri ele geçirildi. Edinilen bilgiye 
göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği ekipleri ilçe genelin-
de kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 
Ekiplerin 5 günlük yaptığı sokak sa-
tıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu 
nakleden ve ticaretini yapan şahıs 

ve gruplara yönelik çalışmalar neti-
cesinde, Kutören Mahallesi Karaağıl 
Kümeevleri Karaburun mevkisinde 
bir tarla içerisinde Hint keneviri eki-
li alan olduğu bilgisini aldı. Bunun 
üzerine ekiplerin bölgede yaptığı 
aramalarda domates tarlası içerisin-
de 68 kök Hint keneviri bitkisi ele 
geçirildi. Tarla sahibine ise gözaltına 
alındı. Ekipler, Mehmet Akif Mahal-
lesi Batı Elagözlü Caddesi üzerinde 

bir ikamette yaptığı aramalarda da, 
ikamet bahçesinde 320 santimetre 
ve 70 santimetre boylarında 2 kök 
Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. İka-
met sahibi hakkında işlem yapıldı.

Polis ekipleri, uyuşturucu mad-
de kullandığı tespit edilen bir şahsın 
ikametinde yapılan aramada ise top-
lam 42 adet uyuşturucu hap mad-
desi, peçeteye sarılı halde 1,42 gram 
metamfetamin maddesi, ayrıca si-

gara makaronu içerisinde 0,77 gram 
gelen sentetik kannabinoid maddesi 
ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında 
işlem yapıldı. Öte yandan, ekiplerin 
dur ihtarına uymayarak kaçan bir 
araç İnönü Caddesi'nde durduruldu. 
Araçta yapılan aramada beyaz şeffaf 
poşete sarılı halde 4,42 gram sente-
tik kannabinoid maddesi ele geçiril-
di ve araç içerisinde bulunan 2 şahıs 
gözaltına alındı. n İHA

Domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

İsmil’de meydana gelen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin öldürülmesi olayında yardım ve yataklık suçundan 
tutuklu bulunan Mustafa Okşen, cezaevinde kalp krizi sonucu vefat etti. Okşen, İsmil Mahallesi’nde toprağa verildi

Cezaevinde ölen şahıs
İsmil’de toprağa verildi

İsmil Mahallesi'nde öldürülen 
Necla ve Metin Büyükşen çiftinin 
cinayet soruşturmasında yardım ve 
yataklık suçundan tutuklu bulunan 
Mustafa Okşen, cezaevinde kalp kri-
zinden hayatını kaybetti. Okşen'in 
cenazesi İsmil Mahallesi'nde son 
yolcuğuna uğurlandı.

Olay, 3 Eylül 2018 Pazartesi 
günü saat 23.00 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi 
62. Sokak’ta bulunan müstakil bir 
evde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Metin Büyükşen (55) ve 
Necla Büyükşen (54) çifti eve giren 
yüzü maskeli bir saldırgan tarafın-
dan tüfekle vurularak öldürüldü. 
Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan 
kızları Büşra Büyükşen ise olaydan 
ölü numarası yaparak yaralı kurtul-
du. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesi-
ne rağmen baba ve annesinin katil 
zanlısının bulunmaması üzerine 
Necla ve Metin Büyükşen'in doktor 
oğlu Osman Büyükşen bir televiz-
yon programına çıkarak katilin yaka-
lanması için yardım istedi. Cinayetin 
çözülebilmesi için Jandarma Genel 
Komutanlığınca jandarma dedektif-
leri JASAT görevlendirildi. JASAT 
ve Konya İl Jandarma Komutanlığı 

ekipleri tarafından 13 Temmuz'da 
çok sayıda adrese şafak vakti ope-
rasyon düzenlendi. Operasyonda 25 
kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait 
ev ve araçlarda da arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözal-
tına alınan 25 şüpheliden Abdullah 
B. ve Esra T., Konya Adliyesine sevk 
edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin az-
mettirici oldukları, firari cinayet zan-
lılarının yanlış eve girerek Büyükşen 
çiftini öldürdüğü iddia edildi. Yapı-
lan sorgulamada Esra T.'nin öldürü-
len Büyükşen çiftinin evlerine 500 
metre mesafede bulunan komşula-

rının oğlu Hüseyin K.'nin eski sev-
gilisi olduğu ortaya çıktı. Esra T.'nin 
Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla 
kendisinden ayrıldığı ve bu neden-
le aileye zarar vermek istediği, bu 
durumu sevgilisi Abdullah B.'ye an-
lattığı, sevgilisinin de para karşılığı 2 
kişi kiralayıp, korkutup zarar verme-
leri için Hüseyin K.'nin evine gön-
derdiği öne sürüldü. Abdullah B.'nin 
kiraladığı 2 kişinin kendilerine veri-
len adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin 
ailesi yerine komşuları Büyükşen 
çiftini öldürdükleri belirtildi. Şüphe-
liler Abdullah B. ve Esra T. 'kasten 

öldürmeye azmettirme', Zekeriya 
O. ve Mustafa Okşen de 'kasten öl-
dürmeye yardım etme' suçlarından 
sevk edildikleri mahkemece tutuk-
landı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli 
adli kontrol kararıyla, jandarmadaki 
diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin alın-
masının ardından serbest bırakıldı.

Büyükşen çifti cinayetinde 'kas-
ten öldürmeye yardım etme' suçun-
dan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi 
Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda 
dün saat 16.00 sıralarında fenalaşan 
Mustafa Okşen, revire götürüldü. 
Burada doktorlar tarafından kalp 
masajı yapılan Okşen, ambulansla 
Konya Şehir Hastanesine sevk edil-
di. Mustafa Okşen yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Mustafa Okşen'e hastanede otopsi 
yapılırken, ön otopsi raporunda kalp 
krizi sonrası hayatını kaybettiği be-
lirtildi.

Öte yandan, Mustafa Okşen’in 
cenazesi Karatay ilçesi İsmil Ma-
hallesi'nde öğle namazını müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
mahalle mezarlığında defnedildi. 
Cenaze namazına Okşen’in yakınları 
ve vatandaşlar katıldı.
n İHA
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AĞUSTOS AYININ 
HATIRLATTIKLARI

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Dergimiz Şehrin Hafızası’nın 18’inci 
sayısı Ağustos ayının ikinci yarısına 
denk geldi. Ağustos ayı Türk Milleti 

için önemli olayların vuku bulduğu bir ay. 
Bunları günümüzden geriye doğru sıralaya-
cak olursak en yakın olay 17 Ağustos Mar-
mara Depremi. Büyük yıkımların olduğu bu 
deprem bizim milletçe travma geçirmemize 
sebep olmuştu. Geçen zaman gösterdi ki 
bundan hiçbir ders çıkarmamışız. Bu sefer-
de fay hatları yerine dere yatakları üzerine 
kurduğumuz binalar bize acı yaşattı. Bu 
yaşananlara bile bile lades dedik diyebiliriz. 
Gönlüm ve yüreğim bu son olsun demek is-
tiyor ama… Aklıma Mehmet Akif Ersoy’un 
şu şiiri geliyor.

“Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne 
masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi ver-
di?

‘Tarih’i ‘ tekerrür ‘ diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”
Şiirinden de anlaşılacağı gibi biz her 

olayın arkasından bir travma yaşayacağız. 
İdarecilerimiz önlem yapıyor muş gibi dav-
ranacaklar. Biz inanacağız ve sonra tekrar 
yaşayacağız aynı acıları. Bu kısır döngü de-
vam edip duracak…

***
İkinci olay 30 Ağustos 1922 
Mondros Mütarekesi ile teslim alınan 

Sevr ile taksim edilen vatanın kurtuluşu 
için yola çıkan bir avuç kahramanın zafere 
eriştiği tarih 30 Ağustos 1922… Esir edil-
mek geldiği yer denilerek Asya’ya sürülmek 
üstenen bir milletin baş eğmediği, biz bu 
ülkenin sahibiyiz dediği büyük zaferin ka-
zanıldığı gün. 

Üçüncü olay ise 26 Ağustos 1071.
Alparslan komutası altındaki Türk Or-

dusunun Malazgirt Ovasında Romen Diyo-
jen komutası altında bulunan Doğu Roma 
Ordusunu hezimete uğratıp Anadolu kapı-
larını açtığı tarih.

Türk’ün sahip olduğu iman, kendisinden 
katbekat fazla olan düşman asker sayısına 

aldırmadan cesaretle yürümesini sağlamış 
ve onu hedefine ulaştırmıştır. 26 Ağustos 
1071 yılında Alparslan komutasında yürü-
yen imanlı ordu-millet 30 Ağustos 1922’de 
de Mustafa Kemal Atatürk komutasında bir 
kez daha kendisini göstermiş ve bütün dün-
yaya kendisinin bu ülkenin asli sahibi oldu-
ğunu ispat etmiştir.

Bu gün içimizden çıkan “Keşke Yunan 
kazansaydı” seslerine rağmen biz kültürü-
müz, töremiz ve ananelerimizle bu ülkede 
varız, var olmaya da devam edeceğiz. Bu 
sıralarda kulağımıza bu seslerden birisinin 
isminin Konya’mızda bir sokağa verilmek 
istendiği yolunda haberler geliyor. İnşallah 
aslı astarı olmayan, sadece insanları yanlış 
düşünceye sevk etmek gayesi ile çıkartılan 
asparagas haberdir.

***
Kültür ve Sanatımızla bu ülkeye damga-

mızı vurduk ve vurmaya da devam edece-
ğiz dedik. Bunu iş olsun diye söylemedik. Bir 
dayanağı var. 

TYB Konya Şubesi tarafından düzenle-
nen 11. Mevlana Şiir Şöleni bu çalışmalar-
dan birisi. Bu şölen sayesinde hem geçmişi-
mizi hatırlıyoruz hem de geleceğe bir nefes 
ulaştırıyoruz. Şölene Mevlana ismi verilmesi 
750 yıl önce yaşamış bir değerimizi bu güne 
taşırken bu şölende okunan şiirler günümü-
zün edebiyatını ve şiir anlayışını geleceğe 
taşıyor. Bu etkinliği düzenleyen TYB Konya 
Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu’na şehrimiz 
adına teşekkür ediyoruz. 

***
Muharrem ayının 12 gününe geldik. 

Geleneğimiz olan Aşure yapıp dağıtmayı ih-
mal etmeyelim. En azından evimizde aşure 
pişirip çocuklarımızla birlikte yiyelim. Hicri 
yılın ilk ayı olan Muharrem ayınızı kutlar 
sağlıklı ve mutlu yıllar dilerim.
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11. MEVLANA ŞİİR 
ATÖLYESİ VE ŞÖLENİ

Kültürel faaliyetler, geleneklerin örf 
ve adetlerin nesilden nesile aktarıl-
ması bir milletin geleceğinin temel 

taşlarını döşer. Bunun için kültür adamları-
na çok iş düşer.

Konya’da yapılan kültür faaliyetleri de 
geçmişin ve halin geleceğe taşınması açısın-
dan büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan 
Konya’da kutlanan ve geleneksel hale gelen 
bu yıl on birincisi düzenlenen “11. Mevlana 
Şiir Şöleni” çok anlamlıdır. Hangi yaş guru-
bundan olursa olsun şair ile okuyucuyu bu-
luşturan, duygusal anların yaşandığı bu or-
tam gençlerimiz ve geleceğimiz için büyük 
önem taşımaktadır.

Yazarlar Birliği Konya Şubesi ve Karatay 
Belediyesinin katkılarıyla 11. Mevlana Şiir 
Şöleni etkinlikleri hem Kılıçaslan Konferans 
Salonunda hem de Mevlana Gül Bahçesi’n-
de yapıldı.

Bu sene ilk defa “Şiir Atölyesi” adı altın-
da oturumlar düzenlendi.  Şairler, modern 
şiiri ele alarak Türk şiirine katkısını var mı, 
yok mu, varsa nelerdir? sorularının cevabı-
nı aradılar. Şairler üç oturumda görüşlerini 
ifade ettiler. Her 45 dakikada bir 15 dakika 
mola verildi.

Açılış konuşmasını TYB Konya Şube 
Başkanı Ahmet Köseoğlu yaptı. Şiir Şöleni-
nin “Şiir Atölyesi” ile taçlandırıldığını ifade 
eden Köseoğlu yaptığı konuşmada, “Şairle-
rin çok hassas olduğunu, olayları en çabuk 
ve derinlemesine onların anlamlandırabi-
leceğini” söyledi. Köseoğlu; “Hoş bir şehre 
geldiniz, hoşa geldiniz” diyerek şairleri ve 
misafirleri selamladı.

İlk oturum saat 10.00.dabaşladı.  Otu-
rum Başkanı Vural Kaya idi. Konu, “1950 
ve 2000 arasında Şiirin İmgesel Evrimi” 
idi. Konuşmacılar;  Hayrettin Orhanoğlu, 
İbrahim Demirci, Duran Boz, müzakereciler 
ise Selim Somuncu, Mehmet Narlı, Hicabi 
Kırlangıç oldu. Konuşmacılar modern şiir 
nedir, imge nedir, imge bilinçten bağımsız 
mıdır? Şiirde yenilik hareketleri gibi konu-
larda düşüncelerini ifade ettiler. Hayrettin 
Orhanoğlu, kalp krizi geçirdiği için hem şiir 
atölyesine hem de 11. Mevlana Şiir Şölenine 
katılamadı. Kendisine acil şifalar diliyoruz.

İkinci Oturum saat 14.00. başladı. Otu-
rum başkanı Osman Özbahçe idi. Konu, 
“İnternet Ortamında Edebiyat Dergilerinin 
Durumu Nedir? Dijitalleşme Matbu Dergiyi 
Bitirdi mi? Şiir Dijitalleşme Döneminde Ne-
den Kendine Yer Açamıyor?” Katılımcılar: 
Mustafa Aydoğan, Ali Ayçil, Yunus Emre 
Altuntaş. Müzakereciler: Tuba Kaplan, Fat-
ma Şengil Süzer, Mustafa Uçurum. 

Şairlerin bir matbu edebiyat dergilerinin 
dijitalleşme karşısında tutunamayacağını, 
en geç üç nesil sonra ortadan kalkacakları-
nı savundu. Bir kısmı da insanın somut bir 
şeyleri elle tutma, boya kokusu, kâğıda du-
yulan özlem v.s gibi istek ve arzuların var 
olacağını, bunun için de dijital ile matbu 
dergilerin yan yana varlıklarını devam etti-
receklerini ifade ettiler.
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Üçüncü Oturum saat 16.00’da başladı. 
Oturumu yöneten, Emre Öztürk. Konu: Ye-
nilik Gücünü Yitirdi mi? Önceden Şiiri Ye-
nilik Taşırdı, Geliştirirdi Şimdi Taşıyamıyor, 
Neden? Katılımcılar: Emre Söylemez, Yusuf 
Araf, Murat Küçükçiftçi. Müzakereciler: 
Eray Sarıçam, Ali Bal, Vasfettin Yağız

Eray Sarıçam, “Yeniliğin edebi kişilik 
olduğunu, edebi kişilikten yoksun olmak 
bireysel ve toplumsalı aynı anda yürüte-
memek yeniliği bitirmiştir.” dedi. Ali Bal 
da “Yeni çıkan her şey caziptir, dikkat çe-
kicidir. Yeniliğe karşı çıksak da bu mümkün 
değil.  2010’dan sonra daha çok teknoloji 
ile hemhal olan insanların kendilerini daha 
rahat ifade etmek adına sürekli özgün bir 
şeyler arayan kişiye sanatçı, bunların ortaya 
koyduklarına edebi eser diyorsak gücünü 
hiçbir zaman kaybetmeyeceğini söyleye-
rek çok iddialı konuştu. Vasfettin Yavuz da 
“Ben şiirin bir kullanıcı işlev görmesini is-
tiyorum. Şiirin onarıcı gücü kim tarafından 
ortaya konulursa konulsun okura aktarabi-
liyorsa yenidir. Yenilik, şiire ne kattığı, bir 
onarıcı işlevini sürdürdüğü sürece devam 
edecektir.” dedi. Murat Küçükçiftçi, “Şairin 
illa bir yenilik gibi bir mecburiyeti olduğunu 
düşünmüyorum. Dijital dergilerin de mat-
bu dergiler kadar bir kıymeti, yararı bulun-
mayabilir. Matbu dergilerin dijital alanda 
bir atılım yapmaları gerekli.” dedi.

Toplantı 18.00.de bitti. Akşam yeme-
ğinden sonra Gül Bahçesi’nde etkinliğe de-
vam edildi.

Gül Bahçesindeki 11. Mevlana Şiir Şö-
leni 20.30’da başladı. Programın sunuculu-

ğunu Ali Bektaş yaptı. Şölenin açılış konuş-
masını TYB Konya Şubesi Başkanı Ahmet 
Köseoğlu yaptı. Yazarlar Birliği Onursal 
Başkanı D. Mehmet Doğan,  Başkan Musa 
Kazım Arıcan, Konya Kültür ve İl Turizm 
Müdürü Abdülsettar Yarar, Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi eski Başkanlarından Doç. Dr. 
Halil Ürün de birer selamlama konuşması 
yaptılar. 

Nihayet sıra sabırsızlıkla beklediğimiz 
şairlere geldi. 1969 Erzincan doğumlu Ali 
Ayçil, “Davud’un Oğlu Vaiz’in Eksik Say-
fası”; Eskişehir’den gelen Burhan Sakallı, 
orman yangınlarında ve sel felaketlerinde 
vefat edenlere ithafen “Sır” adlı şiirleri-
ni okudular. 2021 yılı Nisan ayında “Hoş 
Koku” adlı dosyasıyla Yaşar Nabi Nayır 
Gençlik Ödüllerinde ödül alan 1993 doğum-
lu Emre Söylemez, “Tahattur”; 1993 Gebze 
doğumlu Eray Sarıçam, “Unutma”, Fatma 
Şengil Süzer “Korkuluk” adlı şiirleri şiir se-
verlerin duygularına hitap etti. Hayrettin 
Orhanoğlu’nun “Şahmeran Rüyaları” adlı 
şiirini deneyimli sunucu Ali Bektaş okudu. 
1961Ordu doğumlu çocuk edebiyatı üzeri-
ne eserler veren Gökhan Akçiçek, “Alucra 
Küskün Yeryüzü Yaprağı”; Hıdır Toraman 
“Lotusların Sabahında”; Mevlana’nın Gül-
bahçesinde ona dair bir şiir okumazsak ol-
maz diyen Hicabî Kırlangıç Mevlana’dan bir 
şiirin ardından “Ufuklarda Benim”; İhsan 
Deniz, “Çevresi ufkun”; Mehmet Aycı, “Gü-
neşin Bulutlara”; Mehmet Narlı, “Bahtiyar-
lık”; Murat Küçükçiftçi, rep tarzı “Aynen”; 
Murat Soyak, “Hüseyni”; Mustafa Aydoğan, 
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Hallaç-ı Mansur’a izafeten “Hallaç”; Ömer 
Korkmaz, “Bak İşte Gördün mü?”; Selçuk 
Küpçük, “Hoşça Kal Sevgilim”; Tuba Kap-
lan, “Gece Hayranları”; Yusuf Araf, “Tel 
Düğmeleri”; Ali K. Metin, “Kaza ve Kader/ 
Bazı İhtimaller Yolun Sonu Olabilir” adlı şi-
irlerini sundular. 

Saat 23.00.da şölen sona erdi. Progra-
mın sonunda katılımcılara hediyelik maket-
ler takdim edildi.

***
“AYLARDAN AĞUSTOS”

Türk Milletinin tarihinde ve talihinde 
bir takım dönüm noktaları vardır. Bu nok-
talardan biri de şüphesiz 26 Ağustos ve 30 
Ağustos’tur. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt 
Savaşı’nın akabinde Anadolu toprakları 
akın akın gelen Türklere vatan olmaya baş-
lamıştı. 30 Ağustos 1922’de ise bir ayağı 
Anadolu’da bir ayağı Balkanlarda olup Orta 
Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da hü-
küm süren Osmanlı Türk Devleti son nefe-
sini verirken Türk Milletinin Anka kuşu gibi 
küllerinden yeniden dirilmesinin ve var ol-
masının savaşıdır. 

Bize bu vatanı yurt olarak bırakanları 
ve vatan olarak kalmasını sağlayanları asla 
unutmamamız gerekiyor. Vatan küçük bir 
kısmı hariç bütün toprakları düşman işgali 

altındayken bağımsızlık mücadelesi başla-
tarak Türkiye Cumhuriyetini kuran başta 
Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrosu-
na, kahraman ordumuza, kanının son dam-
lasına kadar vatanını savunan Mehmet-
çiklerimiz ve ona her türlü desteği veren 
fedakâr Türk milletine ne kadar şükretsek 
azdır. 

Tüm şehit ve gazilerimizin ruhu şad ol-
sun.

 

İnsanın eli, tırnağı olmamalı. Eli,
tırnağı oldu mu ne din düşünür,
ne doğruluk.
                                                  (Hz. Mevlânâ)
DİN VE REFAH
İnsanoğlunun biti kanlandı mı dinden uzaklaşır,
Bilmez ki kanatlanan karıncanın zevali yaklaşır.
                                                            (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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Giriş
Dr. Hulki Âmil Keymen, Konya basının-

da tanınmış bir yazardır. Mevlevi’dir.   Bir 
kısım yazılarının kalitesi, içeriği, onu daha 
başka yerlere yükseltecek ve çok daha geniş 
bir çevrenin yazarı haline getirecek derinlik 
ve güzelliktedir. Ancak kimdir bu Hulki Âmil 
Keymen? Hakkında bilgi sınırlıdır.  Konya 
Belediyesinin çıkardığı Ansiklopedi’de adı 
geçmekle birlikte bu bilgide gözden kaçan bir 
iki yanlış vardır. Sözgelişi doğum tarihi 1896 
yılı diye gösterilmiştir. Düzeltilmelidir.  “1959 
yılında yapılan genel seçimlerde Demokrat 
Parti’den Konya Milletvekili olarak TBMM’ne 
giren Keymen” denilmektedir.” Bu bilgi de 
gözden kaçmış, düzeltilmesi gerekir. Çünkü 
söz konusu yılda Türkiye’de genel seçimler 
olmamıştır. Doğrusu 1957 seçimleri olacaktı.     
1950 ‘den sonra Yeni Konya ve Yeni Meram 
gazetelerinde sık sık adı geçmiş, bazen birinci 
sayfada başmakale, bazen de “Haftabaşı Soh-
betleri” genel başlığı altında okuyuculara ses-
lenme imkânı bulmuştur.

Hulki Âmil Keymen’in kendi söyledikle-
rinden yola çıkarak hayatı kısaca şöyle özet-
lenebilir:

Hulki Âmil Keymen,  1315/1899’da doğ-
du. Konyalıdır. Büyük mütefekkir ve hakîm 
Mevlâna evlâdından olmakla iftihar etmekte-
dir. Babası Âmil Çelebi Efendi, annesi Hanife 
Hanım’dır. Annesinin annesi de Mevlâna so-
yundan gelmiştir. Annesinin babası eşraftan 
ve 1295 Osmanlı Meclis-i Mebusan’ından 
Konya mebusu Nakipoğulları kökünden Mes-
nevihanzade Hacı Fasih Efendi’dir.  Kendisi-
nin belirttiğine göre “İslâmî ve ananevî Türk 
terbiyesiyle “ büyümüştür. İlk ve ortaokulu 
normal geçmiş, Konya idadisinde okumuştur. 
Babaları, çocuklarının farklı mesleklere men-
sup olmalarını istemiş, bu yüzden aileden 
idareci, hukukçu, doktor çıkmıştır. Hulki Âmil 
Keymen de doktor olarak hayata atılmıştır.

Hulki Âmil Keymen, çocukluğundan iti-
baren edebiyata düşkündür. Hariciyeye inti-

sap etmek ister. Fakat teyzezadesi Mümtaz 
Bahri Koru, Tıbbiye’ye gitmesinde etkili ol-
muştur. Doktor olarak millete hizmet eden 
Hulki Amil Keymen, yurdun muhtelif bölge-
lerinde göz uzmanı ve baştabip sıfatıyla görev 
yapmış, kendi isteğiyle general olmasına çok 
az bir zaman kala- Albay iken-  askerlikten 
ayrılmıştır. Bir taraftan meslekî uzmanlığı dâ-
hilinde serbest çalışırken, bir yandan da hayır 
cemiyetlerinde, kendisine düşen görevlerini 
yerine getirmiştir. Kızılay Cemiyetinin Konya 
şubesinde uzun süre başkanlık yapmıştır.1   
1968 yılında Ankara’da vefat etmiştir.2 Onun 
Ankara’da vefatı şehirde büyük üzüntü yarat-
mış, Konya Turizm Derneği ve Konya Gaze-
teciler Cemiyeti birer telgraf çekerek başsağ-
lığı dileklerinde bulunmuşlardır.3 Uzun yıllar 
Konya’ya hizmet etmiş olan Keymen’in vefatı 
en çok da yerel basını üzüntü içinde bırakmış-
tır. Doktor Hulki Âmil Keymen, çevrede sevi-
len, sayılan değerli bir insandır. 

I. Edebi Faaliyetleri: Bunları şiirleri, tiyat-
rosu, düz yazıları diye üçe ayırarak incelemek 
gerekmektedir. İlkin şiirlerinden başlayalım:

1.1 Hulki Âmil Keymen’in Şiirleri: Hul-
ki Âmil şiiri seven bir insandır. Az da olsa şiir 
kaleme almıştır. Yazılarında bol bol şiirlere, 
mısralara, beyitlere yer vermiştir. Hatta bazı 
yazılarında(sohbetlerinde/anılarında) kendi 
şiirlerinden küçük parçalar aktarmış ve bun-
ları hangi şartlar altında yazdığını belirtmiştir. 
Bilinen ilk şiiri Süha dergisinde çıkan “Teren-
nüm” başlıklı şiirdir. 4

1.2 Tiyatrosu: Milli Mücadele’nin başla-
masından bir ay sonra yayın hayatına giren 
Süha dergisi, bir kültür ve edebiyat dergisidir. 
On beş günde bir çıkan, edebi, içtimaî diye ni-
telendirilen bu dergi, gençlere yöneliktir. 

BİR MEVLEVÎ YAZAR: 
DR. HULKİ ÂMİL KEYMEN

MUSTAFA 
ÖZCAN

 1 Dr. Hulki Âmil Keymen, “Kendimi Takdim”,Yeni Meram, Sayı: 1855, 24 Ekim 1955, s.2)   
 2 “Hulki Âmil Keymen’in Ölümü Üzüntü Yarattı”, Yeni Konya, Sayı:6668/351, 2 Nisan 1968, s.1-2
 3 Telgraf Metinleri için bkz: Yeni Konya, Sayı: 6668/351, 2 Nisan 1968, s.2
 4 ‘Hulki Âmil Keymen, “Terennüm”, Süha, Sayı: 1, 19 Haziran 1919, s.4).
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İlk sayısında Ali Emirî, Reşid Süreyya, 
Şahabettin, Feridun Neşet gibi yazarların ya-
nında genç Hulki Âmil’in de imzasına rastlan-
maktadır. Süha dergisinde Dr. Hulki Âmil’in 
Şüphe adlı bir perdelik aile konusunu işleyen 
bir piyesi yayımlanmıştır. Bu piyes, tefrika ha-
linde kalmıştır. Bunu, Konya’nın eski Beledi-
ye Başkanlarından Mehmet Muhlis Koner’in 
Anadolu Kadınları adlı oyunundan sonra ka-
leme almıştır. Dolayısıyla Konyalı tiyatro ya-
zarları ve Konya tiyatro tarihi açısından son 
derece önemlidir.  

1.3  Düzyazıları: İdadi öğrencisi iken çı-
kardığı Şahab dergisinde yazılarına rastlanır. 
Orada yayımlanan “Sergüzeşt” başlıklı men-
suresi ilk yazılarındandır. Yine öğrenci iken 
yazdığı “ O Gece” mensuresi de Ufk-ı Ati’de 
yayımlanmıştır. Bu iki dergi, Konya basın ha-
yatında önemli dergilerdendir ve sonraki yıl-
larda Konya basınında şöhret bulacak olan pek 
çok kişinin yazılarına burada rastlanmaktadır.

Yazılarının içeriği hakkında bilgi edinmek 
ve fikir sahibi olmak için bunlardan az da olsa 
bahsetmek gerekir. Bunun için de bir grup-
landırma yapmakta yarar vardır. Buna göre 
şöyle bir yol tutulabilir:

1.3.1 Mevlâna Konulu Yazılar: Hulki 
Âmil Keymen, Hz. Mevlâna’yı anma toplantı-
larında sık sık konuşma yapmış, genelde Ara-
lık ayı içinde zamanın iki büyük gazetesinde 
bu büyük mütefekkiri tanıtan yazılar kaleme 
almıştır. Ayrıca Mevlâna konusu etrafında 
yapılan tartışmalara katılmış, ihtifallerle ilgili 
düşüncelerini ortaya koymuş, Mevlevi âyini 
ve sema’ hakkında açıklayıcı bilgiler vermiştir. 
Ayrıca Hz. Mevlâna’nın filme alınmasına dair 
görüşleri, anma programlarından izlenimleri, 
Yeşil Kubbe’ye dair uyarıları, yazılarına konu 
olmuştur. Hz. Mevlâna ve ona bağlanan çe-
şitli konular etrafında “on”dan fazla makale 
yazmıştır. Bunlar bugün bile çok değerli olup, 
Mevlâna bibliyografyalarına geçmiş kaynak 
yazılardır.5

1.3.2 Basın ve Kitapla ilgili yazılar: Hulki 

Âmil Keymen, yaşadığı dönemde Konya’nın 
en önde gelen basın yayın organlarında yazı-
lar kaleme almış, döneminin sosyal ve kültü-
rel sorunlarına ilişkin görüşlerini belirtmiştir. 
Bu yazılarda Yeni Konya’nın ya da basın men-
suplarının değerini ve hizmetlerini anlatmış-
tır. Yayın hayatında daima verimli ve faydalı 
olmasını dilediği Yeni Konya’nın üçüncü yaşı-
nı kutlamıştır.6

“Bir Yıl Daha Geçti”,  Yeni Konya’nın al-
tıncı yaşını doldurup yediye basmış olması-
na ilişkin bir yazıdır. Kendisi 13 Mayıs 1950 
günü “Samimiyet” başlıklı yazıyla bu gazete-
de yazılar yazmaya başladığını söylemiş, ba-
zen sık, bazen uzun aralıklarla okurla buluş-
tuğunu ifade etmiştir.7 Gazete ve gazetecilik 
konusundaki düşüncelerini anlattığı yazısı da 
basının nasıl olması gerektiği yolundaki fikir-
lerini içermektedir. Ona göre gazete, hakikat 
ve faziletin aynasıdır. Gazetecilik de başlı ba-
şına bir meslektir,8 hem de ulvi bir meslek-
tir.   Buraya aynı gazetenin on altıncı yayın 
yılına girmesini sevinçle kutladığı yazısını da 
eklemek gerekmektedir.9 Basının birleştirici 
yönüne değinen Hulki Âmil, memleket içinde 
tefrika tohumları ekmek isteyenlerle mücade-
le edilmesini önermiştir. 10

Bilindiği gibi Konya’nın en gözde şairle-
rinden birisi Feyzi Halıcı’dır. Onun İstanbul 
Caddesi kitabı, Hulki Amil Keymen’in zevkle 
okuduğu ve takdir ettiği bir eserdir.11 Konya 
Çeşme ve Şadırvanları, küçük ama değeri bü-
yük eserlerden biridir. Mehmet Önder’in bu 
kitabını, “Eskiler ve Yeniler” başlığı altında 
tanıtmıştır.12  Hulki Âmil, öğretmen ve mu-
harrir Cemal Oğuz Öcal’ın, Türk Çocuklarına 
Milli Şiirler ve Her Şey Vatan İçin isimli iki ki-
tabını da irdelemiş, bu kitapları sadece çocuk-
ların değil, ana babaların da okuması gerekti-
ğini belirtmiştir.13  “Mevlâna ve 2 Yeni Eser” 
başlıklı yazısında ise Tahir Büyükkörükçü’nün 
Hakiki Veçhesiyle Mevlâna ve Mesnevi adlı 
eseriyle, Mehmet Önder’in Gönüller Sultanı 
Hz. Mevlâna kitabı üzerinde durmuştur.14   

5 Bu konu etrafındaki makalemize bakılabilir:  Mustafa Özcan; “Doktor Hulki Âmil Keymen’in Mevlâna ve Mevlevilik-
le İlgili Yazıları”, Anadolu Manşet, Sayı:58, 23 Aralık 2004, s.2-4
6 “Çakıl Taşları”, Yeni Konya, Sayı: 1072, 2 Haziran 1952, s.2/4
7 “Bir Yıl Daha Geçti”, Yeni Konya, Sayı. 2143, 1 Haziran 1955, s.3)
8 “Gazete ve Gazetecilik”, Yeni Konya, Sayı. 2604, 1 Haziran 1956, s.1-2
9 “Kutlama”, Yeni Konya, Sayı: 5269, 1 Haziran 1964, s.4
10 “Tefrika”, Yeni Konya, Sayı: 1428, 1 Haziran 1953, s.1/3
11 “İstanbul Caddesi”, Yeni Meram, Sayı: 2338, 25 Şubat 1957, s.2-3
12  Yeni Meram, Sayı: 1791, 22 Ağustos 1955, s.2
13 “İki Kitap”, Yeni Meram, Sayı: 1978, 27 Şubat 1956, s.3
14 Yeni Meram, Sayı: 3104, 22 Nisan 1959, s.2
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Mehmet Önder’in hazırladığı, zamanın 
Belediye Turizm Bürosu’nun başında bulu-
nan Celâleddin Kişmir’in de katkı yaptığı Kon-
ya Rehberi’ni çok beğenmiş,  bu eserin çok 
gerekli ve lüzumlu olduğunu bildirmiştir. 15

1.3.3 Ölüm ve Ölüm Yıldönümü Müna-
sebetiyle Yazılan Yazılar: Bizim tespitlerimize 
göre bunların sayısı on üç, on dört civarında-
dır.   Özellikle Hulki Âmil, yakından tanıdığı 
Konya’nın değerleri sayılan insanların vefa-
tından büyük üzüntü duymuş ve bu üzün-
tüsünü yazılarında yansıtmaya çalışmıştır.  
Bunların başında da amcası Veled Çelebi ge-
lir. Yazısında ona yaptığı ziyaretten bahseden 
yazar, Veled Çelebi’nin kendisine, “Mesnevi-i 
şerifin tercümesini bitirmeden gözlerim ka-
panmasın. Ulu Tanrıdan niyazım, tazarruum 
budur, Çelebim” dediğini nakletmiştir.16  
Yine Hulki Amil, eski arkadaşı Namdar Rahmi 
için, yazısında, onun Avrupa’dan döndükten 
sonra beklediği sıcak ilgiyi göremediğini vur-
gulamıştır.17

Ahmet Naci Gücüyener, 25 Nisan 1957 
Perşembe akşamı saat 20.30’da bir kalp krizi 
neticesinde  vefat etmiştir. Hulki Âmil Key-
men, “Konya’da kitapçılığı ve matbaacılığı 
günün icaplarına göre tesis ve inkişaf ettiren” 
bir kişi olarak nitelendirdiği Gücüyener’in, öğ-
retmen, âkil ve fazıl olduğunu belirtmektedir. 
Konya’nın irfan hayatında etkili saydığı Ahmet 
Naci Gücüyener’i, yazısında, “kaybettiğimiz 
kıymet” diye değerlendirmekte, Kapu Cami-
i’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Üçler 
Mezarlığına defnedildiğini bildirmektedir.18

Konya’nın tanınmış noteri Fuat Bey’in 
oğlu Saim Özkut’un ölümünü unutulmayacak 
kayıplardan saymıştır.19 Kırk yıllık arkadaşı, 
dâhiliye mütehassısı Emekli Albay Doktor 
Ömer Lütfi Yöney’in ölümü de onu sarsmış-
tır. Yöney,  20 Ekim 1957 tarihinde ölmüştür. 
Keymen’in onun derin bilgisine, dürüstlüğü-
ne, hayırseverliğine, faziletine, kâmil bir insan 

olduğuna yönelik tespitleri dikkatten kaçma-
maktadır.20 Bu konudaki duygularını/acısını 
başka bir yazısında da anlatmıştır.  Aynı ya-
zısında yine Ekim ayında vefat eden ve yakın-
dan tanıdığı ve çok sevdiği Mehmet Muhlis 
Koner’in kaybından duyduğu acıyı da nak-
letmiştir.21 Hulki Âmil, “ağabey” diye hitap 
ettiği ve hayatı hakkında bilgi verdiği, kendi 
kendini yetiştirdiğini söylediği, hatta topluma 
hizmetlerini anlattığı Mehmet Muhlis Koner’i 
bir başka yazısında da anmıştır.22 Aynı Muh-
lis Koner’in şahsiyetinin çeşitli yönleri üzerin-
de durduğu bir başka yazısı daha vardır.23 
“İki Büyük Kaybımız” başlıklı yazısında ise 
Orgeneral Şükrü Kanatlı ve tanınmış edebi-
yat tarihçisi İsmail Habib Sevük’ü ele almıştır. 
Keymen, bu iki şahsiyeti de son derece ya-
kından tanımıştır.24 Ayrıca Dr. Ziya Barlas’ın 
vakitsiz ölümünden duyduğu üzüntüyü bir 
başka yazısında dile getirmiştir.25

Bu gruba girebilecek iki yazısı ünlü Di-
van şairi Fuzuli ile ilgilidir. İlk yazıda 11 Ocak 
1956 tarihinin Fuzuli’nin 400. Ölüm Yıldönü-
mü olduğunu hatırlatmış, o gün, Türkiye’de 
ve Fuzuli’ye seven, tanıyan birçok yerlerde 
onun anılması gerektiğini ileri sürmüştür.26 

Konya Öğretmenler Derneği, 11 Ocak 1956 
Çarşamba günü akşamı Fuzuli’yi anma top-
lantısı düzenlemiş, geceye katılan Hulki Âmil 
de, hem burada konuşma yapmış, hem de 
anma programıyla ilgili izlenimlerini gazete 
sütunlarına taşımıştır.27 “17 Yıl Sonra” adı-
nı verdiği yazısı ise, bütünüyle Atatürk’e ve 
onun vefatına ayrılmıştır.28

Konya’nın çok sevilen yardımsever insa-
nı Mümtaz Koru’nun ölüm haberini Anka-
ra’da aldığı zaman yüreği sızlamıştır. Çünkü  
Mümtaz Koru, onun sadece teyze oğlu değil, 
ağabeyidir, büyüğüdür ve feyz aldığı hocası-
dır. Makalesinde, onun Konya’da eğitime ve 
sağlık sektörüne yaptığı bağışlarla adını ölüm-
süzleştirdiğine dikkati çekmiştir.29

15 “Konya Rehberi”, Yeni Meram, Sayı: 2288, 7 Ocak 1957, s.2
16  “Ölümü Münasebetiyle: Amcam Veled Çelebi İzbudak, Yeni Meram, Sayı:  980, 7  Mayıs 1953, s.2
17  “Namdar’ı Anış”, Yeni Meram, Sayı: 1239, 18 Ocak 1954, s.2
18  “Kaybettiğimiz Kıymet: Ahmet Naci Gücüyener”, Yeni Meram, Sayı:2400,  28 Nisan 1957, s. 2
19  “Unutulmayacak Kaybımız: Saim Özkut”, Yeni Konya, Sayı: 2178, 18 Eylül 1956, s.1-2
20  “Dr. “Ömer Yöney”, Yeni Konya, Sayı: 3322,21 Ekim 1958, s.2.
21  “Doktor Ömer Yöney ve Mehmet Muhlis Koner”,Yeni Konya, Sayı: 6668/13, 17 Ekim 1966, s.2)
22  “Büyük Kaybımız: M.Muhlis Koner”, Yeni Meram, Sayı:2573, 25 Ekim 1957, s.2
23  “Muhlis Hoca”, Yeni Meram, Sayı:2926, 21 Ekim 1926, s.2
24   Yeni Meram, Sayı: 1242, 21 Ocak 1954, s.2
25  “Dr. Ziya Barlas”, Yeni Meram, Sayı: 578, 11 Mart 1952, s.1/3
26  “Fuzuli’yi Anmalıyız”, Yeni Konya, Sayı: 2316, 25 Kasım 1955, s.2
27  “Fuzuli Gecesi’nden İntibalar”, Yeni Meram, Sayı: 1939, 16 Ocak 1956, s.2
28  Yeni Meram, Sayı: 1876, 14 Kasım 1955, s.2
29  “Mümtaz Koru”, Yeni Konya, Sayı: 4445, 15 Ocak 1952, s.2
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1.3.4  Kızılay İle İlgili Yazılar: Bu yazılar 
genellikle görev sebebiyle yazılmış yazılardır. 
Çünkü Dr. Hulki Amil, Rüstem Sungur’dan 
sonra Kızılay Cemiyeti Konya Şubesi Reisi 
olmuş ve bu hayır cemiyetinin faal başkanı 
olarak sosyal hizmetlerde bulunmuştur. Ya-
zılarında Kızılay’ın kuruluş tarihini, amacını, 
yaptığı yardımları, gelişmesini, ihtiyaçlarını 
belirtmiş, sadece yurt içinde değil, yurt dışın-
daki faaliyetlerinden de söz etmiştir.30 1951 
yılında kış mevsiminde Bulgaristan’dan göç 
etmek mecburiyetinde kalan ırkdaşların da-
vasıyla meşgul olmuş,31 Kızılay Cemiyetinin 
78. Yıldönümü münasebetiyle bu kurumun 
“ daima emniyet, sevgi ve şefkatin sarsılmaz 
bir abidesi” olduğunu belirtmiştir.32 Yine 
Konya Kızılay Şubesi’nin 18 Şubat 1957 ta-
rihindeki kongresine dair düşüncelerini an-
latmış, Kızılay cemiyetine bir defada 25 bin 
liradan fazla bağışta bulunanlara madalyalar 
verildiğini ifade etmiştir.33 Aynı şekilde bu 
cemiyetin Ankara’daki Kongresi’nde yaşa-
nanları nakletmiş, Kızılay’ın kurulmasında ve 
gelişmesinde emeği geçen kişilerin adlarını 
zikretmiştir.34  Kızılay’ın tarihini ayrıntılı bir 
şekilde verdiği yazısı ise “78 Yıllık Şerefli Bir 
Mazi” adını taşımaktadır. Bu makalesinde 
Atatürk’ün TBMM’nin 1926 senesi toplantı 
devresini açarken yaptığı konuşmaya değin-
mektedir.35  Ankara’da genel merkezde gör-
düğü Kan Programı ve Kan Bankası ile ilgili 
gelişmeleri, buradaki yetkililerden bazılarının 
Konya’ya gelip bilgi vermeleri, kan bağışının 
yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da bir 
başka yazısında anlatmıştır. 36

Öte yandan, yazarın “Kızılay ve Hastaba-
kıcı Hemşireler” başlıklı yazısı, sağlık konu-
sunu içermektedir. Burada “hekimliğin başı 
doktorsa, kalbi de hastabakıcı hemşireliktir” 

demiştir.37 Bir başka yazısında da Konya Ka-
dınlar Birliği ve Kızılay’ın Konya Şubesi olarak 
müştereken 18 Haziran 1956 tarihinde Dev-
let Hastanesi’nde başlayan Kızılay Hastaba-
kıcı Hemşire Kursu’ndan bahsetmektedir. 38  
Ayrıca Konya’da Verem Hastanesinin açılı-
şından duyduğu memnuniyeti vurgulamış,39  
yine Türk Tabibler Birliğinin Büyük Kongresi 
ile doktor-hasta ilişkisine dair görüşlerini an-
latmıştır. 40

1.3. 5 Millî ve Dinî Bayramlar, Önemli 
Gün ve Haftalarla İlgili Yazılar: Başlıktan da 
anlaşılacağı üzere bu grubun başında milli 
günler yer almaktadır. Bu yazılarda hatıralar, 
uyarılar ve gözlemler ağır basmaktadır.

“Maziyi Unutmayalım” yazısı, İstiklâl Sa-
vaşına katılmış bir aydın kişinin kaleminden 
çıkmıştır. O günlerin kısa bir panoramasını 
çizmiş41, bu yazıdan bir yıl sonra da benzer 
içerikte bir yazı daha kaleme almıştır:”19 Ma-
yıs”42 . “19 Mayıs 1919” başlıklı yazısında 
bu bayramın/günün, “müstakil ve hür Tür-
kiye Cumhuriyetinin ilk temel taşı” sayıldı-
ğını belirtmiştir.43 Ayrıca büyük Atatürk’ün 
Samsun’a çıktığı bu tarihî günü unutmamak 
gerektiği uyarısında bulunmuştur.44

Ya Çanakkale Harbi?  Bu muhteşem zafe-
re şahit olanların, istiklal Savaşına katılanların 
sayısının günden güne azaldığına dikkati çe-
ken Hulki Âmil,  o yılların bir değerlendirme-
sini yapmakta ve savaşın nasıl cereyan ettiği-
ni anlatmaktadır.45

17. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle 
büyük Atatürk’ü, 10 Kasım 1955 Perşembe 
günü nasıl andıklarını ifade ederek yazısı-
na başlayan Hulki Amil, İstiklâl Savaşı’nda 
bu yüce insanın önderliğinde “Ya istiklâl, ya 
ölüm” parolasıyla/duygusuyla hareket edildi-
ğini belirtmiştir. 46

30  “Kızılay Haftası”, Yeni Konya, Sayı: 2648, 30 Ekim 1956, s.2-3
31  “Kızılay Haftası”, Yeni Meram, Sayı: 413, 28 Ekim 1951, s.1/4
32  ‘Kızılay”, Yeni Meram, Sayı: 1862, 31 Ekim 1955, s.2
33  “Kızılay Kongresi”, Yeni Meram, Sayı: 2311, 18 Şubat 1957, s.2
34  “Ankara’daki Kongre”, Yeni Meram, Sayı. 2052, 7 Mayıs 1956, s.2
35  Yeni Meram, Sayı: 2227-2228, 6-7 Kasım 1956, s.2
36  “Kan Programı”, Yeni Meram, Sayı: 2440, 10  Nisan 1957, s.2
37  “Kızılay ve Hastabakıcı Hemşireler”, Yeni Meram, Sayı: 797, 5 Kasım 1952, s.2
38  “Hemşireler”, Yeni Meram, Sayı: 2099, 25 Haziran 1956, s.2
39  “Verem Hastanesi Açılışı Münasebetiyle”, Yeni Meram, Sayı. 431, 15 Kasım 1951, s.1/4
40  “Doktor ve Doktorluk”, Yeni Meram, Sayı:1743, 4 Temmuz 1955, s.2
41  Yeni Meram, Sayı: 2064, 21 Mayıs 1956, s.2
42  Yeni Meram, Sayı: 2419, 29 Mayıs 1957, s.2
43  Yeni Konya, Sayı: 2493, 21 Mayıs 1958, s.1-2
44  “Maziyi Unutmayalım”, Yeni Meram, Sayı: 2064, 21 Mayıs 1956, s.2
45  “Unutulmayan Destan”, Yeni Meram, Sayı: 1934, 9 Ocak 1956, s.2
46  “17 Yıl Sonra”, Yeni Meram, Sayı.1862, 31 Ekim 1955, s.2
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Yine yazar, “30 Ağustos” başlıklı maka-
lesinde kazanılan zaferin 34. Yıldönümünü, 
47 Zafer sonrası ülkenin durumunu,48 ertesi 
yıl da 35. Yıldönümünü oldukça detaylı an-
latmıştır.49 Aslında bu savaşın bizzat tanığı 
kendisidir. Bu yüzden yazdıkları son derece 
objektif ve yaşanan olaylardır.

Dinî aylardan Ramazan ayına kavuşma-
nın heyecanını kaleme aldığı sohbetini,50 
yine Ramazanın sonundaki üç günlük tatile 
ilişkin açıklamalarıyla toplumsal gelenek ve 
göreneklerimize değindiği yazısını, kurban 
âdetinin tarih boyunca geçirdiği muhtelif 
safhalarından bahsettiği “Kurban Bayramı” 
makalesini okuyunca bu konulardaki derin 
bilgisine şaşmamak gerekmektedir.

Önemli günler ve haftalara gelince: Bu 
grupta ele alınabilecek olan birkaç yazıdan 
söz edilebilir. “Yeni Yıl”51,  “Nevruz”52, “Tıp 
Bayramı”53, “Müzeler Haftası”54, “Kızılay 
Haftası”55 gibi yazılar buraya dâhil edilebilir. 
Atatürk’ün vefat ettiği günü vesile sayıp Ata-
türk hakkındaki değerlendirmelerini de bu 
kategoriye sokabiliriz.

Millî ve dinî terbiye aile ocağında başlar. 
Aile kurumu sarsıldıkça yeni yetişenlerin 
üzerinde olumsuz etkisi çoğalır. Hulki Âmil, 
çocuklara küçük yaşta dinî bir eğitim veril-
mesinden yanadır.56 Ahlâk konusunda da 
milletçe mücadele edilmelidir.  Neme lazım-
cılıktan sıyrılarak her ferdin görevini yapması 
sağlanmalı, geçmişten ders çıkarılmalıdır.57

1.3.6. Konya’ya ve Memleket Sorunları-
na Dair Yazıları:   Hulki Âmil Keymen, siyasi 
faaliyetlerde bulunmuş, daha sonra belli bir 
dönemde milletvekilliği görevine seçilerek, 
Konya’yı temsil etmiştir. Bir kısım yazılarını 
bu görevi dolayısıyla kaleme almıştır. Sözgeli-
şi Reisicumhur Celâl Bayram’ın, Konya’ya ge-
lişi ve şehirde yaptığı konuşmayı, ziyaretlerini 

nakleden Hulki Âmil, bu gelişmelerden son de-
rece memnuniyet duyduğunu belirtmiştir.58 

8 Temmuz 1955 Cuma günü Derebucak 
tamamen yanmış, iki bin beş yüz vatandaş 
açıkta kalmıştır. Konya Valisi Cemal Göktan 
refakatinde Hulki Âmil de köye gitmiş, zarar 
gören vatandaşlara Kızılay Cemiyeti çeşitli 
yardımlarda bulunmuştur. Hulki Âmil, bu 
izlenimlerini ikinci kere gittiği bu köydeki 
yapılanları/gelişmeleri,”Derebucak’ta Temel 
Atma”  başlıklı yazısında nakletmiştir.59 Bu-
rada 413 evin tamamen yanması üzerine 
kış gelmeden bu köyün bir an önce yaraları-
nın sarılması gerektiğini hatırlatmıştır.60 Bu 
arada yeni yapılan ve 72 dükkânı içinde ba-
rındıran Saray Çarşısı’nın şehrin ekonomisini 
canlandıracağını belirtmiştir.61

Öte yandan Konya İmam Hatip Okulunun 
kuruluşunun beşinci yılına ilişkin açıklama-
larda bulunmuş,62 Vilayetin de ilgilendiği, 
yeni bir anlayış ve yapıda hizmet vermesini 
istediği Ilgın Kaplıcaları konusunu ise tam 
üç makalede tamamlamıştır. Bu makalele-
rinde dış dünyayı, yurt dışını bilen bir insan 
olarak kaplıcaların nasıl olması ve yönetilmesi 
gerektiği hususunda çeşitli önerilerini sırala-
mıştır.63 “Tatlıcak ve Zivecik köylerindeki su 
kaynakları için yapılan törene katılan Hulki 
Amil, buralara dair izlenimlerini anlattığı ya-
zısını, ”Su olmayınca hayat olmaz” temeline 
dayandırmıştır.64 Diyebiliriz ki Fuzulî’nin “Su 
Kasidesi” gibi yazarın da “su” konulu yazıları 
meşhurdur.65 

 3 Eylül 1950 tarihinde yapılacak Belediye 
Meclisi ve Encümen üyelerinin seçimini de bir 
makalesinde değerlendirmiştir.66 Şehir mer-
kezlerindeki gürültü kirliliğinin önlenmesini 
isteyen67 Hulki Âmil, üyesi olduğu Demokrat 
Parti ilçe kongrelerini de büyük bir ciddiyetle 
ve heyecanla takip etmiştir.68   

47  “30 Ağustos “, Yeni Konya, Sayı: 2588, 30 Ağustos 1956, s.2-3
48  “Zaferden Sonra”, Yeni Meram, Sayı: 2165, 8 Eylül 1956, s.2
49  “Büyük Taarruz”, Yeni Konya, Sayı:  2513, 26 Ağustos 1957, s.2
50  “Ramazan”, Yeni Meram, Sayı: 1683, 2 Mayıs 1955, s.2
51  Yeni Meram, Sayı: 1925, 2 Ocak 1956, s.2
52  Yeni Meram, Sayı: 2010, 26 Mart 1956, s.2
53  Yeni Konya, Sayı:635, 14 Mart 1951, s.1/3
54   Yeni Meram, Sayı: 2199, 8 Ekim 1956, s.2
55  Yeni Konya, Sayı: 2648, 30 Ekim 1956, s.2-3
56  “Din Terbiyesi”, Yeni Meram, Sayı: 1958, 30 Ocak 1956, s.2
57  “Gene Ahlâk Meselesi”, Yeni Meram, Sayı: 2324, 11 Şubat 
1957, s.2
58 “Kıymetli Misafirimiz ve Memleket Meseleleri”,Yeni Meram, 
Sayı:2447,   17 Haziran 1957, s.2
59  “Derebucak’ta Temel Atma”, Yeni Meram, Sayı:1820, 19 Eylül 
1955, s.2
60 “Sosyal Bir Dava”, Yeni Meram, Sayı: 2784, 15 Ağ3ustos 1955, 

s.2
61  “Beldemizdeki Umran ve Saray Çarşısı”, Yeni Meram, Sayı: 
1869, 7 Kasım 1955, s.2
62  “İmam Hatip Okulu”, Yeni Meram, Sayı: 1995, 12 Mart 1956, 
s.2
63  “Ilgın Kaplıcaları”, Yeni Konya, Sayı: 745, 3 Temmuz 1951, s.1: 
“Ilgın Kaplıcaları,”, Yeni Konya, Sayı: 754-755, 15-16 Temmuz 
1951, s.1-2; “Ilgın Kaplıcaları”,  Yeni Konya, Sayı: 758-759, 19-20 
Temmuz 1951, s.1-2
64  “Su Babında”, Yeni Meram, 2310, 2310, 28 Ocak 2957, s.2
65  Bkz. “Su”, Yeni Meram, Sayı: 1729, 20 Haziran 1955, s.2; 
“Su’ya Dair”,Yeni Meram, Sayı: 1736, 27 Haziran 1955, s.2
66  ‘Belediye Seçimi”, Yeni Konya, Sayı: 2310, 28 Ocak 1957, 
s.2Sayı: 428, 13 Ağustos 1950, s.1/3
67  “Beledi Muttasıl Esir-i Cefa”, Yeni Konya, Sayı: 458, 12 Eylül 
1950, s.2-3
68  “Kongreler”, Yeni Meram, Sayı:2426, 27  Mayıs 1957, s.2..
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Konya Şeker Fabrikası’nın 28 Ağustos 
1957 Çarşamba günü başlayan ve giderek 
gelenekselleşen kampanyasına değindiği ya-
zısında, Konya’da 50 yıl önce şeker pancarı 
yetiştirilmesi fikrinin topluma nasıl benimset-
mek için uğraşıldığını anlatmıştır.69 

Hulki Âmil, Konya’daki eğitim faaliyet-
lerini de yakından izlemiş, şehirde neden bir 
koleje ihtiyaç duyulduğu konusunu irdelemiş-
tir.70 Konya Koleji’nin sadece yatılı öğrenci 
kabul etmesini eleştirmiş, koleje giriş şartla-
rının genişletilmesi gerektiğini ileri sürmüş-
tür.71  Yine Kız Sanat Enstitüsü öğrencilerin 
bir yıllık çalışmalarını gösteren örnek bir sergi 
açıldığını bildirmiş,  onların el işi becerilerini 
övmüş, orada karşılaştığı sabır ve emek is-
teyen çalışmalara dikkat çekmiştir.72 Konya 
Kızılay Şubesi, Beyşehir’de bir öğrenci kampı 
kurmuştur. Hulki Âmil,  kamp, Kamp Müdür-
lüğü, Niğde’den, Konya’dan gidecek öğrenci 
sayısı, kampta yapılan çalışmalar hakkında 
bilgiler vermeyi de ihmal etmemiştir.73 Yine 
Konya Biçki-Dikiş Yurdu’nu, 1956-1957 ders 
yılına girerken ziyaret etmiş, yurdun faaliyet-
lerini, yapılan işleri, en yetkili ağızlardan din-
leyerek kamuoyuna duyurmuştur.74

Geçmişte Konya’nın en büyük ihtiyaçla-
rından birisinin otel olduğu bilinmektedir. 15 
Ekim 1955 tarihinde Başak Palas açılır. Ardın-
dan Saray Oteli’nin açılacağı haberi basında 
çıkar. Hulki Âmil de Başak Palas’ı gidip gör-
müş ve yazısında otelin konumunu, iç özel-
liklerini, mimarisini, malzeme üstünlüğünü, 
zarafetini anlatmıştır.75  Halkevinin malları 
hazineye devrilince, şehirdeki otel eksikliğini 
düşünerek, Halkevi binasının turistik otel ya-
pılması önerisinde bulunmuştur.76 

Memleketin çeşitli yörelerine ilişkin göz-
lem ve düşüncelerini de anlatmıştır. Sözgelişi 
seyahat notları şeklinde iki üç yazısıyla kar-
şılaşıyoruz. Bunlardan birisi Seyhan Baraj ve 
hidroelektrik santralinin açılış töreni hakkın-
dadır77, diğeri de 720 metre uzunluğundaki 
Birecik Köprüsü’nün açılışıyla ilgilidir. Buraya 

zamanın siyasetçileriyle birlikte gitmiştir. 78

1.3.7 Dış Politika İle İlgili Yazılar: Bunla-
rın sayısı çok değildir. Dönemin dış politika-
sını yakından takip eden Hulki Amil, Kıbrıs 
meselesi üzerinde durmuş, yazısında Türk 
-Yunan dostluğunu vurgulamıştır.79 “Büyük 
dost, kardeş ve müttefikimiz” dediği Pakis-
tan’ın bağımsızlığa kavuştuğunun dokuzuncu 
yıl dönümü münasebetiyle de düşüncelerini 
belirtmiş, Pakistan’ın tarihi, sosyal yaşayışı, 
coğrafyası hakkında bir hayli geniş bilgi ver-
miştir.80 14 Temmuz 1958’de Bağdat’ta 
yapılan hükümet darbesi ve Ortadoğu olayla-
rı gibi günün konusu üzerinde de görüş be-
lirtmiştir.81 Başbakan Adnan Menderes, 28 
Ocak 1957 Pazartesi sabahı, Libya’ya hareket 
etmiş ve dostluk tezahürleri arasında karşı-
lanmıştır. Adnan Menderes’in Libya Başveziri 
Mustafa Ben Halim ile yaptığı görüşmeden 
bahseden yazar, bu yazısında,  bu vesileyle 
Libya-Türkiye ilişkilerini değerlendirmiştir.82 

1. 3.8 İnsana ve Ahlâka Dair Yazılar: Bu 
tür yazılarda Hulki Amil Keymen’in eski kül-
türümüzü ne kadar iyi bildiğini görürüz. Hem 
insanı, hem toplumu, toplumdaki yozlaşmayı, 
ahlâken gerilemeyi de işleyen bu yazıların en 
birinci özelliği üslubunun güzelliği ve canlılı-
ğıdır.

Her zaman sağduyudan ve dostluktan83   

yana olan yazara göre çözülemeyen muam-
malardan birisi gönüldür. Gönül tasavvufta 
da son derece önemli bir kavramdır. Gönül ih-
tiyarlamaz, her zaman tazeliğini korur. Buna 
“İhtiyar olsam da gönlüm tazedir” şarkısını84  

örnek vermiştir. “Hastalık sağlık insanlar için-
dir” diyen yazar, yazısında, Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın ünlü mısraını anarak, bu konudaki 
görüşlerini dile getirmiştir.85  Tevazu ve mü-
samaha, hasletlerinin başında gelmektedir. 
Onun gözünde “Hak tevazu edenin kadrini 
îlâ eyler”.86 Toplumda samimi bir dayanışma 
olmasını ister. Gerek fert, gerekse toplum ola-
rak samimiyetten uzak yaşadığımız yolunda 
bir tespitte bulunmuştur.87   

69 “Şeker”, Yeni Meram, Sayı:2520, 2  Eylül 1957, s.2
70 “Kolej Açılırken”, Yeni Konya, Sayı: 2298, 7 Kasım 1955, s.1-2
71 “Kolejimiz İhtiyacı Karşılanmalıdır”, Yeni Meram, Sayı: 2078,. 4 
Haziran 1956, s.2
72 “Kız Sanat Enstitüsü Sergisi,”Yeni Meram, Sayı: 371, 14 Haziran 
1950, s.3
73 “Beyşehir Öğrenci Kampı”, Yeni Meram, Sayı: 2485,   29 
Temmuz 1957, s.2
74 “Konya Dikiş Yurdu”, Yeni Meram, Sayı: 2193, 1 Ekim 1956, s.2
75 “Bir Otel Gezdim”, Yeni Meram, Sayı: 1848, 17 Ekim 1955, s.2
76 “Halkevi ve Turistik Otel”,Yeni Meram, Sayı: 349, 20 Ağustos 
1951, s.1

77 “Seyhan Barajı”, Yeni Meram, Sayı: 2031, 16 Nisan 1956, s.2 78 
“Birecik Köprüsü”,Yeni Meram, Sayı:2038, 23 Nisan 1956, s.2
79 “Kıbrıs ve Yunan Dostluğu”, Yeni Meram, Sayı: 2144, 13 Ağustos 
1956, s.2
80 “Pakistan”, Yeni Meram, Sayı: 2151, 20 Ağustos 1956, s.2
81 “Irak Hadiseleri”, Yeni Meram, Sayı: 2845, 31 Temmuz 1958, s.2
82 “Libya Ziyareti”, Yeni Meram, Sayı:2317, 4 Şubat 1957, s.2
83 “Aklıselim ve Dostluk”, Yeni Meram, Sayı:2433, 3 Haziran 1957, s.2
84 “Gönül”, Yeni Meram, Sayı: 2172, 10 Eylül 1956, s.2
85 “Şundan Bundan”, Yeni Meram, Sayı: 1904, 12 Aralık 1955, s.2
86 ”Tevazu”, Yeni Meram, Sayı: 2579, 9 Eylül 1957, s.2, Sayı:
87 ‘Samimiyet, Yeni Konya, Sayı: 339, 13 Mayıs 1950, s.2
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Bu durumun insanlar arasında yardım-
laşma duygusunun gerilemesine yol açtığı 
kanaatindedir.88 Ayrıca yine toplumda ne-
zakete önem vermeyenlerden yakınmış, şair 
Nedim’in “Haddeden geçmiş nezaket yâl ü 
bal olmuş sana” mısraını yazmış ve Konya’da 
uzun müddet Kolordu Kumandanlığı yapan 
ve nezaketiyle tanınan Korgeneral Naci Elde-
niz’i anmıştır.89 

Toplumsal eleştirilerinden biri de tak-
litçi oluşumuzdur. Bilinenleri tekrarlamak 
yararsızdır. Önemli olan insanın kendisinin 
diyeceğidir, eskilerin görüşlerine yapılacak 
yeni katkılardır, filan kitapta nakledilenden 
yeni fikirler çıkarmak gerekmektedir.90 Hul-
ki Âmil, şikâyet bahsinde de çeşitli örnekler 
vermiştir. Ahvaldan, zamandan, fertten, ce-
miyetten şikâyeti anlattıktan sonra sözü, Fu-
zulî’nin meşhur “Şikâyetnamesi”ne getirerek, 
Şikâyetname’nin,  bu vadide en belâgatli bir 
ifade, bir şaheser olduğunu vurgulamıştır.91 
Bu şikâyetler bazen devlet adamı azlığı yahut 
“Bizde adam yok yahut bizde adam yetişmi-
yor” boyutuna kadar götürülür. Bunu söyler-
ken bütün mesuliyetleri üzerimizden atmış, 
iç rahatlığına kavuşmuş gibi olunur.92  Hulki 
Amil toplumda huzurun önemini bilmekte 
buna sık sık değinmekte, hatta İstanbul’da 
seyrettiği bir piyesten örnekler vermekte-
dir.93 

Huzuru kaçıran unsurlardan birisi şüphe-
dir. İnsanın gece uykusunu, gündüz huzuru-
nu bozar. Her şeyden şüphe edilebilir. Yazar 
bu konuda Descartes’ın, Shakespeare’in, 
hatta Cenab Şahabeddin’in sözlerini anarak, 
tereddütle şüpheyi ayırmak gerektiğini hatır-
latır.94 Bir hatırlatma daha yapmıştır: Hayat 
kısadır, tırmanması güç dik bir yokuş, nasıl 
yuvarlanıldığı anlaşılmadan sona eren bir 
inişten ibarettir. Aslolan, bu kubbede hoş bir 
sada bırakmaktır.95

Sonuç: Hulki Amil Keymen’in yazıları el-
bette bu kadar değildir. Ancak bizim yerimiz 

dardır. Bu yüzden hepsinden söz edemedik. 
O, her şeyden önce Hazreti Mevlâna ve Mev-
levilik üzerinde en bilgili ve yetkili kişilerden 
birisidir. Kendisi 1950’li yıllarda Mevlâna’yı 
anma törenlerinde en başta gelen konuşma-
cılardandır. Bu konuşmalarının bir kısmı ya-
yımlanmıştır.

Hulki Âmil Keymen, daha çocuk dene-
bilecek bir yaşta arkadaşlarıyla birlikte dergi 
çıkarmış, edebî faaliyetlerde bulunmuş, Kon-
ya’daki kültürel hareketlere katılmıştır. Dola-
yısıyla Şahab dergisinden itibaren onu zaman 
zaman basın hayatı içinde görebiliyoruz.

Öncelikle göz doktorudur, Türk ordusun-
da çok emeği geçmiştir. Genç bir tıbbiyeli 
iken katıldığı İstiklâl Harbi’nde Akşehir cep-
hesinde görev yapmıştır. Bu yüzden düşma-
nın yurttan nasıl kovulduğuna ilişkin çok canlı 
gözlem ve anıları vardır. Milli hisleri yüksektir. 
Zaman zaman bu hislerini şiirlere dökmüştür. 
Birkaç yazısında tiyatrodan da bahseder, gör-
düğü oyunlar hakkında bilgiler verir. Zaten 
bir tiyatro denemesi de vardır. Bizim burada 
sözünü etmek imkânını bulamadığımız Türk 
musikisi hakkındaki görüşlerini anlattığı ma-
kalelere bakılırsa, bu konuda ne kadar derin 
düşündüğü anlaşılır. Hocası Mazhar Paşa’nın 
şu sözünü sık sık anmıştır. “Efendiler, atalet 
ölümdür”. Millet olarak ataletle mücadele et-
mek gerekmektedir. 96

Değerli bir gönül insanıdır. Sözün değeri-
ni bilir, güzelliğine hayrandır. Dost canlısıdır. 
Son derece zarif ve nahif bir kişidir. Kimseyi 
kırmak istemez. Üslubunda bile zarafet var-
dır.  Bazı hallerde yazdığı bir sohbeti, okurla-
rın isteği üzerine iki kere yayımlanmıştır. İleri 
görüşlüdür. Ne yazık ki politik hayata atılmış 
ve 27 Mayıs İhtilali’nden sonra yargılanmış, 
cezasını Kayseri’de çekmiştir. Onun için keşke 
politikaya karışmasaydı, oturup anılarını yaz-
saydı, o güzel bilgi, görgü ve deneyim yüklü 
sohbetlerini sürdürseydi demek en doğrusu 
olacaktır.

88   “Teavün Duygusunda Gerileme”, Yeni Meram, Sayı: 
2092. 18 Haziran 1956, s.2
89 “Nezaket Telâkkisi ve Gurur”, Yeni Meram, Sayı: 
1749, 11 Temmuz 1955, s.2
90  “Taklit Hastalığı”, Yeni Meram, Sayı: 1946, 23 Ocak 
1956, s.2
91  “Şikâyet”, Yeni Meram, Sayı:  2214, 22 Ekim 1956, 
s.2

92  “Kaht-ı Rical”, Yeni Meram, Sayı: 1834, 3 Ekim 
1955, s.2
93  ,”Huzur”, Yeni Meram, Sayı: 1225, 4 Ocak 1954, s.2
94   Şüphe”,Yeni Meram, Sayı. 1279, 1 Mart 1954, s.2
95  “İniş-Yokuş”, Yeni Meram, Sayı. 1273. 22 Şubat 
1954, s.2
96  “Atalet Ölümdür!”, Yeni Meram, Say:1260, 8 Şubat 
1954, s.2
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“Mazi kalbimde bir yaradır” 
diyen şair günümüzde ya-
şasaydı sanırım sözü “ha-

lihazırdaki an ve dahi ati kalbimde bir 
yaradır” olarak değiştirirdi. Enkaz, enkaz 
nereye çevirsen dertli başı felaket, afet; 
kiminin bir yangın söndürdü hayallerini, 
kiminin sel aldı götürdü geçmişini, bu gü-
nünü. Gelecek ise tam bir muamma. Bize 
düşen de yası yazmak oldu. 

Bana öyle geliyor ki bundan sonra… 
Umutsuzluk bize yakışmaz. İman ge-

reği hep ümit var olmanın bir yolunu bul-
malı insan. Ama nasıl? Böyle durumlarda 
-elde bir fincan sıcak kahve; bilgisayar 
başında elektrik su kesilmemiş, internet 
sebil- yaşanmamış bir felaket hakkında 
ahkam kesmek, atıp tutmak, reçeteler 
sunmak en kolayı. Ben bunu yapmayaca-
ğım. Ben bu son olanlardan sonra sevgili, 
saygın, çilekeş, samimi, iyi niyetli; asırların 
kahramanlık sütünü içmiş, kavi, sarsılsa 
da yıkılmaz milletime geçmiş olsun demek 
istiyorum. Burada evimiz eşyalarımız kuru 
olsa da tuzumuz kuru değil inanın. 

Umutsuz olsaydı Kurtuluş savaşından 
henüz çıkmış atalarımız olurdu. Üstelik de 
koca dünya harbinden çıkar çıkmaz; im-
kansızlıklar, yokluklar içinde yedi düvele 
haddini bildirmekle kalmayıp bir milleti 
baştan ondurup ayağa kaldırdılar. Biz asır-

larca bitip yeniden onan, Anka gibi külle-
rimizden doğan bir milletiz. Bu da geçer 
ya hu!

Bu sayıda öykülerin en güzelini, senin 
öykünü yazmak istedim can vatan; senin 
türkünü çağırmak… Nedir seni bunca 
dertlendiren. Niye astın Isparta’nın gül-
leri misali pembe yüzünü. Çin-ü Maçin’in 
Moğol’un, nice bin türlü kara pençeli, kara 
yüzlü uğursuzun, namerdin yıkamadığı bu 
devi hoyrat bir kıvılcım kül edecek, bir taş-
kın sürükleyip götürecek değil ya!

Korkma!
Ardını yasladığın dağlar misali sağlam, 

imanca güçlü evlatların seni yeniden imar 
eder. Yangınını söndürür, yaralarını sarar 
kardeş eller. Ölmeye uçar onlar. Seve seve 
serden geçer yeter ki güller açsın yeniden 
bağrında. Onlar kendi vatanını dahi üç 
günlük dünya hayatı uğruna feda eden, fü-
tursuz, çapulcu güruha benzemez. Onlar, 
cepheye taşıdığı mermiyi sırtındaki bebe-
sinin örtüsüne saran fedakâr anaların asil 
evlatlarıdır. Onlar bilirler ki evlatsız olunur 
amma vatansız olunmaz!

YARA

FATMA 
TUTAK
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ONMADIK KİŞİ
Etrafa bakın, varsa onmadık kişi,
Bilin ki vardır onun yanlış bir işi. 

 Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ

Gül ey vatan! Soldurma bağrındaki kır 
çiçeklerini. Son ocak sönmeden düşme-
yeceğini al sancağın, milletin yıldızının 
ilelebet parlayacağını haykıran koca şair 
var senin bağrında. Sakarya’yı dile getirip 
şahlandıran şair var. Nefret çağında top-
raklarına sevi tohumları eken Yunus Emre 
var. Anadolu’nun gönlünde kardeşliği per-
çinleyen Ahi Evran var. Türk’ün gücüne, 
Türk gençliğine güvenen; attığı her adım-
da bu güç hissedilen Mustafa Kemal var. 
Bu yüzden gül, bu sebepten gönen!

Bil ey cennet vatan! Uğrunda ölenlerin 
aziz canı nice serdengeçtiyi yetiştiren to-
humdur. Bir buğday tanesinden koca ko-
çanı bitiren bu bereketli topraklar yanan 
ağacını, otunu yeniden yeşertmeyi elbette 
bilir. Yuvasını, ekmek teknesini sele veren 
evlatlarının yarası sarılır, ocağı yeniden 
tüter.

Savul ey kara talih! Bu vatan nazlı, bu 
vatan asil. Bu vatan toprağı, ırmak olup 
akan evlat kanıyla yıkanmış.  Elin, ayağın 
değil gözün titresin ona değerken! Denk al 
ayağını, bil haddini!  

  Asırlar boyu ona yan bakmaya yel-
tenenlerin başlarına gelenler söylendi 

destan diye efsane diye. Korkusuzluğu 
anlatıldı insanının; adı, bileğinin gücü, da-
yanıklılığı demirle anıldı. Temur oldu, Te-
muçin oldu, Demirhan oldu, Tomris oldu. 
Uğrunda nice yiğitler türkü çığırarak dü-
ğüne gider gibi gitti ölüme.  Yiğit kadını, 
evladını kınalayıp gönderdi cepheye cen-
ge. Akan seller yıkamaz o yüzden imanla 
çekilen bendi. 

Yangınlar yakıp kül eylese de o küller 
gizleyemez tarihin sayfalarına kazınmış 
kitabeleri. 

Yığınla yaşanmışlık var aktarılacak zira 
tarih denen yaşlı kütüphanecinin zihnin-
den silseniz bu milleti o ihtiyarı da ortadan 
kaldırmış olursunuz! 

*Şimdi soylu milletin yetiştirdiği bir di-
ğer şaire kulak vermeli;

Kalk yiğidim, yine dağ başını duman 
aldı

…
Zaman umutsuzluğa, rehavete kapıl-

ma zamanı değil. El vermeli; omuz verme-
li. Yeniden güldürmeli hüzünlü çehreleri. 
Yangınlardan, sellerden mağdur insanımı-
za bu mecra vasıtasıyla bir kez daha geç-
miş olsun dileklerimi iletmek isterim.

*Arif Nihat Asya
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AH ŞU MAHALLEMİN 
BİR DİLİ OLSA

OSMAN
UZUNKAYASağınıza Mevlana Celalettin Rumi’nin 

türbesini alıp doğu istikameti yönünde 
elli, altmış metre kadar ilerlediniz mi 

1821 yılı yapımı “Asmalı Mescit” adlı şirin 
bir mabetle karşılaşırsınız. Şayet bu yolun 
müdavimiyseniz sorun yok! Her fırsatta yü-
zünüzü yalayan tatlı bir rüzgâr sizi alır, yüz 
veya yüz elli metre ilerdeki “Köprübaşı” de-
nilen semte bırakıverir. Buraya ne ara geldi-
ğinizi anlayamaz, şaşırır kalırsınız. Bu semt 
mütevazı bir nüfusu barındırıyor olsa da, 
konum bakımından farklı özelliklere sahiptir. 
Sınırının son bulduğu yer tatlı bir meyille be-
raber bir nehir misali iki kola –iki yola- ayrılır. 
“Köprübaşı” bu yolları tıpkı bir kartal bakışı 
edasıyla gözetler durur asırlardır. Bu yolların 
biri “Sedirler” dediğimiz semte,  bir diğeri 
ise “İşgalaman” diye bilinen semte uzanır 
gider olabildiğince. 

Yolun müdavimi olmak demek yol ile 
arkadaş olmak, derdinizi, sevincinizi, hüz-
nünüzü ve sevdalarınızı onunla paylaşmak 
demektir bana göre. Başka bir anlamda; bir 
atın yelesinden tutunurcasına ona tutunup; 
“Türbe önü” denen mahal’e varmak demek-
tir ayrıca. O yöre de oturanların lügatinde, 
“Mevlâna Meydanı” yoktur. Onlar için, “Tür-
be önü” aynı zamanda çarşı anlamına gelir. 
Türbe önüne ulaşmak şehri avucunuzun içi-
ne almak gibi bir şeydir. Buradan istediğiniz 
yere gitmeniz en fazla on, bilemediniz on beş 
dakikanızı alır. Günümüzde büyüyen ve çok 
merkezli bir şehir hüviyetine dönüşen Kon-
ya’nın ana merkezini Mevlâna Türbesi’nin 
bulunduğu yer olarak tanımlasak abartmış 
olmayız herhalde. 

Benim bu yollarla dostluğum çocuklu-
ğumu yaşadığım 1960’lı yıllara dayanır. Ço-
cukluk ve gençlik yıllarımın bir bölümünü 
Sedirler Caddesi üzerinde bulunan ve şim-
dilerde “Hacı Hasan” mahallesi olarak bilen 
yerde geçirdim. Evimiz ahşap yapılı, küçük 
şirin bir evdi. Avlumuzda kocaman bir iğde 
ağacı vardı. İğde ağacının dalları evimizin dış 
görünüşünün büyük bir bölümünü kapatır, 
avlu duvarımız ise hiç görünmezdi.  Mevsi-
mi gelince iğde çiçeklerinin mis gibi kokusu 

buradan tüm mahalleye yayılırdı. Bu yüzden 
evimizin adı; “iğdeli ev”e çıkmıştı. Evimiz, 
hem “Sedirler Caddesi” ne, hem de “Üzüm-
cü Sokağına” cepheydi. Güneye doğru uza-
yıp giden “Üzümcü Sokağının” bir ucu “İş-
galaman” semtine çıkardı. Adıyla müsemma 
olan” Üzümcü Sokağında” üzüm yetiştirme-
yen aile yok gibiydi. Üzüm çubukları bahçe-
lere sığmaz, üzeri kamışlı kerpiç bahçe du-
varları üzüm salkımlarının istilasına uğrardı. 
O sokaktan geçtiğinizde yol boyunca bahçe 
duvarlarını değil, üzüm salkımlarını seyre-
derek yolunuza devam ederdiniz. Mahalle-
mizde iğde ağaçlarının, akasya ağaçlarının 
ve devasa büyüklükte birkaç çınar ağacının 
bulunduğu bir de meydan (boşluk) vardı. 
İnsanlar burada toplaşıp, bir birlerine kendi 
yetiştirdikleri meyve ve yemişlerden ikram 
eder, çay içer ve sohbet ederlerdi. 

Çocuklar burada yakan top, misket, çem-
ber çevirme ve yedi kiremit gibi çeşitli oyun-
lar oynarlar oyunlarını ancak annelerinin; 
“Akşam oldu. Hadi sofraya!” diyen nidasını 
duyduktan sonra bırakırlardı.

Mahallemizde herkes bir birini bilir, tanır 
sever ve sayardı.  Arada bir çocuk yüzünden 
kavgalar olsa da, mahalle bekçimiz Abdür-
rahim amca olaya el koyar, konu karakola 
intikal etmeden çözülür ve taraflar barışırdı. 
Sokaklarımız da seyyar satıcılar cirit atardı. 
Haftada bir at arabasıyla mahallemize su 
getiren “Sucu Bekir”in sesi tüm mahalleyi 
kaplar, cam damacalar kapanın elinde kalır-
dı. Ekmekçi Ahmet’in gür sesiyle; “Çayırbağı 
suyundan, yeni çıktı fırından” diyen bağırışı 
duyulmadan önce, sattığı ekmeklerin mis 
gibi kokusu yayılırdı etrafa.

Ah o çocukluk yıllarım yok mu? Her Al-
lah’ın günü, ciğerlerimizi dolduran enfes 
kokuların arasında, yola bir ip gibi dizilmiş 
akasya ağaçlarının dallarından bize, “Mer-
haba” diyen Güneş’e aldırmadan yürüdükçe 
yürür, “Köprübaşı” denilen semte ulaşırdık. 
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Daha önce karakol olarak kullanılan, 
bu günlerde Karatay Belediyesinin; “Zabıta 
Merkezi” ne dönüştürdüğü iki katlı ahşap 
binanın çaprazında yine ahşap bir evin al-
tında küçük bir bisikletçi dükkânı vardı. Bi-
sikletçiden kırk kuruşa yarım saatliğine bir 
bisiklet kiralar, oracıkta üç arkadaş sırayla 
binerdik. 

Gözünü üzerimizden ayırmayan bisik-
letçi sıklıkla ıslık çalıp bizi dükkânın önün-
den fazla uzaklaşmayın diye uyarırdı. Bir 
keresinde, “Oval oğlu” tarafından gelen 
ve “Köprübaşı”ndan aşağıya doğru süzü-
len, etrafı betonla kapatılmasına rağmen 
bazı yerleri açık bırakılmış akarsuyun içine 
bisikletimle düşmüştüm. Beni gören bisik-
letçi elimden tutup beni ve bisikleti sudan 
çıkarmış, bir şeyin var mı diye soracağı yer-
de okkalı bir tokat indirmişti yüzüme. Biz üç 
arkadaş bir şey olmamış gibi oradan uzak-
laşmış, mahallemize gelirken kamçı yeme 
pahasına da olsa faytonların arkasına sır-
naşmıştık. Daha sonra bazı evlerin zillerine 
basarak duvar arkalarına gizlenip, “Kim o” 
diyen seslere gülmüş, güya kendimize göre 
muziplik yapmıştık. Yol tozlarına belene-
rek misketler oynamış, akşam karanlığında 
yorgun argın evlerimize varmıştık.

Gençliğe adım attığım yıllarda, her türlü 
taşımacılıkta kullanılan at arabalarının ye-
rini, o zamanlarda adına; “Arçelik” denilen 
araçlar aldı. Bu triportörler yıllar boyu Kon-
ya’nın her yerinde dolmuş olarak kullanıldı. 
Zorunlu olmadıkça dolmuşa binmezdim. 
Zaten sayısı kısıtlı olan triportörleri bekle-
yinceye kadar çoktan türbe önüne varmış 
olurdum. Diğer taraftan triportör’de yolcu-
luk yapmak pek rahat sayılmazdı. Aracın 
aniden fren yapması, yolcuların birine gir-
mesine neden olurdu. Buda trajikomik bir 
duruma yol açardı. Ancak en rahat yolculuk 
kaptanın yanında yapılan yolculuktu. O da 
şans işi, nasip meselesiydi.

Gençlik yıllarım bir başkaydı. Bir defa-
sında terzi Rıza ağabey’e ilk kez diktirdiğim 
takım elbisenin provasını yaptırmaya üç 
arkadaş beraber gitmiş, Rıza ağabey’in hoş 
sohbetinden hayli zevk almıştık.  O zaman-
lar Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Mu-
hammed Ali’nin maçlarını izlemek olmazsa 
olmazlarımızdandı. Bazen arkadaşlarımızla 
yola revan olur, sabahçı kahvelerini boy-
lardık. Güç bela yer bulur, kalabalık toplu-
luğun çılgın tezahüratlarına katılarak boks 
maçını izlerdik. Arada bir televizyonu olan 
komşularımızı seher vakti uykularından 
uyandırır, “Birazdan Muhammed Ali’nin 
maçı var da.” Diye kuracağımız cümleyi 
sonlandırmadan ev sahibinin güler yüzüy-
le; “Hoş geldiniz yeğenlerim, gelin hele”  
diyen sözüyle içeri davet edilirdik.

Sedirler caddesi mahallemizin arter da-
marı gibiydi. Evimizle, “Türbe önü” arası 
bir kilometre ya var, ya yoktu. Mahalleden, 
“Türbe önüne” varıncaya dek, her iki yüz 
metrede bir mabet (cami veya mescit) bir 
o kadar da çeşmeyle karşılaşırdık. Bu böl-
genin en bilinen tarihi çeşmelerinden biri 
de, evimizin biraz ilerisindeki, “Hatıp Ca-
misinin karşısında bulunan ve 1744 yılında 
yapılan, ”Sedirler Çeşmesi” idi. 

Bugünlerde mazi gönlüme ıstırap bay-
rağını astı maalesef. Hiçbir şey yerli yerinde 
değil. Ne yaşanılan yerler ne de mekânlar 
ayaktalar. İnsanların neredeyse tamamına 
yakını bir şekilde mahalleden kopmuş, ko-
parılmış. O güzellim evler yerlerini ejderha-
ya benzeyen apartmanlara bırakmış.  Eski 
mahalleme son gittiğimde, iki de bir önü-
mü kesen kavşaklar bana, “Sen de kimsin?” 
diye soruyorlar adeta. Sırdaş bildiğim yollar 
bir tuhaf bakıyor yüzüme.  Anlaşılan ben 
onlara, onlar da bana yabancılaşmışız. Za-
mana direnememek, zamanın çarkları ara-
sında ezilmek böyle bir şey olsa gerek. Hoş 
kalınız, hoşlukla kalınız dostlarım.
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Tel: 0332 342 65 13 (Dahili 5)
www.retayarms.com

RETAY SILAH OTOM. VE GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Büyük Kayacık Mah. 4.OSB.103.Cd. No:11 Selçuklu / Konya

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Ihsan Dede Caddesi 20. Sokak No: 19

•  Tel: 0332 239 19 08   Selçuklu / KONYA

KAĞIT TORBA ve POŞET AMBALAJ SAN. TIC. A.Ş

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan kaynakları
   birimine şahsen yapılacaktır. 

Fabrikamızda istihdam edilmek üzere;
VARDİYELİ VE MESAİLİ ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY-BAYAN 

ELEMANLAR
VE

DİKİŞTEN ANLAYAN 
BAYAN ELEMANLAR
   ALINACAKTIR

(10 KIŞI)

(5 KIŞI)
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Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

Ü GAZ ALTI KAYNAKÇILAR (3 KIŞI)

TELEFON NUMARALARINDAN ILETIŞIM SAĞLANABILIR.

AGRO TIGER TARIM MAK. SAN. VE DIŞ TIC. LTD. ŞTI.
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Kobisan 1.Sanayi Sit 65/H Karatay/Konya

Ü USTA VEYA USTABAŞI SIFATINDA 
IMALATA YÖN VEREBILECEK PERSONEL

Ü ÜNIVERSAL TORNA 
ÇALIŞABILECEK PERSONEL (2 KIŞI)

ÜEN AZ 2 YIL TECRÜBELI 
DAHA ÖNCE TARIM MAKINALARI 

SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMIŞ

ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

0332 503 0100  -  0533 128 1471
0546 209 3668

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 

18-35 YAŞ ARALIĞINDA; 
VASIFSIZ 

BAY 
ELEMANLAR 

    
ALINACAKTIR.

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
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ASKON Konya Şubesi’nden Yenigün’e nezaket ziyareti
Anadolu Aslanları İşadamla-

rı Derneği (ASKON) Konya Şube 
Başkanı Atilla Sinacı, beraberin-
deki yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Arslan’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Başkan Atilla Sinacı’nın 
yanı sıra, Başkan Vekili Taner 
Doğan, Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı ve Başkan Yardımcısı Ali 
Umur, Başkan Yardımcısı Meh-
met Akif Savaş, Genel Sekteret 
Muaz Gülyiğit, ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Latif Güdül’ün de bu-
lunduğu heyet, samimi bir sohbet 
ortamında Konya ve ülke gündemi 
üzerine karşılıklı fikir alışverişinde 
bulundu. 

ASKON Konya Şubesi olarak 
şehrin tüm dinamiklerinin ha-
rekete geçmesini ve Konya’nın 

hem ekonomik, hem sosyal, hem 
de kültürel anlamda daha çok 
kalkınmasını amaç edindiklerini 
belirten Başkan Atilla Sinacı, yeni 
dönemde bu amaç doğrultusunda 
birçok proje ürettiklerini ve bunla-

rı hayata geçirmeye başladıklarını 
dile getirdi. İçinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinin her anlamda 
zor bir süreç olduğuna işaret eden 
Başkan Sinacı, özellikle bu zaman 
diliminde topyekun kalkınma için 

herkesin gücü nispetinde taşın 
altına elini koyması gerektiğine 
inandıklarını dile getirdi. 

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Arslan da, zamanın ve 
dönemin şartları ne olursa olsun 
medya alanında verdikleri müca-
deleye yılmadan devam ettiklerini 
ve bundan sonra da devam ede-
ceklerini dile getirdi.

 Arslan ayrıca, ASKON Konya 
Şubesi’nin çalışmalarını yakından 
takip ettiklerini belirterek, birlikte 
ortaya konulacak her türlü çalış-
maya da açık olduklarını sözlerine 
ekledi. n BÜŞRA GÜLTAŞ

Şiir varsa, emek varsa, 
icraat varsa eğer; zaman fark 
etmez, mekân fark etmez, 
mazeret de asla geçerli ol-
maz, ben oradayım.

Lisedeydim henüz. Ede-
biyat öğretmenimiz 'şiir'den 
bahsediyordu. Bir ara “şiir ya-
zanınız var mı?” diye sordu. 
Tereddütsüz parmak kaldır-
dım. 'Hazırda bir şiirin varsa 
eğer okur musun?' dedi. Şiir 
karalamaları yaptığım defte-
rim masamın hep gözünde 
dururdu zaten. Hemen çıkarıp, karşıma çıkan 
ilk şiiri okudum. 

...
"Kuşlar uçtu kanat çırptı,
Sevdan beni, kötü çarptı.
Akasyalar çiçek açtı
Aşk çölüne gezim vardır."
...
Benim köyüm meşe ağaçlarıyla kaplı-

dır. Akasya ağacını ilk kez İvriz İlköğretmen 
Okulunun bahçelerinde görmüştüm. Akas-
yalar, beyaz ve mor çiçekleriyle, benim sevda 
ağaçlarım idi. Hala da öyledirler. Diğer bütün 
ağaçlar çiçeklerini açar, meyveye dururlar, 
hemen ardından ‘çiçekli bir dünyaya boşluk 
doğmasın’ diye bu defa da akasyalar çiçek 
açar.

1980 ihtilalinin hemen sonrasında ve 
benim de bir başka şehrimizde görevde 
oluşum sırasında, yazılı olan her şeyim, ce-
berut yönetim korkusuyla ve 'bana bir zarar 
gelebilir' kaygısıyla, rahmetli babamın imha 
etmiş olması o şiir defterimin de yok olması-
na neden oldu. Allah rahmet eylesin babam. 

Bu şiirimi bir cep defterine aktarmışım 
ve cep defteri de sürekli olarak yanımda 
olduğu için böylece yanmaktan kurtarmış 
kendisini... O şiirim yazma serüvenim içinde 
en eski tarihli şiirimdir benim. Şiirin altında 
“Nisan 1977/İvriz” diye yazıyor. 

Demem o ki şiir benim çocukluk, genç-
lik aşkım. O aşk hiç azalmadı, tükenmedi 
bende.

İşte bu nedenledir ki şiirin sesini duydu-
ğum her yere ona kavuşabilmek adına koşa 
koşa, düşe kalka gidiyorum ve vuslat sevinci 
yaşıyorum. 

Çocukluk yıllarımda sorulan bir soru-
ya karşılık; “ben elime bir kitap ya da dergi 
alınca, ‘acaba içinde bir şiir var mıdır?’ diye 
bakarım. İçinde şiir olmayan ne o kitap ne de 
o dergi benim için ne tam bir kitaptır ne de 
tam bir dergidir” diye cevap vermiştim.

Konya’mız, kültür etkinlikleri bakımın-
dan ülkemizin en önde gelen illerindendir. 
Pandemi dahi bu etkinlikleri sürdürmesine 
engel olamadı. Mesela, 24 yıldır kesintisiz 
program yapan Aydınlar Ocağı da pandemi 
şartlarına uygun olmak şartı ile programları-
na devam etti ve bu programlara da katılım 
göstermeye çalıştım. 

Konya dışındaki şiir programlarına hem 
de bütün masrafları kendime ait olmak üzere 
katılmaya gayret ettim. Bu bir aşksa paranın 
da menfaatin de lafı olmazdı.

Bu yıl 11 incisi yapılan Mevlana Şiir Şö-
leni ilk defa 'Şiir Atölyeleri' faaliyeti ile birlikte 
yapıldı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi günü 
sabah saat 10.00'da yapılan ilk oturumdan 
itibaren can kulağıyla takip etmeye çalıştım. 
Oturumlar Saat 18.00'da sona erdi ve akşam 
saat 20.30'da başlayacak olan şiir şölenini 
beklemeye başladım. 

Oturumlarda anladığım hususlarda kısa 
kısa notlar almaya da çalıştım.

Ne yalan söyleyeyim program için çok 
emek sarf edilmiş ancak buna rağmen ‘hiç 
aksaklık yaşanmadı’ da diyemem. Bu da ola-
ğan bir şeydi. Kendimin de yedi yıl süren bir 
STK yöneticiliği tecrübem olmuştu. O süre 
içinde büyük faaliyetlere imza atmıştık. Ama 
benzer aksaklıklar orada da hep olurdu. 

Ancak bu ‘şiir atölyesi’ ve ‘şiir şöleni’ 
etkinliğinde gördüğüm ve dinlediğim bazı 
hususları da yazmazsam 'en büyük saygı-
sızlığı kendime yapmış olurum' diye düşü-
nüyorum. 

Ağırlıklı olarak 'modern şiir', üzerine 
başlayan, devam eden ve sonuçlanan üç 
oturumdan da kendimi tatmin edebilecek bir 
haz alamadım doğrusu. 'Kendimi’ ifadesini 
özellikle kullanıyorum ki bu durum belki de 
sadece bana has bir eksiklik de olabilir. Gerek 
konuların ağırlığı gerekse sunumu yapanla-
rın akademik konuşmaları ve gerekse şahsı-
mın uzak olduğu 'modern şiir” teması benim 
haz almama mani olmuş olabilir.

Bu üç oturumdan da aklımda kalan hu-
suslar çok cüzi bir kaç madde ile sınırlı kaldı.

 Şöyle ki; 
Bir konuşmacının; Üstat Bestami Yaz-

gan'a atıfta bulunarak; “mesela Bestami 
Yazgan'ın bir şiirinin altına 'Yunus Emre' 
yazılarak yayınlanması, halk şiirimizin halk 
arasında hala canlılığını koruduğunun gös-
tergesidir' demiş olması... 

Yine bir konuşmacının Faruk Nafiz 

Çamlıbel'den bahsederken, 
“Yahya Kemal’in etkisinde 
olan şairin, hece şiirine geçiş 
yapmasıyla birlikte kendi öz-
gün kimliğine kavuşmuştur' 
demiş olması...

Bir başka konuşmacı-
nın; "şairlerin hepsinin şiire 
başladıklarında birer 'taklitçi' 
olduklarını ama giderek kendi 
özgün kimliklerine kavuş-
tuklarını, demem o ki taklit 
etmenin bile taklit edene bir 
şeyler kazandırabildiğini' söy-

lemiş olması hafızamda kalan birkaç cümle-
lik anekdotlar oldu.

Oturumun son bölümünde; sabahtan 
beri şiirde modernliğin ve yeniliğin, kulakları 
tırmalayacak bir yoğunlukta ifade edilmiş 
olması, bazı konuşmacıların bile ilgisini ve 
tepkisini çekmiş olacak ki bir konuşmacı; 
“yeni, yeni, yeni diyerek eskiyi yerden yere 
vurmanın bir anlamı yoktur” dedi ve devam 
etti.  ‘Yeni’yi savunmak adına ‘eski’yi kötüle-
menin, ‘yeni’yi yaşatmak adına ‘eski’yi öldür-
menin hiç bir gerekçesi bulunamayacağını” 
ifade etmesi ve bu arada konuya izleyicilerin 
de müdahil olması tartışma tansiyonunun bir 
hayli yükselmesine neden oldu. 

Bu konu da dikkatimi çeken hususlar-
dandı.

Bir kez daha görmüş olduk ki 'eski’ ve 
‘yeni’ kavramları birbirinden ayrılamaz ikiliy-
diler.

Yine bir konuşmacının; "bir binanın 
yenilemesini yapmak, mevcut durumunun 
iyileştirilmesine katkı sunmak, geçmişin 
hatıralarını, izlerini günümüze taşımasını 
sağlamak o binanın taşıyıcı kolonları da dâhil 
onu yerle bir etmekle olmaz. Bunu yapar-
ken, o binayı ayakta tutmakla, içine farklı ve 
uyumlu desenler çizmekle de büyük katkılar 
sunmuş olursunuz” demiş olması, benim de 
ruhumdan fışkıran o derin anlamı ifade eden 
cümlelerdi. 

Ve nihayet akşam saat 20.30'u göste-
rirken, bu yıl yenilenme çalışmaları sebebiyle 
Kubbe-i Hadra'nın yüzünü göremeden, onun 
gölgesinde, Hz. Mevlâna'nın ismine yakışan 
ve 11 yıldır devam eden bu büyük organizas-
yonun icra-i faaliyeti başlamış oldu.

 Gül Bahçesi yine bir 'ana baba gününü’ 
yaşıyordu. Etkinliğe ilgi çok büyüktü.

Önce protokol konuşmaları yapıldı.
Etkinliğin baş mimarlarından, genelde 

sanata, özelde edebiyata ve şiire büyük önem 
veren bu yolda somut icraatların sahibi olan 
Karatay Belediye Baskanı Sayın Hasan Kılca 
Bey ve yine bu organizasyonun ev sahibi 
TYB Konya Şube Başkanımız Sayın Ahmet 
Köseoğlu Bey, TYB Onursal Başkanı Sayın 
Mehmet Doğan Bey, TYB Genel Başkanı Sa-
yın Musa Kazım Arıcan Bey, Konya İl Kültür 
Müdürü sayın Abdüssettar Yarar Bey ve Bir 
şiir sever ve şair olan Konya Eski Belediye 
Başkanı Sayın Halil Ürün Bey birer protokol 
konuşması yaptılar. 

Mevlana Torunlarından Esin Çelebi 
Bayru Hanımefendi ve eşi Sayın  Osman 
Bayru Bey programda yer alan konuklar-
dandı. Bunun yanı sıra etkinlikte; birçok STK 
öneticisi, gazete ve dergi yöneticisi ve yoğun 
bir halk izleyici topluluğu vardı. 

 Protokol konuşmalarından sonra şair-
ler, alfabetik isim sırasına göre şiirlerini oku-
maya başladılar.

Yirminin üzerinde şair şiirlerini seslen-
dirdiler. Şairler genelde Konya’ya başka iller-
den davet edilen ve kendi alanlarında eserleri, 
ödülleri olan ve söz sahibi olan şairlerimizdi. 

Programda bizlere dağıtılan ve Karatay 
Belediyesi ile TYB Konya Şubesi yayını olan, 
11 inci Şiir Şölenin de bir ilkini gördüğümüz, 
'11'inci Mevlânâ Şiir Söleni Şiir Seçkisi 2021' 
isimli kitap çok güzel bir hediyeydi.  O kitap-
tan takip etmeye çalıştığım kadarıyla ve şair-
lerin okuduğu şiirlerden de gördüm ve işittim 
üzere, şiirlerin tamamı “modern şiir” ismiyle 
tanımlanan şiirlerden seçilmişti. Ebette bu bir 
tercih meselesiydi ama programı takip ettiği-
miz bölümdeki bazı izleyicilerden de işittik ki; 
şiirlerin tamamının bu türden seçilmiş olma-
sı bir takım eleştirilere maruz kaldı. 

Örnek olarak “Mevlana” ismiyle yapılan 
bir etkinlikte beyitlerden oluşan bir ya da bir-
kaç şiirin bulunması, günün önemine binaen 
çok isabetli bir şey olurdu.

Daha önceki yıllarda yapılan Mevlana 
Şiir Şölenlerinden ve diğer birçok etkinlik-
lerden hatırladığımız ve ülkemizin “şair” ve 
“şiir” konularında isim yapmış olan Besta-
mi Yazgan gibi Nurullah Genç gibi isimleri 
“gözlerim aramadı” dersem yalan söylemiş 
olurum. 

Bu konuların yine de programı hazırla-
yan ve icra eden şahsiyetlerin uhdesinde ve 
tercihinde olduğu bilinciyle, bu tür büyük 
organizasyonların Konya’mız için bir iftihar 
vesilesi olduğunu, bıkmadan usanmadan bu 
organizasyonlara devam edilmesi gerektiği-
ni düşünüyor, emeği geçen herkese selam, 
sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

TYB KONYA VE 11. MEVLANA ŞIIR ŞÖLENI

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteri-
ner Fakültesi bünyesindeki Küçük 
Hayvan Hastanesinde, kedi, köpek, 
kuş çeşitleri ve egzotik hayvanlara 
sağlık hizmeti sunuluyor. SÜ Veteri-
ner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sey-
fullah Haliloğlu, hayvanları "sessiz 
dostlar" olarak gördüklerini söyledi.

Küçük Hayvan Hastanesinin 
bu yılın ocak ayından itibaren yeni 
binasında hizmet vermeye başladı-
ğını belirten Prof. Dr. Haliloğlu, "Bu 
hastane Türkiye'nin en büyük pet 
hastanesi. 11 bin metrekare kapalı 
alana sahip binada, kedi, köpek ve 
egzotik hayvanların muayenelerini 
gerçekleştiriyoruz. Burada sahipli 
hayvanların yanında, sahipsiz sokak 
hayvanlarının tedavilerini de Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe beledi-
yelerimizin kontrolünde yapıyoruz." 
dedi.

Haliloğlu, profesör, doçent ve 
doktor öğretim üyesi olmak üzere 
30'a yakın personelin yanında araş-

tırma görevlisi, doktora ve yüksek 
lisans öğrencileri ile intörn öğrenci-
lerle hayvan dostlara müdahale et-
tiklerini ifade etti.

Hastanede, kedi ve köpek ayrı 
ayrı olmak üzere 8 ön muayene oda-
sında ilk muayenelerin yapıldığını 
ifade eden Haliloğlu, şunları kaydet-
ti: "Hayvanlar, ön muayeneden son-
ra gerek görülürse dahiliye, cerrahi, 
doğum ve döllenme olmak üzere 
4 anabilim dalına sevk ediliyor. Ön 
muayeneler dışında özel muayene 
odalarımız da var; kardiyoloji, göz, 
diş gibi. Tomografi, röntgen, ultra-
son, endoskopi gibi çeşitli muayene 
tekniklerini uygulayabiliyoruz. Tam 
teşekküllü bir biyokimya laboratu-
varımız var. Burası tam teşekküllü 
24 saat hizmet veren bir hastane. 
17.00'dan sonra acil kliniğimizi açı-
yoruz. Acil gelen hastalarımıza ilk 
müdahaleyi yapıyoruz."

Veteriner Fakültesi bünyesinde-
ki hayvan hastanesine son yıllarda 

pet müracaatlarının arttığını dile 
getiren Haliloğlu, bu nedenle Kü-
çük Hayvan Hastanesi olarak birimi 
ayırdıklarını söyledi.

İnsanların kedi ve köpek sa-
hiplendiğini dile getiren Haliloğlu, 
"Pandemiye bağlı olarak özellikle 
kedi, köpek sahibi olmak isteyen 
vatandaşlarımızın sayısı da arttı. Bu 
çok sevindirici bir durum. İnsanla-
rın hayvanlarla uğraşması psikolojik 
olarak rahatlamalarına da sebep olu-
yor." dedi.

Haliloğlu, ayrıca Büyük Hayvan 
Hastanesinde de çiftlik hayvanları-
nın tedavilerinin yapıldığını hatırla-
tarak, "Büyük Hayvan Hastanemiz-
de koyun, keçi, sığır, at gibi büyük 
hayvanların tedavilerini yapıyoruz. 
2 bin-2 bin 500 metrekare kapalı 
alana sahip. Orada da gelen çiftlik 
hayvanlarının muayeneleri gerçek-
leştiriliyor." ifadelerini kullandı.

7 AYDA 13 BIN 150 HASTA
SÜ Veteriner Fakültesi Hayvan 

Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüse-
yin Erdem de 7 aylık dönemde pan-
demi şartlarına rağmen 13 bin 150 
hasta muayeneye ettiklerini, bunun 
yüzde 95'inin pet hayvanı olduğu-
nu söyledi. Erdem, pet hastalarının 
yüzde 61'inin kedilerden oluştuğunu 
ifade ederek, "Hastaneye gelen kedi 
sayımız oldukça artmış. 7 bin 700 - 
7 bin 800 civarında kedi girişi var. 
Son yıllarda kedi, köpek dışında eg-
zotik hayvan dediğimiz, kuş, tavşan, 
hamster gibi hayvanların girişinde 
de artış var. Sahipsiz olan hayvan-
ların Konya Büyükşehir Belediyesi 
üzerinden muayene ve tedavileri 
yapılıyor." bilgisini verdi.

Küçük Hayvan Hastanesinin 
hem hasta sayısı hem de kapalı 
mekan bakımından "Türkiye'nin en 
büyük pet hastanesi" olduğunu vur-
gulayan Erdem, Karaman, Aksaray, 
Niğde, Nevşehir, Mersin, Antalya, 
Ankara'dan da hasta kabul ettiklerini 
sözlerine ekledi. n AA

Hayvan hastanesi sessiz dostlar için şifa oluyor

Konya Aydınlar Ocağı Salı Sohbetleri’nde konuşan Konya eski Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Nevzat hoca 
yiğit, aksiyoner ve cömert bir dâva adamıydı. Vefatının birinci yıldönümünde rahmetle anıyoruz” dedi

Nevzat Arabacı yiğit 
bir dava adamıydı

Konya Aydınlar Ocağı, küresel 
Kovid-19 salgını sebebiyle dijital 
ortamda çevrimiçi olarak Memle-
ket Tv’den devam ettirdiği Selçuklu 
Salı Sohbetlerini, 524 gün sonra 17 
Ağustos 2021 Salı günü yüz yüze 
tekrar başlattı.

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleş-
tirilen kültürel sohbetin ilk konuş-
macısı olan Konya eski Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu, geçen sene 13 
Ağustos’ta Korona’ya yenik düşen 
Nevzat Arabacı’nın vefatının birinci 
yıldönümünde onun hayatını ve ki-
şiliğini anlattı. Konya Aydınlar Ocağı 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Musta-
fa Güçlü, sohbeti açış konuşmasında 
“Bir buçuk sene ayrılıktan sonra hoş 
geldiniz. Bizi birbirimize kavuşturan 
Rabbimize hamdü senâlar olsun” 
dedikten sonra 3 Mart 1996’dan 
beri hiç ara vermeden devam ettik-
leri Salı Sohbetleri’nin, 10 Mart’tan 
sonra da korona şartlarına rağmen 
kesmeden Memleket Tv’den sanal 
ortamda ve bu sefer görüntülü bir 
şekilde kaydedilmiş olarak devam 
ettiğini söyledi.

‘YENI DÖNEME 
BIZ DAMGAMIZI VURALIM’

Koronavirüs’ü bir “bela” olarak 
nitelendiren ve pandeminin de “kı-
talararası genel bir salgın” anlamı-
na geldiğini ifade eden Dr. Mustafa 
Güçlü, bu salgının Türkiye’ye ve 

Konya’ya has olması halinde “Tür-
kiye epidemisi” denileceğine işaret 
ederek “hastalığın adı Korona, yay-
gınlık biçimi dünyayı kapsadığından 
dolayısıyla pandemi (salgın) diyoruz. 
Hastalığın adı Korona olduğu için 
dilimizi daha çok pandemiye değil, 
korona’ya ve korona salgını’na alış-
tırmamız lazım. Netivede bu salgın 
biraz hastalığın kendi belası, birazcık 
da küresel güçlerin ve devletlerin 
kendi manipülasyonuyla dünyada 
ve ülkelerde bir şeyler döndü. Ko-
ronadan sonraki toplum “eski top-
lum” olmayacak deniliyor. Eskiden 
namaz kılarken safların sık olması 
makbul idi. Korona salgınıyla birlikte 
saflar açıldı. Dolayısıyla korona pan-
demisi, Müslümanların 1500 yıllık 
alışkanlığını bile mahvetti. Burada 
bulunan kuşak, bana göre geleneğin 

son temsilcileri. Bizden sonra gele-
cek nesil ise yeni ve farklı bir toplum 
inşa edecekler. İnşallah hayırlı bir 
toplum olur. Çocuklarımızı yetiştiği 
döneme göre terbiye edip bu yeni 
döneme inşallah biz damgamızı 
vururuz” dedi. Nevzat Arabacı’nın 
Sivas’ın Divriği ilçesinde, 1947’de 
fakir bir Türkmen ailesinin çocuğu 
olarak doğduğunu belirten Dr. Güç-
lü, liseye Kabataj Lisesi’nde başlayıp 
Erzurum Lisesinde devam ettiren 
Arabacı’nın, 16 yaşında iken namaz 
kıldığı için öğretmenleri tarafından 
müthiş bir dayak yediğini ve Sivas li-
sesinde de felsefe öğretmeninin hış-
mına uğramasıyla liseyi ancak Per-
tevniyal’da bitirebildiğini ve İslâm 
davasına, 17 yaşından itibaren daha 
sıkı sarılarak felsefe hocası, fikri ve 
aksiyoner olarak hizmet ettiğini söy-

ledi. Dr. Güçlü, burada sözü dünürü 
ve dava arkadaşı olan emekli Konya 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’na bırak-
tı. Poçanoğlu, onun hakkında şunla-
rı dile getirdi: “Nevzat hoca verdiği 
sözü hiç değiştirmedi. Şehit olma ar-
zusu ile yaşadı. Fıtraten Müslüman 
ve fıtratı bozulmamış bir Anadolu 
evladı. Bütün hayatı Allah’ın rızasını 
kazanmak, Resulullah’ın rızasını ka-
zanmak. Saldırı ve hücumun daha 
çok felsefi düşüncelerden geldiğini 
görünce Allah’ın varlığını, birliğini, 
ahireti, peygamberi ve buna benzer 
hususları anlatmak için felsefe oku-
du. Nevzat hoca davası uğruna çi-
leler çekmiş, işkencelerden geçmiş, 
kendisinden başka hiçbir arkadaşını 
suçlamayan ve isim vermeyen yiğit, 
aksiyoner ve cömert bir dâva ada-
mıydı.” n HABER MERKEZİ
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Avrupa Şampiyonasında ülkemizi tem-
sil edecek Avrupa Yıldızlar ve Avrupa Ümit-
ler Taekwondo Milli 68 sporcu ve 15 antre-
nör Konya Teknik Üniversitesi Kapalı Spor 
Salonunda hazırlıklarını sürdürüyor. Rektör 
Prof. Dr. Babür Özçelik beraberinde KTÜN 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ali Ziya 
Yalçınkaya ile birlikte hazırlıklarını sürdüren 
milli sporculara özel bir ziyaret gerçekleş-
tirdi. Milli sporcularla sohbet eden Rektör 
Özçelik, Türkiye Taekwondo Milli Takımlar 
Teknik Direktörü Ali Şahin’den çalışmalarla 
ilgili de bilgi aldı. 

Rektör Prof. Dr. Özçelik, “Türkiye 
olarak geçmişte çeşitli alanlarda güzel 
başarılar elde edildi, özellikle bu yıl Tokyo 
Olimpiyatlarından alınan galibiyetler ol-
dukça sevindirici oldu. Gençlerimizi tebrik 
ediyoruz. Sizlerin de Estonya’dan güzel so-
nuçlarla döneceğinize inanıyorum. Gençle-
rimize her zaman söylediğim gibi, yaptınız 
işin en iyisi olmak için her zaman mücadele 
edin, kim daha fazla mücadele ederse ba-
şarının onun olacağına inanıyorum. Lütfen 
mücadelenizi bırakmayın. Hepinize bu zorlu 
süreçte başarılar diliyorum.” dedi. 

Teakwondo Fedarasyonu olarak yarış-
malar oldukça iddialı hazırlandıklarını ifade 
eden Türkiye Taekwondo Milli Takımlar 
Teknik Direktörü Ali Şahin, “Bildiğiniz gibi, 
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarında 

Taekwondo branşında Hakan REÇBER 3. 
Olarak olimpiyat oyunlarının ilk madalyası-
nı ülkemize getirdi. Hemen arkasından Ha-
tice Kübra İLGÜN 3. Lük madalyasi aldı. İki 
sporcumuz da aldıkları madalyalarla ülke-
mize büyük bir gurur yaşattılar. Federasyon 
olarak biz de yıldızlar ve ümit milli takımları-

nın yetişmesine büyük önem veriyoruz. Dü-
zenlediğimiz kamplarda da sporculardaki 
üst düzey taktik ve teknik gelişimleri sağla-
yıp uluslararası yarışmalarda tecrübelerini 
arttırmaya çalışıyoruz. Sporcularımızla bir 
süredir çalışmalarımıza devam ediyoruz ve 
artık yarışlar için çok az bir zamanımız kaldı. 

Estonya’dan güzel sonuçlarla döneceğimize 
inancımız sonsuz ve sporcularımızın her za-
man arkasındayız” dedi. 

Rektör Prof. Dr. Özçelik hazırlıklarını 
sürdüren sporcuların antrenmanlarını izledi 
ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. 
n SPOR SERVİSİ

Özçelik’ten Taekwondo 
Milli Takımına Ziyaret

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Üniversitenin kapalı spor salonunda 24-27 Ağus-
tos 2021 tarihlerinde Estonya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Avrupa Yıldızlar ve Avrupa 
Ümitler Taekwondo Milli Takımını ziyaret etti. Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin’den hazır-

lıklar hakkında bilgi alan Rektör Özçelik, yarışmalarda ülkemizi temsil edecek sporculara başarılar diledi

Düdük 
Özkahya’da

Anadolu Kartalı 
çocukları sevindirdi

Medipol Başakşehir 
mesaisi devam etti

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak İttifak Holding 
Konyaspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi açıklandı. 
22 Ağustos Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyu-
mu’nda oynanacak müsabakaya hakem Halis Özkahya 
atandı. Özkahya’nın yardımcılıklarını İlker Tapak ve Kamil 
Çetin yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini 
ise Murat Erdoğan yapacak.

Konyaspor-Başakşehir maçında Yeşil-Beyazlılar yak-
laşık 1.5 yılın ardından taraftarıyla bir araya gelirken, maç 
19.15’te başlayacak.  n SPOR SERVİSİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamo-
nu’nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen çocuklara dağıtıl-
ması için getirilen formalar ve futbol topları için Konyaspor’a 
teşekkür etti. Kurum, Konyaspor’un Kastamonu’nun Bozkurt 
ilçesine getirdiği formaların ve topların bulunduğu aracı zi-
yaret etti. Bakan Kurum, burada Bozkurt Kaymakamı Murat 
Atıcı’ya futbol topu ve Konyaspor forması hediye etti. Kon-
yaspor’a çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve başarılar 
dileyen Kurum, çocuklara futbol topu dağıttı. Çocuklar da 
Bakan Kurum’a teşekkür etti. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, bir 
günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla sezonun ikinci 
haftasında iç sahada konuk edeceği M. Başakşehir maçı 
hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yö-
netiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman, salon-
da yapılan CORE ısınma ile başladı.

Futbolcuları, sahada pas çalışması ve topla oyunun 
ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Yeşil-Beyazlıların Polonyalı kanat oyuncusu 
Konrad Michalak da ilk antrenmanına çıktı.
n SPOR SERVİSİ

Dünya bir imtihandan geçiyor…
Tabi ki ülkemizde…
Bir tarafta korona virüs illeti, bir 

tarafta yangınlar, bir tarafta sel felaket-
leri, bir tarafta ekonomik sıkıntılar, bir 
tarafta Suriyeli ve Afganlı mülteciler…

Şuna çok iyi inanıyorum ki, yaşa-
dığımız dünya bir imtihan dünyası...

Yüce Yaradan bizi imtihan edi-
yor...

Kimi zaman çaresiz, kimi zaman 
yalnız, kimi zaman bir meczup gibi-
yiz...

Özellikle yangınlardan çok canı-
mız yandı…

“Yangın ateşini söndürdük” der-
ken, bu seferde sellerde boğulduk…

Daraldık…
Hayıflandık…
Sitem ettik…
Gönlümüze küstük…
Ama, “beterin beteri var” diyerek, 

“şükür” etmeyi ihmal etmedik.
xxx
Hayattan keyif almadığınız ve bir 

an önce bu dünyadan göçüp gitmek 
istediğiniz anlar olur...

İşte böyle anlarda size uzanacak, 
sırtınızı sıvazlayacak bir ele ihtiyaç du-
yarsınız...

Sizin derdinizle dertlenen, başını-
za omuz olacak insanlar ararsınız...

Psikolojik bir çöküntü içindeyken 
bunun bir imtihan olduğunun farkın-
da olamıyoruz...

Yaradan'ın bizi test ettiğine kafa-
mız basmıyor ne yazık ki...

Evet...
İmtihandayız...
Dardayken de imtihandayız, her 

şey güllük gülistanlık iken de imtihan-
dayız...

Her şeye rağmen “şükür” etme-
liyiz...

Beterin beteri olduğunu asla ıska-
lamamalıyız...

Dedim ya, imtihan dünyasındayız.
Xxx

Korona virüs illetini takıntı haline 
getirenlerdenim…

Nasıl takıntılı olma-
yacaksan ki!

İnsanların bu işi cid-
diye almaması, sanki her 
gün yüzlerce insanı kay-
betmemişiz gibi, acayip 
bir vurdumduymazlık, 
nemelazımcılık, aşıya 
karşı tavır alma, açıkçası 
beni rahatsız ediyor…

Geçen haftayı İstan-
bul’da geçirdim…

TSYD’nin sezon öncesi toplantısı 
dolayısıyla Konya’dan uzak kaldım…

İş yoğunluğundan dolayı İstan-
bul’u dolaşamadım, ama bir geceye 
mahsus Taksim’e çıktık, Kerim Hoş-
fikirer kardeşimle…

Sonra İstiklal Caddesine girdik…
Girmez olaydık keşke…
Karınca misali insanlar…
Gecenin 11’in de mahşeri bir ka-

labalık…
Gök yarılır da sağa-

nak bir yağmur ya, ay-
nen öyle…

Ne mesafe, ne mas-
ke, ne korunma hiçbir 
şey yok…

Lafı nereye mi ge-
tireceğim; bu vurdum-
duymaz, bu bilinçsizlik, 
bu saygısızlık devam et-
tiği müddetçe, “korona 

virüs” illeti bu ülkeden gitmez…
Tedbirler caydırıcı olmadığı süre-

ce vakalar 20 binin, ölümler de 200’le-
rin  altına düşmez…

Allah sonumuzu hayır etsin.
xxx

KONYASPOR
Ligin ilk maçında bir galibiyetten 

daha fazlasını aldı Konyaspor…
Hem de Sivas deplasmanında…

Bu galibiyet büyük ses getirdi…
Bunu görmemek için kör, duy-

mamak için sağır olmak lazım…
Galibiyetin getirdiği yüksek gü-

ven duygusunun, Konyaspor’u yöne-
tenlere, teknik adamlara, oyunculara 
sinerji ve moral getirdiğine inanıyo-
rum…

Tabi ki taraftarlara da…
Bu nedenle de, Sivas deplasma-

nından alınan galibiyet, Başakşehir 
maçı öncesinde sadece bir galibiyet 
olarak görülmemeli…

Bana göre galibiyetten daha 
önemli olan “özgüven”i de getirdi…

Bu, özellikle oyuncu grubunun 
kendi farkında olmalarını da sağladı…

Özetlersem; bir galibiyetten 
çok fazlasını aldı Konyaspor, Si-
vasspor’dan…

4 Eylül Stadına farklı bir skor gör-
me umuduyla gelen Sivaslılar, güçlü 
bir karakter sergileyen Konyaspor 
gerçeği ile yüzleştiler…

Hevesleri kursaklarında kaldı…

Ama, bu güzel galibiyet, Kon-
yaspor’un eksikleri olduğu gerçeğini 
perdelememeli…

Dahası, bir çiçekle bahar gelme-
yeceğini bilmeli, Konyaspor’daki karar 
vericiler.

xxx
KONRAD MİCHALAK

Polonyalı kanat oyuncusu Konrad 
Michalak konusunda bir fikrim yok, 
o nedenle de yorum yapmak yanlış 
olur…

Çıplak gözle görmediğim bir 
oyuncu hakkında ahkam kesemem…

İnşallah Konyaspor’umuza yar-
dımcı olur…

Şunu söyleyebilirim; lig önce-
si, Başkanı ve yönetimiyle, Hocası 
ve oyuncu grubuyla tartışılan Kon-
yaspor, hem Sivas galibiyetiyle, hem 
de Polonyalı oyuncu transferiyle, or-
taya koyduğu tavırla alkışı hak etti…

Şunun da altını çizmekte yarar 
var, Başakşehir maçı bizim için kesin-
likle bir ölçü maçıdır.

spor@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

İMTİHAN DÜNYASI VE KONYASPOR

Nazmiye Muratlı madalya için iddialı İsmail Güven İskenderunspor’da
Paralimpik milli halterci Konyalı 

Nazmiye Muratlı, 2020 Tokyo Paralim-
pik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde 
temsil etmeye çalışacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nı nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japon-
ya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 
Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz 
Paralimpik Oyunları'nda mücadele ede-
cek ay-yıldızlı sporcu, yoğun bir şekilde 
oyunlara hazırlandıklarını belirtti.

Muratlı, "2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları'na gitmek için hazırlanıyorum 
fakat ciddi bir sakatlık geçirdim. Üst üste 
iki altın madalya alan, rekor kıran bir 
sporcuyum. Branşımı çok seviyorum, 
bayrağımı çok seviyorum ve Tokyo'ya 
mücadele etmek için gidiyorum." diye 
konuştu.

Tokyo'da elinden geleni yapacağını 
belirten paralimpik milli halterci, "İnşal-
lah her şey çok iyi olur. Allah'ın izniyle 

elimden gelen mücadeleyi vereceğim. 
Bayrak aşkı için mücadeleyi bırakmaya-
cağım. Kolum ve sağlığım ne kadar izin 
verirse o kadar mücadele edeceğim. 
Herkesin dualarını bekliyorum." şeklinde 
konuştu.  n AA

Konyaspor altyapısından yetişerek 
A takıma kadar yükselen sonrasında ise 
1922 Konyaspor olmak üzere çeşitli ta-
kımlarda forma giyen İsmail Güven 3.Lig 
ekibi İskenderunspor ile anlaşmaya 
vardı. Geride kalan sezonun ara transfer 
döneminde 1922 Konyaspor’dan Kon-

yaspor’a geçen başarılı orta saha oyun-
cusu Güney ekibiyle 2 yıllık sözleşme im-
zaladı. Konuyla ilgili İskenderunspor’dan 
yapılan açıklamada, “En son olarak Kon-
yaspor forması giyen orta saha oyuncusu 
İsmail Güven, İskenderunspor’umuzda.” 
ifadeleri kullanıldı.   n SPOR SERVİSİ
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Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Kon-
yaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, Süper 
Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Pazar 
günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in 
ciddi bir rakip olduğunu belirterek, "Pazar 
günü önemli bir maç olacak." dedi. Palut, 
Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor 
karşısında aldıkları 3 puanla lige başlamala-
rının olumlu bir adım olduğunu söyledi

EKSİK OYUNCUMUZ BULUNMUYOR
1-0 kazanılan Sivasspor maçını ve hafta 

sonu oynanacak olan Başakşehir maçına 
yönelik düşüncelerini aktaran İttifak Holding 
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 
“Lige deplasmanda kazanarak başlamak çok 
olumlu bir adım oldu. Başakşehir maçının 
hazırlıklarını sürdürüyoruz. Başakşehir ligin 
iyi takımlarından biri. Saha içinde oyun or-
ganizasyonları ve planları var. Bizim adımıza 
önemli bir maç, eksik oyuncumuz bulunmu-
yor. Uzun süre sonra taraftarlarımızın karşı-
sında olacağız ve ben de ilk kez Konyaspor 
taraftarının önüne çıkacağım. İnşallah güzel 
bir mücadele ve güzel bir sonuçla taraftarla-
rımızı mutlu ederiz. 

Saha içerisinde olumlu görünen adım-
larımız var. Biz bunu daha geliştirmenin içe-
risindeyiz. Konyaspor adına ve kendi adıma 
sıkı çalışıyoruz. Planımızı saha içerisinde 
uygulamaya çalışıyoruz. Milli takım arasına 
kadar hiçbir takım tam olarak hazır olmaya-
cak. Bu süreyi en iyi şekilde atlatmak isti-
yoruz. Kadromuza baktığımız zaman tek tek 
oyuncularımızın üzerine bir plan kurmuyoruz 

Takım olarak hareket ederek takım oyunu-
nu geliştirmeye çalışıyoruz. Biz Konyaspor 
olarak sahada birlikte mücadele ettiğimiz 
sürece rakiplerimizi yenme ihtimalimiz var. 
Başakşehir’de Aykut Kocaman ile bir plan 
organizasyon takımı. Başakşehir maçında 
taktik ve planlar sonucu belirleyecektir. Her 
takımın savunma ve hücum planı farklı. Bu-
nun yanında oyun içerisinde kırılma anları da 
sonuca etki edecektir.” ifadelerini kullandı. 

KRAVETS’İ MİLLİ TAKIM ARASINA 
KADAR KULLANAMAYACAĞIZ

Erdon Daci ve Kravets hakkında da konu-
şan başarılı teknik adam, “Erdon Daci, bizim-
ler beraber Sivas’a geldi ama ufak bir sakat-
lığı vardı ve oyunun gidişatı da bizi Erdon’u 
oyuna almaya zorlamadı. Artem Kravets, 
takıma geç katıldı ve belli bir süre rehabilitas-
yon süreci geçirdi. Fizik olarak takım seviye-
sinin altında ve hazır değil. Çok çok ekstrem 
bir durum olmazsa milli takım arasına kadar 
Kravets’i kullanamayacağız.” dedi.

BİR KANAT DAHA ALABİLİRİZ
Transfer çalışmalarına yönelik de konu-

şan İlhan Palut, “Bir santrfor transferi yapa-
cağız ve çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı 
sıra bir de kanat oyuncusu alabiliriz. Bu kanat 
oyuncusu yabancı bir isim olacak.” diye ko-
nuştu.

MÜCADELECİ VE ÖZVERİLİ OLACAK
Aradığı santrforun özelliklerinden bahse-

den Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, 
“Kullanmak istediğim santrfor sadece ceza 
alanında bitiricilik konusunda iyi olmayacak. 
Takım oyununa katkı sağlayacak, takım sa-

vunmasına yardım edecek. Rakip savunma 
ile savaşacak. Özverili ve mücadelecinin yanı 
sıra gol atacak. Sokol Cikalleshi çok iyi niyetli 
ve ondan istediklerimizi saha içerisindeki 
performansıyla yanıt veriyor. Bize çok faydalı 
oluyor önemli bir silahımız.” şeklinde görüş 
belirtti.

VERİMLİ BİR TRANSFER 
DÖNEMİ GEÇİRDİK

Verimli bir transfer dönemi geçirdiklerini 
sözlerine ekleyen İlhan Palut, konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Her antrenör kampta yeni 
transferlerle çalışmak ister. Transferin farklı 
parametreleri var. Bazen ilk etapta istediğiniz 
oyuncular ile anlaşamazsınız ve farklı oyun-
culara yönelirsiniz. Şu an için bir santrfora 
ihtiyacımız var. Verimli bir transfer dönemi 
geçirdiğimizi düşünüyorum. En mükemmeli 
mi tabii ki değil. Hiçbir takım transferde en 
temel hedeflerine ulaşamıyor. Takımımıza, 
planımıza ve Konyaspor karakterine uyacak 
oyuncularımızı şu ana kadar kadromuza kat-
tık.” 

MİYA İLE ÇALIŞMAYI 
DÜŞÜNMÜYORUM

Son olarak Farouk Miya ile İsmail Güven 
konusuna da açıklık getiren Palut, “Miya ile 
ben kadro yapılanmasında çalışmayı düşün-
müyorum. Bireysel olarak çalışmalarını sür-
dürüyor. Bir yandan da transfer görüşmeleri 
yapıyor. İsmail Güven’e de hizmetlerinden 
dolayı  teşekkür ettik. Daha fazla forma şansı 
bulması adına düşüncemizi ilettik o da bunu 
anlayışla karşıladı.” dedi.
 n SPOR SERVİSİ

‘Önemli bir 
maç olacak’
İttifak Holding Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut, gündeme dair açıklamalar-

da bulundu. Lige 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen başarılı 
teknik adam, Başakşehir maçının sonucunu taktik planlamanın belirleyeceğini ifade 

etti. Palut, transfer hakkında ise “Bir forvet beklentimiz kesinlikle olacak. 
Bunun yanında bir yabancı kanat oyuncusu da transfer edebiliriz” dedi 

‘Yenemeyeceğimiz takım yok’
İttifak Holding Konyaspor kaptanı 

Abdülkerim Bardakcı Başakşehir maçı 
öncesi açıklamalarda bulundu. Abdül-
kerim, sezona galibiyetle başladıkları 
için mutlu olduğunu söyledi. Kulübün 
100. yılını kutlayacağı için bu sezonun 
özel olduğunu ifade eden 26 yaşındaki 
oyuncu, "Bu yıl en üst sıralarda bitir-
mek istiyoruz. Zorlu bir rakibe karşı oy-
nayacağız. Çok iyi bir takım olduk. Bu 
yıl yenemeyeceğimiz takım yok. İkinci 

haftayı da 3 puanla tamamlarız." diye 
konuştu.

Abdülkerim Bardakcı, sözleşmesi-
nin uzatılmasıyla ilgili çalışmaların sür-
düğüne işaret ederek, "Şu an her şey 
olumlu ilerliyor. Takımda kalmak isti-
yorum. Uzun yıllar bu formaya hizmet 
etmeyi umuyorum. Bu takımın kaptanı 
olmak gurur ve onur verici. İnşallah bu-
rada efsane olarak kalabilirim." ifade-
lerini kullandı. n SPOR SERVİSİ
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