
060504 Sigara isteyen genci 
bıçakla öldürdü

Sürücü kurslarında
fiyatlar dip seviyede

Biçerdöverler adaya
yüzerek ulaşabiliyor

Yapılandırma süresi
30 Eylül’e uzatıldı

Katliam gibi kazada 6 
kişi hayatını kaybetti

Karatay Belediyesi’nden yapılan 
açıklamada; Resmi Gazete’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı 
doğrultusunda belediyeye ait vergi 
borç yapılandırma başvuru ve ilk 
taksit ödeme sürelerinin birer ay uza-
tıldığı ifade edildi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Aksaray Karayolu’nun 60. kilo-
metresinde kontrolden çıkan amon-
yum nitrat yüklü TIR’ın karşı şeride 
geçerek hafif ticari araca çarpması 
sonucu meydana gelen kazada 6 kişi 
hayatını kaybetti. n HABERİ SAYFA 6'DA

Arkeoloji Müzesi gibi Obruk içerisinde obruk 
Konya'nın tarihi yerleşim 
yerlerinden Sarayönü il-
çesinde Roma dönemin-
den bugüne kadar halen 
mezarlık olarak kullanılan 
alan, açık hava müzesini 
andırıyor. Mezarlık, antik 
döneme ait yazılı taşları, 
sütunları, kaideleri ile 
dikkat çekiyor.
n HABERİ SAYFA 5'TE

Şeb-i Arus’a yetişecek
Türkiye'nin en çok ziyaret 
edilen müzelerinden 
Mevlana Müzesi'nde, 
Yeşil Kubbe olarak bilinen 
Kubbe-i Hadra'daki en 
kapsamlı restorasyon 
çalışmasında sona yakla-
şıldı. Kubbedeki restoras-
yonun Şeb-i Arus’a kadar 
bitirileceği ifade edildi. 
n HABERİ SAYFA 5'TE

Karapınar ilçesinde, yıllar 
önce oluşan obruğun içe-
risinde, 45 metre çapında 
2 metre derinliğinde obruk 
meydana geldi. Reşa-
diye Mahallesi Averen 
Mevkisi'ndeki Kayalıbaşı 
Obruğu'nun içerisinde, 
çökme ve yarıkları görenler 
durumu yetkililere bildirdi.
n HABERİ SAYFA 6'DA

Psikolojimiz altüst!
Koronavirüs salgınının 

etkilerinin sadece fizyolojik 
olmadığına işaret eden 
Uzman Psikolog Elmas 
Merve Malas, özellikle 
ergenler ve çocuklarda 
davranış bozukluğuna 
bağlı psikolojik destek 

ihtiyacının arttığını söyledi

KORONAVİRÜS İNSANLARIN
PSİKOLOJİLERİNİ DE BOZDU

İnsan hayatının her alanına nüfuz eden 
koronavirüsün psikolojik olarak da 
olumsuz etkilerinin olduğunu belirten 
Uzman Psikolog Elmas Merve Malas, 
“Bu süreçte insanların psikolojileri de 
bozuldu. Psikologlara ve psikiyatrlara 
başvuru sayısı ciddi oranda arttı. Bu 
durum aslında bireylerin sıkıntılarını 
bir uzmana anlatma ve ondan destek 
alma konusunda da bilinçlendikleri-
nin bir göstergesi” diye konuştu.

ÖZELLİKLE ERGENLER VE
ÇOCUKLAR TALEP EDİYOR

‘Toplum benim deli olduğumu düşünür 
mü?’ kaygılarının tamamen yıkıldığı ve 
psikolojik rahatsızlıkların kabul edildiği bir 
toplum yapısının artık oluştuğunu söyle-
yen Malas, “Pandemi süreci uzun zaman 
diliminde elde edilmiş olan alışkanlıkların 
hepsini altüst etti. Bu süreçte özellikle 
ergenlik çağındakilerin ve çocukların 
kaygı ve depresyona bağlı rahatsızlıklarla 
başvurduklarını gördük” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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‘AMACIMIZ, ETLİEKMEĞİ
DÜNYAYA TANITMAK’

SAVATRA ANTİK KENTİ
GÜNYÜZÜNE ÇIKIYOR

GÜMRÜK VERGİSİYLE
ÜRETİCİYİ KORUYUN

Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu 
ayçiçeği fiyatları hakkında değerlendirme yapmak 
üzere biraraya geldi. Oda başkanları geçtiğimiz 
yıllarda hasat dönemlerinde üreticiyi kollamak 
adına uygulanan gümrük vergilerinin bu yıl da 
uygulanasını talep etti. n HABERİ SAYFA 4'TE

Kısa bir süre önce Konya 
Büyükşehir Belediyesi 

MEDAŞ Stadyumu içinde 
işletmeye çalışan Ekrem 
Coşkun Etlekmek, hizme-
tiyle takdir topluyor. İşlet-
me sahibi Ekrem Coşkun, 

amaçlarının Konya’nın 
markasını dünyaya tanıt-
mak olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 2'DE

Karatay ilçesine bağlı 
Yağlıbayat Mahallesi'n-
deki geçmişi prehistorik 
döneme kadar uzanan 
Savatra Antik Kenti'nde 
kazı çalışmaları başladı. 

Doç. Dr. İlker Işık, bölgede 
çok sayıda eski mimarinin 
bulunduğuna işaret etti.

n HABERİ SAYFA 3'TE

Ayçiçeğinde hasat zamanı
Konya Ovası ayçiçek üretiminde Trakya’dan 
sonra en önemli üretim bölgesi haline geldi. 
Çumra ilçesi çevresindeki çiftçiler hasadı 
yaklaşan yemeklik ayçiçeğinde verimli bir ha-
sadın olmasını beklerken, Kadınhanı ilçesinde 
hasadı yapılan yağlık ayçiçeği üreticileri ise 
kuraklık nedeniyle verim ve kalitede düşüş 
olduğunu ifade etti.
n HABERİ SAYFA 4'TE

Uzman Psikolog Elmas Merve Malas
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Açık konuşmak ge-
rekirse, pis boğaz, yani 
önüne geleni avurtlarını 
doldura doldura mideye 
tıkıştıranlardan deği-
lim…

Allah’ın verdiği ni-
metlere asla şaşı bak-
mam…

Biraz seçiciyim…
Kusursa Allah affet-

sin…
Beyaz et, yani,  ta-

vuk, horoz, hindi gibi kanatlılarla aram 
hiç iyi olmamıştır…

Balık türleriyle de…
Deniz mahsullerinden yediklerim 

olur, ama balık olmaz bunların içeri-
sinde… 

Kırmızı etçiyim ben…
Özellikle Adana, Urfa, Antep, Siirt, 

Hatay, Erzurum mutfaklarını seve-
rim…

Açıkçası yöresel mutfaklar ilk terci-
him olmuştur…

Erzurum’a gidip cağ kebap değil 
de, Siirt Büryan istersen, döverler ada-
mı…

Bizim memleketimizde de etliek-
mek yenir…

Konya’da da benim vazgeçilme-
zim ya da olmazsa olmazım etliekmek-
tir…

Konya takım yemeklerini seve-
rim, ama yukarıda söylediğim gibi, 
tıka basa, avurtlarımı doldura doldura 
yemem…

Dönerin de sade olanını seve-
rim…

Benim tarzım, etin tadını damakla-
rımda hissederek yemektir…

Bazıları da bunun tam tersini tercih 
edebilir…

Konya dışında döner yerim, ama 
etliekmek asla yemem…

Çünkü, etliekmek yerinde, yani 
Konya’da yenir…

Çocukluğumdan itibaren etliek-
meği Mevlana caddesindeki Bolu lo-
kantasında yedim…

Bundan 3-5 yıl önce Lokantacılar 
Odası Başkanı Ali Osman Karamer-
can’a “Konya’da etliekmeği nerede 
yersin” diye sormuştum, Karamercan, 
hiç yutkunmadan “Bolu Lokantası” 
demişti…

Maalesef Bolu lokantası kepenkle-
rini indirdi… 

Hem de bir daha açılmamak üze-
re…

Ben Ekrem Coşkun olsam, Mevla-
na caddesinde de mutlaka bir mekan 
düşünürüm…

Çünkü, Türkiye’de marka olan, ta-
nınan “Ekrem Coşkun” ismi, Mevlana 
Caddesinde yerlinin yerlisi, yani Kon-
yalılar ile yerli turistlerin de tıklım tıklım 
dolduracağı bir yer olur…

Konya yemek kültü-
rünü gelecek yıllara taşı-
yacaksak, hem Kültür 
Bakanlığı, hem de yerel 
idareler, bu gibi işletme-
lere destek vermelidir… 

Bu işletmeler ayak-
ta kalabilmeli ki, Konya, 
sadece Mevlana ile de-
ğil,  yemek kültürü ile de 
dünyaya açılmalı…

Dolayısıyla, yapımı 
devam eden Mevlana 

Çarşısı ile Altın Çarşı bana göre biçil-
mez kaftan olur…

Mesele sadece para değil, hakiki 
Konya takım yemekleri ile etliekmeğin 
de tadını  almış olur, şehrimizi ziyaret 
eden misafirler…

Benimkisi bir temenni… 
Tutar mı?
Yüzde bir milyon.
xxx
Evet…
Harika bir mekan, harika bir lezzet 

Ekrem Coşkun Etliekmek…
İnsanlar, “Hakiki Konya etliek-

meğini Ekrem Coşkun’da yedik ya da 
Ekrem Coşkun’da etliekmek yemek bir 
başka oluyormuş” diyecekler…

Sadece etliekmeğin lezzeti değil, 
mekan da önemli…

Bir kamyon dolusu para dökmüş 
Ekrem Coşkun…

Eski görüntüsü ile şimdiki görün-
tüsü arasında dağlar kadar fark var…

Ailecek, ne ailesi sülalecek gidile-
cek bir mekan yaratmış Ekrem Coş-
kun…

Ve sudan ucuz…
Tek etliekmek, yeşillik, sütlaç,  ay-

ran, kola, su, artı çay…
Yazıyla yirmibeş, rakamla 25 TL…
“Lezzet” derseniz, 10 numara 5 

yıldız…
Kendi elinizle yaptırsanız bile, aynı 

lezzeti yakalamanız mümkün değil…
Harbiden çok beğendim…
Bu arada etliekmeğin ustası da 

önemli…
Iskalamamak lazım…
Tırnakçısı, kürekçisi, hamurcu-

su, etliekmeğin kalitesinin, lezzetinin 
önemli unsurlarıdır…

Bu yönüyle de on numara iş çıkar-
mış sevgili Ekrem…

Daha ne olsun?
Ve…
Ekstradan da dünyanın sayılı 

statlarından birisinde hem karnını do-
yuracaksın, hem futbol zevkinin tadını 
çıkaracaksın…

Her halükarda “Ekrem Coşkun 
Etliekmek”ten mutlu, huzurlu ve keyifli 
ayrılacaksın…

Ne diyebilirim ki, “Konya’mıza, 
yemek kültürümüze hayırlı mübarek 
olsun” demekten başka.

EKREM COŞKUN ETLIEKMEK

Kısa bir süre önce Konya Büyükşehir Belediyesi MEDAŞ Stadyumu içinde işletmeye çalışan Ekrem Coşkun Etlekmek, hiz-
metiyle takdir topluyor. İşletme sahibi Ekrem Coşkun, amaçlarının Konya’nın markasını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi

‘Amacımız, etliekmeği
tüm dünyaya tanıtmak’

Konya’nın tanınmış iş adam-
larından işadamı Ekrem Coşkun, 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stad-
yumuna yeni açtığı işletmesinde 
Konya basını ile bir araya geldi. 
Düzenlenen programda basın 
mensuplarına değerlendirmelerde 
bulunan Ekrem Coşkun Döner ve 
Ekrem Coşkun Etlekmek Sahibi 
Ekrem Coşkun, “Konya’da hayat 
etlekmekle başlıyor ve etlekmekle 
bitiyor. 

Etlekmek’in başkentinde dö-
neri belli bir yere taşımaya çalıştık. 
Hayalimde etlekmekçilik yapmak 
vardı ve nasip bugüneymiş. En 
büyük mutluluğum Konya şehri-
nin iki markası olan etlekmek ve 
Konyaspor’u aynı yerde Medaş 
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 
birleştirdik. 

Etlekmek’e yeni bir boyu ka-
zandırmak istedik ve kendimize ait 
bir menü oluşturduk. Bu menüyle 
beraber hemşehrilerimizin hizme-
tine, takdirine sunduk. İyi bit iş-
letmeciyseniz, iyi bir döner ustası 
ve iyi bir etlekmek ustası bulabili-
yorsunuz ve o kişilerle uzun yıllar 
çalışabiliyorsunuz. 

Etlekmek bence Konya’nın 
tanıtımı için çok önemli. Etlek-
mek’in hak ettiği yerde olmadığını 
düşünüyorum. Şehrimize, Kon-
yaspor’umuza ve il dışından gele-
cek misafirlerimize hayırlı olsun. 
Konya’da tek şubemiz olacak o da 
burası. Başka şube açmayacağız. 
Etlekmek işinden çok ekmek yiyen 

esnafımız var. Piyasayı bozmama 
düşüncesindeyiz. Zirveye gelmek 

kolay ama zirvede durmak çok sı-
kıntılı. Türkiye genelinde 250 şu-

bemiz var. Zirvede kalabilme adına 
ekibimizle beraber, ciddi anlamda 
çaba sarf ediyoruz. Döner işinde 
de çalışmalarımız sürüyor, yeni 
atılımlar yapıyoruz. Dönerimizi 
tekelden çıkarıp kaliteyi sürdüre-
bilir kılıyoruz. Ekrem Coşkun Dö-
ner’i hangi bölgede yerseniz aynı 
standarttı ve lezzeti bulacaksınız. 
Etlekmek işi farklı, en ufak bir şey 
lezzeti bozabilir. İlerleyen süreç-
te devamlılığı sağlayıp ve lezzeti 
hemşehrilerimize beğendirirsek 
talep olduğu halde etliekmek işin-
de ilerleyebiliriz. İşimizde tam an-
lamıyla başarılı oldum diyebilmem 
için dünyada başarılı olmamız la-
zım. Ekrem Coşkun ailesinin ana 
amaçlarından biri dünyada başarılı 
olmaktır” ifadelerini kullandı.
n SİBEL CANDAN

haber@konyayenigun.com
RECEP ÇINAR

Koronavirüs salgını fizyolojik problemlere neden olmasının yanında psikolojik ve davranışsal sorunlara da sebep oluyor. Medicana Konya 
Hastanesi Uzman Psikolog Elmas Merve Malas, pandemiyle birlikte özellikle ergenlerde ve çocuklarda destek alma ihtiyacının arttığını söyledi 

Psikolojimiz de bozuldu!
Koronavirüs salgını fizyolojik 

problemler yaratmasının yanı sıra 
psikolojik ve davranışsal sorunlara 
da sebep oluyor. Koronavirüs salgı-
nı ile birlikte Psikolog ve psikiyatriye 
başvuru sayıları da artmış durumda. 
Uzmanlara göre özellikle ergenler ve 
çocukların destek alma ihtiyacının 
arttığı gözlemleniyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Medi-
cana Konya Hastanesi Uzman Psi-
kolog Elmas Merve Malas, Pandemi 
döneminde bireylerin sıkıntılarını bir 
uzmana anlatma ve ondan destek 
alma konusunda bilinçlendiğine dik-
kat çekti. 

‘UZMANDAN DESTEK ALMA 
KONUSUNDA BILINÇLENDIK’
Medicana Konya Hastanesi Uz-

man Psikologu Elmas Merve Malas, 
Pandemi döneminde sıkıntımızı bir 
uzmana anlatma ve ondan destek 
alma konusunda bilincin arttığını 
belirterek, “Uzun zamandır çok sa-
yıda vatandaşımız salgın ile karşı 
karşıya kalmamıştı. Bizler bu süre-
cin ardından psikolojik problemlerde 
bekliyorduk. Koronavirüs salgını ilk 
ortaya çıktığında öncelik fiziksel te-
davi oldu. 

Koronavirüs denildiğinde bu 
hastalıktan nasıl korunuruz ve nasıl 
tedavi oluru araştırdık. Ancak daha 
önceki bulaşıcı hastalıklarla beraber 
birçok psikolojik hastalığın eşlik et-
tiğini uzun zamandır bilinen bir du-
rumdu. Bizler pandeminin ardından 
2 dalga olarak ruhsal hastalıklar ile 
ilgili patlama bekliyoruz. Daha önce 
yaşanan salgınların ardından birey-

lerde stres bozukluğu, kaygı gibi du-
rumlar ortaya çıktı. Bizlerde bizlere 
başvuran hastalarımızda kaygı ve 
depresyonu görmekteyiz. Pande-
mide evlere kapanılması, insanların 
birbirine sosyal mesafesi azalması, 
sosyal olarak destek alamamak ve 
insanların birbirinden korkmaları bi-
reylerin kendilerine yönelmesine yol 
açtı. Bu dönemde uyku ve yemek 
rutinlerimiz de çok fazla şekilde bo-
zuldu. Bunların bizler için ne kadar 
önemli olduğunu fark ettik. Bunların 
bozulması ile birlikte bireyler bazı 
şeylerin yolunda gitmediğini gördü. 
Psikolog ve psikiyatriye karşı ön yar-
gılar var bireylerde. Toplum benim 
deli olduğumu düşünür mü? Prob-
lemleri kendi başıma çözemediğimi 
düşünür mü? Bir uzmandan destek 
alma konusunda sıkıntılarımız vardı. 
Sıkıntıların artması bireyleri destek 
almaya yönlendirdi. Bireyler televiz-
yon dizileri ile ruhsal destekler alı-
nabileceğine de öğrendi. Bu durum 

bireyler için iyi oldu. Bazen insanlar 
kendini iyi hissetmeyebilirler. Bazı 
durumlar ile baş edemezler.  Bir uz-
mandan destek almak bireylerin deli 
olduğu anlamına gelmez. Pandemi 
döneminde sıkıntımızı bir uzmana 
anlatma ve ondan destek alma ko-
nusunda bilinçlendik. Bireyler bu 
dönemde kendileri ile yüzleşti” ifa-
delerini kullandı. 

‘ERGENLERDE VE 
ÇOCUKLARDAN TALEP ARTTI’
Pandemi ile birlikte kendilerine 

başvuranlar noktasında ergenlerin 
ve çocukların ağırlıkta olduğuna dik-
kat çeken Malas, şunları kaydetti, 
“Birçok makalenin de ortaya çıkan 
sonuca göre de bu dönemde psiko-
log ve psikiyatriye talep arttı. Özel-
likle bu dönemde okula gidemeyen 

ergenlerin bizlere olan başvuruların-
da artışlar çok oldu. Ergenlerde uyku 
problemi, internet bağımlılığı, aile ile 
çatışma gibi problemler karşılaştık. 
Bu dönemden en çok çocukların ve 
ergenlerin etkilendiğini gördük. Ai-
leler bir şekilde işe gidip gelebiliyor-
lar. Çocuklar iki yıldan beri evdeler. 
Okula gidemiyorlar, sosyalleşemi-
yorlar. Herhangi bir aktiviteye katı-

lamıyorlar. Şimdilerde de bireylere 
dışarı çıkıldığında bir şey olur mu 
kaygısı da var. Bireylerin ve çocuk-
ların sosyal kaygıları da arttı. Çünkü 
iki yıldan beri evdeler. İki yıldan beri 
iletişimsizler.” 

‘DUYGUSAL YOĞUNLUK ARTTI’ 
Pandemi ile birlikte duyguları bi-

reylerin yoğun olarak yaşamaya baş-
ladığını ifade eden Malas, “Özellikle 
panik, korku, kaygı, öfke. Anormal 
bir dönemden geçtiğimiz için birey-
lerin verdiği tepkiler de anormal.  Bu 
süreç bitmeden bireylerin verdiği 
tepkilerin sağlıklı olmasını beklemek 
doğru olmaz. Çünkü bireyler tehdit 
durumu ile karşı karşıya. Hala vaka 
sayılarında ve ölüm oranlarında ar-
tışlar devam ediyor. Hala okulların 
açılıp açılmaması tartışılıyor. Duy-
gular yoğun yaşandığı zaman dav-
ranışlarımızı çok fazla şekilde etki 
altına alır. Bu durumlarda önce duy-
gularımızı yatıştırmamız lazım. Duy-
guları yatıştırmak için de bu duygu-
ları kabullenmemiz lazım. 

Yaşanan olaylara karşı şefkatli 
davranmamız lazım. Duygular yo-
ğunlaştığında kendimize yönelmeli-
yiz ve kendimizi sorgulamamız ge-
rekiyor. Bireylerin etrafında çok fazla 
stres sebebi var.  Yaşanılan olaylar 
karşısında bireyler sakinleştikten 
sonra çözüm üretmesi lazım. Gergin 
anında bireyler bir karar alacaksa 
doğru karar almak adına o kararı o 
anda ertelemeli ve sakinleştikten 
sonra karar verilmeli” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Uzman Psikolog Elmas Merve Malas

Ekrem Coşkun
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:41 06:08 12:57 16:38   19:36 20:57
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                  19 °C    33°C

Karaman            18 °C 32°C 

Aksaray              18 °C      32°C

Ankara                17 °C      33°C Hicrî: 20 Muharrem 1443 -  Rûmî: 15 Ağustos 1437

Konya’da düğün sezonu devam 
ediyor.

Bir de yasaklar nedeniyle ertelenen 
düğünler araya girince, yoğunluğu siz 
düşünün…

Allah mesut etsin…
Bütün çiftlerimize iki cihan saadeti 

diliyorum.
Da…
Düğünler konusunda birkaç konu-

yu hatırlatmak istiyorum.
Birincisi, konvoylar…
Bir başka başlık da, salgının 

devam ettiğinin düşünerek kimseyi 
riske etmemek adına alınacak ted-
birler…

Düğün salonlarının denetimle-
ri…

Düğün konvoyları uzun zamandır 
dile getirdiğimiz bir konu.

Özellikle şehir merkezinde trafiği 
alt üst ettiğini üzülerek ifade etmeliyim.

Eyvallah…

Geleneklerimizi yaşatalım da…
Sizin mutluluğunuzun başkasının 

üzülmesine sebep olmasını ister misi-
niz?

Kesinlikle hayır…
Bakın, salgın sürecinden geçiyo-

ruz. Yolunu kapattığınız aracın içinde 
acile yetişmesi gereken hasta olduğu-
nu düşünebiliyor musunuz?

Lütfen…
Hatırlayın…
Bir önceki Vali Cüneyit Orhan 

Toprak zamanında konvoylar yasak-
lanmıştı.

Mecburiyetten…
Salgının devam etmesine rağmen 

bu kadar sorumsuzluk fazla değil mi?
Bari denetim artırılsın.
Gelelim düğün salonlarına…
Düğün salonu ruhsatı verilirken 

nelere dikkat ediliyor? bilmiyorum ama 
incelenmeden ruhsatlar onaylanıyor 
gibi.

Kardeşim, Meram’da-
ki düğün salonlarına bir 
bakın yahu…

Park yeri yok…
Dolayısıyla vatandaş, 

bulduğu yere park ediyor 
aracını.

Resmen yolu kapatı-
yorlar.

Sadece Meram’da da 
değil…

Birçok salonda aynı 
fotoğrafa şahit olmak üzüyor bizleri.

Yahu kardeşim bu yüzden çok sa-
yıda kaza yaşanmadı mı?

Sonra…
Dedim ya…
Pilav konusu…
Konya’nın düğün pilavını hepimiz 

özledik.

Tamam…
Geleneklerimizi de 

devam ettirelim ona da 
eyvallah…

Ama…
Kurallara uyulmu-

yor…
Hatırlatayım…
Tam anlamıyla nor-

male dönmedik.
Ya da döndük de 

bizim mi haberimiz yok?
Hani pilav ortaya konmayacak, kişi 

başı servis yapılacaktı.
Masaya oturan insanların durum-

larını biliyor musunuz?
Kim negatif, kim pozitif…
Hayır…
HES kodlarına bakabiliyor musun?
Hayır…

E…
O zaman tedbire uyacaksın kar-

deşim.
Yetkili kurumlara da sesleniyo-

rum…
Sen de denetimlerini yapacaksın.
Denetim yapılıyor mu?
Vallahi hayır…
Sonra vaka sayıları yükseliyor!
Yükselir tabi…
Yahu bu, kul hakkıdır.
Daha fazla para kazanabilmek için 

kul hakkına girmeyin.
İnsanlar sorumluluklarını bilmiyor-

sa denetimleri artıracaksın.
Sokak düğünleri görüyorum. Mil-

let halay çekiyor.
Maske, mesafe hak getire…
Yazık yahu…
Yazık…
Böyle giderse vaka sayıları daha da 

artacak. 
Esnaf kapanacak…

Falan…
Yaşadığımız süreci biliyorsunuz.
Denetim…
Denetim…
Denetim…

***
Konya’da kadınlar salgına mey-

dan okuyor!
Düğünlerden bahsettim ya…
Bir de son zamanlarda Konya’da 

kadınlar matinesi yapılmaya başlan-
mış.

Biz akıllanmayacağız.
Birbiri üstüne eğleniyorlar.
Bu organizasyonlar izinsiz mi dü-

zenleniyor?
Haberiniz mi yok?
Bilmiyorum ama denetim olmadı-

ğını biliyorum.
En azından bu fotoğraflara bakınca 

onu anlıyorum.
Resmen…
Salgına meydan okuyorlar!

KONYA’DA DENETIM YOK!

Karatay Belediyesi’nden yapı-
lan açıklamada; Resmi Gazete’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı 
doğrultusunda belediyeye ait vergi 
borç yapılandırma başvuru, bildirim 
ve beyan süreleri ile bu başvuru, 
bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit 
ödeme sürelerinin birer ay uzatıldığı 
ifade edildi. Buna göre 31 Ağustos 
2021 tarihinde bitecek yapılandırma 
için son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 
olarak yeniden belirlenirken; yapı-
landırma başvurusu sonrasında ilk 
taksit ödeme süresi de yine bir ay er-
telenerek 1 Kasım 2021’den 1 Aralık 
2021’e uzatıldı.

Vatandaşların belediyeye olan 
vergi borçlarının yeniden yapılandı-
rılması için müracaatlar ve ilk taksit 
süresi 1 ay uzatıldı. Resmi Gaze-
te’nin bugünkü sayısında yer alan 
Cumhurbaşkanı kararına göre; bazı 
kamu alacaklarının yeniden yapılan-
dırılması için ön görülen son başvuru 

ve ilk taksit ödeme süresi 31 Ağustos 
2021 tarihinden 1 ay sonrasına erte-
lendi.

Söz konusu karar ile ilgili Karatay 

Belediyesi’nden yapılan açıklamada 
şunlar kaydedildi: “Resmi Gazete’de 
yer alan kararda 31 Ağustos'ta sona 
erecek olan başvuru, bildirim ve be-

yan süreleri ile bu başvuru, bildirim 
ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme sü-
releri birer ay uzatıldı. Karar, ‘7326 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ 
kapsamında yer alan; bazı vergi ve 
vergi cezaları, gecikme faizi ve ge-
cikme zamları, idari para cezaları, 
sigorta primi, emeklilik keseneği, iş-
sizlik sigortası primi, sosyal güvenlik 
destek primi ile bunlara bağlı gecik-
me cezası ve gecikme zammı alacak-
ları, belediyelerin bazı alacaklarının 
yeniden yapılandırılmasını kapsıyor. 
Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihin-
de bitecek olan başvuru ve ödeme-
ye ilişkin karar, 1 ay süreyle uzatıldı. 
Dolayısıyla yapılandırma başvurusu 
için son gün 30 Eylül 2021 olarak be-
lirlenirken; borçların yapılandırılması 
sonrasında ilk taksit ödeme süresi de 
1 Kasım 2021’den 1 Aralık 2021’e 
uzatılmış oldu. n HABER MERKEZİ

Yapılandırma başvurusu 30 Eylül’e uzatıldı

Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki geçmişi prehistorik döneme kadar uzanan Savatra Antik Ken-
ti'nde kazı çalışmaları başladı. Doç. Dr. İlker Işık, bölgede çok sayıda eski mimarinin bulunduğuna işaret etti

Savatra Antik Kenti
gün yüzüne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı-
nın izniyle 2017 yılından itibaren 
Bozdağ Milli Parkı çevresinde yü-
zey araştırmaları yürüten Savatra 
Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve 
SÜ Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarımı Bölümü öğretim üyesi Doç 
Dr. İlker Işık, çalışmalarını yoğun-
laştırdı.

Antik kentin unsurlarından biri 
olan ve arkeolojik yüzey araştırma-
larıyla tespit edilen antik tiyatronun 
özellikle İç Anadolu'da keşfedilmesi 
heyecan yarattı.

Işık, tiyatronun Antik Roma Dö-
nemi'nden kalma olduğunu düşün-
düklerini, antik kentin lokasyonu ve 
yerleşim birimleri üzerine kapsamlı 
araştırmalar gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Bu bağlamda antik kentin 
modelleme, çizim ve haritalandır-
masını yaparak çalışmayı zengin-
leştirdiklerini ifade eden Işık, "Antik 
kentin önemi ile tarihini tespit et-
tikten sonra, Bakanlığımızın izni ve 
Konya Müze Müdürlüğü'nün idare-
sinde geçen hafta kazı çalışmaları-
na başladık." dedi.

ILK OLARAK SAHNE BINASI 
GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Işık, antik kentin gün yüzüne 
çıkarılması kapsamında kazı ça-
lışmalarına ilk olarak antik tiyatro 

ve çevresinden başladıklarını an-
lattı. İki aylık bir kazı periyodunun 
söz konusu olduğunu vurgulayan 
Işık, şunları kaydetti: "İlk önce an-
tik tiyatronun sahne binasının gün 
yüzüne çıkarılması için çalışmala-
rımızı başlattık. Sahne binasındaki 
duvar silsilesini ortaya çıkardıktan 
sonra orkestra ve daha sonra oturu-
lan bölüme (cavea) ait basamaklar 
üzerinden çalışmalarımızı devam 
ettirmeyi planlıyoruz. Burası 'Ly-
kaonia' bölgesi içerisinde bulunan 
bir yerleşim birimidir. Hem askeri 
garnizon kenti hem de kendi kendi-
ni yönetebilen otonom bir kent. Bu 
nedenle tiyatro aynı zamanda bir 
meclis binası işlevi taşımaktadır. 
Biz de buradan çalışmayı başlatma-

yı uygun gördük. Batı Anadolu'da 
tiyatro kompleksi sıkça görülebilen 
bir örnek. Ancak İç Anadolu'da böy-
le bir yapının ortaya çıkarılacak ol-
ması nadir bir örnek teşkil ediyor."

Işık, buradaki kazı çalışmala-
rına, tarihi ve kronolojik yapının 
tespiti açısından ehemmiyet ver-
diklerini belirtti. Bölgenin, ağırlıklı 
olarak Antik Roma yerleşim alanı 
olduğunu dile getiren Işık, "O dö-
nemde inşa edilmiş olan tiyatronun 
açığa çıkarılması ve turizme kazan-
dırılması için ilk kazmayı vurmuş 
olduk. Burada zaten önemli bir 
höyük yapısı söz konusu. Yani bu 
bölge prehistorik dönemlere kadar 
geriye giden bir geçmişe sahip. 
Daha önce yapılan çalışmalarda 

arkaik döneme kadar gittiği beyan 
ediliyordu. Ancak biz elde ettiği-
miz verilerle Tunç Çağı'na kadar 
geriye giden seramik örnekleriyle 
karşılaştık. Bu bölgenin antik kent 
önemine sahip olması hem de bir 
höyüğe sahip olması çok komplike 
bir yerleşim birimi olduğunu ve ta-
rihi derinliğinin ne kadar önemli ol-
duğunu bize gösteriyor." ifadelerini 
kullandı.

‘ÇALIŞMALARI UZUN YILLAR 
SÜRDÜRMEK VE BURADA 

KONUŞLANMAK NIYETINDEYIZ’
Işık, kazı çalışmalarına ilk etap-

ta Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Karatay Belediyesinin desteğiyle 20 
kişilik ekiple başladıklarını da akta-
rarak, "Önümüzdeki yıl personelin 
fazlalaştırılarak devam ettirilmesi 
niyetindeyiz. Kazı çalışmalarının 
uzun yıllar süreceğini ümit ediyo-
ruz. Çünkü burada çok fazla mima-
ri yapı ve buluntu söz konusu. Çok 
önemli bir kent. Çok önemli bilgile-
re ulaşacağımızı aksettiren önemli 
bulgular var." diye konuştu.

Işık, özellikle yazıtlar bağlamın-
da önemli bilgiler ve buluntular 
sağladıklarını, bu nedenle çalışma-
larını uzun yıllar sürdürme niyetin-
de olduklarını sözlerine ekledi.
n AA

Mustafa Özdemir’den 
Cemiyet’e ziyaret

Deva Selçuklu, aşure 
ikramında bulundu

Gençleri Evlendirme ve Me-
hir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mustafa Özdemir, Konya Gaze-
teciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek 
Cemiyet Başkan Vekili Lokman 
Koyuncuoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile uzun süre sohbet etti.

Özdemir, “Konya basını özel-
likle bizim tüm çalışmalarımızı 
kamuoyuna duyurma konusunda 
uzun yıllardır büyük gayret içeri-
sinde oldu. Bunun için tüm basın 
kuruluşlarına teşekkür borçluyuz. 
Yapılan son seçimlerde yönetim 
kurulunun tüm basın kuruluşlarını 
kapsayan bir birliktelik içerisinde 
oluşması ise bizleri ayrıca mutlu 
etti. Ben bu vesile başta Başkan ve 
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşla-
rım olmak üzere tüm Konya bası-
nına bu birlikteliğe sağladıkları kat-
kıdan dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi.

Konya medyasının genel olarak 
Mehir Vakfı’nın kuruluş sürecinde 
de yer aldığına dikkat çeken Mus-
tafa Özdemir, “Bizim Konya med-
yasıyla ve sizlerle hukukumuz çok 
eskilere dayanıyor. Biz her zaman 
şuna inandık; yerel medya en güzel 
denetim aracıdır. Bu anlamda yerel 
medyanın var ve güçlü olabilmesi-
ni önemsiyoruz” diye konuştu. 

Vakıf çalışmaları hakkında da 
kısaca bilgi aktaran Başkan Özde-
mir, “Vakfımız, kendi hizmet ala-
nında rüşdünü ispat etmiş olan ve 

halen hem Türkiye’de hem de dün-
yada başka bir benzeri olmayan bir 
vakıftır. Temel prensibimiz insanla-
ra faydalı olmak. Aile kurumunun 
ne kadar önemli olduğunun far-
kında ve bilincinde olarak yıllardır 
aile müessesesinin oluşması için 
çaba harcıyoruz. Vakfımızın temel 
amacını yerine getirirken Konya 
medyamızın da desteğini sürekli 
arkamızda hissediyoruz. Değerli 
katkılarınızdan dolayı sizlere şük-
ranlarımı sunuyorum” ifadelerini 
kullandı. Ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getiren Cemiyet 
Başkan Vekili Lokman Koyuncuoğ-
lu ise, “Bu dönem Konya medyası 
için önemli gelişmelerin yaşandığı 
bir dönem. Sürecin doğal bir sonu-
cu olarak güç kaybı yaşanılan bir 
dönemde Konya’daki bütün med-
ya kuruluşlarımızın Cemiyet çatısı 
altında birleşmesiyle yeniden güç 
ve ivme kazandık. Bizler medya 
temsilcileri olarak medeniyetimize 
ve kültürümüze sahip çıkıyor; me-
deniyetimizin ve kültürümüzün 
yaşatılması adına yapılan tüm or-
ganizasyonları destekliyoruz. Sivil 
toplumun güçlü olmasını sağlayan 
en önemli paydaşlardan biri de hiç 
şüphesiz ki yerel medyadır. Bura-
dan hareketle biz de sivil toplum 
kuruluşlarımızın yerel medyayı 
daha çok teşvik etmesini arzu edi-
yoruz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Deva Partisi Selçuklu İlçe Baş-
kanlığı tarafından Kültür Parkta 
vatandaşlara aşure dağıtılarak, 
birlik ve beraberlik mesajı veril-
di. Vatandaşlara aşure dağıtımı 
programına Deva Partisi Konya İl 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, il yöne-
tim kurulu üyeleri, Selçuklu İlçe 
Başkanı Selman Uçar, ilçe yönetim 
kurulu üyeleri ve gençlik kolları ve 
partililer katıldı.

Deva Partisi Konya İl Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, “Kaynattığımız 
aşureyle, millet olarak birlik ve 
beraberlik kültürümüzü yaşatır-
ken, aynı zamanda güçlendiriyo-
ruz. Selçuklu İlçe Başkanlığımızın 
aşure dağıtımı programına destek 
ve emek veren herkese teşekkür 

ediyorum” dedi. Deva Partisi Sel-
çuklu İlçe Başkanı Selman Uçar 
aşure dağıtımında emeği geçenle-
re teşekkür ederek, “Aşure paylaş-
manın, dayanışmanın, birlikteliğin 
ve sevginin ifadesi, bolluk ve be-
reketin simgesidir. Toplum olarak 
içinde yaşadığımız süreçte, birlik 
ve beraberliğimizin güçlenmesine 
her zamankinden daha fazla ihti-
yacımız vardır. Kaynattığımız aşu-
relerde sevgimizi, kardeşliğimizi 
paylaşıyoruz. Bu anlamda birlik ve 
beraberliğimizin güçlenmesine ve 
yaygınlaşmasına vesile olmasını 
dilerken, Muharrem ayının ülke-
mize ve Müslüman Âlemine ha-
yırlar getirmesini diliyorum” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

malik@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI
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Çumra ilçesi çevresindeki çiftçiler hasadı yaklaşan yemeklik ayçiçeğinde verimli bir hasadın olmasını beklerken, Kadınhanı 
ilçesinde hasadı yapılan yağlık ayçiçeği üreticileri ise kuraklık nedeniyle verim ve kalitede düşüş olduğunu ifade etti

Ovada ayçiçek hasadı zamanı
Konya Ovası ayçiçek üretimin-

de Trakya’dan sonra en önemli 
üretim bölgesi haline geldi. Çumra 
ilçesi çevresindeki çiftçiler hasa-
dı yaklaşan yemeklik ayçiçeğinde 
verimli bir hasadın olmasını bek-
lerken, Kadınhanı ilçesinde hasadı 
yapılan yağlık ayçiçeği üreticileri ise 
kuraklık nedeniyle verim ve kalite-
de düşüş olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
bilinen Konya’da 38 bin 873 kilo-
metrekare yüzölçümünün yüzde 
47’si tarım arazisi olarak kullanı-
lıyor. Hasat sezonunda yaklaşık 6 
milyon ton tahıl üretimiyle de Kon-
ya, ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlıyor. 

Konya Ovası’ndaki ayçiçeğine 
çiftçiler tarafından rağbet her yıl 
artarken, Türkiye’deki üretimin 
yüzde 20’lik kısmını karşılamaya 
başladı. Ürünün ekiminde kulla-
nılan modern teknikler sayesinde 
hem kalitesinin hem de veriminin 
artmasının sağlandığını anlatan 
Çumra ilçesinde yemeklik ayçiçeği 
üretimi yapan Apil Avcı, “Nisan ayı 
sonunda ekimine başlarız. Toprak 
hazırlaması 12. ayın içerisinde ya-
pılır. Nisan ayının sonu Mayıs ayı-
nın içerisinde ise ekimini yaparız 
ayçiçeğinin. Biz bu ürünleri normal 

iki sıralı olarak ekeriz. İki çeşit ola-
rak da ekeriz biri yağlık biri yemek-
lik olarak ekeriz. Kolay bir üründür. 
Biz bunu yağ üretiminde daha çok 
ekeriz günden güne bunda rekolte-
ler artmaktadır” dedi.

‘BU ÜRÜN İÇİN GİDİP 
ARAŞTIRMASINI YAPTIK’

Ayçiçek ekiminden önce bu 
ürünü araştırarak bulduklarını an-
latan çiftçi Avcı, “Bazı civar illerde 
ekildiğini duyduk. O zamanlar bu 
ürün için gidip araştırmasını yaptık. 
En kaliteli şekilde nasıl üretimini 
yaparız diyerek istişarelerini yaptık. 
Sonra deneme ekimi yaptık. Bizim 
bu bölgelerde artık oldukça fazla 
olmaya başladı. 

Artık bizim buralarda alternatif 

bir ürün olmaya başladı. İkinci ürün 
olarak yani tarlaya ikinci ekim ne 
yapabiliriz düşüncesinden bizi bu 
ürün kurtardı. Buğday arpa yerine 

ektiğimiz çok güzel bir ürün. Biz 
bu bölgede pancar havuçtan başka 
bir şey bilmezdik ama şimdi üretim 
ağımız oldukça geniş. Ayçiçek baş-

ta olmak üzere buna benzer bir çok 
ürün olarak alternatife başvurduk. 
Güzel sonuçlar aldık. Çumra ilçe-
sinde buralarda biz bu ürünü çok 
sevdik. Pazarında da sorun olma-
yan bitki” ifadelerini kullandı.

Avcı, “Biz ürettiğimiz ürünlerin 
daha önce yağmurlama ile sulama-
sını yapıyorduk. Şimdi damlama 
sulamasına geçtiğimiz için o yön-
den de çok rahatlamış durumdayız. 
Güzel bir hasat ve sezon için benim 
açımdan dikkat edilmesi gereken 
konulardan birisi ise toprak hazır-
lanmasının çok iyi yapılmasının 
kaliteyi arttırdığını düşünüyorum. 
Tohumun da milli ve yerli kullanıl-
masını tavsiye edebilirim” ifadesini 
kullandı.

‘YAĞLIK ÜRÜNÜNDE 
REKOLTE GEÇEN YILA GÖRE 
BU YIL YARI YARIYA DÜŞTÜ’
Öte yandan, Kadınhanı ilçesi 

Atlantı Mahallesinde yağlık ayçiçe-
ği hasadı yapan üretici Nafiz Kara-
kurt, kuraklığın bu yıl kendilerine 
oldukça etkilediğini ifade etti. Ka-
rakurt, “Geçen yıl yağlık ayçiçeği-
miz 300 ile 350 kilogramdı. Bu ra-
kamlar bunun yarısının daha altına 
düşmüş durumda. Çünkü yaşların 
düşerek kurak bir sezon geçirme-
miz, bizim arazilerimiz ise sulama 
arazisiydi, cazibe sulama ile üretim 
yapıyorduk. Bu yıl gölette kuraklık 
nedeniyle su birikmemesi sonucu 
cazibe sulama da yapamadık” dedi.

Çiftçi Sefer Özcan da "Bu yıl 
sorunlardan en büyüğü kuraklık. 
Kuraklık sonrasında ise sulamada 
yapılan yanlışlar. Biz burada cazibe 
sulama sistemiyle sulama yapmak-
tayız. Suyun denetimsiz tüketilme-
si sonucu mağduriyet yaşıyoruz” 
şeklinde konuştu. Mahallede biçer-
döver işletmecisi Osman Nehir ise 
“Bu sene hasattaki önceki yıllara 
göre olan fark açık arayla belli olu-
yor. Verim de kalitede de yok. Bu 
durum ise onları da bizi de zorda 
bırakıyor. Bu bölgenin tek sorunu 
su" diye konuştu. n İHA

Konya Ziraat Odaları
ortak deklarasyon yayınladı

Konya Ziraat Odaları İl Ko-
ordinasyon Kurulu 27.08.2021 
Tarihinde Konya Ziraat Odasında 
Ayçiçeği fiyatları hakkında değer-
lendirme yapmak üzere toplandı. 
Değerlendirme toplantısının ar-
dından yapılan ortak açıklamada, 
“Ülkemizin bitkisel ham yağ ve 
yem sanayisinin önemli ihtiya-
cı olan ayçiçeği ürün hasadı olan 
ülkemiz üretiminin yüzde 30'unu 
karşılayan Konya bölgemizde 
başlamıştır. Ancak fiyatlarda ki 
belirsizlik, değerli üreticilerimizi 
tedirgin etmektedir. Girdi fiyatla-
rında ki artış gübrede son bir yılda 
yüzde 125 ile yüzde 150, mazot-
ta yüzde 35, tohumda yüzde 40 
enerji maliyetlerinde yüzde 35-40 
fark meydana gelmiştir. Konya 
bölgesinde ayçiçeği, sulu tarım ile 
yetiştirildiği için en az 5-6 su ile 
yetiştirilmektedir. Bu yıl kurak-
lık olmasından dolayı verimlerde 
düşüş meydana gelmiştir. Bazı 
bölgelerimizde kuyularda suların 
çekilmesi ve bsk kanallarından 
su verilememesi nedeniyle hasat 
yapılamayan yağlık ayçiçeği tar-
lalarımız bulunmaktadır. Genel 
olarak maliyet artışımız ise yüzde 
40 oranlarını bulmuştur. Bu ma-
liyet artışları ile birlikte hüküme-
timizden gübre, tohum ve prim 
desteklerinin bu şartlar göz önüne 
alınarak tekrar revize edilmesi, 
ayçiçeği alım fiyatlarının 6TL/kg 

oluşması çiftçilerimizde önümüz-
de ki yıl tekrar ayçiçeği ekimini 
cazip hale geleceği Ziraat Odala-
rımız tarafından öngörülmüştür.

Çiftçimizin ayçiçeği fiyatların-
da ki beklentisi karşılanmaması 
durumunda ise, üreticimiz önü-
müzde ki yıl daha çok su tükete-
cek, ürünlerin ekilişine yönelecek 
ve ekim alanı azalan ayçiçeği ile 
birlikte gelecek sezon, ülkemizin 
bitkisel ham madde açığı artacak-
tır. Bu ekilişlere rağmen ülkemiz-
de yüzde 30'a varan ayçiçeği açı-
ğımız bulunmaktadır.

Geçmiş yıllarda hasat dönem-
lerinde üreticimizi kollamak adına 
uygulanan gümrük vergilerinin 
bu yılda geç kalmadan uygulan-
masını Ziraat Odaları olarak hü-
kümetimizden talep ediyoruz” 
ifadelerine yer verildi. 

Toplantıya Katılan Karatay 
Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavu-
neker, Altınekin Ziraat Odası Baş-
kanı Bekir Kağnıcıoğlu, Merkez 
Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, 
Karapınar Ziraat Odası Başkanı 
Durmuş Üner, Cihanbeyli Ziraat 
Odası Başkanı Veysel Akbulut, 
Kadınhanı Ziraat Odası Başka-
nı Arafa Soydan, Selçuklu Ziraat 
Odası Başkanı Ali Küçükharman-
cı ve Çumra Ziraat Odası Başkanı 
Yardımcısı Yaşar Dur deklerasyo-
na imza attı. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’in Çiftlik Mahallesi’nde yaşayan çiftçiler, Beyşehir Gölü’nün 33 adasından biri olan Çeçen Adası’nda zirai faaliyette 
bulunmak için kiraladıkları alanlarda yetiştirdikleri hububat ürünlerini hasat etmek için gölde biçerdöver yüzdürüyor

Biçerdöverler adaya
yüzerek ulaşabiliyor

Beyşehir ilçesinde, göldeki ada-
da tarımsal faaliyetlerde kullanılan 
biçerdöverler duba üzerinde suda 
yüzdürülerek karşı taraftaki kıyılara 
taşınıyor.

Beyşehir Gölü’nün 33 adasın-
dan birisi olan Çeçen Adası’nda her 
yıl zirai faaliyetler gerçekleştiriliyor. 
Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan çiftçi-
ler tarafından sahiplerinden ekim 
için kiralanan adada hububat ürün-
leri yetiştiriliyor. Bu yıl da dört tarafı 
suyla çevrili adada arpa ekimi yapan 
çiftçiler, hasat mesaisini tamamladı. 
Önce ekilen ürünü, ardından saman 
balyalarını ve traktör gibi zirai araç-
larını duba üzerinde karşı kıyılara 
taşıyan çiftçiler, son olarak da biçer-
döveri duba üzerinde göl sularında 
yüzdürerek mesaisini noktaladı. 
Adadan 3 kilometre uzaklıkta bulu-
nan karşı kıyıdaki Gölkaşa Mahalle-
si'ne duba üzerinde yüzdürülerek 
nakledilen biçerdöverin tatlı sular-
daki yaklaşık yarım saat süren yol-
culuğu ilginç görüntüler oluşturdu. 
Biçerdöverin göl üzerindeki seyahati 
havadan da drone ile görüntülendi.

Çiftlik Mahallesi'nde çiftçilik ya-

pan Mehmet Erdoğan, kardeşiyle 
birlikte her yıl kiraladıkları Çeçen 
Adası’nda bu yıl arpa ektiklerini be-
lirterek, ekim ve hasat faaliyetinde 
kullanmak üzere adaya traktör, zirai 
aletler ve biçerdöveri de suda yüz-
dürerek taşıdıklarını söyledi.

 Hasadın da bitmesinin ardından 
adaya naklettikleri traktör, römork, 
zirai aletler ve biçerdöveri tekrar 
karşı kıyılara taşıdıklarını anlatan 
Erdoğan, bunun öncesinde ektikleri 
ürün ile saman balyalarını da aynı 
şekilde evlerine naklettiklerini ha-

tırlattı.
Sudaki taşımacılığı özel olarak 

yaptırdıkları demir dubayla sağla-
dıklarını, dubayı da motorlu tekne-
lerle çekerek karşı kıyıya kadar yüz-
dürdüklerini anlatan Erdoğan, “Bu 
yıl da kazasız belasız biçerdöverimizi 
karaya çıkardık. Bu sene adanın ta-
mamına arpa ekmiştik. Kardeşim-
le ve aile fertlerimizle adada ekim 
yaptık, biçtik ve bir yandan hububatı 
ve samanları karaya çıkardık. Daha 
sonra zirai aletlerimizi, traktör ve 
römorkunu, en son da adaya gö-

türdüğümüz biçerdöverimizi tekrar 
karaya çıkardık. Tabi bu suda taşı-
macılığı yaparken hava şartlarına 
dikkat ediyoruz, rüzgar ve gölde 
dalga olmadığı zamanlarda yapıyo-
ruz. Bu yıl gölde su seviyesi düşük 
olduğu için biraz sıkıntılı geçti ama 
herhangi bir sorun yaşamadık ge-
çişlerde. Defalarca kez seferlerle bu 
nakilleri gerçekleştirdik. Daha ön-
ceki yıllarda biçerdöverimiz yokken, 
kiralamak istediğimiz biçerdöver sa-
hiplerine senet verirdik, çünkü göle 
düşme riski olur diye korkuyorlardı. 
Daha sonrasında ise kendi biçerdö-
verlerimize sahip olunca, bu taşıma-
cılık işlerini kendi biçerdöverimizle 
yapmaya başladık. Artık iyice alıştık. 
Uzun yıllar önce bizden önce bu iş-
leri nakilleri tahta duba üzerinde 
yaparlarmış, adada o zamanlar her 
şey beden gücüyle, daha zor şart-
larda ve hayvanlarla ekim dikim 
yapılırmış. Şimdi ise demir dubayla 
her türlü zirai araç ve aletlerimizi, 
ürünlerimizi daha kolay bir şekilde 
adadan karaya göl üzerinde taşıya-
biliyoruz” diye konuştu.
n İHA

İYİ Parti Konya İl Başkanı Av. 
Gökhan Tozoğlu, ayçiçeğinde güm-
rük vergisinin sıfırlanmasının yerli 
üreticileri mağdur ettiğini söyledi. 
Başkan Tozoğlu yaptığı açıklama-
da, “Şehrimizde farklı bölgelerde 
yapmış olduğumuz ziyaretlerde ay-
çiçek üreticisi değerli hemşehrileri-
miz özellikle ayçekirdeği ithalatında 
gümrük vergisinin "sıfır" olması se-
bebiyle ithalatın cazip hale getirildi-
ğini, ayçekirdeği üretiminin devlet 
tarafından yeterince desteklenmedi-
ğini ifade etmişlerdir.

Devletimizin yetkililerine düşen 

temel görev ve sorumluluk ayçiçek 
çekirdeği üreticilerimizin mağduri-
yetinin giderilerek, ithalatın vergiye 
tabi kılınması ve çiftçimizin üretim-
de desteklenmesidir.

Ayrıca şehrimizin tüm tarım 
alanlarının ortak sorunu sulama so-
runudur. 

Bu mesele çözülemezse şehri-
mizin ve bölgenin tarımı ciddi bir 
tehlike altındadır. Kalıcı çözüm bel-
lidir. KOP'un bir an evvel tamam-
lanması ve boşa akan akarsuların 
Konya Ovası'na aktarılmasıdır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Ayçiçek üreticisi destek bekliyor
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Yeşil Kubbe, Şeb-i Arus törenlerine yetiştirilecek
Türkiye'nin en çok ziyaret edi-

len müzelerinden Mevlana Müze-
si'nde, Yeşil Kubbe olarak bilinen 
Kubbe-i Hadra'daki en kapsamlı 
restorasyon çalışmasında sona 
yaklaşıldı. Anadolu Selçuklu Sulta-
nı Alaeddin Keykubad tarafından 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
babası Sultanü'l-Ulema Bahaeddin 
Veled'e hediye edilen arazide, Mev-
lana'nın 17 Aralık 1273'te vefat et-
mesinin ardından türbe yapıldı.

Mevlana'nın vefatından bir yıl 
sonra yapımına başlanan Kubbe-i 
Hadra, 16 dilimli külah ve turkuaz 
renkli çinilerden oluşuyor. Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde bu-
günkü şeklini alan Kubbe-i Hadra, 
1698, 1798, 1816, 1835, 1912, 
1949 ve 1964 yıllarında olmak üze-
re 7 defa restorasyon geçirdi.

Geçen yıl haziran ayında başla-
yan son restorasyon kapsamında, 
çinilerin yüzde 60'ı döşendi. Konya 
Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar, Kubbe-i Hadra'nın 
deformasyona uğraması nedeniyle 

"tarihinin en kapsamlı" restorasyo-
nuna alındığını söyledi.

Yarar, Kubbe-i Hadra'yı şöyle 
anlattı: "Selçuklu zamanında Kon-
ya'ya dışarıdan gelen insanlar, çok 
yüksek katlı bina olmadığı için şeh-
re yaklaştıklarında iki yüksek fiziki 
yapıyla karşılaşırlar. 

Birincisi Hazreti Mevlana'nın 
kabrinin başındaki yeşil çiniler-
le kaplı kubbe, diğeri de bir kısmı 
yıkılan İnce Minareli Medrese'nin 

minaresi. Ona İnce Minare denmiş, 
buna da renginden dolayı 'Yeşil 
Kubbe' denilmiştir."

MONTAJDA 
YÜZDE 60 TAMAMLANDI

Bilim Kurulunun çalışmala-
rı sonunda 2020 Haziran ayında 
başlayan restorasyon çalışmaların-
da sona yaklaşıldığını dile getiren 
Yarar, "Yeşil Kubbe'yi meydana 
getiren çiniler yaklaşık 8 bin 500 
adetten oluşmakta. Bunlar ayrı 

ölçeklerde. Bu açıdan değerlen-
dirdiğimizde de 350 civarında ayrı 
ölçekli çininin yer aldığını görmek-
teyiz. Şu anki çalışmalarımıza bak-
tığımızda çinilerin imalatında yüz-
de 90 seviyesinde, yerine montaj 
veya uygulama açısından baktığı-
mızda da yüzde 60 seviyesindeyiz." 
diye konuştu.

Çalışmaların, bu tempoda sür-
dürüldüğünde ekim ayının ortala-
rında tamamlanmış olacağını dile 

getiren Yarar, "İnşallah bu yıl ki Şe-
b-i Arus törenlerinde, gelen misa-
firlerimiz eski Yeşil Kubbe'yi tekrar 
görebilecekler." dedi.
SELÇUKLU ÇİNİLERİ UYGULANIYOR

Yarar, restorasyon için üretilen 
çinilerin Anadolu Selçuklu döne-
minde yapılan "tap tap" tarzı çiniler 
olduğunu anlatarak, şöyle devam 
etti: "Bilim Kurulumuz yaklaşık bir 
sene önce çinilerin imalatı konu-
sunda çok titiz bir çalışma ortaya 

koydu. İznik, Kütahya, Konya ve ül-
kemizin başka şehirlerinde üretilen 
örnek çiniler Eskişehir'deki bir mer-
kezde değerlendirildi. 8 ayrı kate-
goriden geçerek en iyisi, en kulla-
nışlı, en dayanıklı olanı belirlendi. 
Konya'da imal edilen çininin birinci 
planda olduğu kabul edildi. Burada 
Selçuklu stili dediğimiz tap tap çini 
imal edilip kullanılıyor."

Restorasyon çalışmalarını Kon-
yalı bir hayırseverin üstlendiğini 
ifade eden Yarar, şunları kaydetti: 
"Bu işlerde öngördüğünüz maliyet-
ler, geçen süreç içerisinde zaman 
zaman değişikliklere uğrayabilir. 
Sekizincisi yapılıyor. Hayırseve-
rimiz bu konuda hiçbir harcama-
dan kaçınmadı. Kendisine de çok 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca konuyla 
yakından ilgilenen ve destekleri-
ni esirgemeyen Kültür ve Turizm 
Bakanımıza, Valimize, Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza, bilim ku-
ruluna ve emeği geçen diğer tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ederim."
n AA

Konya'nın tarihi yerleşim yerlerinden Sarayönü ilçesinde Roma döneminden bugüne kadar halen mezarlık olarak kulla-
nılan alan, açık hava müzesini andırıyor. Mezarlık, antik döneme ait yazılı taşları, sütunları, kaideleri ile dikkat çekiyor

Arkeoloji Müzesi gibi
Geçmişi milattan öncesine 

uzanan, höyükleri, yer altı şehrini, 
Laodikya Antik Kenti'ni ve onlarca 
kültürel varlığı barındıran ilçede, 
Hatıp Mahallesi'ndeki mezarlıkta 
da çok sayıda antik mezar taşı bulu-
nuyor. Antik dönemin yazılı taşları, 
sütunları, kaideleri ve madencilik 
taşları, mezarlığa gelenlerin ilgisini 
çekiyor.

‘TÜRKLER GELDİĞİ ZAMAN 
BURAYI MEZARLIK OLARAK 

KULLANMAYA DEVAM ETMİŞ’
Selçuk Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar, halen 
aktif olarak kullanılan mezarlığın, 
tarihin farklı dönemlerine ait zen-
ginlikleri yansıttığını söyledi.

Roma döneminde mezarlığın 
bulunduğu bölgede küçük bir yer-
leşim yerinin olduğunu belirten Ba-
har, "Bazı Roma, Bizans dönemi ça-

nak çömleklerle de karşılaştık. Biraz 
ileride kanal boyundaki yerleşimleri 
de biliyoruz. Burası küçük bir Roma 
yerleşiminin yanında oluşmuş kü-
çük bir mezarlıkmış. Türkler geldiği 
zaman bu bölgeyi mezarlık olarak 
kullanmaya devam etmiş ve za-
manla genişlemiş." diye konuştu.

Antik dönem taşlarının, Selçuk-
lu ve Osmanlı döneminde de bura-

da mezar taşı olarak kullanılmaya 
devam ettiğini dile getiren Bahar, 
mezarlıktaki ayrı kültürlere ait par-
çalarla kent dokusunu da çözümle-
yebildiklerini ifade etti.

Bazı mezar taşlarının tarihte 
farklı amaçlar için kullanıldığını tes-
pit ettiklerine değinen Bahar, şöyle 
konuştu: "İncelediğimiz bir mezar 
taşının dört farklı amaçla kullanıl-

dığını tespit ettik. Önce Roma dö-
nemi büyük bir binanın alınlık taşı 
olarak kullanılmış. O mimari parça 
düştükten sonra Romalı onu oy-
muş ve orada cıva arıtmış. Türkler 
gelmiş, onu dövme taşına çevirip 
buğday dövmüş. Sonra da getirip 
mezar taşı yapmış. Hem mimari 
hem teknolojik hem de ölümle ilgi-
li aşamaları aynı taşta parça parça 
görebiliyoruz."

‘BURALAR BİZİM İBRET 
LEVHALARIMIZDIR’

Türklerin mezar kültürüne ver-
diği öneme dikkati çeken Bahar, 
mezarlıklara gösterilen saygı saye-
sinde bu tarihi varlıkların bugüne 
kadar ulaştığını dile getirdi. Bahar, 
şöyle devam etti: "Türklerde mezar 
kültü, ata kültü çok önemli. Bunu 
bu mezarlıkta da görebiliriz. Bu böl-
geye geldikleri zaman da mezarlara 
saygı göstermişler. Eski tarihi taşla-

rı atmamış, mezar taşı yapmışlar. 
Antik taşlar, mimari taşlar, mil taş-
ları mezar taşı olarak kullanılmış. 
Türkler yazılarıyla, resimleriyle, de-
senleriyle bu taşları kabullenmişler 
ki taşların üzerindeki sanatı tümüy-
le düzleyip tıraşlamamışlar."

Geçmişe sahip çıkmanın gele-
ceği daha çok anlamlandıracağını 
vurgulayan Bahar, "Geçmişten ka-
lan bu tarih, buralar bizim ibret lev-
halarımızdır. Öyleyse ibret olacak 
şeyleri atalarımızın yaptığı gibi ko-
ruyup sahip çıkmalıyız. Geçmişten 
günümüze uygarlık hangi adımları 
nasıl atmış, biz buraya nasıl gelmi-
şiz, bunu burada adım adım izleye-
biliyoruz. Burası bir arkeoloji, tarih 
müzesini andırıyor ve andırmaktan 
öte bir şekilde de tarihi ve arkeoloji-
yi yaşatıyor. Geçmişte neydik, yarın 
ne olacağız sorusuna burada cevap 
bulabiliyoruz." dedi. n AA

Bayezidi Bistami  Hazretleri, 10 
şeyin her müminin vazifesi olduğunu 
açıklıyor.

1) Farzları eda, nafilelere gayret.
2) Haramlardan ve şüphelilerden 

kaçınmak.
3) Allah için tevazu göstermek.
4) Din kardeşlerine bar olmayıp 

yar olmak. (Yani din kardeşlerine yük 
olmayıp bilakis onların yüklerini hafif-
letmek.)

5) İyi kötü, herkese karşı dürüst 
davranmak, nasihat etmek. (Güzel bir 
İslam karakteri sergilemek.)

6) Allah Teala’dan kendisi ve üm-
met-i Muhammed için mağfiret taleb 
etmek.

7) Her hususta Allah Teala’nın 
rızasını istemek. (Cenabı Hak’tan, ni-
yetlerimizi de amellerimizi de rızasıyla 
telif etmesini niyaz etmek.)

8) Öfkeyi, kibri ve haddi aşmayı 
terk etmek.

9) Tartışma ve kabalığı bırakıp, 
nazik ve zarif bir mümin olmak.

10) Kendi kendine; “Ölüme hazır-
lan!” diye nasihat etmek.

HER MÜ’MİNİN 
VAZİFESİ OLAN 10 ŞEY

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER

Konya Sürücü Kurslar Derne-
ği (KON-SED) Başkanı Rafet Gül-
şen, derneğinin yapılan olağanüstü 
kongrenin ardından düzenlediği ba-
sın toplantısı ile yeni yönetim kurulu 
üyelerini tanıttı. 

Konya’da 143 tane sürücü kur-
su olduğuna dikkat çeken Gülşen, 
“Derneğimiz Konya’da 2004 yılın-
dan bu yana faaliyet göstermek-
tedir. Derneğimizde uzun yıllar 
başkanlık yapan Fatih Kocakafa’nın 
sağlık sorunlarını sebebiyle görevini 
bırakacağını belirtmesinin ardından 
derneğimizin olağanüstü kongresini 
gerçekleştirerek derneğimizin yöne-
timinde arkadaşlarımız ile birlikte 
görev aldık. Sürücü kursları uzun 
süredir çalışmalarının ardından hak 
ettiği yere geldi. Sürücü kursları ola-
rak Avrupa’nın birçok ülkesinden 
oldukça iyiyiz. Sürücü kurslarımıza 

başvuran bir kişi rahatlıkla ehliyetini 
alabilir ve araçları da bu öğrencilere 
gönül rahatlığı ile verebilirsiniz. Sü-
rücü kursları olarak kurs fiyatlarımı-
zı belirlerken fiyatları kafamıza göre 
belirlemiyoruz. Kurs fiyatlarımızı 

Valimiz başkanlığında İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası ve 
derneğimizden katılan temsilciler 
ile fiyat belirlenir. Bizler Konya’da 
kurs fiyatlarına 2017 yılından bu 
yana ülkemizin içinde bulunduğu 

ekonomik durum sebebiyle TEFE 
TÜFE çok fazla yansıtmadan 50-100 
TL zam yapmıştık. O zaman kurta-
rıyordu.2020 yılına gelindiği zaman 
Aralık ayında belirlediğimiz fiyat B 
sınıfı ehliyet için 1900 TL idi. Kon-

ya genelinde sürücü kurslarında tek 
fiyat uygulanması konusunu İl Milli 
Eğitim Müdürümüzden rica ettik. 
Geçmişte onun başkanlığında top-
lantı yapıldı. Önümüzdeki günlerde 
de kurs fiyatlarımızda 100-200 TL 

artış yaşanabilir. 12. ayda yeniden 
Konya’daki sürücü kurs fiyatlarını 
belirleyeceğiz” dedi. 

Tüm dünyayı ve ülkemizi et-
kisi altına alan pandeminin kendi 
sektörlerini de derinden etkilediği-
ni söyleyen Rafet Gülşen, “Sürücü 
kurslarımız 7 ay grup açamadı. Biz-
ler bu süreçte işçi çıkarmadık ve ku-
rumlarımızı açmaya çalıştık. Bu du-
rumda bazı arkadaşlarımızın vergi 
ve sigorta borçları birikti. Bu konuda 
hükümetimizden sürücü kurslarımı-
zın taleplerini dinlemesini istiyoruz. 
Yine bizler Konya genelinde E- Sı-
nav merkez sayılarının artırılmasını 
istiyoruz.  Konya merkezde 83 sürü-
cü kursu var. Bu sayı Konya’nın il-
çelerinde bulunan kurslarla beraber 
Konya’da 143’e çıkıyor” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Sürücü kurslarında fiyatları en asgari seviyede tutmaya çalışıyoruz’

Rafet Gülşen

Abdüssettar Yarar
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Kendisinden sigara isteyen 
genci bıçaklayarak öldürdü

İçinde askerlerin olduğu otomobil 
ağaca çarptı, 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da 16 yaşındaki genç, 
kendisinden sigara istemesi yü-
zünden tartıştığı 18 yaşında genci 
kalbinden bıçaklayarak öldürdü. 
Olay, saat 03.00 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Ma-
hallesi Adanalı Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, arkadaşıyla birlikte cadde 
üzerinde yürüyen Özgür Koyun, 
karşısından gelen tanımadıkları 
H.Y.'den sigara istedi. Ardından 
Özgür Koyun ve arkadaşı ile H.Y. 
arasında tartışma çıktı. Tartışma-
nın bir anda kavgaya dönüşmesi 
üzerine H.Y., yanında bulundur-
duğu bıçakla Özgür Koyun'u kal-
binden bıçakladıktan sonra kaçtı. 
Arkadaşının haber vermesi üzeri-
ne olay yerine ambulans ve polis 
ekipleri sevk edildi. Sağlık görevli-
lerinin ilk müdahalesinin ardından 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine 
sevk edilen Özgür Koyun, yapılan 

tüm müdahaleye rağmen kur-
tarılamayarak hayatını kaybetti. 
Kavga sırasında Özgür Koyun'un 
yanında olan arkadaşının ifadeleri 
doğrultusunda çalışma başlatan 
polis, cinayet zanlısı H.Y.'yi suç 

aleti bıçakla birlikte yakaladı. Ya-
şının küçük olması nedeniyle suçu 
sürüklenen çocuk olarak hakkında 
işlem yapılan H.Y., adli makamla-
ra sevk edilmek üzere Çocuk Şube 
Müdürlüğüne teslim edildi. n İHA

Selçuklu ilçesinde sözleşmeli 
erlerin bulunduğu otomobilin ağa-
ca çarpması sonucu bir kişi haya-
tını kaybetti, iki kişi yaralandı. Ab-
dullah İşleyen (25) idaresindeki 42 
AAU 056 plakalı otomobil, Veysel 

Karani Caddesi'nde refüjdeki ağa-
ca çarptı. Kazada yaralanan sürücü 
ile araçtaki Mehmet Öztürk (23) ve 
Talha Andaç (24), 112 Acil Servis 
ekiplerince kentteki hastanelere 
kaldırıldı. Yaralılardan Andaç, Sel-

çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi'ndeki müdahaleye rağmen 
kurtarılamadı. Andaç, İşleyen ve 
Öztürk'ün Konya 3. Ana Jet Üs-
sü'nde sözleşmeli er olarak görev 
yaptıkları öğrenildi. n AA

29 bin 600 adet gümrük 
kaçağı makaron elegeçirildi

Konya'da polisin düzenlediği 
operasyonlarda, 29 bin 600 adet 
gümrük kaçağı makaron, bin 250 
paket sahte bandrollü sigara ve 
makarona basılmış tütün ile 40 
kilogram kaçak nargile tütünü ele 
geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şahıs gö-
zaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 
devletin vergi kayıplarının önlen-
mesi, haksız kazancın engellemesi 
ve halk sağlığının korunmasına yö-

nelik çalışmalarına devam ediyor. 
KOM ekipleri, sahte bandrollü 

alkollü içki ve tütün mamülleri ka-
çakçılığına yönelik operasyon dü-
zenledi. Yapılan çalışmalarda, 29 
bin 600 adet gümrük kaçağı ma-
karon, bin 250 paket sahte band-
rollü sigara ve makarona basılmış 
tütün ile 40 kilogram gümrük ka-
çağı nargile tütünü ele geçirilerek 
el konuldu. 

Yaklaşık 28 bin TL vergi kay-
bı önlenirken, olaylarla ilgili 2 kişi 
gözaltına alınarak haklarında adli 
işlem başlatıldığı bildirildi. n İHA

Karapınar ilçesinde, yıllar önce 
oluşan obruğun içerisinde, 45 
metre çapında 2 metre derinliğin-
de obruk meydana geldi. Reşadiye 
Mahallesi Averen Mevkisi'ndeki 
Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde, 
çökme ve yarıkları görenler duru-
mu yetkililere bildirdi.

İlçeye 23 kilometre mesafedeki 
eski obruk oluşumunun içerisinde, 
2 metre derinliğindeki yeni oluşu-
mun, birkaç gün önce meydana 
geldiği tahmin ediliyor. Bölgede ya-
şayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
obruk bölgesinde çökmelerin de-
vam ettiğini söyledi.

Civarda çok sayıda obruk olu-

şumuna şahit olduklarını anlatan 
Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun 
içerisinde çocukluğumuzdan beri 

gezer dolaşırdık. Çok eski oluşu-
mun içerisinde yeni obruğu görmek 
için geldim. Buralarda koyunlar ot-

latılırdı, insanlar geçerdi." dedi.
‘OBRUK İÇERİSİNDE 

OBRUK OLMASINA İLK DEFA 
ŞAHİT OLUYORUZ’

Mahalle sakinlerinden Şam-
mas Parlak da gördükleri karşısında 
şoke olduğunu belirterek, "Obruk 
içerisinde obruk olmasına ilk defa 
şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu 
olabilirdi. 

İki üç gün önce bir şey yoktu. 
Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem 
alınması gerekir, insanlarda korku 
var. İster istemez tedirginlik yaşıyo-
ruz. Bir gün önce gördüğümüz yer 
ertesi gün çökmüş olabiliyor." diye 
konuştu.
n AA

Obruk içerisinde obruk oluştu

Konya Aksaray Karayolu’nun 60. kilometresinde kontrolden çıkan amonyum nitrat yüklü TIR’ın karşı 
şeride geçerek hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan 
TIR kamyoneti biçti

Konya’da amonyum nitrat 
yüklü TIR ile hafif ticari aracın çar-
pışması sonucu 6 kişi hayatını kay-
betti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında 
Konya Aksaray Karayolunun 60. 
kilometresi Karatay ilçesi Kızören 
Mahallesinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya’dan Aksaray istikametine seyir 
halinde olan İsmail Yılmaz (48) 
idaresindeki 43 AAC 671 plakalı 
TIR, kontrolden çıkarak karşı şeri-
de geçip Hacı Ocak yönetimindeki 
38 AFA 498 plakalı Ford marka 
hafif ticari araçla çarpıştı. 

Kazada, kamyonet sürücüsü 
Hacı Ocak, araçta bulunan Fatma, 
Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile 
Feyzanur Kaba hayatını kaybetti, 

Nisanur Ocak ve tır sürücüsü İs-
mail Yılmaz yaralandı. 

Kazada devrilen tırda yüklü 
bulunan amonyum nitrat da yola 
döküldü. Kaza ihbarı üzerine olay 

yerine polis, sağlık, jandarma, it-
faiye ve karayolları ekipleri sevk 
edildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım 
uzun süre kontrollü olarak sağlan-

dı. Kazada yaralanan 2 kişi ambu-
lanslarla Konya Şehir Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıl-
dı. n İHA

6 ölü, 
2 yaralı
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İnsan bir yolcu-
luğa çıkacağı 
zaman (şayet 

yalnız seyahat et-
meyi düşünmü-
yorsa) önce yol ar-
kadaşlarını seçer. 
Yolda kullanacağı 
malzeme ve diğer gereçler ikinci ve hatta üçüncü planda kalır. Biz 
de Çumra için yola çıkmayı düşündüğümüzde önce arkadaşları-
mızı seçtik sonra yola revan olduk. İlk yola çıktığımız günden bu 
güne seçimimizin doğru olduğunu, doğru yol arkadaşları seçti-
ğimizi ve yarı yolda bırakılmayacağımızı gördük ve bu seçimden 
dolayı mutlu olduk.

Belki “daha yolun başındayız ve ilerleyen zaman içerisinde çı-
kacak problemler sizi bu düşünceden uzaklaştıracak” diye düşü-
nen kişiler vardır. Ancak geride kalan iki sayı ve elinizde olan bu 
üçüncü sayının hazırlanması sırasında gördük ki yola çıktıkları-
mız destek olmak için her an tetikte bekliyor. Bizden çıkacak olan 
bir yardım çığlığı ile bizi zorlayan o taşı kaldırmak için onlarca 
el birden uzanacak. Bu duygu ve güven içerisinde çalışmalarımı-
za daha bir özveri ile sarılıyor ve önümüze çıkabilecek her türlü 
engeli yıkıp geçebileceğimiz güvenini kalbimizin derinliklerinde 
hissediyoruz.

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğunu kurmaya karar verdiği-
mizde ve faaliyete başladığımızda çıkarmayı planladığımız dergi 
için kaç kişiden yazı alabileceğimiz endişesi içerisinde idik. İlk sa-
yımızdan bu güne çıkan üç sayıda hemen hemen 30 farklı kalem 
yazı ve şiir gönderdi ve halen sırada yazmayı bekleyen onlarca 
kalem var. Bu sayı bir dergi için büyük onur ve biz bu onuru ya-
şıyoruz.

Çumra için düşünmeye ve üretmeye hep birlikte ve el ele yü-
rümeye devam edersek bu yürüyüşün bir sele dönüşmesi kaçınıl-
maz görülüyor. Yalnız düşünen ve seven insanların beyinlerinden 
çıkarak gönüllerine inen buradan da kelimelere dökülüp cümleler 
halinde sele dönüşen fikirler yıkmak için değil yapmak için ortaya 
çıkar. Biz de Çumra Kültür ve Sanat Topluluğunu oluşturduktan 
sonra bu topluluk adına bir dergi çıkarma kararı alırken yıkmayı 
değil yapmayı ve mamur etmeyi hedefledik. Hiçbir zaman düş-
manlarımız olmayacak. Belki hizmet yarışı içinde olacağımız 
rakiplerimiz olacak ama onlara hiçbir zaman öteki gözü ile bak-
mayacağız. Onlar bizim hizmet aşkımızın kat sayısını artıran ka-
talizör olacak ve hep öyle kalacaklar. 

***
Dergimizin çıkmasında maddi ve manevi büyük destekleri 

olan Yenigün Gazetesi sahibi Mustafa Arslan’ın ağabeyi Şükrü 
Aslan’ın hayatını kaybettiğini öğrendik. Merhuma Allah’tan rah-
met diliyor, Mustafa Arslan nezdinde bütün Arslan ailesine sabır 
diliyoruz.
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ÇUMRALI OLMAK

HASAN 
HÜSEYİN
AKKAŞ

Eşrefi mahlûk olarak yaratılan insanoğ-
lu yeryüzünün halifesidir. İnsanın bu 
nitelikleri onun aynı zamanda acizliği-

ni de içerir. Aidiyet kavramı insanın acizliğini 
gidermede, tekâmül ve terakkisinde önemli-
dir. Ait olma, ilişkili olma kişinin; aileye, gruba 
ve topluma aidiyetinin göstergesidir. Aidiyet 
hissi bireyin, bir şeye veya kişiye diğergamlı-
ğını açıklar. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” 
atasözü, birlikte hareket edildiğinde yaşamın 
daha konforlu olacağını söyler. Bu durum esa-
sen kişinin kendisini feda etmeden fedakâr-
lıkta bulunması demektir. Kişinin fedakârlığı, 
eşrefi mahlûk olarak hayatta kalmasının be-
delidir. Bir diğer ifadeyle fedakârlık, bir çeşit 
sosyal borçlanmadır. Kişi bedeninin, hayatının 
ve yaşadığı yere ait olduğunun bedeli olup, so-
rumlu olmayı içerir. Hayatta kalmanın bir çeşit 
zekâtı olarak sosyal borcunu eda ettiği ölçüde 
kişinin aidiyeti de artmaktadır. Bireyin aidiyet 
duygusu diğer kişilerle ve gruplarla güvene 
dayalı kurduğu ilişkide ortaya çıkar. Güvene 
dayalı ilişkiler insanlar arası dayanışmayı ve 
paylaşmayı güçlendirmekte ve bireyden toplu-
ma bakiyesi artan bir sosyal sermayeye (gönül 
zenginliği) sahip olmaktadır. Kısaca kişilerin ai-
diyet duygusu arttıkça hem kendi hayatı, hem 
de yaşadığı ortamın sosyal zenginliği de art-
maktadır. Ait olduğumuz medeniyet biz olma-
yı, paylaşarak güvene dayalı ilişkileri artırmayı 
ve dayanışma içerisinde sorumluluklarımızı 
yerine getirerek yaşamamız gerektiğini öğüt-
lemektedir. Ait olduğumuz medeniyet birleş-
tiricidir ve medeniyetimizin özü “yaratılanın, 
Yaratan’dan dolayı sevmemizi” ve “üstte mavi 
gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında in-
sanoğlu kılınmış” diyerek sorumluluğumuzun 
yer ile gök arası adaletin tesis edilmesi olduğu 
belirtilmektedir. 

Batı ve doğu ayrımı, Batı tarafından tanım-
lanır. Batı kendi medeniyet mefkuresini birey 
olma, ötekileştirme ve ben-sen karşıtlığı üze-
rine kurmuştur. Batının bireyi özerktir ve ken-
di sorumluluk alanını kendisi belirler. Batının 
medeniyeti ise öteki üzerine kuruludur. Birisi 
kötü olmalı ki batı iyi olsun ve batıdan daha iyi 
olmasın. Burada batı kendisinin dokunulmaz 
olduğunu dayatarak tabulaştırmakta ve kendi 
dışını ise şeytanlaştırmaktadır. Batı dışındaki 

her şey batıya tabi olarak anlam kazanabilir. Bu 
durumda batı dışındaki hayatlar, batı değerle-
rinin tesiri altındadır. Bunun anlamı çağdaşlığa 
geç katılan toplumlar kendi dışındaki gelişme-
leri dikkatlice tahlil edemediklerinde toplum-
sal hafızalarını korumak için yenilikleri dışla-
yabilir ya da yenilikler tarafından soğurulabilir.  
Örneğin Batı Medeniyeti bizi, siz olarak (karşıt, 
zıt, öteki) görmekte iken bizim medeniyetimiz 
batıyı da biz olarak görür. Bizim ister Türk ola-
rak ister Müslüman olarak medeniyet mefku-
remizi oluşturan değer adaletin yeryüzünde 
hâkim olmasıdır. Halbuki yaşadığımız dün-
yada batı medeniyetinin değerleri baskındır. 
Toplumsal hafızamızı çoraklaştıran bu değer-
ler kişilerin özerkleşmesi ve yaşamın ben-sen 
gibi zıtlıklar üzerinden kurulmasıdır. Bunun 
Müslüman dünyasına yansıması ise insanların, 
cemaatlerin ve toplumların birbirlerini kolay-
ca tekfir ederek ötekileştirmeleridir. Böylece 
aidiyet duygusu azalmakta ebeveyn-çocuk ve 
akraba ilişkileri kopmakta, popüler kültürün 
dayattığı yabancı olduğumuz kuşaklar ve bun-
ları akademisyeninden psikoloğuna toplumun 
her kesiminde gerçek bir sınıfsal olgu olarak 
da yaşandığı belirtilmektedir. Böylece tarihsel 
dimağımızı oluşturan “biz” ve onun yüklediği 
sorumluluklar unutulmakta ve kişilerden top-
luma birbirlerinden koparak, sözde “popüler 
kültür” diye bize yabancı olan değerler manzu-
mesi ve bu değerleri adeta yaşamasını istediği-
miz sınıfsal kategoriler ortaya çıkmaktadır. Bir 
de buna dinden,“bizden olmazsan şeytandan 
olursun” gibi söylemler eklendiğinde kardeşler 
ve akrabalardan başlamak üzere insanlar arası 
yabancılaşma artmakta ve ilişkiler, tamamen 
maddi unsurlara dayalı olarak kurulmaktadır. 
Maalesef bu anlayışların ve hayatların yaygın 
olduğu bir zaman diliminde yaşamaktayız. 

Aidiyetlerin maddi araçlarla kurulduğu bir 
hayatta kişiler sadece çıkarlarına hizmet eder-
ler. Burada bireyler çıkarlarını artırmak için her 
şeyi yaparlar. 
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Bireyin tatmin edilemeyen istekleri, kişili-
ğinden başlayarak değerler ile bağlarını kopa-
rarak, kendi eliyle kendisini tabulaştırır. Gele-
ceğini garantileme sevdası içerisinde hareket 
ettiğinden bağlı olduğu aidiyetler birer birer 
kopar. Oysa İslam’da insanın gelecek ümi-
dine sahip, tezekkür ile tedebbürü tevekkül 
ile taçlandıran bir yaşamı vardır. Eşrefi mah-
luk olarak tanımlanan insan hayatının amacı, 
tekâmül ve terakki etmektir. Evrenin sırlarını 
keşfetmeye çıkarak terakki eden insanoğlu 
aynı zamanda tekâmül de etmektedir. Bunla-
rı besleyen süreçler ise kişinin hayatta kaldı-
ğı sürece kişi olma sorumluluğunu gösteren 
tefekkürü ve tezekkürüdür. Kısaca insanları 
ayrıştırmayan ve hafızamızı zinde tutacak te-
zekkür ve tefekkür etme gibi iki temel değeri 
bize sunan medeniyetimizin temsilcileri olarak 
yardımlaşmayı ve paylaşmayı artırmalı, birey-
den topluma aidiyetimizi güçlendirmeliyiz.

Çumralı olmak Çumra’nın değerlerine 
sahip çıkmak ve hatta bu değerleri nesillere 
taşıma sorumluluğu içinde yaşamak demek-
tir. Kültür ve onu oluşturan değerler ve bu 
değerlerden beslenen insan yaşamı tarihsel 
süreç ile tanımlanabilir. Çumra bu anlamda ta-
nımlandığında kökleri, insanlığın ilk yerleşimi 
olan Çatalhöyük gibi bir değere sahiptir. Ça-
talhöyük, tarihte insanlığın ilk yerleşim mekâ-
nıdır. Medeniyet, yerleşik hayat ile başlar. Bu 
anlamda medeniyetin beşiği olan Çumra’da 
doğmak, Çumra’yı hissetmek, Çumralı olmak 
ve hatta Çumra özlemi ile yaşamak, bir insa-
nın sahip olabileceği en önemli ayrıcalığıdır. 
Çumralı olmak; atalarından aldığı güç ve sahip 
olduğu ilim ve irfan ile münbit topraklarını, ça-
ğın şartlarında yeniden değerlendirerek Recep 
Konuk olmaktır. Çumralı olmak, Çumra için 
düşünmek ve yaşamaktır. Çumralılık aidiyeti 
kişiye, medeniyeti temsil eden değerler yük-
lemektedir. 

Ancak Çumralılık bilinci tarihsel bilinç ve 
toplumsal hafıza açısından değerlendirildiğin-
de yeterince güçlü olduğunu söylemek zordur. 
Örneğin hafızamı kurcaladığımda meşhur 
Çumra kavunu festivali, Çatalhöyük, Sırçalı ve 
Recep Konuk aklıma geliyor. Çumra kavunu 
kalmadı, kaldı ise de her kavun Çumra kavunu 
olarak satılmaya başlandı. Çatalhöyük sessiz 
sedasız birilerinin ilgi çekmesini beklemekte-
dir. Çocuklarımıza daha ilköğretimdeyken bu 
değerler mutlaka öğretilmeli ve bilinçlenmele-
ri sağlanmalıdır. Çocuklarımız sosyal faaliyet-
lerinde Çumralılık değerleri ile büyütülmelidir. 

Maalesef Batı Medeniyeti ve değerleri ile 
teknolojik gelişmeler Çumralılık değerlerini 
de yozlaştırmıştır. Türkmen, dağlı, göçmen ve 
yörük ayrımları, sağ-sol ve tarikatçı ayrımları 
ortak bir Çumralılık bilincine sahip olmayı öte-
lemiştir. Medeniyetin ilk yerleşim mekânı olan 
Çumra; etnik veya dini, siyasi veya kültürel her 
türlü ayrımı reddeder. Farklılıkları, düşmanlık 
değil zenginlik olarak alır ve geçmişinden aldı-
ğı değerleri geleceğe taşıyan bir şimdiyi yaşar. 
Hadi öyleyse vakit geçirmeden her Çumralı ya 
da kendisini Çumralı hisseden herkes olarak, 
ben-sen demeden değerlerimize sahip çıka-
lım. Ortak değerler üretmede herkes sorumlu 
olsun. Geçmişten ders çıkararak ve geçmişin 
güzelliklerini değerlerimiz haline getirerek 
geleceğe yön vermeliyiz. Başta Çatalhöyük 
olmak üzere Çumra’nın tanıtımını, Çumralılık 
erdemi üzerinden gerçekleştirmeliyiz. Çum-
ra’mızı sakin şehir (cittaslow) haline getirmeli 
ve tescil edilmiş kendine özgü aromatik yiye-
cekleri ve içecekleri ile dünyanın tanıdığı bir 
kültür ve turizm mekanı yapmalıyız. 

İhtiyacın bir bardak su,
Ne ararsın denizlerde.
Bir yudumla kurtulurdun;
Hırsın ile dertten derde...
        Ne aradın, ne de sordun,
        Aklın sıra kendin oldun,
        Hırsın çok da, umut kırdın;
        Rabb’im demek söyle nerde...
Ağa idin, paşa idin.
Şeytanlara maşa idin,
Damla iken, deniz dedin;
Çare Allah cc,  hırsın perde...
        Sanki sana dost musun ki,
        Ruh emanet,  post musun ki,
        Düşman mısın, küs müsün ki,
        Ümitlerin yok ki serde...
Çavuşoğlu geldik, gittik,
Emaneti, heba ettik,
Hak yoluna ateş tuttuk;
Zararımız, öbür yerde...

ÇAVUŞOĞLU 
CİHANGİR 
UÇAK

HIRS
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BAYRAM 
SELEK

DIŞARDAN BİR GÖZLE ÇUMRA

Şehirlerarası bir yolculuğa çıktığınız-
da, gelmek istediğiniz yerler arasında 
eğer varsa Çumra buraya gitmek için 
öncelikle Konya’ya gelmeniz gerekir. 
Haliyle burada önemli olan tercih se-
bebi ki ya yolunuz düşmektedir, ya da 

bir şekilde ora ile ilgili bir bağınız vardır. Eğer 
bu bağ doğal bir bağ ise, artık diğer bağların 
ve sebeplerin pek de bir önemi kalmamıştır.

Çumra’ya gitmenizi gerektiren sebep belki 
ani gelişen bir olay, belki de hiç de planlanma-
yan bir düğün veya davet ya da bir bayram 
olabilir. Bunların hepsi de özel sebeplerine irca 
edilir ve gelinmesi gerektiğinde gelinir.

Çumra, mekân olarak, Konya’nın arkasın-
da kalmakla sanki tarih öncesi dönemlerde, bir 
farklı ve anlaşılmaz bir dönemde kalmışçasına, 
bir intiba bir müddet kafanızda dolaşır, sonra 
ortaya çıkan Avrupai yollarıyla bu düşünceden 
kurtulur yola devam edersiniz.

Çatalhöyük de doğal konumuyla sanki bu 
düşünceye katkı verir. Tarihte yolunu kaybe-
den bir ilçe ve var olan doğal değeri önemli hale 
getirilemeyen bir yerleşke gibidir nedense. 

Şehir, nerdeyse birçoğunu da fark etme-
den geçen ve ‘ yarım asrı’  bulan bu gayri niza-
mi gidiş ve geri dönüşler sarmalında, hafızada 
hep bir doğaüstü tablo gibi muhkem durur. 
İçten bir dikkatle, yaşanmakta olan görünür 
hale geldiğinde, kaynağı bulunan bir merha-
le gibi gelir; ancak kimselere de belli etmeden 
yerinden de fazla oynatmadan, sessizce tema-
şa eder; gider gelirim.

Her iki tarafı da yemyeşil akasyalarla kaplı 
asfalt yollarından, gide gele artık her iki tara-
fı da tanınmayacak kadar çoğalmış çok katlı 
yapılarına doğru bir geçiş yaşanmıştır. Belki 
de diğerlerinin aksine, şehirleşmenin gad-
rine rağmen; gelişimin kendi sonucu ile bu 
noktaya varılmış da olabilir. Gelip gitmelerin 
sayısı arttıkça elde olan bilgilerin netliği daha 
da azalmakta, dün var olan perspektif artık 
bugüne taşıma anlamında sağlıklı veri bırak-
mamaktadır.

Bu gidip gelmelerde genelde ilk yıllarda 
kara tren ağırlıklı yolculuklarımız olmuş, nasıl 
olmuşsa, o yıllarda, her şey ile birlikte, yolcu-
luk toplamda otuz saati bile bulmuştur. Kara 
trenin de zorunlu tercihler arasında olduğu o 
yıllarda, çok az bir zaman sonra motorlu tren-
lere terfi edilmiş, zamanla bu sürenin dokuz 
veya on saate kadar düştüğü görülür. Tabii 
bazen yarım gün süren tehir sürelerini bu sü-
relere eklemezsek. Tehir o yıllarda yeni duy-
duğumuz ama artık sonrasında iyice aşinası 
olduğumuz bir demir yolu terimi idi. Söylenen 

genel geçer bir saat olsa da çoğunlukla Tren 
ne zaman isterse o zaman gelirdi. Biz de çok az 
miktarda olmak ve ortamdaki nizam intizama 
uymak şartıyla, “ ne zaman geleceğini” ancak, 
birkaç defa, içerde soba yanan yerde oturan 
şapkalı,  nizam ve intizamlı yetkililere sora-
bilirdik. Trenin gelmesini beklemek, yakında 
gelmeyeceğini bilip durumu kavrasak bile, 
başka bir yere ayrılıp gitmeyi hiç düşünemez, 
hemen gelebilir düşüncesiyle orada beklerdik.

Zaman ilerleyip yaşımız biraz daha büyü-
yüp liseye doğru ileri sınıflara geçtikçe,  bu yol 
tercihi, özellikle tatil sonrası gidişlerde otobüs-
lere yöneldi.  Çumralılar Seyahat’in iller arası 
seferleriyle gitmeye başladık. Akşam saat altı 
-yedi gibi arabalara gider, tüm diğer yolcularla
birlikte otobüslerin kalkmasını beklerdik. Bazı
dönemler, askere gidenlerin de olduğu yolcu-
luklardı. Köylerden falan gelip kalabalık uğur-
lamaların yapıldığı zamanlarda araç biraz geç
kalkardı. El sallayanlar, ağlayıp sızlayanlar ara-
sında her şeye rağmen otogardan taşmayan
anlayış vardı. Yine de Konya’ya varmadan,
otogardan zile basıldığında aynı anda kalkan
otobüslerle yola çıkmadan uzun yolculuğu-
nuz başlamazdı. Bu çok özel bir aşama ve fark
edilmesi gereken bir durumdu. Okul sonrası
memlekete geri dönüşlerde, yer bulamazsak
trenlere binmeye başladık. Çoğunlukla ya ani-
den memlekete gitme kararı verilir, ‘ çarnaçar’
kalırsak o zaman ne bulursak biner gelirdik.
Tabi diğerleri dolduğundan kara trene kalır-
dık. Gelmek hep heyecan verir, gitmek ise zor
gelirdi. Gittikçe alıştık ve unutmaya başladık.
Bu bazen yılda bir gelip gitmeye bile döndüğü
olurdu. Sonraları bu da artık iyice uzamaya,
eskiden gelmek için her şey bir sebep iken
şimdi nerdeyse ölüm dışında ortada bir sebep
kalmaz oldu. Aynı oranda da ilgi de gittikçe
azalmaya,  meşgalelerden maada yeni bir se-
bep bulmaya yol aranır oldu.

Sonraları,  değişen pek çok şeyle birlikte, 
araçlar da imkânlar da değişmeye, çeşitlen-
meye başladı. Artık kendi özel araçlarımızla 
gelmeye başlar olduk. Çoğunlukla, Konya’ ya 
kadar olan yolculuklarınızda,  farklı bir diğer 
yerler karşılaştırması yapmazsınız. Diğerleriy-
le, gelenlerle, ana yolları saatlerce süren bit-
mez tükenmez yolları gelmişsinizdir. 
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Doğal olarak, anayolları ve büyük mesafe-
leri almış, sadece Konya’dan sonrası kalmıştır; 
ancak hem yorgunluk iyice artmış, hem de 
sanki kalan o kısacık mesafe kendiliğinden 
uzadıkça uzamıştır. Çünkü buraya kadar olan 
mesafe, ana yoldaki var olan ihtiyatlarınızı bi-
raz azaltmıştır. Yani mola ve diğer dinlendiril-
me şekilleri, kalan sürenin azlığından gerek 
görülmez olmuş, hem de artık ‘ bu kadarına 
da değmez bir an evvel eve varalım’ , düşün-
cesi sizi baskı altına almıştır.

Özellikle Karaaslan civarındaysanız çorak-
lıkların arasında kalan meraların, uzayan çayır-
ların, kamışlık ve sazlıklar ile yarı açılmış yarı 
susuz kalmış doğanın çevreye uyumsuzluğu-
nun farkına varırsınız. Bu mera alanlarının yol-
larla sürekli kesişmesinden dolayı kısa süren 
bir umutsuzluğa kapılırsınız. Doğada yaşanan 
bu durum fazla sürmeden hem yol o ortam-
dan hızla çıkar güneye doğru açılır, siz de o 
karmaşadan uzaklaşır rahatlarsınız. Sanki saz-
lık ve bataklıklardan ara sıra geçilecek, tedbiri-
ni buna göre al, fazla da hız yapma demekte-
dir. Kırın ortasında bembeyaz çoraktan, açılan 
arklardan arta kalan,  yarı sulanmış yarı yarım 
kalmış tarlalardan ve çoğu da meşakkati çağı-
ran araç ve alanlarla kuşatılmış bir coğrafyada 
olduğunuzu kavrar, gerçeği kabullenirsiniz.

Bu civarda, birkaç çelimsiz çalışma dışın-
da görülen pek de bir şey yoktur. Belki çalış-
maları da görülen birkaç istisna ağaçlandırma 
çalışmalarını görürsünüz. Sürekli sulansa da 
gölgelik yapma aşamasına varmadan kuruyan 
çalılarla örüldüğü görülmüştür. Hiç bir belir-
tisi olmasa da, hiçbir esintisi bile bulunmasa 
da yine de aniden toza dumana karışmış da 
ortada yol falan kalmamış, ortalık oldukça sarı 
samana, toz dumana kalmış bir atmosferi için-
de olacağınızı kabullenirsiniz.

Zaten bilen bilir ki Konya’dan çıkıp Ka-
raman’a giden ana yol üzerinde sanki İçeri 
Çumra biraz kendini gösterse de Çumra ta-
mamen arkada kalmakta ve adeta kendini 
unutturmaktadır. Yol her merhalede biraz 
daha güneye, güneyin de doğusuna doğru bir 
hat çizmekte, coğrafyada verilen bu hatlar bir 
anlamda daha da kıraçlaşarak doğada şekil de-
ğiştirmektedir.

Bir süre sonra, hiç değişmeyen manzara-
dan ve genelde de çorak meralar ve aslım ça-
yırından çıkmış olursunuz. Sonra havuç diya-
rına vardığınızda, yolların, demiryolu ile kara 
yolunun hiç de gereği yokken kesiştirildiğini, 
bunu da çok gerekmediği halde yapılıvermiş-
ler duygusuna biraz da yol yorgunluğundan 
kapılırsınız. Bu arada bir toz duman aralardan 
yola yayılır ve hızı mecburen düşürerek etra-
fı seyre dalarsınız. Mütemadiyen çalışan, şu 
veya bu şekilde kırda - kıraçta çalışan, motorla 
veya başka yollarla meşguliyeti olan insanlar-
dan oluşan belli belirsiz şekiller geçer gözünü-

zün önünden. Kırda merada, birbirine karışan 
toz duman yollarla birlikte Kaşınhanı’na gel-
mişsiniz, içinizden sevinir az kaldı, diye düşü-
nürsünüz.

Yolculuğun sondan bir önceki safhasına 
geldiğinizde, İçeri Çumra’ya gelmişsinizdir. 
Aslında ve bana göre, içeri olması gereken ‘ 
kaza Çumra’ olmalı ve mantık da bunu ge-
rektirir gibi gözükse de eski olan İçeri Çumra 
olduğuna göre, herhalde bu adlandırma fark-
lı bir şeye göre yapılmış olmalıdır. Artık fazla 
zorlanmadan İçeri Çumra’nın içinden yavaşça 
geçmektesinizdir. Ana yoldan geçerken, sağ-
da Büyük Cami, solda belediye binası, ağaçlık-
lar altında açık çay bahçesi, ortasında masalar-
da oturan birileri de bulunur. Bu arada birden 
bire,  sizin geldiğinizi göre göre tali yoldan,  ar-
kasına taktığı römorklarla, önünüze nizami ol-
madan, durma ihtiyacı duymayan birileri ana-
yola çıkar. Sanki yaptığı olumsuz davranışının 
izahını kasabanın kadim bir geleneği derce-
sine, sona doğru artık sizin durmak zorunda 
olduğunuzdan da keyifle, şöyle motorundan 
geriye doğru bakar, o esnada arabasında her 
ne varsa, ürün olarak siz de zorunlu olarak ona 
bakar sonra da yavaş yavaş çeker gidersiniz.

İçeri Çumra’nın kavaklarını döndükten, 
oldukça meyvelikler ve yeşilliklerle karşınıza 
çıkan son virajı da aştıktan sonra, sonunda 
karşınızda yavaş yavaş tüm heybetiyle şehir 
görünür. Yolun sağında Sırçalı Tepesi, yapılan 
düzenlemelerden sonra biraz daha mesire ala-
nına dönen yapısıyla karşınıza çıkar. Yolun sol 
tarafından Bağlık Mahallesi, arkasından Niyazi 
Amca Camisi, arkasından Yeşil Camii ve oto-
gar görünür. Bir müddet sonra Kümbetli Ca-
miyi döner, eski hastane sapağından devamla 
gelmiş olursunuz.

İlk önce sanki değişen hiçbir şey yokmuş 
gibi gelir, nerdeyse elli yıldır aynı olan cadde-
leri sokakları hep aynı gibi, bir cetvelle çizilmiş 
Alman nizamlı sokakları çarşıları ve Bağlar 
Mahallesi hep aynıdır. Havası kendine özgü ve 
oldukça naif, oldukça rahat pamuk gibi latiftir. 
Suyu ve doğal iklimi yerli yerinde, Çarşamba 
Çayından aldığı rengini tüm tabiata özenle ve-
rir. Mevsim genelde gelinen ay olarak yaz ise, 
hemen tüm meyve ve sebzeler kendi tadıyla 
sizi karşılar. Hemen hemen yetişmeyen mey-
ve yoktur, ancak her yıl farklı bir endüstriyel 
ürün duyarsınız. 

Bu ilk önce Çumra kavunu idi. Sonraları 
domatese döndü, sonra kabak dendi, şimdiler-
de de birileri mutlaka yeni ürünler yeni mey-
veler yetiştirmekte, aslında bazen de bu farklı 
ürün yetiştirme denemeleri arasında geleceği-
ni de risk etmektedir. Belki bazen devletin bile 
göze alamadığı yatırımları yapmakta, bazen 
de bunun cezasını da yetiştirdiği ürünleri tam 
değerlendiremeden elden çıkarmak zorunda 
kalmaktadır. 
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ANUŞ 
GÖKCE

ÇUMRA’DA ASKER UĞURLAMASI 

Asker uğurlama Türk milletinin en 
eski adetlerinden biridir.  Askerlik 
mesleğine kutsiyet atfedildiği için 

askere gidenlere çok önem verilir. Eğer bir 
çocuk askerlik çağına gelir de görevini yerine 
getirmezse ayıplanır. Askere gitmeyi adam ol-
manın birinci şartı sayarlar. Hatta askerliğini 
yapmayanlara eskiden kız dahi vermezlerdi.

Türk anası askere uğurladığı oğlunu bağ-
rına basar, gözlerinden öper ve şöyle der: 
“Güle güle git güle güle gel. Sütüm sana helal 
olsun”. Çocuk da saygıda kusur etmez, anası-
nın ve babasının elini öper, hayır duasını ala-
rak vedalaşırdı.

Asker uğurlaması üç aşağı beş yukarı 
bütün bölgelerde bazı farklılıklar gösterse de 
aynıdır. Ben bu sayımızda Çumra’da asker 
uğurlama adetleri ve asker kınası hakkında 
kısaca bilgi vereceğim.

Üç Hüyük bir Türkmen köyüdür. Türk-
menler adetlerine ve geleneklerine çok bağ-
lı olurlar. Ben de köyden bir iki kişiye asker 
uğurlama adet ve geleneklerini sordum:

K.K-1 asker uğurlama konusunda şunları 
söyledi: Ağabeyim askere gittiği zaman yaşım 
küçük olduğu için pek hatırlamıyorum. Benim 
küçüğüm askere gidince epey büyüktüm ve 
çok şeyi hatırlıyorum. Köyden kaç kişi askere 
gidecekse bir hafta önceden camiden duyuru 
yapılır, isimler okunur. 

Bütün köy halkı askere gidecek kişileri ak-
raba olsun olmasın evlerine çağırır ve onlara 
yemek verir. Askerin omuzuna bayrak bağla-
nır. Asker adayı büyüklerin ellerinden öper ve 
helallik diler. Asker evden ayrılırken ev sahibi 
hazırladığı bir bohçayı eline tutuşturur. Boh-
çanın içinde havlu ve iç çamaşırı, çorap, bis-
küvi vs. bulunur.

Gidecekleri gün camide asker duası oku-
nur. Bu duaya askerin uzaktan yakından ge-
len tüm akrabaları katılır. Delikanlı orada bu-
lunanların hepsinin elini öper ve helallik diler. 

Asker kapıdan sağ ayağı ile çıkar, vasıtaya 
binerken de sağ ayağını kullanır. Asker ara-
basına bayrak bağlarlar.  Arkadaşları eğlen-
dirmek için asker adayının boynuna emzik ve 
biberon asarlar.

Asker uğurlanmadan önce evde hamur 
kızartılır. Doyuncaya kadar yer, yanına da 

yolluk konur. Pişinin birisi eve asılır ve asker 
dönünceye kadar indirilmez.

K.K-2, pişi asma olayını şöyle açıklıyor. 
Evin bereketi kesilmesin diye asılan pişi 

asker köyüne dönünceye kadar indirilmez. 
Rızkı kesilmesin, gelinceye kadar devam etsin 
diye askerin ağzına pişiden bir lokma verilir. 
Ayrıca askere gidenleri bir taşa bastırırlar. Bu-
nun anlamı taş gibi sağlam ve sağlıklı olması 
içindir.  Askere kına yakılmaz.

Kuzucu Köyü’nün adetleri biraz daha 
farklı görünmektedir. KK-3 bize şu bilgileri 
veriyor:  Çocuğumuzun askere gideceği belli 
olunca ilk önce bir çalgıcı tutarız. Bizim köyde 
“Sodur Ekibi” var. Onu çağırırız. Asker adayı 
önce hısım akrabalardan başlamak üzere kö-
yün bütün evini ziyaret eder. Büyüklerin elle-
rinden öper, helallik diler ve vedalaşır. Onlar 
da askerin cebine harçlık koyar.

Asker uğurlamadan bir gün önce çalgıcı-
lar eve gelir ve çalmaya başlar. Türküler, da-
vul zurna eliğinde oyun havaları çalınır. Asker 
adayı arkadaşlarıyla eğlenir. Akşam asker 
adayının eline kına yakılır. Kınayı kız kardeşi 
ya da annesi yakar. Kına yakılırken mani ya 
da ilahi söylenir.

Asker uğurlanırken omuzuna Türk bayra-
ğı asılır. Camiden hoca çağrılır ve duası yapılır.

Ben oğlumun birini Konya’dan uğurla-
dım, birini de özel arabamla birliğine kadar 
götürüp teslim ettim. Konya’dan uğurladı-
ğımız oğlumda konvoy oluşturduk. Askerin 
omuzuna ve arabalara bayraklar astık.  Oto-
gara başka askerler de vardı. Hepsinin omu-
zunda Türk bayrağı asılıydı. Davul zurna eşli-
ğinde oyunlar oynadılar, halaylar sektiler. “En 
büyük asker bizim asker” diyerek arkadaşları 
havaya atıyorlar ve tutuyorlardı. Arkadaşları-
nın omuzunda otobüse binen asker otobüsten 
arkadaşlarına el sallıyor, onlarda marşlar söy-
leyerek arkadaşlarını uğurluyorlardı. Otobüs 
hareket edince önünü keserek İstiklal Marşı 
söyledikten sonra harekete izin veriyorlar.

40

Biz de Kamil’i öyle uğurladık. Arkadaşları 
biberonlar ve emzikler getirdiler. Boyunlarına 
astılar. Yine arkadaşları “en büyük asker bi-
zim asker” diyerek havaya attılar ve tuttular. 
Otobüsün önünde İstiklal Marşı söyleyerek 
geri çekildiler.

Karkın Köyü’nde de asker uğurlama adet-
leri ufak tefek farklılıkları olmasına rağmen 
Türkmen köyleriyle benzer özellikler gösterir. 
KK-4 bu konuda şunları ifade etti: Askere gi-
decek kaç kişi varsa camiden duyuru yapılır. 
Asker adaylarının hepsini köylüler topluca 
yemeğe alır. Kimisi sabah kahvaltısına kimi-
si öğle yemeğine kimisi de akşam yemeğine 
alır. Cuma günü asker duası yapılır. Komşular 
araba tutarak konvoy halinde askerileri uğur-
larlar. Askerin eline kına yakmazlar.

Dinlendik Köyü’nde asker uğurlaması 
aşağı yukarı aynıdır. Biz yeğenim Ali’yi as-
kere gönderdik. Çocuk iki gün öncesine ka-
dar tarlada balya yaptı. Gideceği günden bir 
gün önce Konya’dan sülüsünü aldı ve tıraş 
olup geldi. Hısım akrabalarını ve köyü dolaştı. 
Akşama ev süslendi. Yemekler yapıldı. Hep 
birlikte yemek yedik, dualar ettik. Dışarıda 
yolda yeğenim ve arkadaşları müzik eşliğin-
de eğlendiler. Biz çalgı ekibi tutmadık. Bil-
gisayardan oyun havaları çaldık. Gençler de 
eğlendiler. Bizler de bazen oyunlarına iştirak 
ettik, hatıra fotoğrafları çektirdik. Büyükleri-
miz salonda olduğu için içeri girdik ve kınayı 
orada yaktık.

Askerin kınasını kız kardeşi yaktı. Bü-
yüklerimizden çekindiğimiz için ne bir mani 
söyledik ne de ilahi okuduk. Kınadan sonra 
asker orada bulunanların elini öptü. Misafirler 
de askerin cebine harçlık koydular. Dışarda 
gülüp eğlenenler kınadan sonra ağlaşmaya 

başladılar. Daha sonra konvoy oluşturdular ve 
Çumra’da tur atıp döndüler. Sabahleyin anne 
ve babası yeğenimi özel arabayla götürerek 
birliğine teslim ettiler. Arabasına bayrak asıl-
mış ve gelin arabası gibi süslenmişti.

 Manisiz ve Türküsüz asker uğurlamak 
bana çok zor geldi. Ertesi gün ben de şu dört-
lükleri sıraladım:

ASKER KINASI
Anam kınam kardın mı?
Parmağını bandın mı?
Ben askere gidiyom
Can özünü yaktın mı?

Yazıdan indim düze
Çığırı ize ize
Ben bu gece yolcuyum
Canlarım veda siz

Amasya yollarına
Kuş olam bağlarına
Kurban olayım Mevlam
Vatan topraklarına

Zordur gurbetin yolu
Beklerim sağı solu
Dualarla yollarım
Gözlerim dolu dolu

Geceden çıktım yola
Ardıma baka baka
Sizleri koyuyorum
Emanetçim Allah’a

Anuş’un özü güldür
İki cihanda güldür
Yavrumu gönderirim
Ayrılığın günüdür.

K.K-1: Çiğdem Gökce, 24 yaşında
K.K-2: Sultan Görmez, 57 yaşında.
K.K-3: Mehmet Demirci, 52 yaşında
KK-4: Fadime Karlan, 69 yaşında
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METİN
EREN

ÇOCUKLUĞUMUN ÇUMRA’SI

Bu yazımda sizleri çocukluğumun,  bel-
ki biraz da gençliğimin Çumra’sında
yürüyüşe çıkarmak istiyorum. 1965-

1975 yılları arasını kapsayacak bu yürüyüşte 
bana eşlik eder misiniz? 

 Evimiz İstanbul Sokağı’nın Uşak Sokağı 
ile birleştiği köşe başındaydı. Mahallenin is-
mini ben söylemeden anlamışsınızdır zaten. 
Çünkü Çumra’ da belli bir süre yaşayanlar, 
Bardakçı Mahallesi’nin sokaklarına Türki-
ye’deki şehirlerin isimlerini verildiğini bilirler. 

Evimizin kapısından çıkınca ilk işim, çap-
raz karşımızdaki arsaya bakmak için başımı 
sağa çevirmek olurdu. Kimler çıkmışlar baka-
lım oyun alanımıza? Bu arsada en çok futbol 
olmak üzere,  çelik çomak, on beş çöp gibi 
oyunlar oynardık.  Çomağı batırmak için kaz-
dığımız küçük çukur, çukurun üzerine koydu-
ğumuz çelik,  çeliği tutmak için arsanın öteki 
ucunda dikkat kesilmiş,  bekleyen çocukluk 
arkadaşlarım halâ gözümün önünde.  

On beş çöpü bilirsiniz de unutanlar için 
hatırlatayım. Saklambaç oyununun biraz 
daha geliştirilmiş bir şeklidir.  Oyunun başın-
da ya sayışmayla ya da kurayla ebe belirlenir.  
Oyunu oynamak için, elli atmış santimetre 
uzunluğunda bir değneğe, yaklaşık on beş 
santimetre büyüklüğünde bir taşa, ağaç dal-
larından kesilmiş aşağı yukarı beş santimetre 
uzunluğunda on beş tane ince parçaya (çöp) 
ihtiyaç vardır. Değnek taşın üzerine konulur.  
Onun alt ucuna kesilmiş ince parçalar yığı-
lır.  Çocuklardan birisi değneğin üstte kalan 
ucuna basınca,  ince parçalar sağa sola dağı-
lır.  Ebe bunları toplamaya çalışırken,  diğer 
çocuklar saklanırlar. Ebe, on beş çöpü topla-
yıp değneğin alt ucuna koyma işini bitirdikten 
sonra, başlar arkadaşlarını aramaya.  Ararken 
değnekten de uzaklaşır. Saklanan çocuklar-
dan birisi bunu fark edince,  üzerine tekrar 
basmak için değneğe doğru koşmaya başlar. 
Ebe de aptal değil ya! O da koşan çocuğu ya-
kalamaya çalışır.  Yakalarsa ne âlâ! Yakaladığı 
çocuk ebe olur. Yakalayamazsa, ebeliğe de-
vam…  

Oyuna dalınca,  sizleri yürüyüşe çıkarmak 
istediğimi unuttum.  Söz,  bundan sonra oyu-
na dalmayacağım. 

Oyun oynadığımız, arsanın hemen yanın-
da, bahçesinin taş duvarları,  onun üzerindeki 
tel örgüleri, bahçe içindeki koyu yeşil tohum 
ekme makineleriyle Konya asfaltın kadar uza-
nan nerdeyse dörtte üçü taş örgülü, geri ka-

lanı sarı boyalı bina Pancar Şirketidir.  
Bu asfalta çıkmadan önce, biraz duralım.
Asfaltın bir ucu yaklaşık elli metre solda 

demiryoluna paralel giden bir caddeyi dik 
olarak keser.  İstasyon Caddesi miydi adı? 
Bu cadde hemen karşıdaki, kurbağaların vı-
rak vırak bağırdığı su birikintilerinin hemen 
yanındaki elektrik santralinden başlayarak 
Kaşınhanı kavşağına kadar uzanır. Sağdaki 
Karasınırlı Hasan amcaların hemen yanındaki 
yaklaşık on beş metrelik yokuşu çıktığınızda 
demiryoluna ulaşırsınız.  Bu yol Çatalhöyük 
yolu, solunda ve sağındaki evlerin yerleştiği 
mahalle ise Yenidoğan Mahallesi’dir.  Çar-
şamba Çayı’na yakın olan evler ise Baraj Ma-
hallesi sınırları içinde kalır.

İstasyon Caddesi, yazlık Yıldırım Sine-
ması’nı, Atatürk İlkokulu’nun arka bahçesini, 
kaymakamın evini,  içinde su deposu olan 
pazaryerini,  yanındaki taştan yapılma Akşam 
Kız Sanatı binasını (önceden Halkeviymiş),  
hemen karşısındaki tren istasyonunun çelik 
çatıyla örtülmüş,  dört tarafı açık, mevsimine 
göre buğday veya pancar yüklenen deposunu 
ardında bırakarak Hükümet caddesine ulaşır.  

Konya asfaltı ile Hükümet Caddesi’ni 
birbirine bağlayan iki cadde bir sokak var-
dır.  Bunlardan birisi Pancar Şirketinin idari 
binasının hemen karşısından başlayan Baraj 
Caddesi’dir. Bu caddenin sağındaki ilkokul 
öğretmenim Özgül Paran’ın evinin bahçesi,  
durduğumuz yerin hemen karşısındaki top-
rak yollu bir sokağa kadar uzanır.  

Bu sokak çok bakımsızdı o zamanlar.  
Ahırlar,  garajın arkasındaki derme çatma 
tamirhaneler, Dilek Sinemasının arkasındaki 
nalbant, hemen karşısındaki şehir çöplüğü 
hatırladıklarımın arasındadır,  Şehir çöplü-
ğünün hemen yanındaki yatılı Kur’an Kursu 
binasından itibaren derlenip toparlanmaya 
başlar. Çünkü ilçe merkezine yaklaşılmaya 
başlanmıştır artık.  

Kur’an Kursu binasının hemen karşısında, 
duvarları açık yeşil boyalı, üç tarafı kapalı be-
ton çatılı şadırvanı,  bahçesinin etrafını saran 
alçak taş duvarlarıyla Ulu Cami’yi görürsünüz.
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 Onun karşısında,  bir tuzcu vardır.  Tuz 
o zaman paketlerle satılmazdı.  Evden beyaz
patiskadan yapılmış, bir torba getirilir, tuzcu
istediğiniz miktardaki tuzu tarttıktan sonra,
torbanın ucundaki ipi büzer,  torbayı da eli-
nize tutuştururdu. Bu sokak, tuzcunun biraz
ilerisindeki İçeri Çumralıların apartmanı ile
biter. Altında Şekerbank’ın olduğu bu dört
katlı apartmanın baktığı yer de Hükümet
Caddesi’dir.

Hükümet Caddesi’yle kesişsen ikinci cad-
de,  Sayıcıların petrolüyle başlayan, sağında 
açık yeşil boyalı Devlet Hastanesi’nin, biraz 
ilerisindeki yeni postanenin,  bir sokak ötede-
ki sarı boyalı Tekel binasının, hemen yanında 
bir duvarı hükümet binasıyla komşu olan ço-
cuk bahçesinin olduğu Gazi Caddesi’dir. Has-
tanenin hemen karşısındaki küçük sokağın 
köşesi yaylı arabalar için durak yeri olarak ay-
rılmıştır. Yeni postanenin karşısındaki evlerin 
bittiği sokaktan itibaren Ulu Cami’nin alçak 
taş duvarları başlar.  

Uşak Sokağı’nın bittiği yerde başlayan 
Konya asfaltının önünde durmuştuk. Şimdi 
de biraz yürüyelim isterseniz. Pancar Şirke-
tinin idari binasının hemen karşısından Baraj 
Caddesi’ne geçeceğiz. Bu caddenin solundaki 
Karkınlıların arsasının üzerinde bir maran-
gozhane vardır. Yanındaki bina Yıldırım Si-
nemasıdır.  Bu açık yeşil renkte bir kapısı olan 
çimento harcıyla sıvalı bir binadır.  Küçücük 
pencereleriyle,  düz beton çatısıyla,  iki kat-
tan biraz fazla olan yüksekliğiyle dikkat çeker. 
Kapının sağındaki duvarda, bir tahta çerçeve 
üzerinde o gün oynayan ve gelecek program-
daki filmlerin afişleri asılıdır. Hemen yanın-
daki alçak taş duvarlar okulumuzun - Atatürk 
İlkokulu-  bahçesine aittir. 

Okulun hademeleri Hulusi ve Yahya am-
caların kapısının önünde durdukları hemen 
soldaki çinkodan yapılmış,  yarı silindirik çatılı 
yapıyı görüyor musunuz?  Ellerinde üstü ka-
paklı iki çinko kovayla kapsından çıkmak üze-
reler. Bu kovalar kaynamış sütle dolu. Sınıf-
lara götürecekler. Beslenme saati olduğu için 
okulun bahçesinde öğrenciler yok. Teneffüs 
vakti gelince, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolar 
bu bahçe.  Okulun demir parmaklıklı koyu 
yeşil boyalı kapısının önündeyiz.  Biraz ileri-
de okul duvarının üzerine bir adam bir şeyler 
koyuyor. Gazeteci Hikmet Abi bu. Çok satan 
gazetelerin paketlerinin iplerini kopararak ve 
az satanların rulolarını kalem ucuyla keserek 
açacak. Saat 10: 00! Karşıdaki garajdan uzun 
burunlu,  üstüne tahta bavullar, heybeler, 
çuvallar yüklenmiş bir otobüs çıkıyor.  Biletçi 
Beşir Amca demli çayını yudumlamaya baş-

lamış bile. 
Solda Etliekmekçi Baki Pıtır’ın önünden 

geçerken,  hemen karşısında tek katlı bele-
diye dükkânlarını görürsünüz. Bunların hep-
sini tek tek anlatmaya kalksam yazının sonu 
gelmez.  O yüzden belli başlı yerlerde dura-
rak devam edelim.  Arkamda nal sesleri du-
yuyorum.  Bir yaylı araba ardında at dışkıları 
bırakarak geçiyor.  Birkaç bisiklet,  ardına tak-
tığı römorkuyla lacivert renkli Massey Harris 
traktör…

Ara sokağı geçince,  dört katlı Apartma-
nın altındaki genişçe yer, Uzunerlerin tüpçü 
dükkânıdır. Hemen karşısındaki tek katlı bina 
ise Zirai Donatım Kurumu…  Soldaki Foto 
Güven’in üç dört dükkân ötesindeki Kara-
kaş’ın kahvesini geçince, bir ara sokağın ya-
nında Hacı Onbaşıların petrolü var.  Hemen 
karşısındaki Türkücülerin kahvesini,  onun 
yanındaki Dilek Sinemasını da unutmayalım.  

Selçuk’un Lokantası Ulu Cami’ye giden 
sokağın tam köşesindedir.  Diğer lokanta-
lardan farkı, masadaki sandalyelerinin tahta 
değil,  metal ayaklı ve oturma -dayanma yer-
lerinin muşamba kaplı olmasıdır.   Bu sokağın 
tam karşısında gördüğünüz boşluk pazarye-
ridir. 

Çumra’nın pazarları pazartesi günleri ku-
rulurdu o zamanlar.  Belediye binasının bir 
cephesi pazaryerine bakar. Halk kütüphane-
sine de pazaryeri tarafından girilir. İçindeki 
su deposu, su pompasının vızıldayan sesi, 
istasyona bakan alçak taş duvarların yanına 
yığılmış borular,  hasırların üzerine yığılmış 
kavun ve karpuzlarla hatırlarım burasını.  

Belediye binasının hemen yanındaki par-
ka geldik. Ağaçları, renk renk çiçekler ekili 
tarhları,  ağaç altında kurulu tahta masala-
rı,  tavla ve domino oynayan insanlar… Bir 
garson iki parmağını parlak metalden askının 
kulpunun içinden geçirmiş,  sallaya sallaya 
çayları götürüyor. Bir başkası, beline bağ-
ladığı siyah önlüğü içindeki paraları şangır-
datarak,  müşteriye hesap üstü vermek için 
kullanacağı paraları el yordamıyla seçmeye 
çalışıyor. Parkın karşı kaldırımındaki üzerinde 
günaşık tablası bulunan,  çocuk arabasından 
bozma Kuşili’nin dolma tekerli mavi arabası, 
o dönemlerin Çumra’sının olmazsa olmazıdır.

Baraj caddesi, Hükümet Caddesini dik
olarak kestikten sonra, “çay boyu” dediğimiz 
Çarşamba Çayı köprüsüne kadar uzanır. Yo-
lun iki tarafı boyunca genellikle iki katlı ker-
piç binaların altına yapılmış dükkânlar uza-
nır. Sol kolda Manifaturacı Azmi Dikici,  onun 
yanında Ahmet Tekin ve Mustafa Avşar’ın 
dükkânları.  
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Çakır’ın lokantasının hemen yanında-
ki bir arsanın üzeri derme çatma bir çatıyla 
örtülüdür. Bunun altında testi, çanak çömlek 
yığınları görürsünüz. Cevizcilerin fırını testici-
ye komşudur. Şimdi tek tek sayamayacağım, 
diğer dükkânların yanından geçerek Helvacı 
Hacı Nuri amcaların dükkânına ulaşırsınız.  
Onun üç dört dükkân ilerisinde belediye hali 
vardır.  Kapının hemen yanında ise belediye 
fırını… Sonra Fırıncı Hüsamettin amcanın 
işlettiğini hatırlıyorum.  Fırının iki üç dükkân 
ötesinde Çarşı Camisi vardır.  

Sağ koldaki dükkânlar arasında hatırladık-
larım,  gazeteci Şaban Özbek ve oğlu Hikmet 
Özbek’in önündeki tahta tezgâhta gazeteler 
bulunan berber dükkânı,  dar sokağın hemen 
yanındaki Gıcıkların bakkal dükkânı, üç dört 
dükkân ilerideki Kayhan Toz’un nalbur dük-
kânı, bir fırın, bu dükkânlardan oluşan ada-
nın karşısındaki yolun hemen başındaki Celal 
Kaldırım’ın manifatura mağazası…

Hükümet caddesinde bir kaldırımın 
üzerinde durmuştuk.  İstasyon binası,  par-
kın karşısındaki taksi durağı,  dar sokaktan 
hemen sonraki Rüstem Başkaner’in işlettiği 
Petro Ofisi arkamızda kaldı.  Şimdi bulundu-
ğumuz yerden sağa doğru ilerleyelim. Karşı-
da dondurmacı Mehmet amcanın dükkânı, 
onun birkaç dükkân ötesinde dört katlı bir 
apartman,  apartmanın altındaki dükkânlar 
arasında, Berber Mehmet abinin dükkânını 
ve hemen onun yanındaki Terzi Erdem’in 
dükkânını hatırlarım.  Önündeki yolu geçince 
bir pasaj vardır.  Fotoğrafçı Hasan ve Emine 
Gönül’ün dükkanları pasajın caddeye bakan 
tarafında... Caddenin sol tarafı,  birkaç Avu-
kat yazıhanesinden köşedeki yuvarlak bal-
konlu,  Gazi Caddesi’ne bakan Veli Erdinç’in 
eviyle biter. Yürüyerek karşı tarafı anlatırken,  
İsmail Ertaş’ın ve Rahim Başaran’ın bakkal 
dükkânı, daha sonra Hikmet abilerin ber-
berliği bırakıp açtıkları gazete-kitap-kırtasiye 
dükkânı, Hüseyin Ardıç’ın zücaciye dükkânı, 
daha önce bahsettiğim altında Şekerbank’ın 
olduğu dört katlı apartman, arkadaşım Ek-
rem’in babası Berber İzzet amcanın dükkânı, 
birkaç avukat yazıhanesi arkamızda kaldı. 
Caddenin tam karşısındaki,  etrafı alçak taş 
duvarlarla çevrili,  bahçenin tam ortasında gi-
riş kapısına yakın Atatürk büstü olan iki katlı 
sarı bina ise caddeye ismini veren hükümet 
binasıdır. Yine Gazi Caddesi’ne geldik.  

Hükümet binasının sol tarafındaki boş 
arsa top sahası olarak anılır.  Amatör futbol 
maçlarının ve milli bayramların yapıldığı yer 
de burasıdır. Hemen ileride sol koldaki eski 

yılların mimarisiyle yapılmış sarı bina, T.C. 
Ziraat Bankası’dır. Bu bankanın bulundu-
ğu caddeyi kesen sokak ileride genişleyerek 
Batum köyüne kadar uzanır. Bu sokağı Gazi 
Caddesi’ne paralel şekilde dikine kesen so-
kakların birisi İzzetbey Mahallesi ile Bakkal-
başı mahallesini birbirinden ayırır.  Sayıcıların 
değirmeni Ziraat Bankasının çapraz karşısın-
daki dükkânlar öbeğinin biraz ilerisindeki bir 
sokağın köşe başındadır.  Üzerinde bulun-
duğumuz bu cadde (Gazi Caddesi) Hürriyet 
İlkokuluna kadar uzanır.  Önü bir evin kerpiç 
duvarlı bahçesiyle kesildikten sonra,  bir so-
kak halinde çay boyuna kadar ulaşır.  

Gazi Caddesi’nin hükümet binasına ka-
dar olan kısmını önceden anlattığım için,  bu 
yoldan Konya asfaltının hemen başındaki 
Sayıcıların Petrolüne doğru biraz hızlı yürü-
yelim.  Yazımın başında Konya asfaltından 
sol tarafından gitmiştik.  Şimdi de sağ tara-
fından ilerleyelim. İlk durduğumuz yer ile 
Sayıcıların petrolün arasındaki toprak çamur 
sıvalı, büyük bir bahçesi olan açık yeşil boyalı 
ev Osman Bursalı’nındır.  “Osman Efendi-
ler” diye anılır bu aile.  Konya Asfaltı Küm-
betli Cami’den itibaren bir dirsek yapıp sağa, 
Konya’ya doğru yönelir.  Konya Yolu’nun sol 
tarafı Saracık (Meydan)  Mahallesi,  sağ tarafı 
Bardakçı mahallesidir. 

Şimdiki Otogarın olduğu yer, önceden 
gaz deposuymuş.  Burasını içindeki paslı gaz 
yağı tankıyla hatırlarım.  Konya’ya doğru gi-
den bu yolun ilerisindeki Sırçalı Höyüğünden 
önce Çumra sınırları sona erer.  Sınırın bitim 
yerini Konya’dan Çumra’ya döndüğüm oto-
büsün penceresinden görmüştüm. Mavi bir 
tabela üzerinde beyaz bir yazıyla “ÇUMRA: 
Nüfus 10.300, Rakım 1014” yazıyordu. Son-
raki sayımda, Nüfus: 14.200 olmuştu.  Çum-
ra’dan ayrıldığım için daha sonrasını takip 
edemedim. 

Otogarın hemen karşısında, o dönemde 
Çumra’nın üç ilkokulundan birisi olan Şehit 
Koçak İlkokulu bulunur.  Arkasından çapraz-
lama olarak uzanan bir yol o zaman Bağlık 
Mahallesi dediğimiz şimdiki Bağlar Mahalle-
si’ne gider.  

Yordum sizi, kusura bakmayın. İsterse-
niz, Konya Asfaltını dik olarak kesen şu yol-
ların birinden aşağıya doğru yürüyelim.  Bu 
yol Bardakçı Mahalle’sindeki caminin hemen 
yanındaki Cumhuriyet Meydanına çıkar.  
Bu meydana bakan iki kahve vardır.  Birisi, 
Kırcalıların Kahvesi.   Orada oturup sohbet 
ederken,  size bir de yorgunluk kahvesi ikram 
edeyim.  Ne dersiniz? 
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M. YAVUZ
ÇOLAK

ÇUMRA KAVUNU…

Selamlar toprağımızın güzel insanları. 
Sizi bugün Çupramızın eski kavun ko-
kulu günlerine, tadı damağımızda ka-

lan anılarına götürmeyi deneyeceğim. 1970’li 
yıllar, ilkokulu köyüm Apa’da bitirip ortaokula 
yazıldığım ve Çumra hayatına adım attığım 
dönemdir. Çumra Kavununun namını duy-
mayanın kalmadığı, kavun karpuz sergilerinin 
ve pazarların sultanı olduğu, ilk kavun bayra-
mıyla adını yurdun dört bir yanına ve dünyaya 
duyurduğu zamandır.

Bir askerlik anımı anlatarak başlayım di-
lerseniz. 1983 Yılı Haziran’ın son günleriydi. 
Adana’da askerdim, bir görev icabı şehre in-
miştik, araçta komutanım da vardı. Üçtekerli 
seyyar arabasına yığdığı iri ve çok gösterişli 
kavun öbeğinin en tepesine, kalın harflerle 
‘Çumra Kavunu’ yazdığı bir kese kâğıdı iliş-
tiren seyyar satıcının yanından geçiyorduk. 
Komutanımız “ Bak memleketinin kavunu 
gelmiş Yavuz, hadi güzel bir kavun seç alalım” 
deyince arabadan inip seyyar satıcının kula-
ğına Çumralı olduğumu söyleyip, daha bizim 
memleketin kavununun çıkmasına çok zaman 
var demiştim! 

Adam bana bakıp mahcup bir tavırla: 
“Asker ağam, dilediğin kavunu seç, para fa-
lan istemiyorum yalnız sesini çıkarma ne olur. 
Çumra Kavunu demesem satılmıyor müba-
rek” dedikten sonra hızla yanımızdan uzak-
laşmıştı. O zamanlarda da erkenci çeşitlerle 
piyasada yerini alan başka bölgelerin kavunları 
turfanda olarak satışa sunulurdu.

Çumra’da eskiden Alemdar, Küçükköy, 

Karkın, Güvercinlik, Ürünlü, İçeri Çumra ve 
merkezle birlikte Türkmen havalisinin nere-
deyse tamamı kavun üretiminde lokomotif 
görevi yapan yerleşim yerleriydi. Balçıkhisar, 
Simi, Yenisu ve bu halkaya sonradan eklenen 
Dinek ve Dineksaray da karpuz yetiştirmede 
uzmanlaşmıştı. Yalnız Fethiye köyünü ise bu 
gruptan ayrı tutmak gerek, sebebine gelince; 
dış kabuğu ince çizgili ve çok açık yeşil renkte 
o ufak tefek ‘Fethiye Karpuzu’ piyasaya çıktı-
ğında, rakiplerine geçmiş olsun demek yanlış
bir ifade olmaz herhalde. Tek kusuru içi dolu
çekirdek diye hayıflananlar olurdu fakat iri ve
renkli çekirdekleriyle, doyulmaz tadı ve aro-
masıyla unutulmaz bir lezzetti ve herkes çuval
çuval alırdı. At arabalarıyla sokak aralarında
karpuz satan Fethiyeli üreticiler geliyor gö-
zümün önüne de, ne güzel insanlar hilesiz ne
güzel ürünler yetiştirirlerdi o günlerde demek
geliyor içimden… Peki, şimdikiler hileli mi ki
böyle söylüyorsun diyenler olacaktır. Hileli de-
ğil belki ama bizim bildiğimiz kavun, bildiği-
miz karpuz değil bugünkü yediklerimiz. 

Yeri gelmişken parantez içinde bir söz söy-
leyeyim burada; yol güzergâhlarında kavun 
sergisi açan Çumralı hemşerilerim ne olur 
kendi kavunumuz çıkmadan ‘Çumra Kavunu’ 
diye yazmayın olur mu? 
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On beşinde ya var ya da yok derim
Karayağız dalyan gibi bir çocuk.
“Ya onlar toprağa ya da ben bugün”
Dedi bağırarak önümden geçti.

Kaderin cilvesi seni mi buldu
Felek tokadını sana mı vurdu
Neydi acep derdi sorunu neydi
Soru soramadım nefesim bitti.

Kendini tabuta sokma be çocuk
Evini-yurdunu yakma be çocuk
Şeytanı şu işe sokma be çocuk

Sesim erişmedi duymadı gitti.

Ardı sıra toprak titredi sanki
İsrafil suruna üfledi sanki
Azrail nefesin yokladı sanki
Çığlıklar semayı ikiye biçti

Ş. HALIS 
ÇALIŞ

YAPMA BE ÇOCUK

Delikli demir çıktı mertlik bozuldu misa-
li hibrit ürünler çıktı ağzımızın tadı bozuldu. 
Hibritin sözlük anlamı melez demektir. Konu 
netameli olsa da kısaca söylemek gerekirse 
üretici haklı çıkar bu konuda, çünkü bir dekar 
alandan doğal ürün atıyorum üç ton alınabilir 
ise hibrit en az iki katı verim verebilir. Bu işin 
tekniğinde yüksek verim alma, erken ürün ye-
tiştirme, hastalıklara ve şartlara dayanıklı çe-
şitlere ulaşma hedefi var. Öyle olunca karpuz 
kabağa, mısır ve kavun da üvey anaya daha 
yakın oluyor işte. Pazarda ben eski kavunumu 
karpuzumu getirin iki misli para ödemeye ha-
zırım diyen müşteri çoğalmadıkça bu iş böyle 
gidecek ve ahhhh çekmeye devam edeceğiz. 
Çini kız, Altınbaş, Hıdır, Kara Kavun, ve Altın 
sarısı Kış Kavunu bizim yerel markalarımızdı. 
Gerçekti hayal oldu hepsi. Dedelerinize, ninele-
rinize sorun ‘Divlek’ neye denirdi diye… Döne-
lim şimdi tekrar eski günlere ve anılara. Benim 
çocukluğuma veda etmeye başladığım yıllarda, 
Çumra Kavunu olgunlaşıp pazarlarda boy gös-
terme zamanı geldiğinde ilçemizde hareket ve 
bereket artardı. Dışarıdan,  özellikle Adana, An-
tep, Hatay ve Urfa başta olmak üzere çok sayı-
da yabancı tüccar Çumra’ya akın ederdi. Otelci, 
lokantacı, taksici ve kamyoncu esnafı bayram 
ederken herkes nasibine düşen payı alırdı. İlçe 
nüfusu bu dönemde artar, şehrin merkezinde-
ki Belediye binasının bitişiğindeki park yerinde 
oturacak sandalye bulunmazdı.

Nakliyeciler günlük kaç kamyon kavun sa-
rardı bilmiyorum ama gözünüzün gördüğü her 
yer kavun yüklü dev kamyonlarla dolu olurdu. 
Genç kızlar ve erkekler tarlada kavun kesimi, 

toplama ve yüklemede hissesine düşeni alır çe-
yiz parasını ve harçlıklarını çıkarırlardı.

Hele bir de tren istasyonundaki yaşanan 
manzaraları hiç unutmuyorum. Ah keşke bir 
fotoğraf makinemiz olsaydı o zamanlar. Elin-
de bir veya iki kavunla yolcu trenini bekleyen 
tıfıl gençleri görmeliydiniz. Kavun yükleme ve 
boşaltma ücretinin üstüne mal sahibinin bir 
nevi ikramiyesi gibi birer ikişer kavunla ço-
cukları ödüllendirmesiyle olurdu bunlar. Tren 
istasyona girdiğinde; her pencereden uzanan 
başlar ile kavun satmaya çalışan yeni yetmeler 
arasında sıkı pazarlıklar çoğunlukla mutlu son-
la biterdi. Bazen de parayı aşağıya atıp kavunu 
alamayanlarla, kavunu yukarıya atıp parasını 
alamayanlar arasındaki muhabbeti ve el kol 
hareketlerini tahmin edersiniz artık…

Çoğu kavun çatlar yarılırdı, çatlak kavunlar 
ayrı satılır, fiyatı biraz düşük olurdu. Büyükler 
tadından yarılır derlerdi. Her evde yenilen ve 
tadı çok beğenilen kavunların çekirdeği ayrılır 
ya kurutulup saklanır ya da ekecek komşulara 
verilirdi. Kabukları bile çöpe atılmaz ineği veya 
koyunları olan komşulara iletilirdi. Köyümde ti-
cari amaçla ekilmezdi ama bostan tarlası denen 
yerlere topluca kavun karpuz eken komşular 
herkesle paylaşır, abartısız tarladan at araba-
sına doldurduğu bostanları kendi evine vara-
sıya dağıtıp bitiren insanlar vardı. Hayali cihan 
değer nice güzel hasletlerimiz vardı sevgili 
dostlar, daha çok yazarım ama yerim dar. Eğer 
kıyıda köşede, pardıda, kerpiç duvar kovukla-
rında bir çaput parçasına çıkılanıp unutulmuş 
tohumlarınız varsa onlara ata tohumu olarak 
hazine gibi bakın, sağlıcakla kalın…
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MUSTAFA
TUĞLU

ÇUMRA SEVDALILARINA TEBRİK

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu’nun 
yayınladığı “Çumra” dergisinin ilk sa-
yısını okudum. Öncelikle bu dergiyi 
çıkaran Sanat Topluluğu’nu gönülden 
kutlarım. Başta Belediye Başkanımız 

Recep Candan olmak üzere Sadık Gökce, 
Mustafa Arslan, Abdullah Sucu, Zeki Türker, 
Sedat Ulupınarlı, Anuş Gökce, Ekrem Çelik, 
Ahmet Yıldız, Elife Yılmaz Mısral, M. Yavuz 
Çolak, Mehmet Seviş, Recep Öğütçü ve Ab-
dullah Koçak imzalarıyla çıkan yazıları zevkle 
okudum. Hepsindeki Çumra sevgisi ve Çum-
ra için faydalı olma yolundaki düşünceleri, 
çabaları beni ziyadesiyle duygulandırdı. Uğur 
Köfe, Selahattin Güzel, Ahmet Gök ve Ahmet 
Yavuz’un şiirlerinin de dergiye ayrı bir renk 
kattığını belirtmeden geçemeyeceğim.

Yazarların çoğu gazetecilik mesleği içinde 
yoğrulmuş, kitapları olan ve sürekli yazan ki-
şilerdir. İlk sayıdaki bütün yazılarda yeni bir 
işe başlamanın heyecanı ve en güzel dilekler 
açıkça sezilmektedir. Heyecanın ve iyi niyetin 
olduğu yerde mutlaka ilerleme olacaktır. Bu 
nedenle gelecek sayılarda derginin daha zen-
gin bir içeriğe kavuşacağına inancım tamdır.

Ben Çumra’ya 1978 yılında geldim. Bu 
tarihten beri sürekli Çumra’da oturdum. İlçe-
nin kuruluş tarihi 26 Haziran 1926 olduğuna 
göre, Çumra’nın son yarım asra yakın geçmi-
şine tanıklık ettim. İlk öğretmenliğe Çumra 
İmam Hatip Lisesi’nde başladım. On üç yıl 
çalıştığım bu okulda idarecileriyle, öğretmen-
leriyle, öğrencileriyle ve yardımcı hizmetlerde 
çalışan arkadaşlarımla, hatta okul derneği gö-
revlileri ile çok iyi çalışmalarımız oldu. Diye-
bilirim ki hayatımın en güzel yılları bu okulda 
geçti. Bu okuldan mezun olan birçok öğren-
cimin çeşitli meslek dallarında, yöneticilikte 
en üst seviyelere kadar gelmiş olmaları ve 
başarıları bana daima mutluluk verdi. Çumra 
Anadolu Lisesi’nin kurucu öğretmenlerinden 
sayılırım. Bu okulda da yedi yıl çalıştım. Hepsi 
birbirinden iyi, pırıl pırıl, çok zeki öğrencile-
riyle tanıştım. Okul idarecileri, öğretmenleri 
ve öğrencileriyle Çumra Eğitim’inin önemli 
bir kesitini birlikte yaşadık. Görev yaptığım 
bu okulda da beni mutsuz eden herhangi bir 
olay yaşamadım. Hayat, şartlar ne kadar iyi 
olursa olsun her zaman mutluluk vermiyor. 

Bazen hastalık ve bazen ölüm haberleri insanı 
üzüyor. Birlikte bulunduğumuz insanlardan 
ölenlere Rabbim rahmet ve merhametiyle 
muamele etsin. Hasta olanlara âcil şifalar di-
liyorum. Sağ olanlara da hayırlı uzun ömürler 
versin diyorum.

Bazıları bir yerde uzun süre yaşamanın 
insana sıkıntı verdiğini söylerler. Fakat ben, 
yarım asra yakın aralıksız içinde yaşadığım 
Çumra’dan hiç sıkılmadım, aksine her yıl 
Çumra’yı daha çok sevdim. Çumra’nın ça-
murlu yollardan asfalt yollara geçmesi kolay 
olmadı. Bunda belediye başkanlarımızın ve 
yöneticilerimizin büyük gayret ve çalışmaları 
oldu. Yıkık dökük toprak binalardan modern 
konutlara kavuştuk. Pazaryerlerimiz, caddele-
rimiz, kaldırımlarımız her yıl biraz daha güzel-
leşti. Bugün Çumra, birçok ili kıskandıracak 
güzellikte ve genişlikte parklara sahip. Sırçalı 
Tepesi’nin ağaçları ve yeşilliği yıllarca çekilen 
emekle bugünkü haline geldi.

Daha da önemlisi Çumra, tarım kenti 
olma özelliği yanında Türkiye’nin en önemli 
Şeker Fabrikasını ve Torku Gıda Sanayii’ni de 
kurarak değişik bir çehreye büründü. “Tür-
kiye’nin Üretim Gücü” oldu, hatta en büyük 
üretim gücü oldu. Bana göre, Çumra’da Şe-
ker Fabrikası’nın kurulmuş olması Çumra için 
yeni bir milat oldu.  Son on beş yıl içerisinde 
Çumra’daki ekonomik ve sosyal gelişmelerin 
tümünün gerisinde şeker fabrikasının sağla-
dığı imkânların itici gücü vardır.

Çumra’da yaşadığım süre içinde değişik 
mahallelerde oturdum. Birçok insanla kom-
şuluk ilişkilerimiz oldu. Düğünlerde, cena-
zelerde beraber olduk. Cami saflarında yan 
yana buluştuk. Ulu Cami’ye, Çarşı Camisi’ne 
ve diğer camilere gittiğim zaman sürekli ora-
da gördüğüm bazı insanları gözlerim boş yere 
arar. Hepsine Allah rahmet etsin, Rabbim ku-
surlarını bağışlasın.

Sırçalı Tepesi’nden geniş ovayı seyretmek 
insana mutluluk verir. 
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Bu verimli topraklardan âdeta bal fışkırır.  
İlçenin uzaktan mütevazı görünüşü insanı bu 
beldeye bağlar. Bahar ve yaz aylarında Çumra 
bir yeşillik denizidir. Uzaktan görünen Kara-
dağ ve Hacıbaba Dağları insanda bir özlem 
duygusu uyandırır.  Bundan yaklaşık 20 yıl 
önce Manisa’da görevim dolayısıyla bir polis 
memuruyla tanışmıştım. Ona “Manisa çok 
güzel, yeşil bir yer” dedim. Memur bana bak-
tı ve nereli olduğumu sordu. “Çumralıyım” 
deyince, kendisinin Çumra’da uzun yıllar ça-
lıştığını ve Çumra’da bulduğu güzelliği başka 
hiçbir yerde bulamadığını bana uzun uzun 
anlattı.

Bazı yerler övülürken bir zorlama olduğu-
nu hissedersin. Fakat Çumra öyle değil. Aslın-
da Çumra’yı övmeye de gerek yok. Çumra’da 
yetişen ürünleri, miktarını ve kalitesini anlat-
tığın zaman Çumra’yı övmüş olursun. Çum-
ra’daki şeker fabrikasındaki üretimi, bu fabri-
kaya bağlı diğer fabrikaların üretimini, üretim 
kalitelerini ve çalışan sayısını anlattığın zaman 
Çumra’yı övmüş olursun. Doğalgazın sağladı-
ğı katkıyla Çumra’daki güzel havayı anlattığın 
zaman Çumra’yı övmüş olursun. Ben yaşayan 
Çumra’nın kendi gerçekleriyle övülmesinin 
yararlı olacağı kanaatindeyim.

Çumra imkânların bol olduğu bir ilçedir. 
Toprağında birçok meyve ve sebze en iyi şe-
kilde yetiştirilebilir. Çevreye yapılan yeni ba-
rajların da hizmete girmesiyle Çumra ovası 
daha da güzelleşecektir.

Ben, ayrıntıya girmeden Çumra ile ilgili 
bazı düşünce ve duygularımı kendi anıla-
rımla da bütünleştirerek anlatmaya çalıştım. 
Çumra’ya hizmet eden kişilerin çalışmalarının 

kendileri tarafından anlatılması veya yazarla-
rımız tarafından objektif olarak anlatılması 
Çumra’nın gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
Çumra’daki her türlü sosyal ve ekonomik faa-
liyetin mercek altına alınarak incelenmesi ge-
leceğe ait ümitlerimizi daha da çoğaltacaktır.

Ben bu duygu ve düşüncelerle “Çumra” 
dergisini yayınlayan Kültür ve Sanat Toplu-
luğunu tebrik ediyor, bu güzel çalışmalarının 
devamını diliyorum.

Suçluyum hakim bey
Kır kalemi,
Kırsan da kızmam sana
Sen uygulayıcısın, kır kalemi
Emek dedim, ekmek dedim
Alın terine gönül verdim
Ben hep helal kazancı sevdim
Suçluyum hakim bey kır kalemi
İskemlede idam sehpasına çıkınca,
Kendim çekerim, kendi ipimi,
Suçluyum, suçlu, suçlu,
Bu beraat neden?
Sen de mi emek diyecektin
Sen de mi ekmek diyecektin,
Gel gel öyleyse birlikte
Yürüyelim......

MEHMET
ÇINAR

KIR KALEMİ
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EKREM
ÇELİK

YÜZMEDE NASIL 
ÜÇÜNCÜ OLDUM?

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğunun 
kurulmasındaki amaç; ilçemizin kül-
türel geçmişini hatırlatarak unutulma-
masını sağlamaktır. Bu amaç çerçeve-
sinde bu ilçede doğmuş ömrünü bu 

ilçede geçirmiş bir eğitimci olarak gördükleri-
mi, duyduklarımı ve hatta yaşadıklarımı kuru-
lan bu kültür gurubu  aracılığı ile halihazırda 
ilçe nüfusunu oluşturanlar arasındaki gençle-
re ve bundan sonra ilçemizin kutusuna katıla-
cak olan yeni nesle aktarmak için acizane bu 
yazıyı yazmaya çalıştım ve ortay çıkan bu!!!

Modern çağda teknolojinin her gün yeni 
bir şeyleri ortaya çıkardığı günümüzde insan 
geçmişi özler oldu. Sanmayın ki geçmişte çok 
refah içerisinde idik, hayır şartları çok zordu 
ama kültürel bağlarımızın güçlü olması bize 
bu zor şartlarda bile yaşamaktan zevk almayı 
öğretiyor, asla doyumsuzluk gibi bir duyguya 
kapılmıyorduk. Birde neden geçmişi özler ol-
duk? İnsan ve tüm canlılar bir makina veya 
bilgisayarın parçası gibi oldu. Bu durum Çum-
ra Kültür ve Sanat Topluluğu’nun geçmişin o 
insana değer veren davranışları ortaya çıkar-
mayı kendisine hedef olarak belirlemesinde 
etkili olmuştur.

Yaş olarak otuzun üzerinde olup da yüz-
meyi bilenlerin tamamına yakını bu sporu 
Çarşamba çayında öğrenmiştir. 

1980 yıllarında önce ilçemizde düzenli 
yağışlar olduğu hepimizin malumudur. Hat-
ta bu düzenli yağışlara bağlı olarak Çarşamba 
çayının kaynağını oluşturan Apa Baraj Gö-
lü’nde su daima %90’lar seviyesinde olurdu. 
Çarşamba mart ayı itibarıyla dolu dolu akardı. 
İşte Çarşamba’nın dolu dolu aktığı dönemler 
çocuklar ailesinden izin alarak veya kaçarak 
hemen hemen her gün saat on beşten sonra 
bir kavak dediğimiz bugünkü Kız İmam Hatip 
Lisesinin bulunduğu yere yüzmeye gelirlerdi. 
Yüzme faaliyeti Taşköprü, Demirköprü ve 
Şarıldak arasında yapılırdı. Dönemde en iyi 
yüzücüler İdris Kaymakçı, Mehmet Kaymak-
çı, Bilal Kaymakçı müteveffa soyadını hatırla-
yamadığım arkadaşımız Hamdi idi. Bunlar bir 
grup oluşturup Demirköprü Taşköprü arasın-
da akıntıya karşı yüzerlerdi. Ben de babamın 
işinden fırsat bulursam Çarşamba Plajında 
kendime bir yer buluyordum. PTT Müdü-
rü İzzet Çubuk’un iki oğlu Aydın ve Ayhan 
mutlaka Demirköprünün önüne yüzmeye 
gelirlerdi. Aynı dönemde belediye bünyesin-
de yüzme dalı da açmışlar ve Aydın ve Ay-
han Çubuk yüzme takımının sorumluluğunu 
dönemin Belediye Başkanı rahmetli Durmuş 

Ali Çalık’ın direktifleriyle üstlenmişlerdi. Bu 
dönemde belediye binasının altında küçücük 
bir dükkânda ilçenin ilk matbaasını çalıştıran 
dönemin değerli ustalarından inşaat ustası 
Zarif Usta’nın oğlu (affınıza sığınarak lakabı-
nın söyleyeceğim) traktör olarak bildiğimiz 
tanıdığımız Bilgehan Beyefendinin bürosu 
yüzme takımının toplandığı yer idi. 

Bir gün buraya uğradığımda Konya’ya 
yüzme müsabakalarına gidemeyeceğimi sor-
dular.  Ben de gidebileceğimi belirttim. Aynı 
esnada yüzme lisansımı çıkardılar. Babamın 
haberi olmadan Konya’ya müsabakalar için 
gittik. İlk defa Konya’ya gitmiştim ve hele 
hele yüzme havuzunu ilk defa görüyordum. 
Ben oraya sanki eğleniyormuş gibi gittim. 
Herkes gibi bende havuza girip çıkıyordum. 
Herkes havuza giriyor ben çıkıyordum. Ha-
kem bana kızdı, oğlum girsene havuza ne 
dolanıyorsun yarışma başlayacak dedi. Beni 
havuza itelediler. Yarışma sırtüstü yarışmala-
rı olduğu için baktım çevrede herkes tersine 
yüzüyor ben de hemen çevredekilere uyarak 
yüzmeye başladım. Çok zorlandım ama mü-
sabaka tamamladım. Neticede bir de baktım 
ki beni üçüncü olarak kürsüye çıkardılar.

 Hayret ettim. Yıl 1973 idi… Çarşam-
ba’nın dışında yüzülecek bir yerin olduğunun 
ilk defa gördüğümüz için çok şaşırmıştım. 
Daha Sonraları zaman zaman bireysel olarak 
uğrak verdim ama o ilk girdiğim zaman ki 
tadı ve zevki hiçbir zaman almadım.

 Bunu niye anlattım? Düzenli bir yüzme 
havuzunu olmadığı, organizenin yapılmadığı 
bir dönemde az da olsa başarılı olunabiliyor-
du. Şimdi ilçemizde yarı olimpik yüzme ha-
vuzu var ve oldukça teferruatlı Spor Komp-
leksi de var. Maalesef sanki sadece futbol, 
karate ve bisiklet sporu varmış gibi gençliği 
bir araya toplayacak diğer spor dallarına pek 
ehemmiyet gösterilmemektedir. İlçemizin 
yöneticilerinin yanılmıyorsam bu konuda 
(yani gençlerin spora yönelmesi konusunda) 
gerekli önemi gösterdikleri kanaatindeyim. 
Büyük Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik 
ve aynı zamanda ahlaklısını severim” dediği 
gençliği yetiştirebilmek için mutlaka ve mut-
laka sporun bütün dallarına önem verilmeli-
dir. Hoşça kalın…
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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

FABRIKAMIZIN ÜRETIM BÖLÜMÜNDE 
VARDIYA SISTEMINDE ÇALIŞACAK;

BUĞDAY ÖĞÜTME MAKINASI (VALS) 
OPERATÖRÜ ALINACAKTIR.

TEL : 0332 - 342 00 77
ADRES : FEVZİ ÇAKMAK MAH. ANKARA CAD.NO:182 KARATAY/KONYA

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize 
İnsan Kaynakları birimine yapılacaktır

3MESLEK LISESI VEYA MESLEK YÜKSEK  
   OKULLARININ UN VE UNLU MAMÜLLER   
   TEKNOLOJISI, DEĞIRMENCILIK BÖLÜMÜ    
   VEYA DEĞIRMEN MAKINALARI VEYA MAKINA 
   BÖLÜMÜ MEZUNU YA DA MESLEĞINDE   
   KENDISINI YETIŞTIRMIŞ VE TECRÜBELI,

3SORUMLULUK ÜSTLENEBILEN

3DISIPLINLI ÇALIŞMA, ILETIŞIM BECERISI       
    VE INSAN ILIŞKILERI GÜÇLÜ, 
    TAKIM ÇALIŞMASINA YATKIN

3ASKERLIK HIZMETINI TAMAMLAMIŞ     
    OLMASI GEREKMEKTEDIR.

ARANAN NITELIKLER :

20-30 YAŞ ARALIĞINDA;  
BAY ÇAYCI

VE

KAPORTA 
USTASI 

ALINACAKTIR...

FİRMAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

ATSANLAR MOTORLU 
ARAÇLAR SAN.TIC.LTD.ŞTI.

Fevziçakmak, 10753. Sk. No:14, Karatay/Konya

TEL: (0332) 346 10 01
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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.

• CNC İşleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah Operatörleri

• Plastik Enjeksiyon & Metal 
Enjeksiyon Operatörleri,

• Gaz Altı-Tozaltı Kaynakçıları, 
Pres Operatörleri, 

Testere Operatörleri,
• PİK Döküm ve Karoser Ustaları

• Çeşitli Mesleklerde 
Değerlendirilmek ve Yetiştirilmek 

Üzere 21-28 Yaş Arası 
Vasıfsız Elemanlar Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

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

Tel: 0332 285 02 85

Kalıphane Atölyemizde Çalıştırılmak Üzere;

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ile birlikte Alavardı Mahallesi’ni ziyaret eden Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “Hemşerilerimizin ziyaretlerde gösterdiği teveccüh, gücümüze güç katıyor” dedi

Gösterilen teveccüh
gücümüzü artırıyor

AK Parti Meram İlçe Teşkila-
tı’nın organize ettiği programlar 
kapsamında AK Parti Konya Millet-
vekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Do-
lular’ın durağı Alavardı Mahallesi 
oldu. Heyet, esnafları ziyaret eder-
ken talepleri dinleyerek sohbet etti. 
Cuma Namazı sonrası Alavardı 
Mahallesi Muhtarlığı tarafından ha-
zırlanan aşure Milletvekili Özdemir, 
Başkan Kavuş, Başkan Dolular tara-
fından vatandaşlara ikram edildi.
‘HEMŞEHRİLERİMİZİN TEVECCÜHÜ 

BİZLERE KUVVET VERİYOR’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, yapılan her işte istişa-
reyi önemsediklerini kaydederek, 
Meram İlçe Teşkilatımızın organize 
ettiği programlar kapsamında bu-
gün Alavardı Mahallemizdeydik. 
Esnaflarımıza ‘hayırlı işler’ diledik, 
taleplerine çözüm üretmeye çalıştık. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
Meram’da bölge ayırt etmeksizin 
her yere hizmet ettik, etmeye de 
devam edeceğiz. Hemşehrilerimi-
zin ziyaretlerde gösterdiği teveccüh 
bizlere ayrıca güç, kuvvet veriyor. 
Küçüğünden büyüğüne ilçemizde 

yaşayan herkesin derdi Meram. Me-
ram’ın geleceğini tüm hemşehrileri-
mizle beraber planlıyoruz” şeklinde 
konuştu.

‘HERKESİN HUZUR İÇERİSİNDE 
YAŞADIĞI BİR MERAM’

AK Parti Teşkilatlarının her za-
man vatandaşlarla iç içe olduğunu 
kaydeden Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, “Gönüllere gir-
meyi esas alan partinin mensupları 
olarak sık sık hemşehrilerimizle bir 
araya gelmeye özen gösteriyoruz. 
Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz talep-

lerini dinliyoruz. Belediye Başkanı-
mız Mustafa Kavuş öncülüğünde 
Meram’da çok güzel işlere imza 
atılıyor. Herkesin mutlu ve huzurla 
yaşadığı Meram’ın temelleri atılı-
yor. İlçe Teşkilatımız ise bu başarıya 
önemli derecede destek veriyor. Bu 
emek ve gayretle Meram’ı çok daha 
güzel günler bekliyor” dedi.

‘MERAM’DA ÇOK GÜZEL BİR 
UYUM İÇERİSİNDEYİZ’

Vatandaşlarla sürekli olarak bir 
arada olmak amacıyla teşkilat prog-
ramlarının hız kesmeden devam 

ettiğini kaydeden AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise 
açıklamasında, “Meram’da beledi-
yemizden, teşkilatımıza, muhtarları-
mızdan hemşehrilerimize kadar çok 
güzel bir uyum içerisindeyiz. Çalın-
madık kapı, girilmedik gönül bırak-
mamak adına yoğun çaba sarfedi-
yoruz. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülke-
mizi 2023, 2053 ve 2071 hedefleri-
ne ulaştımak üzere üzerine koyarak 
daha da çok çalışacağız” cümlelerine 
yer verdi. n HABER MERKEZİ

Büyükşehir Kastamonu’ya 10 
hafriyat kamyonu daha gönderdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan 
sel felaketi nedeniyle selden en çok 
zarar gören Kastamonu’da yaraları 
sarmak için desteğini sürdürür-
ken; son olarak bölgeye 10 adet 
hafriyat kamyonu gönderdi. Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin Batı Ka-
radeniz’de sel felaketinin yaşandığı 
şehirlere desteği sürüyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, aşırı yağışların yol 
açtığı sel felaketinin izlerini silmek 
ve afet bölgelerinde hayatın nor-
male dönmesini sağlamak ama-
cıyla devletin her kademesiyle 

afetzedelerin yanında olduklarını 
ifade etti. Hem Konya’dan hem de 
ülkenin farklı bölgelerden giden 
ekiplerin sahada canla başla mü-
cadele ettiğini vurgulayan Başkan 
Altay, “Sel bölgesindeki eksikleri 
giderme noktasında Konya Bü-
yükşehir Belediyesi olarak biz de 
birçok araç, ekip ve ekipmanlarla 
çalışmalara katkı vermeyi sürdürü-
yoruz. Son olarak 10 adet hafriyat 
kamyonunu Kastamonu’ya gön-
dermek üzere yola çıkardık. Bu zor 
günleri devlet millet birlikteliğiyle 
atlatacağız.” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ
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Trabzonspor kalesini gole kapatamıyor 
Süper Lig'de ve Avrupa'da oyna-

dığı 6 resmi maçta kalesini gole ka-
patamayan Trabzonspor, savunma-
da sıkıntı yaşıyor. Son iki sezondur 
transferi konuşulan kaleci Uğurcan 
Çakır'ın yaşadığı performans düşük-
lüğü ise dikkat çekiyor.

Bu sezon lig ve Avrupa’da top-
lamda 6 maça çıkan Trabzonspor, 
söz konusu karşılaşmaların ta-
mamında kalesinde gol gördü. 
Bordo-mavililerde performansıyla 
dikkatleri üzerine çeken ve son iki 
sezondur transferi konuşulan kaleci 
Uğurcan Çakır'ın ise yaşadığı perfor-
mans düşüklüğü dikkat çekiyor.

6 MAÇTA 11 GOL
Sezona UEFA Avrupa Konferans 

Ligi 3. Eleme Turu'ndan başlayan 

Trabzonspor sahasında Norveç'in 
Molde ekibi ile 3-3 berabere kaldı. 
Deplasmanda ise rakibi ile 1-1 be-
rabere kalan bordo-mavililer Süper 
Lig'de Malatyaspor'u 5-1 mağlup 
etti. Avrupa Konferans Ligi Play-off 
ilk maçında ise sahasında Roma'ya 
2-1 yenilen Karadeniz ekibi, ardın-
dan Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 
mağlup ederken, rövanş maçında 
ise deplasmanda Roma'ya 3-0 
mağlup oldu ve Avrupa defterini bu 
sezon için kapattı. Karadeniz ekibi 
söz konusu maçlarda kalesinde 11 
gol görürken, rakip filelere ise 12 gol 
gönderdi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN 
PERFORMANSI

Trabzonspor'da son iki sezondur 

transferi konuşulan kaleci Uğurcan 
Çakır'ın ise yaşadığı performans 
düşüklüğü dikkat çekiyor. Geçtiği-
miz sezon sonu takımdan ayrılacağı 
konuşulan milli kaleciyle ilgili olarak 
bordo-mavili kulüp istediği rakam-
lara ulaşamadı. EURO 2020 grup-
larında kalesinde 8 gol görmesine 
rağmen en çok kurtarış yapan kaleci 
olan Çakır, bu sezon bordo-mavili 
takımda forma giydiği 6 resmi maç-
ta kalesini gole kapatamadı.

Geçtiğimiz sezon yüzde 89'luk 
bir başarı ortalaması yakalayan mil-
li kaleci bu sezon ise forma giydiği 6 
maçta yüzde 65'lerde kaldı. Başarılı 
eldiven geçtiğimiz sezon forma giy-
diği 36 maçın 13'ünde kalesinde gol 
görmemişti.  n İHA

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 se-
zonu grup aşaması kura çekimi İstanbul'da 
yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyin-
deki iki numaralı turnuvasında gruplar, 
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 
kurayla belirlendi. 

Kura çekimine üçüncü torbadan katı-
lan Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, 
Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile yer aldı. 
Dördüncü torbada bulunan Galatasaray, E 
Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve 
Olympique Marsilya ile eşleşti.

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Gi-
orgio Marchetti ve geçen sezon Avrupa 
Ligi'nde zafere ulaşan Villarreal'in eski 
futbolcuları Andres Palop ile Marcos Sen-
na tarafından gerçekleştirilen kura sonucu 
oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Olympique Lyon (Fransa), 
Rangers (İskoçya), Sparta Prag (Çekya), 
Brondby (Danimarka)

B Grubu: Monaco (Fransa), PSV (Hol-
landa), Real Sociedad (İspanya), Sturm 
Graz (Avusturya)

C Grubu: Napoli (İtalya), Leicester City 
(İngiltere), Spartak Moskova (Rusya), Le-
gia Varşova (Polonya)

D Grubu: Olympiakos (Yunanistan), 
Eintracht Frankfurt (Almanya), Fenerbahçe 
(Türkiye), Antwerp (Belçika)

E Grubu: Lazio (İtalya), Lokomotiv 
Moskova (Rusya), Olympique Marsilya 
(Fransa), Galatasaray (Türkiye)

F Grubu: Braga (Portekiz), Kızılyıldız 
(Sırbistan), Ludogorets (Bulgaristan), Mi-
dtjylland (Danimarka)

G Grubu: Bayer Leverkusen (Alman-
ya), Celtic (İskoçya), Real Betis (İspanya), 
Ferencvaros (Macaristan)

H Grubu: Dinamo Zagreb (Hırvatistan), 
Genk (Belçika), West Ham United (İngilte-
re), Rapid Wien (Avusturya)

TURNUVA FORMATI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayı-

sı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. 

Grup birincileri doğrudan son 16 turuna 
yükselecek. Gruplarını ikinci sırada ta-
mamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 
grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'la-
rına katılarak son 16 turuna kalma müca-
delesi verecek.

Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada 
tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avru-

pa Konferans Ligi'nde devam edecek. Ta-
kımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı 
eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden 
galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 
Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspan-
ya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü 
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 
2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki 
Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oyna-
nacak.

AVRUPA LİGİ'NDE GEÇEN SEZONUN 
FUTBOLCUSU MORENO

Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 
en iyi futbolcusu, kura çekimi öncesi açık-
landı. Villarreal'in İspanyol golcü futbolcu-
su Gerard Moreno, ödülün sahibi oldu. 
n AA

Avrupa arenasında
rakipler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi gruplarının kura çekimi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Temsilci-

lerimizden Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşirken, 
Galatasaray, E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek

Sivasspor 700 
puan kazandırdı

Atakaş Hatayspor ile 
Alanyaspor karşılaşacak

Yeni Malatyaspor ile 
Gaziantep 5. randevuda

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi sahnesin-
de ülke sıralamasında Türkiye’ye toplamda 700 puan ka-
zandırdı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş 
maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag’a 5-0 yenilen 
Sivasspor’un, Avrupa serüveni sona erdi. Kırmızı-beyazlı 
takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Mol-
dova temsilcisi Petrocub'u her iki müsabakada da 1-0’lık 
skorla geçerek, Türkiye’ye 400 puan kazandırmıştı. 3. ele-
mede ise ilk sınavında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 
mağlup eden Sivas temsilcisi; 200 puan, ikinci maçta ise 
rakibiyle berabere kalarak ülke puanına 100 puanlık daha 
katkı vermişti. Yiğidolar, bu sonuçların ardından ülke pu-
anına bu sezon toplamda 700 puan kazandırmayı başardı. 
n İHA

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün Ay-
temiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te baş-
layacak karşılaşmayı, hakem Mert Güzenge yönetecek. 
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabe-
re kalan, geçen hafta ise deplasmanda Galatasaray'a 2-1 
mağlup olan bordo-beyazlı ekip, Alanyaspor'u yenerek bu 
sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Atakaş Hatayspor'da Aytemiz Alanyaspor karşılaşması 
öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
n AA

Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya gelecek Yeni 
Malatyaspor ile Gaziantep FK, ligde 5. kez birbirlerine rakip 
olacak.

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor’a farklı kay-
beden Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 
puanla tanışmıştı. Sarı-siyahlılar, ligin 3. haftasında Gazi-
antep FK'yı konuk edecek. Müsabaka bugün saat 19.15’te 
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede ha-
kem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

İki takım arasında oynanan 4 maçın 3'ü berabere biter-
ken, 1 karşılaşmada ise Gaziantep FK galibiyete uzandı
n İHA

Başakşehir’in konuğu
Yukatel Kayserispor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü haftasında 
bugün Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih 
Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak 
karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında sahasında 
Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında da deplasmanda 
İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Yukatel Kay-
serispor ise ilk haftada Altay'a 3-0 mağlup olurken, ikinci 
haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Turun-
cu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo 
Crivelli'nin durumu maç günü netlik kazanacak. n AA

Beşiktaş evinde galibiyet arıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. 

haftasında bugün VavaCars 
Fatih Karagümrük'ü konuk ede-
cek. Vodafone Park'ta 21.45'te 
başlayacak mücadeleyi hakem 
Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın 
yardımcılıklarını Bahattin Duran 
ve Tarık Ongun yapacak. Sezonun 
ilk maçında Çaykur Rizespor'u 
mağlup eden Beşiktaş, ikinci haf-
tada Gaziantep deplasmanında 
0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i 
yenerek sezona başlayan Fatih 
Karagümrük'ün ikinci haftada 
Çaykur Rizespor'la oynadığı maç 
ise golsüz sona erdi. İki takım 
arasında geçen sezon oynanan 
son maçı Vodafone Park'ta Fatih 
Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

N'SAKALA FORMA 
GİYMEYECEK

Geçen hafta oynanan Gazian-
tep maçında aniden yere yığılan 
ve sonrasında da hastaneye kal-
dırılan Fabrice N'Sakala bugün 

oynanacak mücadelede forma 
giyemeyecek. Tedavisi evinde 
devam eden siyah-beyazlı oyun-
cunun milli takım arasının ardın-
dan antrenmanlara başlaması 

bekleniyor.
Fatih Karagümrük'te sakatlı-

ğı bulunan İtalyan futbolcu Fabio 
Borini, karşılaşmada forma giye-
meyecek. n AA
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HÜMA Okulları şampiyonada önemli bir başarıya imza attı
Konya’nın başarılı özel okulların-

dan olan Hüma Okulları, Polonya’da 
devam eden Yıldızlar Avrupa Halter 
Şampiyonası’nda büyük bir başarı 
elde ederek Türkiye’yi gururlandırdı. 
Polonya’da devam eden Yıldızlar Av-
rupa Halter Şampiyonası’na katılan 
HÜMA Okulları 12. Sınıf Öğrencisi ve 
TOHM halter sporcusu Esma Alper, 
81 kg’da madalyaların sahibi oldu. 

Alper, koparma ve silkmede top-
lamda 3 bronz madalya kazanarak 
Avrupa 3.sü oldu. Hüma Okulları, 
“Gururumuzsun Esma Alper” diyerek 
öğrencilerinin yaşadığı haklı sevinci 
paylaştı. 

Öğrenci başta olmak üzere ailesi-
ni ve antrenörlerini tebrik eden Hüma 
Okulları, spora ve sporcu öğrencilere 
verdiği destek ile gündeme gelmişti. 
Ardından gelen bu başarı haberleri 

ise okuldaki herkesi oldukça sevin-
dirdi. “Öğrencilerimizin emeklerinin 
karşılığını alması bizim için en büyük 
mutluluktur” diyen Hüma Okulları 
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 

Mehmet Birekul, “Bir eğitim kurumu 
olarak spora ne kadar önem verilme-
si gerektiğinin bilincindeyiz. Özellikle 
sporcu öğrencilerimizin yaşadığı 
zorlukların ve sıkıntıların bilincinde 

olarak bu konuda onlara olabildiğince 
destek vererek ülkemizi gururla tem-
sil ettiklerini duymak istiyoruz. Geçti-
ğimiz günlerde Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü 

Bilal Yavaş ile ‘Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı Sporcu Öğrenci Eğitim Pro-
tokolü’ imzalamıştık. Ciddi anlamla 
öğrencilerimizin arkasında durarak 
onları eğitim noktasında rahatlatmak 

istemekteyiz. Kurumumuz bu anlam-
da birçok burs imkanı sunmaktadır. 

Sporcu öğrencilerin ihtiyacı olan 
imkanların onlara sunulması ve ar-
tırılması için gerekli çabayı Hüma 
Okulları olarak göstermekteyiz. 12-B 
sınıfında okuyan halter sporcusu öğ-
rencimiz Esma Alper ise koparma ve 
silkmede 3 tane bronz madalya kaza-
narak Avrupa 3.sü olmuştur. Bu elbet-
te bizim için gurur verici bir başarıdır. 
Öğrencimizin hedeflerinin daha yük-
sek olduğunun bilinci ile bunun daha 
bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. 
Dilerim tüm sporcu öğrencilerimiz 
istedikleri başarılara imza atarak, 
bayrağımızı tüm dünyaya göstermeye 
devam ederler” diyerek öğrencileri 
Esma Alper’i, ailesini ve antrenörle-
rini tebrik ettiğini dile getirdi.
n SPOR SERVİSİ

İkra Kayır’dan Avrupa şampiyonasında gümüş madalya
Selçuklu Belediyespor Kulübü Ta-

ekwondo Takımı Milli Sporcusu İkra 
Kayır, Estonya’da düzenlenen Ümitler 
Avrupa Taekwondo Şampiyonasında 
ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi 
oldu

Selçuklu Belediyespor Kulübü Ta-
ekwondo Takımı Uluslararası şampiyo-
nalarda başarılı sonuçlara imza atma-
ya devam ediyor. Estonya’nın Tallinn 
kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler 
ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası 
birbirinden çekişmeli müsabakalara 
sahne oldu. 

Milli Takım kadrosunda yer alan 
Selçuklu Belediyespor Kulübünün Milli 
Sporcusu İkra Kayır şampiyonada ba-
şarılı bir performans göstererek gümüş 
madalya kazandı. 67 kg da mücadele 
eden ve zorlu rakiplerini geride bırakan 
İkra Kayır, final maçında karşılaştığı 
Rus rakibine 22-20’lik skorla mağlup 

olarak ikincilik elde etti. Bir çok Türkiye 
Şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu 
İkra, 2017 yılında düzenlenen Avrupa 
Gençler Şampiyonası’nda da ikincilik 
elde ederek gümüş madalya kazanmış-
tı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI’DAN 
TEBRİK

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Avrupa Şampiyosında 
gümüş madalya kazanan sporcu İkra 
Kayır’ı tebrik etti. Başkan Pekyatırma-

cı, “Gümüş madalya kazanarak bizleri 
gururlandıran Milli Sporcumuz İkra’yı 
tebrik ediyorum. Sporcu Seçme ve Ye-
tiştirme Merkezimiz tamamlandığında 
daha çok başarı ve madalya hedefimize 
ulaşacağımıza inanıyorum. Ülkemizi 
Uluslararası platformda temsil edecek 
olan sporcularımız Selçuklu’da yetişe-
cek” ifadelerini kullandı. 

KAYIR: BURUK 
SEVİNÇ YAŞIYORUM

Selçuklu Belediyespor Kulübü Mil-
li Sporcusu İkra Kayır, “Şampiyonada 
madalya kazandığım için mutluyum 
ancak hedefim altın madalyaydı bu 
yüzden buruk bir sevinç yaşıyorum. 
Selçuklu Belediyespor Kulübümüzü 
ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil etti-
ğime inanıyorum.  Bizlere destek olan 
Selçuklu belediye başkanımıza, kulüp 
yöneticilerimize ve antrenörlerime te-
şekkür ediyorum” dedi. n SPOR SERVİSİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 
kadınlar halter 55 kiloda Konyalı Besra 
Duman, bronz madalya kazandı. Besra, 
gümüş madalyayı ise rakibiyle arasında-
ki kilo farkı nedeniyle kaybetti. Gümüş 
madalya elde eden Çinli Cuijuan Xiao da 
Besra gibi 124 kiloda başarılı oldu. An-
cak Besra, rakibinden 84 gram (54 kilo 
84 gram) daha ağır olduğu için gümüş 
madalya Çinli sporcuya gitti. Kurallar 
gereği aynı kiloyu kaldıran sporculardan 
daha hafif olan isim, üst sıraya çıkıyor. 
Altın madalyayı ise 125 kiloyla Ukraynalı 
Mariana Shevchuk kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 
ilk madalya sevincini judoda Recep Çift-
çi ve halterde Besra Duman'la yaşayan 
Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya 
sayısı da 25'e yükseldi.

Tokyo 2020'de erkekler judo 60 ki-
loda Recep Çifçi ile kadınlar halter 55 
kiloda Besra Duman, bronz madalya 
elde etti. Oyunlar tarihinde ilk madalya-
sını 2004'te atıcılık branşında Muharrem 
Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu 
ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz ma-
dalyası bulunuyor.

KASAPOĞLU KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-

harrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralim-
pik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda 
bronz madalya alan Besra Duman'ı kut-
ladı.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo Uluslarara-

sı Forum'da düzenlenen halter yarışma-
larında Besra'yı yalnız bırakmadı. Ma-
dalya töreninden sonra milli sporcunun 
yanına giden Kasapoğlu, kendisini tebrik 
edip, başarılarının devamını diledi.

BESRA’DAN TEŞEKKÜR
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 

kadınlar halter 55 kiloda bronz madalya 
kazanan Besra Duman, kendisini destek-
leyenlere teşekkür etti. Tokyo 2020'de 
bronz madalyaya ulaşan milli halterci, 

elde ettiği başarının ardından açıklama-
larda bulundu. Kendisine katkı sağlayan 
herkese teşekkür eden Besra Duman, 
duygularını şöyle dile getirdi: "Öncelik-
le dua edenlere çok teşekkür ediyorum. 
Beni buraya kadar getiren antrenörüm 
Arif Kıran'a çok teşekkür ediyorum, iyi ki 
varsınız, babam oldu, ailem oldu, hiçbir 
zaman da yalnız bırakmadı, emeği çok 
üstümde. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, bü-

tün mensuplarına ve buradan Meram 
Belediye Başkanımıza da çok teşekkür 
ediyorum. 'İyi ki varsınız.' diyorum. Bana 
dua edenlere buradan çok selamımı gön-
deriyorum. Allah sizden razı olsun. Sizin 
de ne dileğiniz varsa kabul olsun. İyi ki 
varsın Türkiye, iyi ki bizimsin Türkiye."

‘ÜLKEMİZİN GURURU OLDUK’
Para Halterde 3. olarak bronz madal-

ya kazanan ve Türkiye’ye bu büyük gu-
ruru yaşatan Besra Duman’ı tebrik eden 
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, spora ve spor-
cuya verdikleri desteklerin karşılığını bu 
şekilde almış olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. 

Başkan Kavuş, “Göreve başladığımız 
günden bu yana gençlik ve spor alanında 
önemli fedakarlıklarla geleceğimize yatı-
rım yapıyoruz. Bu yatırımların karşılığını 
da sporcularımız aldıkları başarılarla faz-
lasıyla verdiler. 

Bunun en önemli göstergesi de Me-
ram Belediyespor’un ülke sınırlarını 
aşan başarıları. Dünyanın en önemli ve 
en büyük organizasyonu olan olimpiyat-
larda da bayrağımızı göndere çekerek 
ülkemizin gururu olduk. Bize bu gururu 
yaşattığı için Besra kızımızı, antrenör-
lerini ve bu başarıda emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı canı gönülden kutluyor, 
başarılarının artarak devam etmesini te-
menni ediyorum” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı Besra bronz
madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda Konyalı Besra Duman, bronz madalya kazandı. İlk hakkında 
117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldıran Besra için bu kilo, madalyaya ulaşmasında yeterli oldu. Son hakkında altın 
madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyaya uzandı

Coşkun: Konyaspor 
Koleji’ne bağışlanacak

Konyalı yüzücüler 
9 madalya kazandı 

Rakip Hollanda’nın
kadrosu açıklandı

Konyaspor eski yöneticisi Ekrem Coşkun, Medaş Konya 
Büyükşehir Stadyumu’nda açılışını yaptığı Ekrem Coşkun 
Etlekmek’te Konya, spor basını ile buluştu. Konyaspor ile il-
gili açıklamalarda bulunan Coşkun, şunları söyledi: “Baka-
nımız Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur 
İbrahim Altay ve Konyaspor Başkanımız Fatih Özgökçen ile 
çok değerli bir düşüncemiz var. Buradan kar elde edersek 
bu maddiyat Konyaspor Koleji’ne bağışlanacak. Türk fut-
bolunda büyük bir hastalık var ve bu kangren haline geldi. 
Altyapıdan oyuncu yetişmiyor. Çocuklar teknolojik araçlar-
la çok vakit geçiriyorlar ve gerekli beslenmeyi ve fiziksel 
güçlenmeyi yapamıyorlar. Dolayısıyla burada ilköğretim, 
ortaöğretim ve lise şeklinde bir planlama yaparsak iyi nok-
talara gelebiliriz. Burada öğrenciler eğitimlerini alırken, bir 
yandan da sporlarını yapabilirler. Bu projede 500 öğrenci 
okutabilirsek bunlardan 50 tanesi futbolcu olursa geriye 
kalan 450 tanesi ise iyi bir vatandaş olur.” n SPOR SERVİSİ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu faaliyet 
takviminde yer alan Görme Engelliler Arası Türkiye Yüz-
me Şampiyonası 24-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 
İstanbul’da yapıldı. Görme Engelliler Arası Türkiye Yüzme 
Şampiyonasında Konyalı yüzücüler 9 madalya kazandılar. 
Şampiyonada, Karatay Engelliler Spor Kulübü sporcusu Tu-
ana Filiz 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz, Konya Görme Engelliler 
Spor Kulübü Sporcusu Süleyman Öztoprak 1 Altın, Mevlana 
Engelliler Spor Kulübü sporcusu Eymen İnce 1 altın, 3 gü-
müş madalya kazanan isimler oldu. n SPOR SERVİSİ

Millî Takım'ımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Ele-
meleri'nde 7 Eylül'de Amsterdam'da karşılaşacağı Hol-
landa'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Louis 
van Gaal tarafından belirlenen 25 kişilik aday kadroda şu 
futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV 
Eindhoven), Tim Krul (Norwich City)

Defans: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind 
(Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), 
Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Dev-
yne Rensch (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Jurriën Timber (Ajax)

Orta Saha: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong 
(FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners 
(AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feye-
noord), Georginio Wijnaldum (PSG)

Forvet: Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memp-
his Depay (FC Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), 
Steven Berghuis (Ajax), Donyell Malen (Borussia Dort-
mund), Cody Gakpo (PSV Eindhoven)

Hollanda-Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı TSİ 21.45'te 
Amsterdam Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
n SPOR SERVİSİ

Mehmet Birekul
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