
Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, haftanın belirli 

günlerinde gerçekleştirdiği “Karatay Söz Meclisleri” 
programları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. 

n HABERİ SAYFA 4'TE

TÜRKAK’tan KONESOB’a 
Akreditasyon Sertifikası 

Kılca, 'Söz Meclisleri'nde
vatandaşları dinliyor

KONESOB bünye-
sinde 2020 yılında 
‘ulaşım ve lojistik 
sektöründe’ 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi verebil-
mek için kurulan 
Ahilik Belgelen-
dirme Merkezi’nin 
akreditasyonu 
tamamlandı.
n HABERİ 
SAYFA 3'TE

Büyükşehir Belediyesi 
tarafından bu yıl 9’un-

cusu gerçekleştirilecek 
olan Konya Bilim Festi-
vali başladı. Türkiye’nin 
en büyük bilim festivali 

BilimFest 23-26 Ha-
ziran 16.00 - 23.00 

saatleri arasında Konya 
Bilim Merkezi’nde mi-
safirlerini ağırlayacak

MEŞALE DÖRT BİR KÖŞEDE
Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin düzenlediği 9. Konya 
Bilim Festivali’nin açılışı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın katılımıyla yapıldı. 
Konya Bilim Merkezi’nde 
düzenlenen festivalde konu-
şan Bakan Varank, 8 yıl önce 
açılışını yaptıkları Türkiye'nin 
ilk ve en büyük bilim merke-
zinin ihtişamı karşısında çok 
heyecanlandığını belirterek, 
Konya'da yaktıkları bilim ve tek-
noloji meşalesinin ülkenin dört 
bir köşesine yayıldığını söyledi.

TÜRKİYE’NİN GURURLARI
Bilim Festivali’nde Türkiye’nin 
gururu olan; TÜBİTAK, ASEL-
SAN, HAVELSAN, ASELSAN 
KONYA, ROKETSAN, BAYKAR, 
TUSAŞ gibi önemli savunma 
sanayi ve teknoloji kuruluşla-
rını ağırladıklarını kaydeden 
Başkan Altay, “Burada özel-
likle çocuklarımız için etkinlik 
alanları oluşturduk. Çünkü 
onların teknolojiyi sadece 
seyretmelerini değil, bizzat 
içinde bulundukları etkinlikler-
le yaşamalarını arzu ediyoruz.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya’nın Başşehir oluşunun 925. yılı kutlandı
Konya’nın Türkiye 
Selçuklu Devleti’ne 
başşehir oluşunun 
925. yılı dolayısıyla 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Selçuklu 
Sultanları başta 
olmak üzere tüm 
şehit ve gazilerin yad 
edildiği bir etkinlik 
gerçekleştirdi
n HABERİ 
SAYFA 5’TE

Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Mahmut Ustaos-
manoğlu'nun cena-
zesi, Beykoz Yavuz 
Selim Mahallesi'n-
deki evinin önünde 
helallik alınmasının 
ardından, büyük bir 
konvoy eşliğinde 
Fatih Camisi'ne 
götürüldü.
n HABERİ 
SAYFA 3'TE

Trafik magandaları
polisin takibinde

Emniyet Müdürlüğü ekiplerin-
de gerçekleştirilen denetim-
lerde modifiyeli egzozlar takan 
otomobil, minibüs, kamyon ve 
motosiklet olmak üzere toplam 
58 araca 105.734 TL cezai işlem 
uygulandı.
n HABERİ SAYFA 6'DA

• www.konyayenigun.com
• 25 HAZİRAN 2022  CUMARTESİ • 2 TL

03 0605Bayram alışverişini
esnaftan yapın

Marmaris yangını 
faili tutuklandı 

TDV’den  kurban 
ve Kur'an-ı Kerim 

Belediyelerden ikramiye müjdesiVARANK, DÜZGÜNLER 
PLASTIK’I ZIYARET ETTI

‘HEKIMLERIN EKONOMIK 
ŞARTLARI IYILEŞTIRILECEK’

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya’ya gelen 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Düzgünler 

Plastik Boru Üretimi Fabrikası'nı ziyaret ederek, 
yetkililerden üretim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

n HABERİ SAYFA 4'TE

Sağlık Bakanı Koca, hekimlerin ekonomik şartlarının 
iyileştirilmesine yönelik yasanın uygulanmasına dönük 

yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü anlattı.
 n HABERİ SAYFA 5'TE

Muhteşem festival Muhteşem festival 

Selçuklu, Karatay ve Meram belediye 
başkanları sosyal medyada şirket işçilerine 
bayram öncesi net bin 500 lira ikramiye 
verileceğini açıkladılar. n HABERİ SAYFA 3'TE
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezinin ihtişamı karşısında çok heyecanlandığını belirterek, Konya'da yaktıkları 
bilim ve teknoloji meşalesinin ülkenin dört bir köşesine yayıldığını, yaktıkları meşale ile milyonlarca gencin bilim ve teknoloji sevdasıyla aşılandığını söyledi

Bilim ve festival buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından bu yıl 9’uncusu gerçek-
leştirilecek olan Konya Bilim Festi-
vali başladı. Türkiye’nin en büyük 
bilim festivali BilimFest 23-26 Ha-
ziran 16.00 - 23.00 saatleri arasında 
Konya Bilim Merkezi’nde misafirle-
rini ağırlayacak. Bilim Festivalinin 
açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Vali Vahdettin Öz-
kan, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cıları Leyla Şahin Usta,  Ömer İleri, 
AK Parti Konya Milletvekili Selman 
Özboyacı, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti 
Konya İl Başkan Yardımcısı Meh-
met Munlafalıoğlu, MHP Konya İl 
Başkanı Remzi Karaarslan, Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe 
Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 
Üyesi ve 25. ve 26. Dönem AK Parti 
Konya Milletvekili Dr. Hüsniye Er-
doğan, AK Parti Genel Merkez Ye-
rel Yönetimler Başkan Yardımcısı 
Mücahit Yanılmaz, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, TSE Başkanı Mahmut Sami 
Şahin  ve protokol üyelerinin katılı-
mı  ile açıldı.   

‘KONYA İLMİ, İRFANIN  
MEDENİYETİN BAŞŞEHRİ’

Düzenlenen  festivalin açılış ko-
nuşmasını yapan Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “ Konya bir başkent. Konya 
bir payitaht şehir. Konya bir med-
reseler şehri. Konya ilmi, irfanın. 
medeniyetin başşehri. Geçmişte de 
böyle olmuş, günümüzde de böyle 
elhamdülillah. Konya on bin yıldır 
şehir hayatını sürdürmeyi başara-
bilmiş dünyanın ender yerleşim yer-
lerinden birisi ve geçmişten itibaren 
alimlerin yaşadığı ilmin, irfanın mer-
kezi bir şehirde bulunuyoruz. Bugün 
Konya nüfusuyla Türkiye'nin en bü-
yük altıncı şehri. Konya Türkiye'nin 
coğrafi alanı olarak en büyük şehri. 
Ve Konya bir üniversiteler şehri. Beş 
üniversitesinde yüz yirmi binden 
fazla üniversite öğrencisiyle ilme, 
irfana, medeniyete katkı sunmak 
için çalışan, gayret eden bir şehir.  
İbn Hardun şehirlerin de bir ruhu 
vardır diyor. Hakikaten Konya ruhu 
olan bir şehir ve bu ruhunu etrafına 
yansıtan Konya’da yaşayanları dö-
nüştüren bir şehirde bulunuyoruz. 
Bilim merkezimiz yüz bin metre-
karelik alanı ve yirmi iki bin met-
rekare kapalı alanıyla Türkiye'nin 
en büyük ve TÜBİTAK destekli ilk 
bilim merkezi. 2014 yılından bugü-
ne kadar açıldığı günden bu yana üç 
milyon ziyaretçiyi ağırlayan bilim 
merkezimiz, özellikle gençlerimizin 
ve çocuklarımızın bilimle tanışması 

için önemli bir merkez haline geldi.  
Konya Bilim Merkezi sadece Kon-
ya'ya değil civarındaki illere ve bilim 
sevdalısı herkese de hizmet etmeye 
çalışan bu konuda öncü ve önder bir 
merkez. Konya Bilim Merkezimiz 
aynı zamanda yeni markalar oluş-
turmayı başarabilmiş bir merkez. 
KAPSÜL Teknoloji platformumuz 
bilim merkezimizin bağrında oluştu 
ve şimdi Zindankale Otoparkında 
özellikle TEKNOFEST ve bilim ya-
rışmalarını gençlerimizi yetiştirmek 
için bir önemli merkez oldu” ifade-
lerini kullandı.  

‘BU ÇOCUKLAR ÇOK DAHA GÜÇLÜ 
BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEK’

Bilim Festivali’nde Türkiye’nin 
gururu olan; TÜBİTAK, ASELSAN, 
HAVELSAN, ASELSAN KONYA, 
ROKETSAN, BAYKAR, TUSAŞ gibi 
önemli savunma sanayi ve teknoloji 
kuruluşlarını ağırladıklarını kayde-
den Başkan Altay, “Burada özellik-
le çocuklarımız için etkinlik alanları 
oluşturduk. Çünkü onların teknolo-
jiyi sadece seyretmelerini değil, biz-
zat içinde bulundukları etkinliklerle 
yaşamalarını arzu ediyoruz. Aslında 
burada yapmaya çalıştığımız şey 
geleceğin büyük Türkiye’sini inşa 
edecek milli ve yerli bir nesil oluş-
turmak. Onun için bugün burada 
bulunan tüm ailelere sonsuz şük-
ranlarımı sunuyorum. Çünkü bu 
çocuklar çok daha güçlü bir Türkiye 
inşa edecekler. Özellikle çocukla-
rımızın bu ortamı paylaşmasından 
çok büyük bir mutluluk duyuyorum. 
Sadece Konya’daki değil Türkiye’nin 

tüm illerindeki vatandaşlarımızı 9. 
Konya Bilim Festivali’ne davet edi-
yorum.” ifadelerini kullandı.
‘KONYA; BİLİM, SANAT VE KÜLTÜR 

BELEDİYECİLİĞİ NOKTASINDA GÜZEL 
ÖRNEKLER VERİYOR’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Ömer İleri, Bilim Festivali’ni dü-
zenleyen Başkan Altay’a teşekkür 
ederek, “Medeniyet dünyamızın 
merkezlerinden biri olan Konya, 
şüphesiz hepimizin gönüllerinde 
ayrı bir yere sahip. Ancak son yıllar-
da Konya'nın Türkiye'nin bilim hari-
tasında da önemli bir alan kaplama-
ya başladığını sevinerek görüyoruz. 
Bütün bu gelişmeler Konyalıların 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 
başarısıdır. Özellikle belediyemiz 
altyapı belediyeciliğinin bir sonraki 
aşaması olan bilim, sanat ve kültür 
belediyeciliği noktasında çok güzel 
bir örnek vermiş oluyor. Bu güzel 
örnek Türkiye'nin farklı şehirlerin-
deki benzer çalışmalarında adeta bir 
göstergesidir.” açıklamasını yaptı.

‘PEK ÇOK ÇOCUĞUMUZ 
KENDİSİNİ KEŞFEDECEK’

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta, AK Parti’nin 
20 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'de 
hayal edilemeyecek pek çok bilim 
ve teknoloji projesini hayata geçirdi-
ğine belirterek şunları söyledi: “Milli 
ve yerli teknolojimizin geliştirilmesi 
için en büyük imkanları ve fırsatları 
araştırmacılarımıza, üniversiteleri-
mize ve gençlerimize sunduk. Ben 
de bu vesile ile milli ve yerli tekno-
lojinin gelişmesi için çaba sarf eden, 

alın teri döken, akıl teri döken her-
kese şükranlarımı sunuyorum. Bun-
lar özel ve anlamlı günler. Konya'da 
pek çok festival yapılıyor. Çocuklar 
için birçok etkinlik yapılıyor ama 
4 gün boyunca sürecek bu bilim 
festivali pek çok gencimizin ve ço-
cuğumuzun kendini keşfetmesini, 
bilimle ve teknoloji ile bağlantı kur-
masına vesile olacak. Bu festivalin 
gerçekleşmesinde emeği geçen Ba-
kanlığımıza, Büyükşehir Belediye-
mize, TÜBİTAK'a ve sanayi kuruluş-
larımıza teşekkür ediyorum.”

VALİ ÖZKAN KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ
Vali Vahdettin Özkan, “Bilimin 

altyapısını oluşturması, Ar-Ge faa-
liyetleri, gençlerimizin çalışmalarına 
altyapı hazırlamasında Büyükşe-
hir Belediyemiz başta olmak üzere 
merkez belediyeleri ile beraber çok 
güzel çalışmalara şahitlik ediyoruz. 
Bu noktada belediyelerimize teşek-
kür ediyoruz. Gerçekten güçlü bir 
toplumun inşasında hedefin net bir 
şekilde ortaya konması tüm birimler 
arasında etkin bir koordinasyonun 
olması önemli.” dedi.

BİLİMİN VE TEKNOLOJİNİN 
ŞEHRİ KONYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ise 8 yıl önce açılı-
şını yaptıkları Türkiye'nin ilk ve en 
büyük bilim merkezinin ihtişamı 
karşısında çok heyecanlandığını ha-
tırlatarak, o gün yaşadığı bu heye-
canın şimdi bir gurura dönüştüğünü 
ifade etti. Konya'da yaktıkları bilim 
ve teknoloji meşalesinin ülkenin 

dört bir köşesine yayıldığını, yaktık-
ları meşale ile milyonlarca gencin 
bilim ve teknoloji sevdasıyla aşılan-
dığını kaydeden Bakan Varank, “Çığ 
gibi büyüyen bu sevda bugün mey-
danlara sığmaz oldu. İlmin, irfanın 
ve hoşgörünün şehri Konya, bilimin 
ve teknolojinin de şehri olduğunu 
bugün bize bir kez daha kanıtlamış 
oldu. 9.’sunu düzenlediğimiz bu 
festivalde emeği geçen başta Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanımız 
olmak üzere bütün arkadaşlarımıza 
yürekten teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.
‘TEKNOLOJİYE YÖN VEREN BİR ÜLKE 

OLMAK İÇİN YOLUMUZA 
DEVAM EDİYORUZ’

Bir ülkenin ekonomik bağımsız-
lığının, teknolojik bağımsızlığı ile eş 
değer konuma geldiğini vurgulayan 
şöyle devam etti: “Katma değerli 
üretim yapan yenilikçi ekosisteme 
sahip ülkeler uluslararası arenada 
da şu anda söz sahibi ülkeler ko-
numunda. Bu manada kendisine 
doğru ekonomik istikamet çizmek 
isteyen bir ülkenin atacağı ilk adım 
yerli ve milli teknoloji politikası oluş-
turmaktan geçiyor. İşte biz Türki-
ye'yi teknoloji alanında global bir üs 
haline getirmek için Milli Teknoloji 
Hamlesi vizyonunu ortaya koyduk. 
Teknolojiyi takip eden değil, tekno-
lojiye yön veren bir ülke olmak için 
kararlılıkla yolumuza devam edi-
yoruz. Bu vizyonu ortaya koyarken 
ülkemizin en büyük gücü olan genç-
lerimize güvenmeye devam ediyo-
ruz. Biliyoruz ki ülkemizin aydınlık 

yarınları bilimin ve teknolojinin pe-
şinden giden gençlerimiz sayesinde 
mümkün olacak.”

‘YARININ EN BAŞARILI 
BİLİM İNSANLARI BU BİLİM 
FESTİVALİNDEN ÇIKACAK’

Konya Bilim Festivali’nin, Kon-
ya’da bilimin ve teknolojinin top-
lumsallaşması açısından kritik bir 
yere sahip olduğunun altını çizen 
Bakan Varank, “Atölyelerden ser-
gilere kadar burada gerçekleştirilen 
birçok etkinlikle milletimiz teknoloji 
alanında geldiğimiz noktayı bizzat 
yaşayarak görebiliyor. Stantların 
arasında dolaşırken İHA’lar başta 
olmak üzere savunma sanayiinde 
çığır açan yenilikleri inceleyebiliyor-
lar. İnanıyorum ki bu teknolojiler 
gençlerimiz için, evlatlarımız için 
birer ilham kaynağı olacak. Çünkü 
tüm bu teknolojiler kentin potan-
siyeline inanan bir gençliğin iste-
diğinde neler başarabileceğinin en 
açık göstergesi. Akıncı'yı inşa eden 
gençlerin yaş ortalaması 30'un al-
tında. İşte gençlerimize güvenirsek, 
gençlerimize yatırım yaparsak neler 
başardıklarının en güzel örneğini bu 
festivalde hep birlikte göreceğiz. Ve 
inanıyoruz ki işte ondan ilham alan 
gençlerimiz yarının Selçuk Bayrak-
tarları, yarının Aziz Sancarları olmak 
için çalışacaklar ve bunu da başara-
caklar. Biz inanıyoruz ki yarının en 
başarılı bilim insanları Konya'dan, 
bu bilim festivalinden çıkacak. Bu-
nun gibi festivallerle de biz bu ateşi 
tüm Türkiye'ye yayacağız.” ifadele-
rini kullandı.

KONYA’YA DESTEK SÖZÜ VERDİ
Konya'nın hangi alanda neye 

ihtiyacı varsa bakanlık olarak ya-
nında durmaya devam edecekle-
rinin sözünü veren Bakan Varank, 
“Konya'yı hep birlikte büyütmeye, 
kalkındırmaya devam edeceğiz 
ve çok daha güzel, çok daha güzel 
müreffeh bir Konya’yı hep beraber 
inşa edeceğiz. Bilim Festivalimizin 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Tüm Konyalı vatandaşlarımızı fes-
tivale davet ediyorum. Ama Konya 
yetmez bölge illerdeki vatandaşla-
rımızı da Konya misafirperverliğini 
görmeye, Konya Bilim Festivali’ni 
görmeye buraya davet ediyoruz. 
Herkes gelerek bu misafirperverliğe 
şahit olsunlar.” sözleriyle konuşma-
sını tamamladı.

BU YIL İLKLER YAŞANACAK
Konuşmaların ardından Bakan 

Varank ve protokol mensupları, açı-
lışa katılan çocuklarla ve gençlerle 
yakından ilgilenirken ilk kez hazır-
lanan video mapping (haritalama) 
ve ışık gösterileri de katılımcıları 
oldukça etkiledi. Bu yıl ilk kez ak-
şam saatlerinde yapılacak 9. Konya 
Bilim Festivali Pazar akşamına ka-
dar 16.00 – 23.00 saatleri arasında 
Konya Bilim Merkezi’nde ziyarete 
açık olacak.n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Varank Vahdettin Özkan Leyla Şahin Usta Ömer İleri Uğur İbrahim Altay
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:34 05:22 12:58 16:51   20:23 22:04
HAVA

DURUMU
 

      Gece Gündüz
Konya                     15°C    26°C

Karaman               12°C 25°C 

Aksaray                 13°C    25°C

Ankara                   13°C     25°C Hicrî: 26 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 12 Haziran 1438

İslâmî literatürde kardeşlik karşılı-
ğında kullanılan Arapça uhuvvet, aynı 
ana babadan veya bunlardan birinden 
dünyaya gelenler arasındaki kan ba-
ğını belirtmesi yanında aynı sülâleye, 
kabile veya millete mensup olma, aynı 
inanç ve değerleri, dünya görüşünü 
paylaşma gibi ortaklık ve benzerlikleri 
bulunan kişi ya da gruplar arasındaki 
birlik ve dayanışma ruhunu da ifade 
etmektedir (Râgıb el-İsfahânî, el-Müf-
redât, “e” md.). Kelime Kur’an ve ha-
dislerle diğer İslâmî kaynaklarda, Câ-
hiliye telakkisinde soy birliğine ve kan 
bağına dayanan asabiyet kavramının 
karşıtı olarak tevhid inancını esas alan 
mânevî birliği, dayanışma ve paylaşma 
sorumluluğunu anlatmak üzere yaygın 
biçimde geçmektedir. Klasik sözlükler-
de uhuvvet kelimesinin iki farklı çoğu-
lundan ihvenin daha çok kan kardeşleri, 
ihvânın ise kan bağı olsun veya olmasın 
aynı inanç ve idealleri paylaşmaktan 
dolayı aralarında mânevî yakınlık bulu-
nan kişileri ifade etmek için kullanıldığı 
belirtilmektedir (Lisânü’l-Arab, “ev” 
md.). Kur’ân-ı Kerîm’de ihvan, çoğu 
mânevî kardeşlik olmak üzere her iki 
anlamda geçerken müminlerin birbirle-
rinin kardeşleri olduğunu bildiren âyet 
(el-Hucurât 49/10) dışında ihve kelime-
si özellikle gerçek kardeşleri ifade eder. 
Fahreddin er-Râzî’ye göre bu istisnaî 

kullanımdaki amaç din kardeşliğinin 
en az kan kardeşliği kadar önemli ol-
duğunu vurgulamaktır (Mefâtîu’l-ayb, 
XXVIII, 129). Kur’an’da kardeşlik kav-
ramının farklı ilişki biçimlerini ortaya 
koyduğu görülmektedir. Nesep ilişkisi. 
Miras, evlenme gibi fıkhî düzenlemeler 
üzerinde durulurken kardeşlerden söz 
edilmesi yanında (bk. KARDEŞ) ahlâk 
açısından Hz. Âdem’in oğullarından 
Kābil’in kıskançlık ve menfaat duygu-
larına mağlûp olarak kardeşi Hâbil’i 
öldürmesi (el-Mâide 5/27-31), yine 
kıskançlık yüzünden Hz. Ya‘kūb’un 
oğullarının kardeşleri Yûsuf’a ihanet et-
meleri (Yûsuf 12/8-15) anlatılır. Ayrıca 
bazı âyetlerde müslümanların putpe-
rest akrabalarıyla ilişkileri çerçevesinde 
kardeşlerden de söz edilmekte ve müs-
lümanların bunları dost kabul etmeme-
leri gerektiği bildirilmektedir (et-Tevbe 
9/23-24; el-Mücâdile 58/22). Aynı soya 
ve kavme mensubiyet. Özellikle Hûd, 
Sâlih, Şuayb gibi peygamberlerin kendi 
toplumlarıyla ilişkilerinden söz edilirken 
bunlar kavimlerinin kardeşleri olarak 
takdim edilir. Kaynaklarda, bu bağlam-
da kardeşlik kavramının soy birliğini 
veya bütün insanların aynı atadan gel-
diğini ifade etmesi yanında peygam-
berlerin kavimlerine duydukları şefkati, 
dolayısıyla onların mânevî kurtuluşları 
için besledikleri arzuyu dile getirdiği 

belirtilir (Râgıb el-İsfahânî, 
el-Müfredât, “e” md.; Ze-
mahşerî, II, 86; Şevkânî, 
II, 249). İnanç, amaç ve 
davranış birliği. Kur’an 
bu açıdan müslümanları 
birbirinin kardeşleri olarak 
gördüğü gibi (Âl-i İmrân 
3/103; et-Tevbe 9/11; 
el-Hucurât 49/10; el-Haşr 
59/10) müslümanların 
dışında kalan inanç grup-
ları arasındaki ortaklık ve iş birliğini de 
kardeşlik kavramıyla ifade eder. Buna 
göre inkârcılar ve münafıklar birbirinin 
kardeşleridir (Âl-i İmrân 3/156, 168; 
el-Ahzâb 33/18). Hatta Kur’an mü-
nafıklarla Ehl-i kitap arasında da bir 
kardeşlik ilişkisi kurar (el-Haşr 59/11). 
Fahreddin er-Râzî bu ilişkiyi iki tarafın 
da Hz. Muhammed’in peygamberliğini 
inkâr etmesine, ona karşı tutumların-
da aynı düşmanca niyeti beslemesine 
bağlar (Mefâtîu’l-ayb, XXIX, 288). Öte 
yandan mallarını benlik iddiası uğru-
na saçıp savuran veya müslümanları 
başarısız kılmak için harcayan putpe-
restler kastedilerek (a.g.e., XX, 194), 
“Savurganlar şeytanların kardeşleri-
dir” denilmekte (el-İsrâ 17/27), aynı 

ilişki A‘râf sûresinde de 
(7/202) yine kardeşlik 
kavramıyla belirtilmek-
tedir. Hz. Peygamber, 
kabileci asabiyetin bir 
sonucu olarak kan ba-
ğına büyük değer veren 
bir zihniyet dünyasında 
her türlü ırkî yakınlığı 
değerler alanının dışına 
atmak, bunun yerine din 
ve inanç birliğini koyma-

ya girişmekle tamamen yeni bir toplum 
tesis etmek gibi güç bir işe teşebbüs et-
mişti. Nitekim içlerinde Ebû Cehil’in de 
bulunduğu putperest liderler grubunun 
Resûlullah’ı Araplar içinde benzeri gö-
rülmemiş bir şekilde halkının atalarını 
kötülemek, saygın kişileri aşağılamak 
ve toplumda ayrılık tohumları ekmekle 
suçlaması (İbn İshak, s. 178), bunla-
rın neden Hz. Peygamber’in amansız 
düşmanları olduğunu açıklamaktadır. 
Resûl-i Ekrem aile, aşiret, nesep, ka-
vim gibi kan bağına dayalı birlik duy-
gularının ve ilişkilerin önemini kabul 
etmekle birlikte ilkel şekliyle şahsî veya 
ırkî çıkarlara yönelik olan asabiyet kav-
ramının içeriğinde köklü bir değişiklik 
yaparak bu kavramı özellikle dinî öğre-

tilerin yayılması, gerçeğin gün ışığına 
çıkarılması, daha faziletli bir toplum 
kurulması gibi yüksek hedefler için 
bir araç olarak değerlendirmiştir (bk. 

ASABİYET). İslâm’ın temel toplumsal 
dinamiği başından itibaren inanç birliği 
etrafında yoğunlaşan mânevî kardeşlik 
duygusu olmuş, asabiyetten kaynak-
lanan farklılaşma ve çatışma eğilimleri 
yok edilerek yerine ilkelerini Kur’an’ın 
belirlediği inanç ve değerler birliğine 
dayalı bir kardeşlik ruhu konulmuştur. 
Nitekim Âl-i İmrân sûresinde (3/103), 
Câhiliye Arapları’ndaki kabilecilik çatış-
maları kendilerini bir yıkım noktasına 
sürüklemişken onların gönüllerinde ba-
rış ve kardeşlik duygularının gelişmesi, 
bu suretle de bir kardeşler topluluğu 
haline gelmeleri Allah’ın onlara bir ni-
meti olarak nitelendirilir. Zemahşerî, 
Araplar’ın Câhiliye döneminde ihanet 
ve düşmanlık duygularıyla sürekli sa-
vaş halinde olduklarını hatırlattıktan 
sonra âyetteki “kardeşler” kavramını 
bu bağlamda “birbirine karşı şefkat 
duyan, temel noktalarda uzlaşıp anla-
şan topluluk” şeklinde açıklar ve bunun 
“Allah için kardeşlik” (el-uhuvve fillâh) 
olduğunu belirtir (el-Keşşâf, I, 451). 
“el-Hubbü lillâh” gibi bu tabir de İslâmî 
literatürde çıkar gütmeyen kardeşlik ve 
sevgi duygusunu ifade eder. Hz. Pey-
gamber, bütün maddî varlıklarını Mek-

ke’de bırakarak Medine’ye hicret etmek 
zorunda kalan Mekkeliler’le onlara 
kucak açan ve daha sonra kendilerine 
ensar (yardımcılar) adı verilen Medineli 
müslümanlar arasında “muâhât” deni-
len bir kardeşlik bağı kurmak suretiyle 
geçici mal ortaklığını da içine alan bir 
uygulama gerçekleştirmiştir. Hucurât 
sûresinde (49/9-13), “Müminler sade-
ce kardeştirler” şeklinde kategorik bir 
hüküm konulmuş ve bu hükmün ge-
rektirdiği ahlâkî ve insanî ödevler özet-
lenmiştir. Hadislerde de müslüman-
ların kardeşliği ilkesi üzerinde önemle 
durulmuş ve aynı ödevlere daha ayrın-
tılı olarak yer verilmiştir (bk. bibl.). İbn 
Kuteybe’nin Uyûnü’l-abâr’ı (IV, 3-134), 
Mâverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn’i 
(s. 148-226), Gazzâlî’nin İyâü ulû-
mi’d-dîn’i (II, 157-221) gibi geleneksel 
İslâm ahlâk literatüründe müslümanlar 
arasında kurulması gereken kardeşlik 
ve dostluk ilişkilerinin önemine, bu çer-
çevedeki hak ve sorumluluklara, mua-
şeret kaidelerine geniş yer verilmiştir. 
Tasavvuf kaynaklarında ilk zamanlarda 
sohbet ve müridliğin âdâbına dair bö-
lümlerde kardeşlik konusuna da yer 
verilirken tarikatların ortaya çıkmasıyla 
bir tarikata veya onun kollarına mensup 
olanlara ihvan denilmeye başlanmıştır 
(bk. İHVAN). KAYNAK: https://islaman-
siklopedisi.org.tr/kardeslik

KARDEŞLIK

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası (KONESOB) bünyesinde 2020 
kurulan Ahilik Belgelendirme Mer-
kezi’nin TÜRKAK’a yaptığı başvuru 
olumlu sonuçlandı. TÜRKAK tara-
fından KONESOB’a Akredistasyon 
sertifikası verildi. KONESOB bün-
yesinde 2020 yılında ‘ulaşım ve lo-
jistik sektöründe’ Mesleki Yeterlilik 
Belgesi verebilmek için kurulan 
Ahilik Belgelendirme Merkezi’nin 
akreditasyonu tamamlandı. KONE-
SOB’un “VOC-Test Center Project” 
projesi TÜRKAK TS EN ISO/IEC 
17024:2012-12 personel belgelen-
dirme akreditasyon işlemi 15 Ha-
ziran’da sonuçlandı. Aynı zamanda 
Ahilik Belgelendirme Merkezi’nin 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) 
Sınav ve Belgelendirme Yetkilendir-

me başvurusu da yapıldı. KONESOB 
Proje Koordinatörü Dr. Murat Gü-
müş ve Kalite Yöneticisi Kani İrfan 
Kaplan, VOC-TEST Merkezleri-III 

Hibe Programı çerçevesinde yürütü-
len projelere yönelik çevrim içi dü-
zenlenen 2’inci değerlendirme top-
lantısına katıldı. MYK Başkanı Adem 
Ceylan’ın açılış konuşmasıyla başla-
yan toplantıda, 23 hibe faydalanıcı-
sının yürüttüğü projelerde bugüne 
kadar gerçekleştirilen faaliyetler, 
mevcut ulaşılan durum ve kalan uy-
gulama süresine yönelik değerlendi-
rilmelerde bulunuldu. MYK Başkanı 
Adem Ceylan, 23 hibe faydalanıcısı 
içeresinde TÜRKAK tarafından ak-
reditasyon işlemini tamamlayan tek 
kuruluş olan Konya Esnaf ve Sanat-
karları Odaları Birliği’ne teşekkür 
etti ve başarı diledi. KONESOB bün-
yesinde 2020 kurulan Ahilik Belge-
lendirme Merkezi’nin TÜRKAK’a 
yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. 

TÜRKAK tarafından KONESOB’a 
Akredistasyon sertifikası verildi. 
Bundan sonraki süreçte, Ulaşım ve 
Lojistik Sektöründe, okul ve personel 
servisi şoförü, minibüs şoförü, taksi 
şoförü, şehir içi toplu taşıma otobüs 
şoförü ve tehlikeli medde taşıma 
şoförü, Ulusal Yeterliliklerinde Mes-
leki Yeterlilik Belgesi verebilecek. 
Süreçle ilgili değerlendirmelerde 
bunulan KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, Akreditasyon serti-
fikasının Konya ve şehrin esnafına 
hayırlı olmasını temenni etti. Başkan 
Karabacak, “Ahilik Belgelendirme 
Merkezi’mizde gerçekleştireceğimiz 
sınavlar neticesinde şehrimizde ni-
telikli iş gücüne ve istihdama büyük 
katkı sağlayacağız” dedi.
n İHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken, esnafın 
Kurban Bayramı'na hazır olduğu-
nu belirterek "Bu bayram alışve-
rişlerimizi esnafımızdan yapalım. 
Hem esnaf hem ekonominin bu 
rahatlamaya ihtiyacı var." ifadesini 
kullandı. Palandöken, yaptığı yazılı 
açıklamada, bayramın yaz sezonuna 
gelmesiyle esnafın hem tatil hem 
de bayram alışverişleri için umutlu 
olduğunu belirtti. Palandöken, "Bu 
bayramda çocukların bayram kıyafe-
ti hayallerini süsleyen esnafımızdan 
berberine, misafirlerin ağzını tatlan-
dıran tatlıları hazırlayan esnafımıza 

kadar 415 meslek dalında hizmet 
veren tüm esnafımız bayrama ha-

zır bir şekilde müşterilerini bekli-
yor." değerlendirmesinde bulundu. 

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Ko-
vid-19 salgını kısıtlamalarının esne-
tilmesiyle 35-40 milyar liralık ciro 
sağlandığını hatırlatan Palandöken, 
şunları kaydetti: "Pandeminin etkisi-
ni tamamen yitirmek üzere olduğu 
bu dönemde vatandaşlarımız bay-
ram ziyaretleri için hem bayramlık 
alışverişlerini yapacak hem de tatil 
veya memlekete gitme planları ku-
ranlar eksiklerini gidererek esna-
fımızdan yaptıkları alışverişler ile 
ekonomiye katkıda bulunacak. Bu 
bayram alışverişlerimizi esnafımız-
dan yapalım. Hem esnaf hem eko-
nominin bu rahatlamaya ihtiyacı 
var." n AA

KONESOB’a, Akreditasyon Sertifikası

'Bayram alışverişini esnaftan yapın' çağrısı

Selçuklu, Karatay ve Meram Belediye Başkanları,  sosyal medya aracılığıyla yaptıkları açıklamada 
bayram öncesi şirket çalışanlarına net bin 500 lira bayram ikramiyesi verileceğini duyurdular

İşçilere bayram ikramiyesi
Son dönemde enflasyon nede-

niyle Konya sanayicisi personeline 
ekstra zamlar yaparken Konya be-
lediyeleri de Kurban Bayramı önce-
sinde belediye bünyesinde çalışan 
şirket işçisi personellere bayram 
ikramiyesi vermeyi kararlaştırdı. İk-
ramiye haberini Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
ve Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş sosyal medya hesaplarından 
duyurdu. Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “Değerli 
mesai arkadaşlarım, Şirket çalışanı 
arkadaşlarımıza destek olmak ama-
cıyla Haziran ayı maaşıyla birlikte 
(tek sefere mahsus) net 1.500 TL 
ek ödeme yapmaya karar verdik. 
Bereketli olsun, güle güle harcayın.  
Tüm mesai arkadaşlarıma ve ailele-
rine selamlarımı iletiyorum. Biz hep 
birlikte büyük bir aileyiz” ifadelerine 
yer verdi. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ise, “Bir başka Karatay 
için her yükü birlikte omuzladığımız 
şirket çalışanı mesai arkadaşlarımıza 

Kurban Bayramı öncesi destek ola-
cağız. Yaptığımız değerlendirmeler 
neticesinde Haziran maaşlarına ek 
olarak 1.500 lira ödeme yapma ka-
rarı aldık. Bereketli olsun” Meram 

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
ise, “Kurban Bayramı öncesi, şirket 
işçisi mesai arkadaşlarımıza destek 
olmak ve aileleriyle daha huzurlu 
bir bayram geçirmelerine katkı sağ-

lamak adına maaşlarına ek 1500 TL 
ödeme gerçekleştireceğiz. Biz büyük 
bir aileyiz. Bereketli olsun inşallah” 
ifadelerine yer verdiler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gelecek Partisi’nden 
KGC’ye ziyaret

Ustaosmanoğlu, son 
yolculuğuna uğurlandı

Gelecek Partisi İdari ve Mali 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Feramuz Üstün ve be-
raberindeki partililer Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.  
Gelecek Partisi İdari ve Mali İşler-
den Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Feramuz Üstün, Parti İl 
Başkanı Hasan Ekici ve beraberin-
deki partililer Konya Gazeteciler 
Cemiyeti’ni ziyaret ederek yöne-
tim kurulu üyelerine çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.  Feramuz Üs-
tün, Gelecek Partisi Genel Başka-
nı Ahmet Davutoğlu’nun Konyalı 
olması nedeniyle, danışmanlığı, 
bakanlığı ve başbakanlığı döne-

minde Konya’da başlatılan ancak 
daha sonra yarım kalan tüm proje 
ve yatırımlardan haberdar olduk-
larını ve önümüzdeki dönemlerde 
bu çalışmaların kaldığı yerden de-
vam etmesi için çalıştıklarını söy-
ledi. Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Yardımcısı Erhan Dargeçit 
ise cemiyet olarak ortak paydası 
ülke çıkarları olan tüm siyasi par-
tilere eşit mesafede olduklarını, 
siyasi yarışın asıl hedefinin ülkeye 
hizmet etmek olması gerektiğini 
vurgulayarak, Gelecek Partisi’ne 
de bu yolda başarılar dilediğini 
ifade etti. 
n HABER MERKEZİ

İstanbul'da böbrek rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi gördüğü hasta-
nede 93 yaşında vefat eden din 
alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, 
son yolculuğuna uğurlandı. Usta-
osmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz 
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evi-
nin önünde helallik alınmasının 
ardından, büyük bir konvoy eş-
liğinde Fatih Camisi'ne götürül-
dü. Fatih Camisi'nin bulunduğu 
Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatı-
lırken camiye bağlanan tüm ara 
sokaklar, polis ekipleri tarafından 
bariyerlerle kapatıldı. Ellerinde 
seccadeleriyle camiye ulaşmak is-
teyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan 
Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa 
Caddesi'ne bağlanan tüm cadde 
ve sokakları doldurdu. Polis ekip-
lerinin yanı sıra Fatih Belediyesi 
zabıta ekipleri de önlem alırken 
belediyeye bağlı temizlik işleri 
ekipleri de cadde ve sokaklarda 
temizlik yaptı. İsmailağa Camisi 
şehir dışından gelenler için gece 
boyunca açık bırakılırken bazı 

vatandaşlar Fatih Camisi'ne sa-
bah erken saatlerde geldi. Asya, 
Afrika, Orta Doğu ve Balkan-
lar'dan çok sayıda kişinin yanı sıra 
Avrupa'da yaşayan Türklerden 
de cenaze törenine katılım oldu-
ğu görüldü. Birçok ülkeden din 
adamlarının da katıldığı cenaze 
töreninde vatandaşlar, namaz için 
Fatih Camisi'nin avlusunda saf 
tuttu. Cenaze töreni dolayısıyla 
Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim 
ve sela okundu. n AA

M.ESAD ÇAĞLA
muhammedesad42@outlook.com

Muharrem Karabacak
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İnsanın yaşamı boyunca en değerli 
ve kıymetli varlığı sağlığıdır, kuşkusuz 
sağlığımız kıymetlidir.

İyi bir yaşam ve üretken bir kariyer 
için dinlenmek de çalışmak kadar önem-
lidir. Fazla çalışma, kişiler ve kuruluşlar 
için kötüdür. Yeterli dinlenmeden geçen 
uzun bir süre, insanları yorar ve şirket 
üretkenliğini baltalar. Tarihin en başarılı 
bilim insanlarının, yazarlarının ve hatta 
generallerinin yaşamlarına derinlemesi-
ne bir bakış, onların günümüzün sana-
yileşmiş Batı toplumlarındaki pek çok 
insandan çok daha az saat çalıştıklarını 
ve yoğun çalışma dönemleri ile dinlen-
me sürelerini dengeleyen günlük rutinler 
oluşturduklarını ortaya koyuyor.

Dinlenmek nefes almak veya koş-
mak gibidir. Bir yandan tamamen do-
ğaldır; diğer taraftan daha iyisini yapmayı 
öğrenebilirsiniz. (…) Yüzücüler ve Bu-
dist rahiplerin enerjilerini korumak veya 

zihinlerini sakinleştirmek için nefeslerini 
kullanması gibi meşgul insanların da 
zihinsel ve fiziksel pillerini yeniden şarj 
etmelerine ve yaratıcı bir içgörü pat-
laması yaşamalarına yardımcı olacak 
şekilde nasıl dinleneceklerini öğrenme-
leri gerekir. Bu, yeni günlük uygulamalar 
geliştirmeyi ve dinlenme hakkında farklı 
düşünmeyi gerektiriyor.

İlk olarak, dinlenmeyi ciddiye almalı 
ve ona daha yüksek bir öncelik vermeli-
siniz. Dünya, dinlenme süresi konusun-
da cömert değildir. Her zaman yapılacak 
daha fazla veya daha iyi yapılabilecek 
şeyler vardır. Bu yüzden dinlenmenin 
faydalarını görmek için onu beslemeniz 
ve korumanız gerekir. Günlük program-
larınızda ve daha geniş anlamda yaşamı-
nızda buna zaman ayırmalısınız.

İş-özel yaşam sınırları iyi olan, hafta 
sonları izin alan ve düzenli olarak tatile 
çıkan yüksek stresli işlerde çalışan kişile-

rin, bunları yapmayanlara 
kıyasla daha az tükenmiş-
lik durumu yaşamaları 
mümkündür. Bu sürenin 
yapılandırılmamış ve plan-
sız olması sorun değildir; 
tek kötü tatil, gidemediği-
niz tatildir.”

Özellikle meşgul ve 
hırslı bir insansanız, din-
lenmenin faydalarının ken-
dini göstermesine şans 
tanımalısınız. Acele etmeyin. Dinlenme-
nin pratikle gelişen bir beceri olduğunu 
unutmayın. Nasıl yeni bir işe başlamak 
veya bir yere yerleşmek ya da tatil hava-
sına girmek birkaç gün alıyorsa, zihniniz 
de dinlenmenin gücünden yararlan-
maya başlamak için zamana ihtiyaç 

duyacaktır. (…) Sabırlı 
olmanıza rağmen dinlen-
me yaklaşımınız gerçekten 
fayda sağlamıyor gibiyse 
tıpkı bir diyet veya egzer-
siz düzeninde olduğu gibi, 
dinlenme stratejinizi değiş-
tirmenin ve iyileştirmenin 
yollarını arayabilirsiniz.

Hepimiz mesleğimi-
ze, işimizin gerekliliklerine 
ve içe dönük veya dışa 

dönük, sabah insanı veya gece kuşu ol-
mamıza bağlı olarak farklı şekillerde çalı-
şıyoruz. Ancak şu iki adımı takip etmenin 
herkes için daha iyi olduğunu gördüm:

İlk olarak, çalışmanızı 90-120 daki-
kalık kesintisiz, son derece odaklanmış 
bloklar ve ardından 20-30 dakikalık mo-

lalar olarak planlayın. Kendimizi daha 
uzun süre çalışabileceğimize ikna etme-
ye çalışmamıza rağmen, çoğu insanın 
zihni bundan daha uzun süre odaklan-
makta güçlük çeker (daha fazla yorul-
dukça üretkenliğinizi doğru bir şekilde 
değerlendirme kabiliyetinizin azaldığını 
unutmayın).

İkinci olarak, bu çalışma dönemle-
rini, en önemli görevlerinizi en yüksek 
enerji ve odaklanma dönemlerinize denk 
gelecek şekilde planlayın. Çoğu insan 
için bu, sabah ilk iş olarak en önemli, ilgi 
çekici işi yapmak ve toplantıları ve e-pos-
taları öğleden sonraya bırakmak anlamı-
na gelir. Ancak enerjiniz en çok öğleden 
sonra yüksekse programınızı buna göre 
planlayabilirsiniz. 

Birinci sınıf iş yapmak, ciddi hobiler 
veya ‘derin oyunlarla’ işten büyük kaçış-
ları gerektirir. Winston Churchill, meşgul 
insanlar için şunu önermiştir: ‘Sadece 

ana ve olağan ilgi alanı üzerindeki ışık-
ları kapatmak yeterli değildir; yeni bir ilgi 
alanı aydınlatılmalıdır.’ Meşgul olmaya 
alışkınsanız ve yavaşlama fikrinden nef-
ret ediyorsanız, en onarıcı dinlenmelerin 
sadece pasif değil, aktif olduğunu bilmek 
sizi rahatlatabilir. Dinlenmek, durmak 
değildir.

20 dakikalık bir kestirme, bir fincan 
sert kahveyle karşılaştırılabilir bir enerji 
artışı sağlar ve yeni bilgileri daha iyi akıl-
da tutmanıza yardımcı olur. İş yerinde 
kestiremeseniz bile, düzenli bir yatma 
saati belirleyerek ve yatmadan önce 
zihninizi ve sinirlerinizi yatıştıran bir ritüel 
yaparak evde uykunuzu iyileştirmek işe 
yarayacaktır. Uzun süreli araştırmalar, iyi 
uykunun daha iyi fiziksel sağlık, daha faz-
la duygusal istikrar, daha düşük demans 
seviyeleri ve daha sağlıklı yaşlanma açı-
sından yaşam boyu faydalar sağladığını 
gösteriyor.

DINLENMEK SAĞLIKTIR

Çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere Konya’ya gelen Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Düzgünler Plastik Boru Üretimi Fab-
rikası'nı ziyaret ederek, yetkililerden 
üretim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. 

Bakan Varank’a Vali Vahdettin 
Özkan, AK Parti Konya Milletvekili 
ve Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Konya Mil-
letvekili Selman Özboyacı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, TÜBİTAK Başkanı 
Prof.  Dr. Hasan Mandal, TSE Mü-
dürü Mahmut Sami Şahin ve diğer 
kurumlardan yetkililer eşlik etti. Şir-
ket Genel Müdürü Süleyman Hilmi 
Akar, Varank’a plaket takdim etti. 
Ziyarete Üretim tesislerini ziyaret 

eden bakan Varank, Şirket Müdürü 
Süleyman Hilmi Akar’dan bilgi aldı.  

Düzgünler Plastik Şirket Müdürü 
Süleyman Hilmi Akar, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 
Akar, “Avrupa’nın en büyük PVC 
üreticisi konumunda olan Düzgün-
ler Plastik, Yıllık 10 milyon dolar ile 
70 Ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.  
Üretim hatlarında kullandığımız 
makinelerimizi yüz de 100 yerli ve 
milli olarak kendimiz üretiyoruz. Bu 
konuda sektörde tekiz.  

TS 13775 standardını oluşturan 
firmamız, Türkiye’de bu belgeye sa-
hip olan tek firma niteliğini taşıyor. 
Plastik Geri dönüşüm sektörüne de 
10 milyon dolar yatırım yapan fir-
mamız, Konya’mızı ve Türkiye’yi en 
iyi şekilde temsil ediyor” diye konuş-
tu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bakan Varank, Düzgünler Plastik’i ziyaret etti

Ali Şeker Vakfı Kuran Kursu
öğrencilerine gezi düzenledi 

Ebül Vefa, Ihsan Kayseri
mezarı başında anıldı

Ali Şeker Vakfı’nın bünyesin-
deki kuran kursları ve yurtlardaki 
öğrenciler, İstanbul, Çanakkale, 
Konya ve Kapadokya gezecek. 
Rahmetli iş adamı Ali Şeker’in 
kurduğu Ali Şeker Vakfı, Erzu-
rum’da çeşitli kuran kurslarında 
okuyan öğrenciler için gezi düzen-
ledi.Ali Şeker Vakfı Başkanı Erol 
Karabacak’ın kafile başkanlığını 
yaptığı 200 öğrenci ile dört oto-
büsle Erzurum’dan hareket eden 
öğrencilerin ilk durağı İstanbul 
oldu. Bu tarihi şehrin cami, tür-
be ve kültürel varlıklarını yakın-
dan gören kuran kurs öğrencileri, 
daha sonra Çanakkale’ye geçti. 
Geceyi Çanakkale’de geçirecek 
kuran kursu öğrencileri daha son-
ra Konya’ya gelerek burada da 
şehrin tarihi, turistik ve dini yerle-

rini gezecek. Akşeker Grubun mi-
safiri olarak Konya’da kendilerine 
bir de Mevlana Sema gösterisi iz-
lettirilecek. Konya’dan Kapadokya 
geçecek olan Erzurumlu kız kuran 
öğrencileri daha sonra Kayseri, 
Sivas ve Erzincan üzerinden Erzu-
rum’a geçecekler.Ali Şeker Vakfı 
onursal başkanı ve Akşeker Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Muham-
med Şeker, Ali Şeker Vakfı olarak 
her yıl bu tür organizasyonları 
yaptıklarını belirterek, “Merhum 
babamızın bize bıraktığı en bü-
yük miras Ali Şeker Vakfı ve bu 
vakfın yaptırdığı kuran kursları ve 
yurtlardaki öğrencilerdir. Bizde bu 
mirasa sahip çıkmak adına   üze-
rimize düşeni yapacağız” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya basınına ve kültür dün-
yasına uzun yıllar hizmet eden 
gazeteci Mehmet İhsan Kayseri 
vefatının birinci yıl dönümünde 
Uluırmak mezarlığındaki kabri 
başında anıldı. 

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesince düzenlenen törene ai-
lesinin yanında TYB Konya Şubesi 
Başkanı Ahmet Köseoğlu, Ay-
dınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, İç Anadolu Gazeteciler Fe-
derasyonu Başkanı Adem Alem-
dar ve Konya Eski Baro Başkanı 
Hasan Özen’in yanı sıra kültür ve 
spor camiasından isimler katıldı. 
İsmail Detseli, Adem Alemdar 
ve Muhammed Doğan’ın Aşr-ı 
Şerif tilaveti ve hatim duasıyla 
başlayan programda TYB Başkanı 
Köseoğlu yaptığı konuşmada Kay-
seri’nin Konya kültürüne yaptığı 

katkıları dile getirerek “Konya’nın 
Ebül Vefası, Konya’nın hafızası 
ve Konya’nın ayaklı kütüphane-
si olarak da anılan İhsan Kayseri 
ömrünün son 10 yılında Konya’ya 
hizmet etmiş her kim varsa kabri 
başında anma programları düzen-
lemişti. Bugün biz de onu kendi 
usulüyle anıyoruz. 

Bundan sonra da Konya kültü-
rüne hizmeti geçenleri aynı şekil-
de anmaya gayret edeceğiz” dedi. 
Aydınlar Ocağı Başkanı Musta-
fa Güçlü, İç Anadolu Gazeteci-
ler Federasyonu Başkanı Adem 
Alemdar, Eski Baro Başkanı Ha-
san Özen, siyasetçi yazar Kamil 
Uğurlu, Eski Milli Bisikletçi Süley-
man Okur, yazar Ali Işık ve sahaf 
Muhammed Doğan’da Kayseri’ye 
dair hatıralarını anlattı.
n HABER MERKEZİ

Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle toplumla olan bağını daima güçlü tutan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
haftanın belirli günlerinde gerçekleştirdiği “Karatay Söz Meclisleri” programları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi

‘Kapımız sonuna 
kadar açık’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, “Karatay Söz Meclisleri” 
kapsamında vatandaşlarla bir araya 
geldi. Hemşehrilerinin özel taleple-
rinin yanı sıra mahalleleriyle ilgili 
önerilerini tek tek dinleyen ve çö-
züm için talimatlar veren Başkan 
Hasan Kılca; “Kapımız tüm vatan-
daşlarımıza her zaman açık” dedi. 
Sosyal belediyecilik anlayışından 
hareketle toplumla olan bağını da-
ima güçlü tutan Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca, haftanın 
belirli günlerinde gerçekleştirdiği 
“Karatay Söz Meclisleri” program-
ları kapsamında vatandaşlarla bir 
araya geldi. Başkan Hasan Kılca, 
Karatay Belediye’sinde gerçekleş-
tirilen programda hemşehrilerinin 
sorunlarını ve taleplerini tek tek 
dinleyerek istişareler yaptı, notlar 
aldı, çözüm için ise belediye başkan 
yardımcıları ve ilgili müdürlere tali-
matlar verdi. 

AMACIMIZ ORTAK AKILLA 
KARATAYIMIZIN YAŞAM 

KALITESINI ARTIRMAK
Hasan Kılca, vatandaşa daha 

iyi hizmet sağlamak amacıyla bu 
buluşmalara ayrı bir önem verdik-
lerini ve söz konusu programların 
kendileri için son derece verimli 
geçtiğini söyledi. Vatandaşların 
taleplerinin belediye imkanları öl-
çüsünde karşılanması ile varsa sı-
kıntıların hızlı ve sağlıklı bir şekil-
de çözülmesini istediklerine vurgu 
yapan Kılca, belediyeyle vatandaş 

halk arasında bir köprü oluşturan 
bu buluşmalara devam edecek-
lerini vurguladı. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Her fırsatta 
hemşehrilerimizle bir araya gelerek 
onlarla hasbihal etme, istişarelerde 
bulunma ve sorunlarını dinleyerek 
birlikte çözüm üretme fırsatı bulu-
yoruz. Belediyemizin kapıları va-
tandaşlarımıza her zaman açık. An-
cak bir şekilde bizlere ulaşamayan 
veya bizimle bir araya gelme fırsatı 

bulamayan kardeşlerimizle de yine 
belediyemizde yaptığımız ‘Karatay 
Söz Meclisleri’nde buluşuyoruz. 
Hemşehrilerimizin sorunlarını ve 
taleplerini dinliyoruz, çözümler 
üretiyoruz. Belediye olarak bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
belediyecilik hizmetlerimizin tama-
mında toplumun tüm kesimleriyle 
birlikte karar vermeye ve vatanda-
şımızın görüşlerini dikkate alarak 
hareket etmeye devam edeceğiz. 
Amacımız ortak akılla Karatayımı-
zın yaşam kalitesini artırmak. Bu 
vesileyle yanımızda olan ve her 
zaman bizlere destek veren tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. Öte yan-
dan “Karatay Söz Meclisi”ne katı-
larak fikirlerini, sorun ve taleplerini 
iletme imkânı bulan Karataylılar da 
programdan son derece memnun 
olduklarını belirterek, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca’ya te-
şekkür etti.
n HABER MERKEZİ

busragultas@konyayenigun.com
BÜŞRA GÜLTAŞ
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Mutluluk hormonu veriyor diye 
sürekli tatlıya suç attığımız dönemler 
hep oluyor. Çünkü hepimiz sürekli tatlı 
tüketmek istiyor ve daha zinde daha 
enerjik tutabilmek için kendimizi tatlıy-
la daha içli dışlı olmaya sürükleyende 
yine biz oluyoruz. Yasaklar hep ilgi çe-
kici geldiğinden beslenme deki yasak-
larda her zaman tercihlerimizin ilk sıra-
sında alıyor. Beslenme de yasak değil 
dengeli beslenmeyi baz almalıyız. Tatlı 
krizlerine çözümler bulmak için küçük 
önerilerle başlayalım. Aç kalırsanız hep 
tatlı yemeği isteği olacaktır. Her zaman 
derim, besinlerle konuşmayı öğrenin. 
Besinlerin size mutluluk verdiğini ve 
bedeniniz için beslenmeniz gerektiğini 
hatırlatmak isterim. Yaşam tarzınıza 

uygun sürdürülebilir bir beslenme 
şeklini hayatınıza uyarladığınızda gir-
diğiniz tatlı krizleri sadece keyfe dönü-
şecektir. Düzenli su tüketimini günlük 
her saat dilimine yayın. Günde meyve 
tüketmeye çok özen gösterin. Suyu-
nuzun içerisine sevdiğiniz meyvelerle 
aromalaştırın. Gün içerisinde bitki 
çayı tüketin, özellikle tarçın, zencefil, 
zerdeçal, rooibos, karanfil, beyaz çay, 
yeşil çay gibi bitkilerle gününüzü can-
landırın. Tatlı krizlerine girmemek için 
Hindistan cevizi, kahve içerisine de 
Hindistan cevizi yağı kullanın, beslen-
menizde prebiyotik ve probiyotiklere 
yer verin. Kefir, yoğurt gibi besinleri 
tüketin. Günlük uyku düzeninize önem 
verin, stresten uzak durup, fiziksel 

aktivitenizi aksatmayın. 
Dikkati başka yöne doğru 
yöneltin. Egzersiz sırasın-
da salgılanan endorfin 
tatlı krizlerini azaltır. Elbet-
te şeker ve şeker içeren 
besinler yiyeceğiz. Her za-
man yememek için kendi-
nize sağlıklı atıştırmalıklar 
bulun ya da yapın.

Tatlı krizlerinin psiko-
lojik durumla ilişkisi oldu-
ğu da göz önüne alınmalıdır.  Stresli 
durumlarda karbonhidrat ve şekerli 
besinlerin tüketimi daha fazladır. Bun-

larda sık görüldüğünde 
obeziteye yönelen bir 
durum gerçekleşebile-
ceği unutulmamalıdır. 

Kendinizi hiç aç bı-
rakmadan öğünlerinize 
dikkat edin. Aç kaldığı-
nızda şekeriniz düşe-
ceği için tatlı ye sinyali 
beyni baskılayacağı için 
tatlı yeme isteği hep ön 
planda olacaktır. Paketli 

işlenmiş ürünleri ne kadar çok tüke-
tirseniz, o kadar çok glisemik indeksi 
yüksek olan besinleri tüketme isteği 

fazla olacaktır.  Sağlıklı ara öğünleri-
nizi ihmal etmeyin. Gerekli olan enerji 
alamadığınız takdirde tatlı krizleriniz 
daha sık görünecektir. Gün içinde ye-

terli enerjiyi alırken karbonhidrat olsun 
protein olsun yağ olsun hepsinin ayrı 
ayrı önemi var. Özellikle gün içinde 
yeterli karbonhidrat alınmaması tatlı 
krizlerini tetikliyor. Kadınlarda hormon 
değişikliği nedeniyle vücutta magnez-
yum değeri düştüğü için ek magnez-
yum desteği alınabilir. Dikkat ettiğiniz 
halde bu sorunu çok sık yaşıyorsanız 
mutlaka kan tahlili yaptırıp özellikle 
açlık kan şekeri (glikoz), insülin düzeyi, 
tiroit, d vitamini değerlerine baktırma-
lısınız ki bu değerlerde bir sıkıntı olursa 
tatlı krizlerine neden olabilir. 

Tatlı krizleri için öneriler; 2 hurma 
ve yanında tarçınlı bir bardak süt sağ-
lıklı bir ara öğün olacaktır. 1 adet orta 
boy muz, bir bardak süt ve kakaodan 
oluşan bir smoothie de tatlı isteğini 
bastırma konusunda etkili olacaktır.

Çikolatalı Bademli Kekle de gü-
nünüzü taçlandırabilirsiniz. 4 adet yu-
murta, 200 gr bitter çikolata, 100 gr 
tereyağı, 150 gr badem unu, 1 yemek 
kaşığı bal, 1 paket vanilya, 1 portakalın 
kabuğu ile afiyet olsun. 

Fit hurma topları için; 2 havuç, 
5 hurma,1 çay bardağı yulaf, 1 çay 
bardağı ceviz, bulamak için Hindistan 
cevizi ekleyip sağlıklı ara öğünlerinizi 
tatlandırabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın…

TATLI KRİZLERİNE ÖNERİLER

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "1 
Kurban 1 Kur'an" projesi kapsamın-
da, kurban yardımlarını ulaştırdığı 
ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim 
hediye edecek. TDV'den yapılan 
açıklamada, 8 dilde basımı yapılan 
meallerin, Kur'an-ı Kerim'e ulaş-
makta güçlük çekenlere ulaştırılaca-
ğı belirtildi. Hayırseverlerin "www.
tdv.org" ve "bagis.tdv.org" internet 

adresinden kurban bağışı haricinde 
50 lira vererek ihtiyaç sahiplerine 
Kur'an-ı Kerim hediye edebileceği 
ifade edildi. TDV Genel Müdürü İza-
ni Turan, hidayet ve rahmet kaynağı 
olan Kur'an-ı Kerim'i Türkiye'deki 
okul, yurt, hastane, cezaevlerinin 
yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde 
de Müslümanlara ulaştırdıklarını ak-
tardı. İslam dünyasında Kur'an far-

kındalığını yaygınlaştırmak istedik-
lerini açıklayan Turan, "Yeryüzünde 
hidayet rehberi Kur'an'ımızın ulaş-
madığı hiçbir yer kalmasın hedefiyle 
hareket ediyoruz. Bu zamana kadar 
yurt içi ve yurt dışında bastırdığımız 
1 milyon 305 bin Kur'an-ı Kerim'i 
Türkiye ile 81 ülkede ihtiyaç sahip-
lerine hediye ederek yaşantılarını 
Kur'an eksenli şekillendirmelerine 

yardımcı olduk." bilgisini verdi. Tu-
ran, 36 dil ve lehçede Kur'an-ı Kerim 
meali bastırdıklarını bildirerek "Yurt 
içinden ve yurt dışından yerel dil ve 
lehçelerde gelen meal taleplerini de 
değerlendiriyoruz. Mazlum ve mağ-
dur kardeşlerimize hayırseverleri-
mizin desteğiyle bu konuda destek 
olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullan-
dı. n AA

Ermenek Belediye Başkanı Atil-
la Zorlu; “ Son yıllarda bölge turiz-
minin hak ettiği payı almak adına 
yaptığımız çalışmalar sonunda Rus 
Turistler bölgemizi tatillerinde ter-
cih ederek akın akın Ermenek’e 
geliyorlar..Bu tercih aynı zamanda 
Ermenek’in turizmden hak ettiği  
payı almayı ve ekonomisini güçlen-
dirmeye başladı”.dedi. Ermenek’e 
Rus turistlerin akın akın gelmeye 
başladığını vurgulayan Ermenek 

Belediye Başkanı Atila Zorlu, konu 
hakkında yaptığı açıklamasında şu 
sözlere yer verdi. “ Yaklaşık bir yıl-
dır takip ettiği sürecin doğrultusun-
da Akkuyu nükleer santralinde ana 
firma olarak faaliyet sürdüren Rosa-
tom Devlet Atom Enerjisi üst düzey 
yöneticileri ile birlikte uzun uğraşlar 
sonucu ilk etapta teknik personeli ile 
aileleri, bölgedeki turizm acenteleri 
ve yaklaşık 500 e yakın Rus Turisti 
18-19 Haziran tarihlerinde Beledi-

yemiz bünyesinde bulunan Turkuaz 
Mesire Alanında ağırlayarak bir tanı-
tım programı gerçekleştirildi. Bu iki 
günlük program dâhilinde Ermenek 
ve çevresi gezdirilerek ilçemiz hak-
kında bilgiler aktarıldı. Önümüzdeki 
günlerde de İlçemize yoğun bir Rus 
turist akışı olacağı, Akkuyu NGS ‘de 
çalışan 10 bin civarındaki Rus va-
tandaşını bölgemize çekip Konakla-
ma ile birlikte birçok sektörde dina-
mizmi sağlayan turizm, beraberinde 

hem ilçe Turizmine hem de ilçemiz 
ekonomisine büyük katkı yapacağı 
düşünülmektedir. Tarihi, doğası, je-
olojik yapısı, kayak tesisi ve Turkuaz 
gölü gibi pek çok güzelliğe sahip böl-
gemizde turizm’inde bir adım daha 
öne çıkartarak bölgemizin Turizm 
de hak ettiği pay alması için özellikle 
reklam ve pazarlama teknikleri ile 
gerekli adımları atmaya hızla devam 
ediyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

TDV’den kurban ve Kur'an hediyesi

Ermenek Rus turistlerin tercihi oldu 

Hekimler için yapılan ve çalışmaları süren düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye'de hekimliğin yeni bir döneme girdiği" mesajı-
nı paylaştı. Koca, hekimlerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik yasanın uygulanmasına dönük yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü anlattı

Ekonomik şartlar iyileştirilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 

58 hekimle bir araya geldiği top-
lantıda, sağlık çalışanlarına yönelik 
yeni düzenlemeler hakkında bil-
gi vererek, hekimlerin ekonomik 
şartlarının iyileştirilmesine yöne-
lik yasanın uygulama yönetmeliği 
çıktığında sonuçların beklentileri 
aşacağını düşündüklerini belirti. 
Bakanlık kaynaklarından edinilen 
bilgilere göre Koca, Türkiye'nin 
farklı illerindeki hastanelerde ve 
sağlık kurumlarında farklı branş-
larda görev yapan 58 hekimle bir 
araya geldi. Bakanlık binasındaki 
toplantıya katılan hekimler, kendi-
lerinin ve meslektaşlarının sıkın-
tıları nedeniyle daha önce Bakan 
Koca ile iletişim kuran çok sayıda-
ki hekim arasından seçildi. Dört 
bölümden oluşan geniş kapsamlı 
toplantıda, hekimler için hayata ge-
çirilen ve çalışmaları devam eden 
yeni düzenlemeler hakkında bilgi 
veren Koca, "Türkiye'de hekimliğin 
yeni bir döneme girdiği" mesajını 
paylaştı.

HEKİMLER YENİ DÜZENLEMELERE 
İLİŞKİN SORULARINI YÖNELTTİ
Sağlık Bakanı Koca, toplantının 

ikinci bölümünde, sağlık çalışanla-
rının belli başlı sorunlarına getiri-
len çözümleri detaylı bir sunumla 
anlattı. Toplantının üçüncü bölü-
münde ise hekimler, Koca'ya yeni 
düzenlemelere ilişkin sorularını 
yöneltti. 

Sağlıkçılara yönelik şiddetin 
önlenmesi, hatalı tıbbi uygulama 
(malpraktis) dolayısıyla sağlık ça-
lışanlarına açılan davalarda kasıt 
olmadıkça tazminatı devletin üst-
lenmesine ilişkin yasalar ile sağ-
lıkçıların mali ve özlük haklarının 
iyileştirilmesine yönelik yeni dü-
zenlemeler, toplantının ana gün-
dem maddelerini oluşturdu. Dü-
zenlemelere ilişkin merak edilen ve 
teknik olması nedeniyle tam anla-
şılamayan konular da bu bölümde 
net şekilde hekimlere aktarıldı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN 
YAPILANLAR 85 MİLYON İNSANIMIZ 

İÇİN YAPILMIŞTIR"
Bakan Koca, toplantının son bö-

lümünde yaptığı değerlendirmede, 
düzenlemelerin köklü değişimleri 
barındırdığına, hekimleri meslek 
hayatları konusunda karamsarlığa 
iten sorunların böylelikle çözüme 

kavuşturulmasının amaçlandığı-
na dikkati çekti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart 
Tıp Bayramı'nda bu düzenleme-
lerin müjdesini verdiğini anımsa-
tan Koca, hekimlerin ekonomik 
şartlarının iyileştirilmesine yönelik 
yasanın yönetmelik hazırlıklarının 
sürdüğünü, yönetmelikle orta-
ya çıkacak sonuçların beklentileri 
aşabileceğini düşündüklerini bil-
dirdi. Koca, "Hekimlerin kavuştu-
ğu imkanlar uzun zamandır hak 
edilmişti. Sağlık çalışanlarımız için 

yapılanlar, aynı zamanda 85 mil-
yon insanımız için yapılmıştır. Ya-
pılanların, aynı zamanda, salgınla 
mücadelenin bu kahramanlarına 
milletimizin teşekkürü anlamını 
içerdiği de düşünülmeli." değerlen-
dirmesinde bulundu.

BAKAN KOCA'DAN HEKİMLERE, 
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN 

"HASSASİYET" ÇAĞRISI
Sağlık çalışanlarına yönelik 

mesajlarını da toplantıda paylaşan 
Koca, salgınla mücadele döne-
minde gösterilen özveriye işaret 

ederek, "Sağlık kurumlarının ka-
pısından içeri adım atan her hasta 
benim hastamdır." ifadesini kul-
landı. Koca, sağlık sistemindeki 
sorunların iş birliği içinde çözüme 
kavuşturulmasının önemini vurgu-
ladı. Bakan Koca ayrıca sağlık mes-
lek grupları arasında iş birliği ve 
uyuma önem verilmesini, hastalara 
olumlu yaklaşılmasını, yaşlılar, en-
gelliler ve çocuklar gibi özel gerek-
sinimli bireylere sağlık hizmetlerin-
de özel ilgi gösterilmesini istedi.

YENİ DÜZENLEMELER 
ELER GETİRİYOR?

Öte yandan, yakın zamanda 
Meclisten geçip Cumhurbaşka-
nı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe 
giren üç yeni yasa, Türkiye'de he-
kimlik mesleği açısından da yeni bir 
döneme işaret ediyor.

12 Mayıs'ta yürürlüğe giren, 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 
önlenmesine ilişkin kanunla, sağ-
lıkta şiddet suçlarının cezası artırı-
lırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı. 
Darp suçu, kasten adam öldürme 
gibi en ağır suçları içeren katalog 
suçlar kapsamına alınırken, bu 
suçu işleyenlerin artık tutuklu yar-

gılanması yasada düzenlendi. Aynı 
tarihte çıkarılan bir diğer yasayla 
ise malpraktis davalarında, davacı 
taraf, haklı bulunması durumunda 
mahkemenin belirlediği tazmina-
tı sağlık çalışanı yerine devletten 
alacak. Bu noktada hapis cezası ge-
rektiren "kasten zarar verme" hali, 
kanunda tamamen ayrı tutuldu. 16 
Haziran'da yasalaşan ve yönetmelik 
hazırlıkları süren, sağlık çalışanları-
nın mali ve özlük haklarında iyileş-
tirme sağlayan düzenlemelerle ise 
hekimlerin hayat standartlarının 
yükseltilmesi amaçlanıyor. Bu dü-
zenlemelerle farklı hastanelerde 
ama aynı işi yapan hekimlerin ma-
aşları dengeli hale getirilirken, sabit 
maaş dışında kalan gelirde artışın 
önü açılıyor. Sözleşmeli kadro ile 
yeni imkanlar sağlanarak, uzman 
hekim açığı olan hastanelerde gö-
rev almanın da özendirilmesi he-
defleniyor. Yapılan düzenlemeler, 
sağlık çalışanlarının daha iyi çalış-
ma şartlarına kavuşturulması, sağ-
lıkta hizmet kalitesinin daha iyi bir 
noktaya gelmesine önemli katkılar 
sağlayacak.
n AA

Konya’nın Başşehir oluşunun
925. yılı kutlamaları başladı

Konya’nın Türkiye Selçuk-
lu Devleti’ne başşehir oluşunun 
925. yılı dolayısıyla Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Selçuklu Sultan-
ları başta olmak üzere tüm şehit 
ve gazilerin yad edildiği bir etkin-
lik gerçekleştirdi. Bu yılki kutlama 
etkinlikleri kapsamında Alaaddin 
Camii’nde Cuma namazı öncesin-
de Fetih Suresi okundu. Ardından 
Konya İl Müftülüğü tarafından 
Selçuklu Sultanlarına ithafen oku-
nan hatm-i şeriflerin duası yapıl-
dı. Cuma namazı sonrası Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl 
Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ka-

ratay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca, Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş ve Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın 
katılımı ile Selçuklu Sultanları 
Türbesi önünde dua edildi. Ala-
addin Camii Selçuklu Sultanları 
Türbesi’nde gerçekleştirilen tem-
sili nöbet değişimi ve ardından 
yapılan Selçuklu Gülbank Duası 
sonrası, günün anlam ve önemine 
binaen Tarihçi Erkan Göksu kısa 
bir konuşma yaptı. Etkinliğe katı-
lanlara hem Alaeddin Tepesi’nde 
hem de Kılıçarslan Şehir Meyda-
nı’nda Selçuklu mutfağına has bir 
yemek olan toyga çorbası ikram 
edildi. 
n HABER MERKEZİ



HABER6 25 HAZİRAN 2022

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yenibahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü  : 500 TL + KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 250 TL + KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz       : 500 TL + KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 1.000 TL + KDV
Arka Tam Sayfa : 2.000 TL + KDV
Arka Yarım Sayfa : 1.250 TL + KDV
Tam Sayfa Renkli İç Sayfa : 1.700 TL + KDV
Sütun Santim fiyatı (S/B) : 18 + KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Fahri ALTINOK 
Yaziişleri Müdürü: Faruk TOLĞAY

S. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
25 Haziran 2022 Cumartesi • Yıl: 14 • Sayı: 4599

Yayın Türü: Yerel Süreli

Tevhid inancını esas alan İslam, 
bu inancı korumak için son derece 
titizlik göstermiştir. Akla ve kalbe, gizli 
ve açık bir şekilde girebilecek her tür 
şirk ve putperestlik yolunu kapatmış-
tır.

Bu sebeple Hz. Peygamber (asm) 
İslam’ın ilk döneminde, ne suretle 
olursa olsun, tasvir (resim-heykel) 
yapmayı ve tasvirli eşya kullanılmasını 
yasaklamıştır. Çünkü Hz. Peygamber 
(asm) şirkle mücadele halindeydi; in-
sanları putlara, heykellere, resimlere 
ibadetten uzaklaştırıyordu.

Nitekim resim ve heykeli şiddetle 

yasaklayan,
“Kıyamet gününde en şiddetli 

azaba maruz kalacak olanlar mu-
savvirlerdir.” (Buhari, Büyu’, 36; 
Libas, 89);

“Bu tasvirleri yapanlara kıyamet 
gününde azap edilir ve onlara ‘Hadi 
bakalım, yaptığınız şu suretlere bir de 
can verin.’ denilir. İçinde suret bulu-
nan eve melekler girmez.” (Buhari, 
Bed’ü’l-halk 7; Libas, 92, 95; Ebu Da-
vud, Taharet 91)

gibi hadisler bu dönemde söy-
lenmiştir. Buradan, yasaklanan şeyin 
bunların kişileri şirke götürmesi, kut-

sallık ve tapınma aracı 
yapılması olduğu anla-
şılmaktadır.

Daha sonraki dö-
nemlerde ise İslam bil-
ginleri, suret yapmanın 
hükmüyle ilgili olarak 
farklı mütalaalarda bu-
lunmuşlardır.

Bazı alimler yukarı-
daki ayet ve hadislerden 
hareketle, ayrım yap-

maksızın suret yapmayı 
caiz görmezken, bundan 
suretin başıyla gövde-
sinin irtibatsız olması 
ya da başsız olması gibi 
canlı hükmüne girme-
yeceği durumları istisna 
etmişlerdir.

Bir kısım alimler ise 
ibadet ve tazim amacı 
taşımayan eğitim amaçlı 
canlı resmi yapılmasına 

olumlu bakmışlar, böyle bir ama-
ca yönelik olmayan ve daha çok 
heykel tarzı, tam vücutlu suretleri 
yapmayı ve duvarlara asmayı caiz 

görmemişlerdir. Resmi caiz görenler, 
gerek oyuncakların yasaklanmaması 
(Ebu Davud, Edeb, 62. ) gerekse, ör-
tülere nakış ve desen şeklinde canlı 
tasvirlerinin yapılmasının caiz olma-
sından (Müslim, Libas, 26) hareketle, 
tapınma ve Allah’ın yaratma sıfatına 
benzetme gibi bir amaç olmadıkça 
resim çizmekte beis olmadığını belirt-
mişler; ancak resmin dinin genel hü-
küm ve ahlak ilkelerine ters olmaması 

gerektiğini de vurgulamışlardır. İçinde 
yaşadığımız çağın gerçeklerine ve ih-
tiyaç ilkesine uygunluğu bakımından 
bu görüş tercih edilebilir.

2. İslam alimleri, tapınma ve tazim 
amacı güdülmeyen, umum adaba ve 
genel ahlak kurallarına aykırı olmayan 
canlı varlıkların resimlerinin yapılma-
sını, evlere ve işyerlerine asılmasını 
caiz görmüşlerdir. (Tecridi Sarih, 
6/414-421)

Ancak, heykel tarzındaki biblolar-
la, küçültülerek yapılmış olan insan 
ve hayvan heykellerini hoş karşılama-
mıştırlar. Bunlardan sakınmak gerekir.

DİNİMİZ RESİM VE HEYKEL YAPMAYI YASAKLAMIŞ MIDIR?

Marmaris Hisarönü Mahallesi 
Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 
21 Haziran saat 19.45 sıralarında 
yangın çıktığının bildirilmesi üzeri-
ne, Muğla İl Jandarma Komutanlı-
ğı ve İl Emniyet Müdürlüğü, olayın 
sabotaj olup olmadığıyla ilgili olarak 
çalışma başlattı. Emniyet ve jandar-
ma ekiplerince yangın bölgesinde 
bulunan işletmeler ile 2 otel ve 2 
kamp alanına ait güvenlik kamera-
ları, bölgede bulunan fotokapanlar, 
kameralar ile plaka tanıma siste-
mi (PTS) kayıtları incelendi. Ayrıca 
toplam 3 bin 832 şahıs ve araç da 
sorgulandı. Yangın bölgesinde ya-
pılan inceleme ve araştırma sonucu 

yangının Hisarönü Mahallesi Saklı-
koy mevkisinde çıkmış olabileceği 
ihtimali üzerine, olay yeri inceleme 
ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. 
Yangının çıkış noktası olarak değer-
lendirilen noktada yakılmış 3 araç 
lastiği bulundu, ayrıca bu alanda 48 
plakalı terkedilmiş bir motosiklet ele 
geçirildi. 

Motosiklet ile ilgili yapılan araş-
tırmada motosiklet sahibinin S.A. ol-
duğu, şahsın tehdit, basit yaralama, 
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 
trafik güvenliğini tehlikeye sokma 
suçlarından kaydının bulunduğu 
belirlendi. S.A'nın cep telefonunun, 
yangının çıktığı gün saat 23.30 itiba-

rıyla kapatıldığı tespit edildi. Ayrıca 
yapılan incelemede, S.A'nın sosyal 
medya hesabından yangın önce-
sinde, yangın çıkış noktası olarak 
değerlendirilen noktadan konum 
paylaşarak "Facebook" hesabından 
arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine 
tehdit cümleleri yazdığı belirlendi. 
Bunun üzerine S.A'nın yakalanması 
için İl Jandarma Komutanlığı ile İl 
Emniyet Müdürlüğü tarafından özel 
ekip kuruldu. Motosikletini bıraktı-
ğı ve yangının çıkış noktası olarak 
değerlendirilen bölgeden itibaren 
S.A'nın kaçabileceği istikametler, 
o bölgede bulunan barınma alan-
larının koordinatları çıkarıldı. Titiz 

çalışma sonucu, S.A, bugün saat 
16.30'da Bördübet Saklıkoy mevki-
sinde ormanlık alanda bulundu. Al-
kollü olduğu belirlen S.A, gözaltına 
alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık 
alanda 2 benzin bidonu ele geçiril-
di. Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, 
ailevi sorunlar yaşadığını, babasının 
bölgede bulunan arazisini sattığını, 
babası tarafından dışlandığını ve bu 
nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı 
noktaya sigara izmariti atarak yan-
gın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. 
Ayrıca S.A'nın ateşin içine girerek 
intihar etmek istediğini söylediği 
belirtildi.
n AA

Konya'da 22 yaşındaki bir genç, 
birlikte içki içtiği aldığı arkadaşını 
çıkan tartışma sonrası av tüfeğiyle 
vurarak öldürdü. Polis cinayet zanlı-
sını yakalamak için çalışma başlattı. 
Olay, 23.00 sıralarında Çumra ilçesi 
Küçükköy Mahallesinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ya-
şındaki Gökhan N., birlikte içki iç-
tiği 35 yaşındaki Haşim Ferahkaya 
ile tartışmaya başladı. Tartışması-
nı kavgaya dönüşmesiyle Gökhan 
N., yanında bulunan av tüfeği ile 
Haşim Ferahkaya'yı göğsünden 

vurduktan sonra kaçtı. Silah sesini 
duyan çevredeki vatandaşların ih-
barı üzerine olay yerine ambulans 
sevk edildi. Göğsünün iki yerinden 
vurularak ağır yaralanan Haşim Fe-
rahkaya ambulansla Çumra Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Öte yandan, jandarma ekipleri ola-
ya karışan şüpheli Gökhan N.'nin 
yakalanması için çalışma başlatıldığı 
öğrenildi.
n İHA

Marmaris yangını faili yakalandı

İçki masasında arkadaşını öldürdü

1 Hazirandan bu yana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde gerçekleştirilen denetimlerde modifiyeli egzozlar takan 
otomobil, minibüs, kamyon ve motosiklet olmak üzere toplam 58 araca 105.734 TL cezai işlem uygulandı

Abartı egzozlara 
sıkı denetim

Konya Emniyet Müdürlüğü 
Ekipleri, araçlarına abart ve hışırtı 
(rüzgar) egzoz takarak vatandaşları 
rahatsız eden sürücülere denetim 
gerçekleştirdi. 1-22 Haziran tarihle-
ri arasında yapılan denetimlerde 58 
araca 105.734 TL cezai işlem uygu-
landı.  Yaz aylarının gelmesiyle abart 
ve hışırtı egzozlu araçlarla gece sa-
atlerinde vatandaşları rahatsız eden 
şahısların artması üzerine Emniyet 
Müdürlüğüne yapılan şikâyetler de 
artış gösterdi. Bunun üzerine Konya 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü Ekipleri ha-
rekete geçti. Abartı egzoz ve hışırtı 
ile yüksek ses çıkararak vatandaşları 

rahatsız eden sürücülerin peşine 
düşen ekipler çok sayıda trafik ma-

gandasını yakaladı. 1-22 Haziran 
tarihlerinde gerçekleştirilen dene-

timlerde modifiyeli egzozlar takan 
otomobil, minibüs, kamyon ve mo-
tosiklet olmak üzere toplam 58 araca 
105.734 TL cezai işlem uygulandı. 

“TRAFİKTEKİ MAGANDALARIN 
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bu konu ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü 
Yetkilileri, “Huzur ve Güven Şehri 
Konya’da” vatandaşların huzur ve 
sükûnetini sağlamak için, modifiye-
li egzozlarla vatandaşın huzurunu 
bozan ve drift atarak hem trafikteki 
vatandaşların hem de kendi canının 
hiçe sayan magandaların daima ta-
kipçisi olacaklarını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Seyir halinde alev alan
otomobil kül oldu

Jandarmadan, “su hayattır 
can almasın” semineri

Seydişehir’de seyir halindey-
ken alev alan otomobil, kullanı-
lamaz hale geldi. Seydişehir-Bey-
şehir kara yolunda seyreden 
Mücahit Arıcı'nın kullandığı 42 
K 6326 plakalı otomobil, birden 
alev aldı. Sürücü aracı park ede-
rek, alevlere müdahale etmeye 
başladı. Yoldan geçen vatandaşlar 

da durumu polis ve itfaiyeye bil-
dirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 
itfaiye ekipleri yangını söndür-
dü. Tamamen yanan otomobil, 
kullanılamaz hale geldi. Yangına 
müdahale ederken vücudunun 
çeşitli yerlerinden yaralanan Arıcı 
da ambulansla, Seydişehir Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. n AA

Aksaray’da yaz aylarında va-
tandaşların serinlemek için girdiği 
baraj suları, sulama kanalları ve 
göletlerdeki boğulmaların önüne 
geçmek ve bireyleri bilinçlendir-
mek adına İl Jandarma Komu-
tanlığı tarafından “Su hayattır can 
almasın” semineri düzenlendi. Ak-
saray’da Mamasın Barajı başta ol-
mak üzere, Balcı Göleti, Ceran Gö-
leti, Çatin Göleti, Helvadere Göleti 
ve sulama kanallarına serinlemek 
için girmenin yasak olduğu ve ora-
da meydana gelen boğulma vaka-
larının ciddiyetini anlatan seminer 
Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı tarafın-
dan başta muhtarlar olmak üzere, 
kurum ve kuruluşlarda görev ya-
pan personellerin bilgilendirildiği 
seminerde boğulma vakalarının 
önüne geçilmesi için fikir alışve-
rişleri yapıldı. Muhtarlara uyarılar 
yapılırken, mahalle ve köylerde 
alınacak tedbirlerin anlatıldığı se-
minerde İl Jandarma Komutanlığı 

Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fatih 
Yıldırmaz, kurum ve kuruluşların 
personellerinin ne gibi çağrılarda 
bulunması gerektiğini ve alınacak 
önlemleri anlattı. Yarbay Yıldır-
maz, alınacak önlemlerin yanı sıra 
meydana gelen olayları istatistik-
leri ile anlattı. Seminere katılan 
Öğretmen Nimet Tansu Eskil, fay-
dalı bilgilere ulaştığını belirterek, 
“Yapılan bilgilendirmelerin hepsi 
çok sağlıklı ve çok faydalı bilgiler-
di. Özellikle yaz aylarında boğulma 
vakalarının artmasıyla birlikte biz-
lerin, halkın herkesin bilgilendi-
rilmesi gerekiyor. Öğrencilerinde 
tabi bu noktada bilgilendirilmesi 
gerekiyor. Ben bir öğretmen olarak 
katıldığım için çok memnunum. 
Öğrendiğim şeyleri çocuklara, 
öğrencilerime de anlatarak fayda 
sağlayabileceğime inanıyorum. 
Farkındalıkların bu şekilde artırı-
larak devam etmesini istiyorum” 
dedi 
n İHA

haber@konyayenigun.com
TÜLÜN ŞEKER
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BİSMİLLAHİR-
R A H M A -
NİRRAHİM

İnsanlar yap-
tıkları ile anılırlar. 
Yapılanlar hafıza-
ya veya kitaplara 
nakşedilir. İlerleyen zamanlarda hatırlan-
dıkça ya dua edilir ya da kargış içeren cümleler kurulur kişi hak-
kında. 

İnsanlarda olduğu gibi şehirlerin de hafızaları vardır, en azın-
dan ben böyle olduğuna inanırım. Bu düşünce bende yaşadığım 
şehir veya mahalleye karşı sorumluluğum olduğu fikrini uyandırır. 
Bu yüzden hal ve hareketlerime, yaşayışıma, komşularla ilişkileri-
me azami dikkat gösteririm. 

Çumralı arkadaşlarla oturup sohbet ederken, bir dergi çıkar-
ma konusu ortaya getirilince bunun üzerimize bir görev olduğunu 
düşündüm ve birilerinden bu hizmeti beklemek yerine o sohbet-
te bulunanlarla bu işi yapabileceğimizi düşündüm. Bu düşünce-
mi arkadaşlarla paylaştığımda hepsi tamam yapalım, hiç olmazsa 
bir başlatalım nasıl olsa arkası gelir dediler. Hemen kolları sıvayıp 
hazırlığa başladık. Önümüzde çok kısa bir zaman vardı, Çünkü ilk 
sayıyı Çumra’nın kuruluş yıldönümü olan 26 Haziran’da çıkarmaya 
karar vermiştik. 10 gün gibi kısa bir süre zarfında hazırlığımızı yap-
tık ve şükürler olsun karar verdiğimiz tarihte ilk sayımızı çıkardık.

O günden bu güne 12 sayı geride kaldı. Yani 1 yaşımızı doldur-
duk. Elinizde 13. sayıyı tutuyorsunuz. Yani 13 aylık olduk. Geride 
kalan sayılarda bana göre çok önemli konuları ele aldık ve yazan ka-
lemlerimiz güzel yazılara imza attılar. Ve halen ilk günün heyecanı-
nı duyuyorlar. Her yazı istediğimizde heyecan içerisinde Çumra’ya 
ve Çumralıya bir şeyler verebilmek için büyük gayret sarf ediyorlar.

Her ne kadar dergimizin ismi “9 Bin Yılık Delikanlı: ÇUMRA” 
olsa da çok eskilere gitmek yerine yakın geçmişte gezinti yapmak, 
unutulmaya yüz tutan gelenek ve görenekleri hatırlamak ve genç-
lerimize hatırlatmak önceliğimiz oldu.

İlk başlama kararı aldığımız zaman “Çumra daha hazır değil” 
diyenler olmuş, fazla yürümez bu iş diyenler çıkmıştı. Ama biz ça-
tısı altında toplandığımız Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu üyeleri 
olarak bu söylenenlere kulağımızı tıkadık.  

Necip Fazıl’ın bir şiirinde söylediği;
“Tohum saç, bitmezse toprak utansın!...
Sözleri bizim dayanak noktamız oldu. Çumra’da dayanışma 

ruhu oluşturmayı gaye edindik. Amir, memur, işçi, çiftçi vs. Çum-
ra için üreten herkesin aynı ruhu paylaşmasını istedik. Dayanışma 
içinde, egoların bir tarafa bırakıldığı yaşanabilir bir Çumra için kol-
larımızı sıvadık ve herkese ihtiyacımız olduğunu ilan ettik. Bizimle 
birlikte aynı hedefe yürümeyi kabul edenlerin yanında eskiyi de-
vam ettirip egosunu tatmin etmek isteyenler de oldu. Ama biz yıl-
madan yürümeye kararlıyız. 

Hep birlikte, herkesin söz sahibi olduğu, kimsenin görev alanı-
na müdahale edilmediği EGO, ENE, BEN kelimelerinin sözlüklerde 
kaldığı bir Çumra istiyoruz. Karınca misali de olsa doğru bildiğimiz 
yolda azmimizi kaybetmeden yürümeye kararlıyız.
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K ültür, sanat, edebiyat… İtibarları 
hiçbir zaman sarsılmamış en kadim 
evrensel değerlerden olan bu kav-

ramlar, sayısız dala ayrılmış engin yollar ağı 
gibidir. Yolcuları hiç eksik olmamıştır, olma-
yacaktır. Kimisi ruhunu beslemek-şekillen-
dirmek, huzur bulmak, umut bulmak, kali-
teli vakit geçirmek, bilgiyle donanmak gibi 
ihtiyaçlarına karşılık veren sayısız güzellik-
lerinden yararlanmak için dolaşır o yollarda; 
kimisi de güzelliklerinden yararlanırken aynı 
zamanda başkalarının yararlanacağı güzel-
likler bırakmak için. İkinci grup, bu yolların 
yolcuları olmalarının yanında mimarlarıdır da.

Cazibesinden ödün vermeyen bu yolların, 
yersiz amaçlara sahip mimarlarının eserle-
rinden ibaret tehlikeleri de vardır ne yazık ki. 
Neyse ki iyi niyet karşısında etkinliğini yitiren, 
hatta ibrete dönüşen (en azından öyle umu-
yorum) tehlikelerdir bunlar. Yapay olarak ak-
sine zorlanabilseler de bu yollar doğal olarak 
‘’olumlu’’ ya meyillidir.

İçinde, iyi niyet kalkanı eşliğinde doğru 
adımlar atıldığında; adım adım donattığı yol-
cularını ve mimarlarını ‘’iyiliğin, doğruluğun, 
güzelliğin, estetiğin, bilgeliğin…’’ bildiğimiz-
den daha gerçek, daha net hallerine çıkarma 
yetisine sahip olan o yolları insan çekinmeden 
hayatının merkezinin en azından bir parçası-
na koyabilir.

***
Memleket… Herkes için özel, güzel çağrı-

şımları olan bir kelime… (Elbette bu kelime-
ye dair olumlu duygu ve düşüncelerin zalim 
ellerce zehirlenmesi gibi nahoş durumlar so-
nucunda oluşan olumsuz çağrışımlar da söz 
konusu olabilir. Kimsenin buna maruz kalma-
masını dilerim ve en azından bu günlük bu 
durum konun dışında kalsın isterim.)

Dünyaya geldiğimizde bize kucağını açan 
topraklardır memleket. Dünyayı tanıma ve 
onu sevme isteğinin heyecanıyla dolup taştı-
ğımız çocukluk yıllarında bize dünyayı kendi 
üzerinden tanıtıp sevdiren topraklardır mem-
leket. Üzerinde barındırdığı her şeye çocuklu-
ğumuzun yaşama sevinci sinmiştir.

Orada çiçekler dostça kokar, ağaçlar dost-

ça büyür. Yağmur, başka topraklarda yağ-
murdur, o topraklarda eski bir dostun sürpriz 
ziyaretidir adeta.

Kendisi üzerinde kurulan bağları, kendi 
hediye ettiği bağlarla pekiştiren yerdir mem-
leket. Bu yüzden kimi olumsuzluklarla, zorla-
malarla örselenmedikçe ‘’hemşehri’’ kavramı 
‘’kardeş’’ kavramına yakın bir his verir.

Toprakların en samimisi, en sıcağı, en çok 
güven verenidir memleket. Sessizliği insanın 
içini ısıtan sözlere benzeyen; cansızlığında, is-
tendiğinde huzur dağıtmak için tetikte bekle-
yen bir canlılık hissedilen toprak parçasıdır ve 
ben saymasam da bildiğiniz daha çok şeydir 
memleket… 

***
Yıl dönümleri… Ne çok süslemişiz haya-

tımızı onlarla. Bazen gün, bazen gece, bazen 
bayram gibi farklı adlarla çıkarlar karşımıza. 
Anneler Günü’nde olduğu gibi bazen tüm 
dünya ile birlikte, Kadir Gecesi’nde oldu-
ğu gibi bazen İslam Dünyası ile birlikte, 29 
Ekim’de olduğu gibi bazen de yurttaşlarımız-
la birlikte kutlarız onları. Daha dar çevreler-
le paylaştıklarımız, dar bir çevre ile başlayıp 
daha geniş çevrelerle paylaşmak için müca-
dele ettiklerimiz de var. Doğum günleri, ev-
lilik yıl dönümleri gibi bazıları ise tamamen 
bireysel, kişiye özel.

Bazı yıl dönümlerinin ortaya nasıl çıktı-
ğını, tarih boyunca neleri ifade ettiğini tam 
anlamıyla bilmeyebiliriz bazen, haklarında 
bildiklerimiz parça parça hatta yanlış olabi-
lir ama yine de kutlarız onları.  Çünkü bu yıl 
dönümlerinin var olmaya devam etmek için 
karşı koyamayacağımız, koymak da isteme-
yeceğimiz gerekçeleri vardır. Örneğin Anna 
Javis’i belki çok azımız biliriz ama annelerin 
değeri, önemi onu bilmemize bağlı olmadığı 
gibi zamanla, mekanla da değişmez ve Anne-
ler Günü var olmaya devam eder.

Her birinde gülüşlerimiz, mutluluğumuz 
taşıp çoğalsın isteriz yıl dönümlerinin. 

FATMA
BARDAKÇI

NİCE YILLARA!
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Genellikle de karakterleri öyledir. Ancak, 
değinmek istemesem de -vurgusuz algılan-
masını dileyerek- değinmem gerekir ki fela-
ketlerin, ölümlerin yıl dönümleri gibi kimileri 
de bize acı verir. 

Olumlu karakterdekilerin verdikleri mut-
luluğu özel kılmaları gibi, bunlar da verdikleri 
acıyı özel kılar. Unutmaya kıyamadığımız, acı-
sıyla birlikte kucakladığımız, göz yaşlarımızın 
ve dualarımızın eşlik ettiği bu yıl dönümleri 
de bize özlem, duyarlılık gibi kimi insani duy-
gu ve değerlerin en saf, en yoğun hallerini 
sunar. Yine de temennimiz, hayatımızdaki yıl 
dönümlerinin hemen hemen hepsinin – ne 
yazık ki ‘’hepsinin’’ demek mümkün değil- 
mutluluk içermesi…

Hepsi birbirinden bağımsız olup kendi-
ne has özellikler taşısa da ortak yönleri var 
yıl dönümlerinin. Yaşamımıza dokunan kimi 
şeylerin ön plana çıkmasının, özel olmasının 
tescillenişidir onlar. Bu heybetli, sarsılmaz 
yoldaşlarımız, hayatımızdaki ‘’en’’lere vurgu 

yaparak onları belirginleştirir. Hal böyle olun-
ca, her insanın kendine göre yıl dönümünü 
kutlayabileceği yeni bir değer üretme çabası-
na girmesi olağan, belki de gereklidir. Böyle 
bir çabanın sonucunu almanın bahtiyarlığı da 
elbette ayrıcalıklı olacaktır.

Gelelim bugünün önemine… Bugün bi-
zim için ‘’yıl dönümü, memleket, kültür, sa-
nat, edebiyat’’ kavramlarının, hepimize ayrı 
ayrı hitap edebilecek olumlu çağrışımlarını 
kuşanarak aynı cümle içinde buluştuğu gün. 
Kısa ama sayısız hazine taşıyabilen ihtişamlı 
bir cümle bu.

Yıl dönümün kutlu olsun Dokuz Bin Yıllık 
Delikanlı Çumra… Hepinizin yıl dönümü kut-
lu olsun ortak umutlarımız, heyecanlarımız, 
emeklerimiz… Umarım kalemlerimizden sa-
çılanlar her zaman ışık mahiyetinde olur ve 
her geçen gün kuvvetlenerek hep daha çok 
kalbe, daha çok zamana, daha çok mekâna 
yayılıp nice güzellikler yeşertir…

Nice yıllara!..

AHMET
GÖK

ÇUMRA İÇİN

İmece usulü ektik toprağa 
Sende bir damla su ver Çumra için
Filiz verdi fidan döndü yaprağa
Kol kanat ol bize sar Çumra için 

Bir yaşına bastı dikilen fidan
Davetler verdik ya yok gelip giden
Gelip anlatsanız biraz eskiden
Okuyup yazarsak kâr Çumra için 

Kalem tutan eller katılsın bize
Konu olsun Çumra bir resminize
Bir bakın asırlık geçmişimize
Ayda bir de olsa gör Çumra için

Şairler yazarlar çizerler noksan
Bir eksiğiz her gün eğer sen yoksan
Bize abeceyi öğreten insan
Bildiğin her şeyi ser Çumra için

Müdürler memurlar beyler gelsinler
Kasaba mahalle köyler gelsinler
Hanımlar gelsinler baylar gelsinler
Bir dirhem katkınız kar Çumra için

Derdimiz gençliktir derdimiz vatan
Tarihe her türlü bir ışık tutan
Kültür ve sanatın dumanı tüten
Yanıp alevlensin har Çumra için

Gelin hep birlikte kuralım bir düş
Biliriz bin derde deva bir gülüş
Hele gel şiirde türküde buluş
Gel de bir yarayı sar Çumra için

Anlat biz dinleriz masalda mı yok
Verilecek bir söz misalde mi yok
Belki tane yok da fasalda mı yok
Düşe dal bir hayal kur Çumra için

On iki ay oldu yazar çizeriz
Çumra bir bulmaca bizde çözeriz
Sokağında hep birlikte gezeriz
Diliyorum kafa yor Çumra için

Bu Gök Ahmet derse bilmez kendisi
Diyeceksin şimdi bu neyin nesi
Olmaya inandık Çumra’nın sesi
Vaz geç inadını kır Çumra için

*Bir yaşını doldurduğumuz Çumra sanat 
grubu için kaleme aldığım bir şiirim.
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ANUŞ 
GÖKCE

DERGİMİZ BİR YAŞINDA

“Dokuz Bin Yıllık Delikanlı: Çum-
ra” dergimiz bir yaşını doldur-
du. İnsanın derli toplu bir dergi-

ye sahip olması ne kadar güzel bir şey…  Hele 
insanın ekmeğini yediği, havasını soluduğu 
memleketine ait bir dergi olursa çok daha gü-
zel…

Eşim Sadık Gökce, Çumra’nın yazar ve şa-
irleriyle bir gurup kurup dergi çıkartacaklarını 
söyleyince çok sevindim.  “Sadık, dergi çıkar-
mak çok güzel; fakat çok meşakkatli bir iş, al-
tından kalkabilecek miyiz? Zaten ayda iki defa 
çıkarttığımız bir dergimiz var. Ya yazarlar bizi 
yarı yolda bırakırlarsa ne yapacağız?” dedim. 
Eşim, “Korkma, sende öyle bir potansiyel var 
ki iki kişi kalsak bile bu işi yürütebiliriz.” dedi.

Sadık Gökce ve Çumralı yazarlar ve sanat-
kârlar bir araya gelerek bir platform kurdular. 
Birkaç defa Sırçalı’da toplantı yaptık. Son ola-
rak Dinlendik köyündeki bahçemizde topla-
narak topluluğun adı netleşti, Abdullah Sucu, 
Sedat Ulupınarlı ve Sadık Gökce topluluk adı-
na dergiyi çıkarmaya yetkili kılındı. Derginin 
adı da “Dokuz Bin Yıllık Delikanlı: ÇUMRA” 
olarak belirlendi.

Dergimizin basımı 
konusunda Yenigün 
Gazetesi sahibi Mus-
tafa Arslan gazetenin 
ücretsiz ilavesi olarak 
basabileceğini söyle-
yince dünyalar bizim 
oldu. Çünkü topluluğu-
muz dernek statüsün-
de değildi ve her hangi 
bir maddi gelirimiz de 
yoktu. Mustafa Bey’e 
teşekkür ederiz, Allah 
razı olsun.

Dergimiz her ayın 
son Cumartesi günü 
çıkmak üzere planlan-
dı ve uygulandı. Sağ 
olsun yazarlarımız ve 
şairlerimiz bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ver-
dikleri sözde durdular ve bizi hep destekle-
diler. Hatta bazen yazılar öyle birikti ki sıraya 
koymak zorunda kaldık.  İlk önce Çumra’nın 
tarihi ile ilgili bilgi verdikten sonra sıra çocuk-

luk anılarına gelmişti. Benim Çumra ile ilgili 
çocukluk anılarım yoktu. Çünkü evlilik dolayı-
sıyla Çumralı olmuştum.

Arkadaşlardan öyle güzel çocukluk anıları 
geldi ki onların hayatına gıpta ettim. Gerçek-
ten Çumra’da çocuk olmak, sokaklarda top 
koşturmak, Çarşamba çayında balık tutmak 
ve yüzmek herkese nasip olmayan bir ayrıca-
lıktır. Belki de kızlar için böyle bir şans yoktu, 
her şey onlar için bir baskı unsuru olmuş ola-
bilir: “Sokağa çıkma, şunu giyme, şuraya git-
me, onunla konuşma, seni bir daha buralarda 
görürsem bacaklarını kırarım… falan filan”. 

Sedat Ulupınarlı, Çumra’nın bir dönem 
meslek erbaplarını tanıttı. Koca bir kitap olu-
şacak bilgi ve verilere ulaştı.  Çumra’nın Şa-
irleri Ahmet Gök, Uğur Köfe, Abdullah Sucu, 
Ahmet Yavuz, Fatma Bardakçı, Selahaddin 

Güzel ve diğer şairlerimiz gön-
derdikleri birbirinden güzel 
şiirlerle dergimizin edebiyat 
dünyasında yerini almasında 
yardımcı oldular. Elife Yılmaz 
Mısral, Zeki Türker, Prof. Dr. 
Nureddin Bilici, Metin Eren, 
Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, 
Mustafa Yavuz Çolak, Abdul-
lah Koçak, Nadire Yetiş yazıla-
rıyla dergimize katkılarını esir-
gemediler.  

Bu arada yer kısıtlaması 
yüzünden ismini yazamadığım 
yazar ve şairlerimizden özür 
diliyorum. Aklıma ilk gelenleri 
sıralayıverdim. Zaten isimleri 
sürekli görüşmezsek, gün-
demde olmazsa aklımda tuta-
mıyorum. 

Ben de anı, gezi yazısı ve şiirlerimle der-
gimize bir soluk vermeye çalıştım. Elimden 
geleni yapmaktan ve yazmaktan asla geri 
durmam. Dergimizi nice yıllara ulaştırmak 
dileğiyle mutlu okumalar…
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PROF. DR. 
MEVLÜT 
MÜLAYIM

DOKUZ BIN YILLIK DELIKANLI 
BIR YAŞINI DOLDURDU

Çumra Sanat ve Kültür Topluluğu ola-
rak Sadık Gökce ve Sedat Ulupınarlı 
yönetiminde çıkarılmakta ve Konya 
Yenigün Gazetesiyle birlikte dağıtılan 

“9 Bin Yıllık Delikanlı Çumra” büyük bir he-
vesle yayınlanmaya devam edilmiştir. “9 Bin 
Yıllık Delikanlı Çumra” Lille Yörük Şöleni ka-
pağı ve dolu dolu yazılarıyla 1. Cilt 12. Sayısını 
çıkarmış ve böylece bir yaşını doldurmuştur. 
Zevkle ve heyecanla takip edilen 16 sayfalık 
Çumra ekleri okuyucularına çok önemli konu-
larda bilgiler sunmuştur. Geçtiğimiz bir yılda 
sayfalarında ülkemizin ve Çumra’nın kültür ve 
sosyal değerlerine ait çok bilgi paylaşılmış olup 
emeği geçenlere teşekkür eder ve nice faydalı 
yayın yılları dilerim.

Yayın hayatının ilk yılında tarihi değerleri-
mizin yanında Çumra’dan anılar, şiirler kültü-
rel ve tarihi paylaşımları kaybolmaya yüz tut-
muş çok önemli simalarını, meslek sahiplerini 
Çumra’nın kültürel değerlerini kaleme alan 
Sadık Gökce beye, Anuş Gökce hanımefendi-
ye, Sedat Ulupıanrlı hocama ve diğer tüm ya-
zarlarımıza, emeği geçen, karşılıksız hizmete 
devam eden tüm Çumra sevdalılarına teşek-
kür eder, kolaylık ve başarılarının devamını 
dilerim.

Büyük bir fedakârlıkla ve özveriyle zaman 
ayıran, kendi cebinden harcama yapan tüm 
arkadaşlarımızı candan kutlarım. Aylık Çum-
ra toplantılarına Konya’dan, Çumra’dan ve 
Çumra’nın mahallelerinden gelerek katılan, 
evlerinde, işyerlerinde veya uygun ortamlar-
da misafir eden bütün Çumra Sanat ve Kül-
tür Topluluğu üyelerine, bazı toplantılarımızı 
sazıyla sözüyle ve şiirleriyle renklendiren ar-
kadaşlarımıza, zaman zaman aramıza katılan 
Çumra Belediye Başkanımız Av. Recep Can-
dan beye şükranlarımızı sunarım.

Çumra Orta Anadolu’nun Çukur Ovası’dır. 
Üzerinden yaşadığımız bu verimli topraklar 
kadar değerli kültür değerlerimiz de önemlidir. 
Tarımda sürdürülebilirlik nasıl gıda ihtiyacının 
karşılanması için istenilen önemli bir unsur ise 
kültürel değerlerinde kaynak olarak kayıtlara 
geçmesi ve yaşatılması da gıda kadar gerek-
mektedir. Gıda insanın beden açlığını, kültürel 
değerler ise beyin açlığını gidermektedir. Kül-
tür toplumun maddi ve manevi değerlerinin 
tamamıdır. Kültür bir toplumun duyuş ve dü-

şünüş birliğini oluşturan, gelenek durumun-
daki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat var-
lıklarının tamamıdır. Bir başka ifadeyle tarihsel 
ve toplumsal gelişme süreci içinde yaşamış ve 
yaşatılan her türlü değerler ile bunları kullan-
mada, sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, 
insanın doğal ve toplumsa çevresine ege-
menliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü 
olarak tabir edilmektedir. Kültür doğumdan 
ölümümüze ve sonrasında bile yaşantımızın 
her anında vardır. Oturmamız kalkmamız, 
insan ilişkilerimiz, davranışlarımız, alışkanlık-
larımız kısacası bizi biz yapan her şeyde kül-
türden izler bulmak mümkündür. Bu kültürel 
değerlerin yaşanması, yaşatılması ve gelecek 
nesiller aktarılması hepimizin üzerine düşen 
bir görevdir. Bu görevler şunlardır.

-Tarihimizi ve kültürümüzü iyi bilmek
-Dilimizi Türkçeyi doğru kullanmak
-Kültürel değerlerimizi ve Çumra kültürü-

nü yaşatmak ve korumak
-Geçmişten günümüze yaşatılan ve unu-

tulan kültürel değerlerimizin tanıtımı için ça-
lışmalar yapmaktır.

Milli kültürümüzü vatan, millet, bayrak 
gibi değerlerimiz el üstünde tutulmalı ve bu 
sevgi ve saygı gelecekte yaşatılması için bugü-
nün küçüğü yarının büyüğü olacak çocukları-
mıza aktarılmalı ve aşılanmalıdır.

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu bu 
amaçla bir araya gelmiş ve “9 Bin Yıllık De-
likanlı Çumra” da bu kültürel değerlere sahip 
çıkmayı hedefleyen ve yayınlarıyla bu doğrul-
tuda hizmet etme gayretindedir. Bu değerler 
hepimizindir. Bu değerlere sadece bu topluluk 
değil topluluğa destek vererek birlikte Çumra 
olarak sahip çıkılmalı ve yaşatılmalıdır. Geç-
mişten bugüne gelmemizde emeği geçenleri 
ve bunları yaşatmaya çalışan özverili arka-
daşlarımıza sahip çıkılmalıdır. Bu gayretleri 
karşılıksız kalmamalıdır. “9 Bin Yıllık Delikanlı 
Çumra”nın kültürel değerlerin yaşatılmasında 
önemli bir kaynak olduğuna inanıyor.yayın 
hayatında başarılar diler ve binlerce yıl yaşa-
tılmasını arzu etmekteyim.
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ELİFE YILMAZ 
MISRAL

DOKUZ BİN YILLIK DELİKANLI 
ÇUMRA’YA BOL KELAMLI, ÇOK 
OKURLU NİCE YILLAR!

Çumra Kültür Sanat Topluluğu ve Do-
kuz Bin yıllık Delikanlı Çumra dergisi 
temelleri yine ilçemizde, bu kez şeh-
rimiz ‘kültür sanatı’ adına atılmış bir 

adımdır. 12 sayımızı yayınladık ve artık bir 
yaşındayız.

“Dokuz Bin Yıllık Delikanlı Çumra! Geç-
mişin o kadar yıl ötelerden gelse de; ilk ad 
günün, kurulan binlerce cümle ile kutlu ol-
sun.”

Topluluk Başkanımız gazeteci Sadık Gök-
ce, kıymetli eşi yazar Anuş Gökce ve Çum-
ra’mızın yetiştirdiği değerli insan ve gazeteci 
Abdullah Sucu’nun fikir babalığını edip, ar-
dından ilçemizin kıymetli din adamlarından 
ve yazarlarından olan Sedat Ulupınarlı’nın 
da katılımıyla başlayan bir süreç. Sonrasın-
da yine ilçemizin edebiyatçı ve sanat sever 
insanlarının, Çumra’da doğmamışsa bile bu 
topraklarda kendilerini bulan, gönüllerini 
büyüten insanlarından oluşan, onların deste-
ğiyle de büyüyen ve ardından doğan ‘Dokuz 
Bin Yıllık Delikanlı Çumra’ dergisi. Benim de 
Çumralı olduğum kadar aralarında olmaktan 
mutluluk duyduğum oluşum... Kendisi de 
Çumralı olan Yenigün Gazetesi sahibi Mus-
tafa Arslan’ın desteğiyle de bu gazetenin ay-
lık eki olarak, her ayın son cumartesi günü 
yayınlanmasına karar verilmişti. 12 sayı, bir 
yıl boyunca, her ay unuttuğumuz gazete 
kokusunu solumak ve içeriğini okumak için 
merakla bekledik.

“Günlerim çok yoğun geçiyor, yükümü 
biraz hafifletmem gerekir” dediğim gün-
lerdeydim. Kıymetli büyüğüm Sadık Gökce 
telefonda “Çumra’da bir topluluk kurduk, 
sen de bizimle olmak ister misin?” deme-
siyle ben de aralarındaydım. İlçeme hizmet 
etmek için bir fırsatım olmuştu ve bunun kü-
çüğü büyüğü olmazdı, 23 yıl sonra yeniden... 
Yörük kimliğimi ön plana çıkarmayı her za-
man tercih etsem de; dağlısı, türkmeni, göç-
meniyle Çumralı bizdik ve o çatı bizi altında 
toplamıştı. O kimlik bizi bugünlere getirendi.

Yıllardır bu kadar sık aralıklarla ilçeme 
gitmemiştim. Baştan beri artarak, devam 

eden heyecanımla iyi niyetle, çıkarsız, orta-
ya koyulmuş yüreklerle yapılan çalışmalara 
katılmak için elimden geldiğince Çumra’da 
oldum. Çünkü aidiyet duygusu dolayısıy-
la memleket kavramı, yıllarca yurt dışında 
yaşamış biri olarak ta biliyorum ki bizi biz 
yapan en büyük gerçeklik. Karınca misali 
memleketim için su taşıyan olmak!

Şanslı bir topluluktuk ve dergimizi Yeni-
gün Gazetesi ile okuyucuya ulaştırabiliyor-
duk. Ancak günümüzde sosyal medyanın 
gücünden de faydalanmalıydık. İlk olarak 
Abdullah Sucu adımıza bir Facebook grubu 
açmıştı. Ancak ulaşılabilirliğinin ve kullanı-
mının daha  kolay olması bakımından “Çum-
ra Sanat” Facebook ve İnstagram sayfaları-
nı açtık. Bu sayfaları kullanma ve yönetme 
görevini de Sadık Gökce bana verdi. “Çumra 
sanat” ismini de vermemizin sebebi de, der-
gi ve topluluk adını sistemin kabul etmemesi 
yüzündendi.

Önce kendi listemden, ardından arkadaş 
listeleri açık olan Çumralı arkadaşlardan ula-
şabildiğim isimlere davet gönderdim, kabul 
gördük.  Zamanla çalışmalarımızı paylaş-
tıkça, aktifliğimiz arttıkça onlar bize ulaştı-
lar, dolasıyla vermeye çalıştığımız hizmete. 
Ardından arkadaşlarımızın Çumra dışından 
da her konuda kütür sanat çalışmalarını 
paylaşacakları “Çumra Edebiyat” sayfamızı 
oluşturduk. Her kesimden sanat severleri 
burada buluşturmayı hedefledik. Çumra’da 
sanatın her kolunda çalışmalar yapan arka-
daşlar olduğunu da bu vesileyle gördük ve 
sayfamızda yayınladık.

Aylık olarak yayınlanan dergimizi “Çum-
ra Sanat” Facebook sayfamızda düzenli ola-
rak paylaştım. Paylaşırken de dergimizde 
ki yayınlanma sırasını gözettim. Bu arada 
nazımızı çekecek, sitem etmeyeceklerini dü-
şündüğüm  bazı arkadaşlarımızı etiketledim. 
Etikete izin veren arkadaşlarımızın sayesin-
de ulaşılabilirliğimiz de arttı. 
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HALİME
DOĞRU

ÇUMRA GÜZELİ 

Gezdin mi bu dağlar da düz ovalarda
Gördün mü bağlar da sarı üzümü 
Yaktın gittin ya kız benim içimi
Nereye gittin sen Çumra güzeli 

Gezdiğin dağlara şöyle bir baktım 
Geçtiğin yollara türküler yaktım
Kan kırmızı karpuzları tarlada tattım
Yaktın içimi ya sen Çumra güzeli 

Çarşamba çayında elimi yudum
Sana değil hayaline vurgunum
Kara gözlerine ömrümü verdim
Yaktın ciğerimi sen Çumra güzeli 

Geçer misin yine yola baktım da 
Yaşlansam hala taze sana aşkım da
Bizim oradaki pınar başında 
Aktın sen içime Çumra güzeli 

Saftım o zamanlar temizdi sevgim
Ahh gözlerini bir, bir görsem derdim
Senin için bilsen ömrümü verdim
Öldürdü hasretin Çumra güzeli 

Gezdiğin yerlere son bir kez baktım
Yine geldin aklıma ya, kafayı taktım
Elimde sigara tuttum, tüm ovayı yaktım 
Yangınım çok büyük Çumra güzeli 

Doğrudur sözlerim yalan hile yok
Senden başkasına gözüm gönlüm tok
Ciğerlerim yanıyor da su verenim yok
Susuz çöllerdeyim sensiz Çumra güzeli
Yaktın gittin ya sen beni Çumra güzeli

Takipçi sayımız arttığı gibi birbirinden 
kıymetli, içeriği geniş yazılarımızı daha fazla 
okuyucuya ulaştırabilirdik. 

Açıkçası, İnstagram’da sistemi gereği 
fazla etkin olamadık ki topluluk olarak en 
büyük amaçlarımızdan biri gençlere ulaş-
mak ve onlara ses olabilmekti. Günümüzde 
gençlerin bu mecrayı tercih ettiklerini düşü-
nülürse elbette zaman içinde bu konuya da 
çözüm arayacağız.

Zamanım elverdiğince dengeli ve adalet-
li bir şekilde yapmaya çalıştığım bu çalışma-
da umarım başarılı olmuşumdur, kusurum 
oldu ise de affola!

Bugün geldiğimiz noktada, her ay ga-
zetemiz aracılığıyla okuyucuya ulaştığımız 
gibi, sosyal medyada da binlerce Çumralıya, 
Çumra severe ve Çumra’ya yolu düşmüş, 
güzel anılar biriktirmiş takipçilerimize ulaşı-
yoruz. Sayfa ile de ilgilenen kişi olduğum için 
biliyorum ki; biz topluluk olarak dergimiz ve 
yazılarımızla her şeyden önce gönüllere do-
kunduk, bazen geçmişin acı yanlarını hatır-

latsak ta acı güzel hisler uyandırdık. Yıllardır 
birbirini görmeyen hemşerileri, okul-ma-
halle arkadaşlarını bir araya getirdik. Tür-
kiye’nin farklı noktalarından bize ulaşanlar 
olduğu gibi yurt dışından da yazanlar da 
oldu. Yorumlarla sohbetlerine, hasretlerine, 
sevinçlerine daha sonra irtibata geçtiklerine 
tanık olduk. “Gönüllere dokunduğumuz gibi 
yürekleri de bir araya getirdik.” Mutluyuz, 
gururluyuz...

Bir yaşını doldurmuş ve 12 sayıdan olu-
şan dergimizi de Çumra Belediyesinin deste-
ğiyle bir araya getirdik. Ayrıca önümüzdeki 
günlerde, dergimizin ilk yılını doldurması se-
bebiyle bir program yapma planımız da var. 
Umarım o gün yüz yüze de bir araya gelme 
imkânımız olur. 

Birinci yaşımızı kutlamanın sevincini siz-
lerle paylaşırken; baştan beri emeği geçen, 
ruhunu koyan, mesaisini harcayan bütün ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve Dokuz 
Bin Yıllık Delikanlı Çumra’ya bol kelamlı, çok 
okurlu nice yıllar diliyorum...
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METİN
EREN

ÇUMRA, ÇUMRA KÜLTÜRÜ 
BİRAZ DA BEN 

B ir yıl olmuş. 
Gel de şimdi İlhan Berk’in o güzelim 
dizelerini hatırlama!

“Zaman ki nedir, 
Kasımlarda bir yaprak
Bir çocuğun gidip gelen ağzı
Bir gül, içip yarıda bıraktığım bir bardak su,

……………………………”
Mehmet (Seviş) aradı bir yıl önce. “Çum-

ra Kültür ve Sanat Topluluğu” adıyla bir grup 
kurulduğundan, bu grubu kuranlara beni 
tavsiye ettiğinden bahsetti. Sonra Abdullah 
Sucu arayıp beni bu gruba davet etti.  Gün-
lük siyasetin dışında kalan bir organizasyonsa 
severek katkı yapabileceğimi söyledim. Grup 
siyasi tartışmalar nedeniyle sadece yönetici-
lere açık hale getirildiyse de “9 BİN YILLIK 
DELİKANLI ÇUMRA” dergisi bir yıldır yayım-
lanmaya devam ediyor. Ben de ara sıra ya-
zılarımla katkı yapıyorum. Böyle bir girişime 
önayak olan arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Edebiyatla az çok ilgilendiğim için dergi 
çıkarmanın zorluklarını duymuş ve okumu-
şumdur.  Duymak ve okumak bilmek anlamı-
na gelmez.  Bir işi en iyi onu yapanlar bilir. Bu 
yüzden bu dergiyi çıkaran arkadaşların nasıl 
bir özveri gösterdiklerini anlamaya çalışıyor, 
onları da takdir ediyorum.  Oduncunun “hık” 
deyicisi durumuna düştüğümün farkındayım 
ama, ne yapayım ki elimden gelen bu!

Bu dergiye katkı yapan arkadaşlar aynı 
dünya görüşünü paylaşmıyorlar. Ama hepsi-
nin ortak bir derdi var: Çumra ve Çumra kül-
türü. Bazı arkadaşlar Çumra üzerine düşün-
müşler, kendi memleketleri ile ilgili kitaplar, 
yazılar yazmışlar ve yazmaya da devam edi-

yorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar!  Benim du-
rumum biraz farklı. İtiraf edeyim. Yazdıklarım 
Çumra üzerine kafa yormamdan kaynaklan-
mıyor.  Burada doğup büyüdüğüm, çocukluk 
ve gençlik yıllarım burada geçtiği için, ister 
istemez; memleketimin taşından toprağın-
dan, suyundan ve insanlarından etkilendim. 
Elim de kalem tuttuğu için, yaşadıklarım 
yazdıklarıma da yansımıştır. Kendime haksız-
lık etmeyeyim. İlk çıkış noktam çocukluk ve 
gençlik anılarımdı, sonra Çumra üzerine dü-
şünen arkadaşlara özendim.  Dolayısıyla ben 
de Çumra üzerinde düşünmeye başladım. Az 
şey midir bu?

Çocukluğum Bardakçı Mahallesi’nin toz-
lu- çamurlu sokaklarında, arkadaşlarla bir-
likte top oynadığımız arsalarında geçti. Liseyi 
bitirdikten sonra üniversite eğitimi için ayrı-
lış… Tatillerde Çumra’daydım tabii. Derken 
iş hayatı. Bayram günlerini baba evinde ve eş 
dost ziyaretleriyle geçiriyordum. Yıllık izinle-
rinin bir kısmın kullanmak için kaldığım bir 
yer oldu Çumra. Emeklilikten sonra Konya’ya 
yerleştim.  Nerdeyse unutmaya başladığım 
memleketimi tekrar hatırladım.

Artık kendi kimliğimi şöyle tanımlıyorum: 
Çumra’da göçmenim.  Konya’da Çumralıyım. 
Gerek iş için gerek seyahat amacıyla gittiğim 
Türkiye’nin diğer yörelerinde, “Nerelisin?” 
diye soranlara “Konyalıyım” diyorum. Yurt 
dışına çıktığınızda sorulan şey milliyetinizdir. 
Onlara da Türk olduğumu söylüyorum.
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NADİRE
YETİŞ

ÇUMRAMIZ İÇİN DUYDUĞUM 
EN GÜZEL HABERDİ

Bir yıldır sevgiyle, emekle, gayretle bu-
günlere getirdiğimiz DOKUZ BİN YIL-
LIK DELİKANLI ÇUMRA DERGİMİZİN 

birinci yılına ermesinin mutluluğunu ve guru-
runu yaşıyorum.

Öncelikle sizlere daha  dergimiz fikir aşa-
masındayken hissettiğim duyguları, bütün sa-
mimiyetimle aktarmak istiyorum. Dergimizin 
bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan 
bu işin mimarlarından olan Sedat Ulupınarlı 
hocam yaklaşık bir yıl önce beni aradı. Nadire 
hocam “Çumra da kültür ve sanat dergisi çıkar-
mayı düşünüyoruz,  senin de desteğine ihtiya-
cımız var, yazılarınla yanımızda olur musun?” 
diye sorduğunda o kadar mutlu olmuştum ki, 
o an  duyduğum sevinci daha dün gibi hatırlı-
yorum. Yıllardır Çumra için hayalini kurduğum 
bir derginin yayınlanacak olma düşüncesi ve 
bu dergi için benim de katkımın olacağını dü-
şünmek beni gerçekten hem çok mutlu etmiş 
hem de bir o kadar da şaşırmama neden ol-
muştu. Şaşkınlığımı bir an üstümden atıp tabi 
ki hocam Çumra için elimden geleni yaparım 
bu konuda hiç kuşkunuz olmasın, yeter ki böyle 
güzel bir adım atılsın dedim. 

Zaten Çumra da sosyal hayatı, kültür ve 
sanatı besleyen en önemli unsurlardan birinin 
böyle güzel dergilerle  olabileceğini düşünen 
biri oldum her zaman. Kültür her ne kadar sa-
natı etkiliyorsa da sanat da kültürleri etkiler, 
geliştirir, besler, güzelleştirir. Sanat ve kültü-
rün en önemli ilişkisi ise o kültürün özelliklerini 
kuşaklar boyunca taşımasıdır. Bu tür dergiler 
insana ve topluma kendini geliştirme fırsatı 
da sunar. Algılama, sorgulama düşünme gibi 
yeteneklerini ve duygusal açıdan kabiliyetleri-
ni harekete geçirir. En önemlisi kültürümüzün 
korunmasını ve günümüze aktarılmasında rol 
oynar. Atatürk’ün de  dediği gibi… “Sanatsız 
bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş 
demektir.”Çumra’mız adına bu hayat dama-
rımızı hep yaşatmamız gerektiği düşüncesin-
deyim. İlk gününden bu  yana da bunun için 
üstüme düşen ne varsa yapıyorum ve yapmaya 
da devam edeceğim. 

Dergimizin, özellikle bizim jenerasyon için 
ayrı bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Ço-
cukluk ve gençlik yıllarını Çumra da geçirmiş 
biri olarak o kadar sıkıntılı dönemler yaşadık ki. 
O dönemleri yaşayanlar çok iyi bilir. Ailelerimi-

ze kurduğumuz cümlelerin başında hep, Çum-
ra da gidilecek bir yerin olmaması yer alırdı. Bu 
sebeple gezmek istesek bile kendimizi çoğu 
zaman Çumra Otogarından Konya’ya giderken 
bulurduk. Tiyatro, sinema, konser organizas-
yonları bunların hepsi bizim Konya’ya gitmek 
için ailelerimize sunduğumuz nedenlerdi. Yıl-
larca bu durum hiç değişmedi. Kültür ve sanat 
adına atılan adımlar hep eksik ve yarım kaldı. 
Şu an Çumra da değilim ama gençlerimizin 
bu sıkıntılarının hâlâ devam ettiğini biliyorum. 
Umarım Çumra’mız da hak ettiği gibi hayalini 
kurduğumuz organizasyonlara kültür ve sanat 
etkinliklerine en yakın zamanda kavuşur. Böyle 
bir derginin çıkması da hepimiz için bir  umut 
oldu.

İlk  günden bugüne zenginleşen içeriği-
miz, sizlerden bize yansıyanlar, bizden sizlere 
uzanan güzelliklerle verimli bir çalışmaya imza 
attık. Yazarlarımızdan okuruna herkesin sev-
giyle yoğurduğu, beslediği dergimiz inşallah 
bütün heyecanı ve zenginliği ile sizlerle olmaya 
devam edecek. Buna kalben ve yürekten ina-
nıyorum.

Dergimizin  Çumra’mızın kültürüne, geç-
mişin güzel izlerine atıfta bulunurken sizlere, 
bizlere hepimize güzel bir hatıra olacağına 
inanıyorum. Bir yılı doldurmanın verdiği mut-
lulukla biliyorum ki çok daha güzel gelişmelere 
imza atacağız. Şu an gurbetteyim ama Çumra 
için her daim böyle hizmetlerin içerisinde ol-
maya devam edeceğim.

Son olarak dergimize yazılarıyla, fikirleriy-
le gerek okuyarak gerek paylaşarak gönülden 
katkı sunan herkese şahsım adına çok teşek-
kürlerimi  sunuyorum. Özellikle Sedat Ulupı-
narlı’ya Sadık Gökce’ye  ve  Abdullah Sucu’ya 
ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Onlar bu der-
ginin baş mimarları olarak gelecek nesillere 
Çumra’nın adını böyle güzel bir dergiyle anım-
satacakları için.

Dokuz Bin Yıllık Delikanlı Çumra dergisiyle 
tarihimizin dokusu değdi yüreğimize ve değ-
meye de devam edecek. Rabbim utandırmasın 
daha nice yaşlara hep birlikte ulaşmamız dilek-
lerimle.
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DAHA NİCE YILLARA ÇUMRA

M. ZEKİ
TÜRKER

Çumra Kültür ve Sanat Topluluğu’nun 
Konya Yenigün Gazetesi’nin ilavesi 
olarak çıkarmış olduğu “Dokuz Bin 
Yıllık Delikanlı ÇUMRA” dergimiz 

hamdolsun 12. sayısını yayınladı.
Çumra 26 Haziran 1926 yılında, 30 Ma-

yıs 1926 tarihli 404 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan kanunla ilçe olmuştur. İlçe olduğu 
tarihte Çumra merkezde Almanların yapmış 
olduğu Berlin-Bağdat demiryolu kapsamında 
sadece istasyon binası ve lojmanları mevcut-
tu. Yine Çarşamba Kanalının açılmasını sağla-
yan sulama projesi kapsamında, şu an ki Dev-
let Su İşleri’nin bulunduğu yerde, Almanlar 
tarafından yapılan binalar vardı.

İçeri Çumralı Rakım Çumralı istasyonun 
arkasında ki arazisine bir çiftlik kurdu, ar-
dından bir de bölgenin ilk değirmenini yaptı. 
Hükümet binası da yapıldıktan sonra, istas-
yon ve hükümet binası arasındaki caddeye 
Çumra’nın ilk dükkânları açılmaya başladı. 
Ardından civarda ki köylerden bazı aileler İl-
çeye göç etmeye başladılar. Yörük köyleri bu 
konuda başı çekti. 1936-1950 yıllarında Bul-
garistan ve Yunanistan ile yapılan mübadele 
döneminde gelenler ile şehir büyümeye baş-
ladı. 1950’den itibaren dağ köylerinden gelen 
köylülerin, çiftçiliğe olan kabiliyetlerinden ve 
çalışma azimlerinden dolayı Çumra bir tarım 
şehri olmuştur.

 O yıllarda her pazartesi kurulan pazara 
gelen köylüler “Çumra’ya gideceğiz” demez-
ler “İskele’ye gideceğiz” derlerdi. Yakın köyler 
olan Okçu, Karamankırı (Güvercinlik), Fethi-
ye, Batum (Beylerce) ve Alemdar gibi köyler-
den gelen halk eşekleriyle, daha uzakta olan-
lar ise at arabasıyla gelirlerdi.

 2000’li yıllara geldiğimizde Torku Şeker 
Fabrikası’nın kurulmasıyla Çumra, marka bir 
şehir haline gelmiş, Tarım Başkenti olmuştur.

 2021 yılında, Sadık Gökce Başkanlığında 
kurduğumuz, Çumra Kültür ve Sanat toplulu-
ğunun Yenigün Gazetesi ilavesi olarak çıkart-
mış olduğu ‘Dokuz Bin Yıllık Delikanlı Çumra’ 
dergisi, Cumhuriyet Dönemi yerleşim yerle-
rinden biri olan İlçemizin; dününü, bugünü 
yazıya dökerek, gelecek nesillere doğru bil-
giler aktarma konusunda önemli bir misyon 
üstlenmiştir. Ayrıca Şehrimizin sosyo-ekono-

mik ve sosyo-kültürel zenginliklerinin kayıt 
altına alınması konusunda da çalışmaktadır.

 Dergimizin Yayın Kurulu Başkanı Sadık 
Gökce başta olmak üzere, Çumra’mızın bir-
birinden değerli kalemlerinin yazıları ile 1. 
yılımızı başarı ile tamamlamış bulunmakta-
yız. Rabbim hepimize daha nice yıllar, güzel 
ilçemize ve güzel insanımıza hizmet etmeyi 
nasip etsin...

 Dergimizin bugünlere gelmesine vesile 
olan, Konya Yenigün Gazetesi sahibi, Çumra 
sevdalısı, hemşerim, kardeşim, güzel insan 
Mustafa Aslan beye teşekkür ediyor, şük-
ranlarımı sunuyorum. Bu dönemde bize her 
konuda yardımcı olan, Çumra’mızın çalışkan 
Belediye Başkanı Recep Candan ve ekibine de 
teşekkürlerimizi sunarız.

 Dergimizin okuyucuya ulaşacak hale gel-
mesini sağlayan Gazeteci-Yazar Sadık Gökce 
ve tüm arkadaşlarımıza, Çatalhöyük Kenti 
Çumra adına tekrar teşekkür ediyorum. İn-
şallah daha uzun yıllar birlikte aşk ve şevkle 
güzel Çumra’mıza hizmet etmek nasip olur...

 Kalın sağlıcakla...
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M. YAVUZ 
ÇOLAK

NEDEN YAZIYORUZ?

T am bir yıl geçmiş üzerinden; Çumra 
Kültür ve Sanat Grubumuz emek-
leme dönemini aşmış, yürümeye 

başlamış. Gelin bu sevinci, duygularımızı 
paylaşalım insanlarımızla diyerek toplanıp 
durum değerlendirmesi yaptık.

Çumra’mıza borcumuz var; eli kalem 
tutan, söyleyecek sözü olan varsa işte mey-
dan, buyursun herkese kapı açık diyerek 
başlamıştık. Bu bir gönül işi, gelecek nesil-
lere ışık tutmak için yazmalı, yakılan meşa-
lenin ışığını canlı tutmalıyız. Buna inandı-
ğım için bize ayrılan sayfada, yazmanın ve 
okumanın benim gözümde ve gönlümdeki 
yerini anlatabilmek için bu başlığı seçtim.

Yıllar önce; mensubu olduğum Tarım 
Bakanlığının aylık yayını olan ‘Tarım ve 
Köy’ dergisinde muhteşem yazıları çıkan 
A. Yavuz Civelek adında bir bürokrat, bir 
makalesinde benim meramımı kurduğu şu 
cümlelerle bir çırpıda anlatmıştı:   

“Yazmak ayrıcalıklı kılar insanı. Çünkü 
yazı, insanın ölüme karşı geliştirdiği bir de-
vamlılık reçetesi… Yani, ebedi konuşma-
nın yoludur.’’

‘‘Yazmıyorsanız, hiç zararı yok; nasıl 
olsa farkına vararak veya varmadan, yaşa-
dığınız bütün bir hayatı, her şeyiyle yazıp 
durmadasınız... Ama ne olur, okumaktan 
hiç vazgeçmeyin… Çünkü kitabımızın da 
en başında o yazıyor… OKU.’’

Yerim dar, uzun uzadıya bu konuyu 
yazmak isterdim. Hepimizin içini yara eden 
bir sorunumuzdur okumamak, okumayı 
sevmemek! Herkes çocuğuna söyler, top-
luma laf atar, hocası öğrencisini, yöneten-
ler vatandaşı, büyükler küçükleri hep suçlu 
sandalyesine oturtur ama kendisini bitürlü 
görüp özeleştiri yapmaz! Yolunu bulama-
dık, okumayı yazmayı sevdirmenin sırrını 
çözemedik gitti… Heba ettik yılları, koca 
bir nesil en büyük ihtiyacımız olan bilgiye, 
kültüre ve teknolojiye en kolay ulaşılacak 
yolun çok okumaktan geçtiğini kavrayama-
dı. Nasıl yarışacağız dünyayla diye kendine 
sormak yerine kestirmeden ‘bilgisi olmasa 
da fikri var’ bir duruma geldik! Acı sözler 
bunlar biliyorum ama gerçekler de acıtıyor 

insanı. Yavuz Bülent Bakilerin konuyla il-
gili bir köşe yazısında resmi kanallardan 
ulaştığını söylediği bir istatistikte, gelişmiş 
ülkelerden örnekler vererek; Almanya, 
Fransa ve Japonya gibi ülkelerde her yıl bin 
kişiye ortalama 1000 ila 1500 arasında ki-
tap basıldığını, bizim ülkede bu ortalama-
nın 1000 kişi için sadece 7 kitap basıldığını 
yazmıştı. Ayrıca insanın en çok ihtiyaç duy-
duğu listede kitap okumanın yine bu ülke-
lerde ilk beş ila onuncu sıraya yerleşirken 
bizim ülkemizde maalesef kitap 123.cü sı-
raya yerleşebilmiş. Genç nesilde okumanın 
istenildiği seviyede değil elbette ama arttı-
ğını gözlemliyor, seviniyorum. Sözün özü; 
okuyan, yazan çok ama çok değerlidir. Sa-
yıları artsın inşallah, bir hikayeyle bitirmek 
istiyorum…

Kırk sene hüküm giyen bir mahkûm, 
hayata tutunmak ve psikolojisini güçlü 
tutup kafayı bozmamak için hapiste ara-
yış içindedir. Bir karınca çıkagelir bir gün 
hücresine. Onu eğitmeye, çeşitli akrobatik 
hareketler öğretmeye, komutlar verip gös-
teriler yaptırmaya çalışır. Sabırla, azimle 
başarır; kırk yılın sonunda dostu karınca 
kolunda dışarı çıktığında özgürlüğün tadını 
birlikte çıkaracaklardır. Bir lokantaya girip 
yemek söyler, bu arada omuzunda temizlik 
beziyle yaklaşan garsona bir gösteri yapıp 
karıncanın marifetlerini sunmak için ma-
saya atlayıp amuda kalkması için talimat 
verir! Parmağıyla garsona işaret edip izle-
mesini isterken, kaşla göz arasında omu-
zundan temizlik bezini alan garson dur 
yapma demeye kalmaz karıncayı eziverir 
parmaklarıyla! Kırk yıllık emek bir garso-
nun temizlik bezinin altında can verir!

Okuyan, yazan insanları toplum neden 
anlamak istemez diye sorduğum bir bü-
yüğüm anlatmıştı bu hikâyeyi. Sürçü lisan 
ettikse affola. 

Saygılarımla…
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ÇUMRA’NIN İLK MÜFTÜLERİ

SEDAT
ULUPINARLI

Bu sayımızda sizlere Çumra’da müf-
tülük görevinde bulunmuş üç kişinin 
hayatından kesitler vermeye çalışa-

cağız. Yazımız akademik bir çalışma olmadı-
ğından ve yer darlığından dolayı kısa tutmaya 
çalıştık. Bu konuları çalışmak isteyenler için 
bunlar bir ön bilgidir, yol açmaktır.  

ELMASUNLU (GÜNEYSINIR) 
HACI TAHİR GÜNDÜZ

Çumra’da Müftü olarak ilk dönemlerde 
hizmet eden büyüklerimizden birisi de Elma-
sun’lu Hacı Tahir Efendi olarak bilinen Tahir 
Gündüz Hoca efendidir. Tahir Gündüz hoca 
1989 yılında Elmasun’ da Veli Efendi ile Fa-
tıma Hanımın çocukları olarak dünyaya gel-
miştir. Diğer bütün öğrenciler gibi Tahir Gün-
düz hoca ’da ilk tahsilini köyünde tamamlar 
ve medrese eğitimi için Konya’ya gider. O 
dönemin meşhur âlimlerinden olan Hadimli 
Mehmet Vehbi hocada okuyarak icazetini alır.

Aldığı icazet ile kendisine ilim tahsilinin 
yolları açılan Tahir Gündüz hoca temin ettiği 
desteklerle Mısır’a gider ve El-Ezher Üniversi-
tesine kaydolur. Orada 8 yıl kadar kalan Tahir 
Gündüz hoca kendisini yetiştiren ve emeği 
büyük olan hocası Şeyh Bahit El- Muti’den 

ikinci bir icazet alır ve memlekete geri döner.
 Tahir Gündüz hoca Mısır’da talebe iken 

bulunduğu dönemlerde aynı zamanda Mısır 
Hidivi Abbas Halim Paşa’nın da baş imamlı-
ğını yapmış ve bu sayede rahat bir öğrenci-
lik dönemi geçirmiştir. Mısır’da hem okuyup 
hem de imamlık yaptığı dönemlerde Milli Şa-
irimiz Mehmet Akif Ersoy’da Mısıra gelmiş ve 
Tahir Gündüz hoca kendisiyle orada görüşüp 
tanışmıştır.

Memlekete döndükten sonra 1921-1926 
yılları arasında Dinek Nahiyesinde görev yap-
mış ve burada hem halkı irşat etmiş hem de 
öğrenci yetiştirmiştir.1932 yılına kadar Dinek 
Nahiyesinde hizmet eden Tahir Gündüz hoca 
bu tarihte Karapınar Müftülüğüne tayin edilir. 
Karapınar’da yaptığı etkili çalışmalar ve orta-
ya koyduğu üstün hizmet anlayışıyla 10 yıl 
hizmet etmiş ve 1942 yılında Çumra Müftü-
lük ve vaizlik görevine getirilmiştir. Çumra’da 
8 yıl kadar hizmet eden Tahir Gündüz hoca 
ilmiyle amil bir insandı. 1964 yılında vefat 
eden Tahir Gündüz hoca aynı zamanda Kon-
ya’nın büyük âlimlerinden Hacı Veyis Zade 
Mustafa Efendinin de yakın dostu ve arkada-
şıdır. Allah rahmet eylesin.

ALİ RIZA OĞUZAY
Çumra’nın ilk dönem hizmet eden ve 

müftülük hizmetlerinin yaygınlaşması için 
gayret sarf edenlerden birisi de şüphe yok 
ki Müftü Ali Rıza Oğuzay’dır. Bozkır’ın Dere 
köyünde Mustafa Efendi ile Fatıma Hanımın 
evlatları olarak 1881 yılında dünyaya gelen 
Ali Rıza Oğuzay altı yaşlarında iken babasını 
kaybetmiş ve eğitimine annesi ile kardeşleri-
nin himayesinde devam etmiştir.

İlk okuluna Karacahisar’da başlayan Ali 
Rıza Oğuzay daha sonra Konya’ya gelir ve 
tahsiline burada devam eder. Medrese eği-
timini üstün başarı ile tamamlayan Ali Rıza 
Efendi hocalarından aldığı icazet ile köyüne 
geri gelir ve hem öğrenci yetiştirmeye hem de 
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halka vaaz ve nasihat dersleriyle irşat faaliyet-
lerine başlar. Medreselerin kapanmasına rağ-
men derslerini özel olarak vermeye ve halkı 
dini konularda aydınlatmaya devam eder. O 
dönemlerde özellikle öğrencilerinin üstünde 
azimle ve gayretle çalışıp onları yetiştirmiştir. 
Yine o dönemde gayretle ve azimle üstünde 
durup yetiştirdiği talebelerinden biriside Boz-
kırlı Mustafa Parlaktürk Hoca’dır.

Müftü Ali Rıza Efendi 1938-1941 yılları 
arasında Konya Kapu camiinde vaaz ve irşat 
görevi yürütmeye başlar. Yaptığı etkili vaazla-
rı halkın dikkatinden kaçmaz. Özellikle Konya 
Alibeyhüyüğü kasabasının halkının ısrarları 
üzerine buraya taşınır ve faaliyetlerine bu-
rada devam eder. Burada da hem halkı irşat 
faaliyetleri hem de öğrenci yetiştirip insanları 
din konunda eğitme faaliyetlerine önem ver-
miştir. Alibeyhüyüğü’nde yaklaşık on yıl ka-
dar kalarak hizmet eden Ali Rıza Oğuzay hoca 
kasaba halkının üzerinde derin izler bırakmış 
ve sevilen bir insan olmuştur.

Alibeyhüyüğü Kasabasından ayrılan Müf-
tü Ali Rıza Oğuzay hoca halkın isteği üzerine 
Çumra’ya Müftü olarak atanır ve göreve baş-
lar. 29.08.1951 tarihinde Çumra’ya müftü 
olarak atanan Ali Rıza Oğuzay hoca bundan 
bir yıl sonra 23.10.1952 tarihinde emekliye 
ayrılır ve hacca gider. Hac dönüşünde aynı yıl 
içerisinde vefat eder. Çumra’da kaldığı bir yıl 
gibi kısa zamanda ortaya koyduğu gönül ve 

ilim hizmetleri unutulmamıştır. Mekânı cen-
net olsun.

MEHMET VEHBİ YILDIRIM
21.05.1953 tarihinden 17.07.1961 ta-

rihine kadar Çumra’da Müftü olarak görev 
yapan Mehmet Vehbi Efendi 1899 yılında 
Çumra’ya bağlı Aydoğmuş (Dorla) köyünde 
dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini Müderris olan 
babası Süleyman Efendinin medresesinde ta-
mamlayan Mehmet Vehbi Efendi ilk icazetini 
babasından almıştır. Kendisini yetiştirmek ve 
geliştirmek için babasının tavsiyesi üzerine 
Sivaslı Ali Kemal ve Konya Müftüsü Yalvaçlı 
Ömer Vehbi Efendiden dersler aldı.

 Babası Süleyman Efendi oğlu Mehmet 
Vehbi’ye feraiz ilmini öğrenmesi için telkinde 
bulunur. Mehmet Vehbi Efendi, babası Süley-
man Efendinin tavsiyesi üzerine feraiz ilmine 
yönelir ve bu konuda kendisini geliştirerek ih-
tisas sahibi olur. Babasının vefatı üzerine kö-
yüne dönen Mehmet Vehbi Efendi hem köy-
de müderrislik yapar hem de dini konularda 
halka yardımcı olmaya çalışır. Tabi bu arada 
kendisini de diğer dini hassasiyetler ve konu-
lar hakkında geliştirmeye çalışmaktadır. Med-
reselerin kapatılmasını müteakip kendisine 
ait olan mülkü devlete devreder ve köyünde 
bir okul yapılmasını temin eder. Müderrislik 
yaptığı dönemde halkın kendisine vermek is-
tediği bedeli ve harcırahı kabul etmeyerek ge-
çimini ziraat işleriyle uğraşıp temin etmiştir.
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Halk tarafından çok sevilen ve kendi-
sine çok güvenilen Mehmet Vehbi Efendi 
21.05. 1953 tarihinde Çumra Müftülüğüne 
getirilir. Mehmet Vehbi Efendi bu görevde 
17.07.1961 yılına kadar kalır. Aslında göre-
ve devam etmek istemektedir. Lakin doğu 
illerine tayininin çıkması üzerine yaşının da 
ilerlemeye başlaması sebebiyle istifa eder ve 
evine çekilerek geri kalan hayatını ibadet ve 
ilimle geçirir.

Bölgenin en aydın ilim adamlarından bi-

risi olan Mehmet Vehbi Efendi, babasının 
kendisini okuttuğu gibi oda evlatlarını okut-
muştur. Mehmet Vehbi Efendinin çocukları 
Dr. Ekrem Yıldırım, Av. Naci Yıldırım ve Akif 
Yıldırım’dır. Çocuklarından Dr. Ekrem Yıldı-
rım Çumra’mızda ilk dönemlerde 1958-1963 
yılları arasında doktorluk yapmıştır.

1966 yılında 77 yaşında vefat eden Meh-
met Vehbi Efendi kendisinin vasiyeti üzerine 
köyü olan Aydoğmuş’ta toprağa verilir. Allah 
rahmet eylesin.

BİR ÇUMRA VARDIR GÖZÜMDE

VEHBİ 
GÜRCAN

O gözler, alır beni götürür, bilinmez diyarlara.
Ezelden beri sevdim seni, sevmek sanat sa.
Dur, dön de bir sor. Çatal höyükteki ustalara.
Aşkı çizemedi ne deriye ne bakıra ne de toprağa.

Karkın, Avşar boyundan Çumra güzeli. 
Ne de güzel şalvarı yazması, pazeni.
Paşa camisinde dua ettim yaktım kalbimi.
Çarşamba çayı ile suladım. Köz ettim dertleri.

Bir tren yolu var doğrudan ırak elinden gelir. 
Haydarpaşa garında son bulur, son durak denir.
Aşk İstanbul’da başlarda Çumra’da beklenir.
Bağdat çok yakın Çumra güzeli sevmek gerekir

Kendine has dili, bölesi, cicisi bibisi var.
Şivesi güzel Çumra güzeli, geliyrik Hazar.
Sürgüç’te cirit oynar, Hotamış’da kamış toplar.
Sırtını dayamış Karadağa, zirvelerde yılkı atlar
Sözlerin ne de güzel Çumra güzeli, şeker bal.

Kavun, havuç, pancar, dur da yol boyundan al.
Ağzında bir türkü bir şiir bir ferman.
Ellerin kınalı, gönlün yaralı, ürkek bir ceylan.

Seviyorum Çumra güzeli, aklımdasın her an.
Çumra’m büyük ovana, sığmaz taşar, sevdam.
Toprağın gibi deşeledikçe, aşikâr olur yaram.
Tarihin çok eski ama, var mı benim gibi yanan.

Bir garip dağlıyım Hadim Taşkent elinden
Bir şiir dökülür yürekten gelen sesle sevgiden
Belki anlatamaz memleketi en güzel yerden
Ama seni anlatır ezber yapmış baktığı gözden.
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DERGİMİZİN BİRİNCİ CİLDİ TAMAMLANDI. 
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN RECEP CANDAN VE                      

GAZETESİ SAHİBİ SAYIN MUSTAFA ARSLAN’IN 
KATKILARIYLA CİLT HALİNE GETİRİLDİ. EMEĞİ GEÇEN 

HERKESE ÇUMRA KÜLTÜR SANAT TOPLULUĞU OLARAK 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
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Konya OSB İhsandede Cad. 20. Sokak No:19/1 42300
   Selçuklu / KONYA     wTel: 0332 2391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

22-45 Yaş Aralığında

• EKSANTRIK PRESÇI 
VE VASIFSIZ 5 KIŞI

• MEKANIK BAKIM USTASI
• EL HADDESI 

KULLANABILEN 
PERSONEL ALINACAKTIR

3Maaş + Mesai + Servis + Yemek
3Müracaatlar fabrikamızın insan

 kaynakları birimine şahsen yapılacaktır. DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

3DEPOCU
3FORKLIFT  
OPERATÖRÜ

3MAKINE BAKIM 
ELEMANI 

3VASIFSIZ 
BAY – BAYAN 

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.
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20-35 YAŞ ARASI
EN AZ ORTAÖĞRETİM VE 

LİSE MEZUNU
TAKIM ÇALIŞMASINA 

UYUM SAĞLAYAN, 
DENEYİMLİ BELGESİ OLAN, 
DEVAMSIZLIK YAPMAYACAK 

BEDEN İŞÇİSİ
 ARANIYOR

FİRMAMIZDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

Askerliğini Fiilen Yapmış veya Muaf
Ulaşım Ücreti ve Yemekhane Desteği

1.Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cad. No:20 Konya/ Selçuklu
TEKNİK IŞIL İŞLEM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEL: 0332 251 32 92

.CNC TORNA OPERATÖRÜ 
(PROGRAM YAZABİLEN)

.KALİTE KONTROL ELEMANI 
(ÖLÇÜM ALETLERİNE HAKİM)

.TEKNİK RESSAM
.MAKİNE MÜHENDİSİ

.DIŞ TİCARET PERSONELİ 
(TECRÜBELİ) ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

Mevlüt Ceylan Metal Dişli Mak.Oto.Nak.San.Tic.Ltd.Şti.
Büyük Kayacık Mah Org. San 4. Bölge 405 Nolu sk No:4

Selçuklu/KONYA

MEVLÜT CEYLAN METAL

TEL: +90 332 345 13 46  
FAX: +90 332 345 13 47

bilgi@mevlutceylan.com.tr

MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

BAŞSAĞLIĞI
GİTAŞ Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 

Tic. ve San. A.Ş ortaklarından 

Hacı 
Yaşar 

AYDOĞAN’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet,  

ailesi ve yakınlarına  
Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

GİTAŞ Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tic. ve San. A.Ş ortaklarından Hacı Yaşar Aydoğan 89 
yaşında vefat etti. Merhum Hacı Yaşar Aydoğan’ın cenazesi dün Apak Mezarlığına defnedildi

Hacı Yaşar Aydoğan 
dualarla defnedildi
GİTAŞ Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 

Tic. ve San. A.Ş   ortaklarından Hacı 
Yaşar Aydoğan 89 yaşında vefat etti. 
Merhum Hacı Yaşar Aydoğan’ın 
cenazesi dün  cuma namazına mü-
teakiben Karapınar Sultan Selim 
Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından dualarla  Apak Mezarlığına 
defnedildi.  Aydoğan ailesini acı gün-
lerinde sevenlerinin ve yakınlarının 
yanı sıra iş adamları ve sanayiciler 
yalnız bırakmadı. Aydoğan ailesi ce-
naze namazının ardından taziyeleri 
kabul etti.  Merhum Hacı Ali Doğan 
1 erkek 5 kız çocuk babasıydı. Kon-
ya Yenigün Gazetesi olarak mer-
hum Hacı Yaşar Aydoğan’a Yüce 
Allah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



Milli halterciler madalya rekoru kırdı

Halter Milli Takımları, Büyükler Avrupa, 
Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 
40 günde 18'i altın 64 madalya kazanarak dün-
ya halter camiasında dikkatleri üzerine çekti.  
Ay-yıldızlı halterciler Arnavutluk'ta 28 Mayıs-5 
Haziran tarihlerinde düzenlenen Büyükler Avru-
pa Şampiyonası'nda 37 ülke arasında topladığı 
690 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanarak 
altın madalya elde ederken, organizasyonda 
Ukrayna ikinci, İngiltere ise üçüncü oldu.  Tür-
kiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 
"Arnavutluk'ta Avrupa Şampiyonasında, Yuna-
nistan'da Dünya Gençler Şampiyonası'nda ve 
son olarak Meksika'da Yıldızlar Dünya Şampi-
yonası'nda, kısa bir sürede 3 kulvarda halterci-

lerimiz 18'i altın 64 madalya kazandı. Hepsini 
kutluyorum." diye konuştu. Göreve geldikten 
sonra kısa süre içerisinde bütün kurullarımız-
la neler yapabilecekleri üzerinde hızlıca karar 
verip, yeni bir bakış açısıyla halterin önünü 
açtıklarını vurgulayan Ünlü, şu ifadeleri kullan-
dı: "Bu çocuklar altın gibi çocuklar. Hepsi pırıl 
pırıl, devletimizin verdikleri emekleri, hocala-
rının, federasyonumuzun verdiği emekleri zayi 
etmediler. Halterde çok daha güzel günler için 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halter branşımız 
yaza çok iyi başladı, İslami Dayanışma Oyun-
ları, Akdeniz Oyunları'nda ve bütün şampiyo-
nalarda İstiklal Marşı'mızı okutmanın gayreti 
içerisinde olacağız." n AA

Fenerbahçe’nin kamp 
programı belli oldu

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan 
paylaşıma göre yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren 
futbol A takımının, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da, 
Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg 
bölgesinde kampa gireceği bildirildi. Takımın kamp sürecinde, 
2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Tem-
muz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile maç 
yapacağı belirtilen açıklamada, TSİ 18.30'da başlayacak her iki 
karşılaşmanın da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda ger-
çekleşeceği aktarıldı. n AA
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Riva'daki Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 
gerçekleştirilen imza törenine TFF 
Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beIN 
Media Group CEO'su Yousef Al-Oba-
idly katıldı. Büyükekşi, 2.2 milyar liralık 
bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. 
Türk futbolu için çok önemli bir gün 
yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bu 
süreç 7 aydan beri devam eden bir 
süre. Kulüpler Birliği Vakfı da bu süre-
cin içindeydi. Biz 1 hafta önce yöneti-
me geldiğimizde aslında anlaşılmış bir 
rakam vardı. S

por Toto isim hakkı hariç 2 mil-
yar 50 milyon liraydı bu rakam. Bu 2 
yıllık sözleşme önümüzdeki sözleşme 
TÜFE bölü 2 şeklinden 1 yıl sonra 
devam edecek bir anlaşmaydı. O za-
manki başkan Ahmet Ağaoğlu 'muta-
bıkız, yetki veriyoruz' dedi. Yaptığımız 
görüşmelerde bu rakamın bizim için 
bir takım şartlar konusunda verdiğim 
öneriler ve çalışmalara Yousef Bey'in 
olumlu yaklaşması üzerine anlaşmanın 
150 milyon lira daha yukarı çıkmasını 
sağladık. 2.2 milyar lira üzerinden an-

laşmayı imzalayacağız. Kulüpler Birliği 
Vakfı'nın istediği rakamın üzerinde." 
ifadelerini kullandı.

‘LİG İÇİN PROJELERİMİZ VAR’
TFF yönetimine yeni bir bakışla 

soyunduklarını aktaran Büyükekşi, 
şöyle devam etti: "Bu işe giren arka-
daşlarımızla el ele çalışmak istiyoruz. 

Yan yana olmak istiyoruz. Gönül ister 
ki 3-4 milyarları hedefleyelim, marka 
değerimizi artırırsak sadece futbolun 
değil ülke tanıtımımıza katkı sağlaya-
cağımızı düşünüyoruz. İnşallah başka 
projelerimiz var. Futbolun eksikliğini 
hissettiği en önemli konu güven. Ben 
yönetimimize güveniyorum dedim. 

Türk futbol ekosisteminde hepimiz 
birbirimize güvenmeyi ön plana alma-
mız lazım. Birbirimizle kavga ederek bir 
yere varamayız.

 Uzun zamandır iş ortağımız olan 
beIN'le yine beraberiz. 16 Haziran Per-
şembe günü genel kurulumuz bizi gö-
reve getirdi. TFF seçimleri öncesinde 

tüm kulüplerimizle yaptığımız değerli 
istişarelerle yol haritamızı belirlemiştik. 
Birlikte başaracağız anlayışıyla başla-
dığımız yeni dönemde kaybedecek 1 
dakikamız bile olmadığını söyledik ve 
radikal kararlar aldık. Yeni dönemde 
tüm kurullarımızı yeniden oluşturmak 
için yaptığım çağrı sürecini tamamla-

ma yolunda hızla ilerliyoruz. Kurullar 
istifalarını verdi hepsine ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Büyük hassasiyetle 
1 yılda maksimum verimli olmak için 
oluşturduğumuz yönetim kurulunu 
dün paylaştık. Tüm arkadaşlarım çalış-
malarına başladı."
n AA

Süper Lig’in marka 
değeri artmalı

TFF ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 
sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı. TFF Başkanı Büyükekçi, marka değerinin artması gerektiğini bildirdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun 
Özbek, sürdürülebilir mali yapıdan ödün 
vermeden 2022-2023 sezonunda şam-
piyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. 
Özbek, Nef Stadı'nda yeni teknik direktör 
Okan Buruk için düzenlenen imza törenin-
de basın mensuplarının sorularını yanıtla-
dı. Sportif başarıyı mali disiplinden ödün 
vermeden yakalamak istediklerini aktaran 
Özbek, "Geçmişten gelen tecrübelerimiz, 
Galatasaray'ın son yıllarda yaşadıkları, bir 
amacımız var. Hem sportif başarıyı hem de 
mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek isti-
yoruz." dedi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 
2023'ün Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu 
hatırlatarak, "Sürdürülebilir bir mali yapıya 
sahip değilseniz başarılar geçici oluyor. 
Yönetimim, mali bağımsızlık, tüm branşlar 
için sürdürülebilir mali yapı üzerinde özel-
likle duruyoruz. Bunlara bağlı olarak sürdü-
rülebilir sportif başarı çizgisini yakalamak 
istiyoruz. Önümüzdeki sezon çok önemli. 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cum-
huriyet'i kurmasının 100'üncü yılı. Bu se-
zonda alınacak başarılar diğer sezonlardan 
daha kıymetli. Onun için çalışmalarımızı ya-
pıyoruz." diye konuştu. "Galatasaray'ın önü-
müzdeki 25-30 yılını planlamamız lazım." 
diyen Özbek, "Teslim aldığımız bayrağı ço-
cuklarımıza daha yukarıda teslim etmemiz 
lazım. Yüksek seviyedeki inişler ve çıkış-
ların olmaması gerektiğini düşünüyorum. 
Bu amaçla yönetime talip olduk. Bütün 
projelerimiz ve hareket tarzımızı buna göre 
düzenliyoruz." ifadelerini kullandı. n AA

Özbek, 'Şampiyon olmak istiyoruz'

Özel sporcular 
dünya şampiyonu

Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı, Çekya'da 
düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 30 madalyayla şam-
piyon oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan 
yapılan açıklamaya göre, Down Sendromlular Dünya Atle-
tizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nda atletizm bran-
şında müsabakalar sona erdi. Milli sporcular, 10'a altın, 
gümüş ve bronzla toplamda 30 madalya elde etti. Bu ma-
dalyalarla 254 puan toplayan Türkiye, takım halinde atle-
tizmde dünya şampiyonluğuna ulaştı. İtalya ikinci, Polonya 
üçüncü, Portekiz dördüncü, Meksika ise beşinci sırada yer 
aldı. Milli atlet Emrah Akçakoca da şampiyonada 5 altın, 2 
gümüş ve 2 bronz madalya alarak bir dünya şampiyonasın-
da en fazla madalya kazanan Türk sporcu oldu. Emrah, ma-
dalyaların yanı sıra 100 metrede de kırdığı dünya rekoruyla 
da tarihe geçti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
Başkanı Birol Aydın, tarihi bir başarı elde ettiklerini belir-
terek, "Özel sporcularımız tarih yazıyor, bütün dünya bizleri 
alkışlıyor. Şampiyonada iki dünya rekorunun yeni sahibi 
Türk sporcular oldu. Dünya rekorunu kırarak bizlere büyük 
gurur ve sevinç yaşatan Emirhan Akçakoca ve Dilara Çevik'i 
tebrik ediyorum. Şampiyonada kazandığımız madalyalar 
gösteriyor ki tüm özel sporcularımıza imkan verilince ne-
leri başarabildiklerini tüm dünyaya gösterdiler." ifadelerini 
kullandı. Birol Aydın, kendilerine büyük destek veren başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile emeği geçenlere 
teşekkür etti. n AA

Dursun Özbek



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi önlerinde 
çok acil çözmeleri gereken konular olduğunu belirterek "Değişim yapmak 
için kurulları değiştirmek istiyoruz" dedi.  Başta MHK olmak üzere kurulları 

tekrar oluşturacaklarını belirten Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluk-
lar ile ilgili soruya ise "Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gel-

medi. Şu an çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu 
konu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe 

bakıyoruz. Bu konuyu daha sonra değerlendi-
rebiliriz" açıklamasında bulundu. 

n SPOR SERVİSİ

Türk futbolu çözüm bekliyor

15 25 HAZİRAN 2022SPOR 2

Okan Buruk, 'Dünyanın en mutlu insanıyım'
Galatasaray Futbol Takımı'nda 

teknik direktörlüğe getirilen Okan Bu-
ruk, "Teklif gelince dünyanın en mutlu 
insanı oldum. İnanılmaz bir heyecan 
ve mutluluk var. Hemen hedefleri ve 
yaşayacağımız başarıları hayal etme-
ye başladım." dedi.

 Galatasaray Futbol Takımı'nda 
teknik direktörlüğe getirilen Okan 
Buruk, "Şu anda dünyanın en mutlu 
insanlarından biriyim." dedi. Okan 
Buruk, Nef Stadı'nda başkan Dursun 
Özbek'in de katıldığı imza töreninin 
ardından basın mensuplarının sorula-
rını yanıtladı. 

Galatasaray'da şampiyonluk ya-
şayan Türk teknik direktörlerin daha 
önce sarı-kırmızılı formayı terlettiği-
nin hatırlatılması üzerine Buruk, "Ya-
kın dönemde Fatih Terim ve Hamza 
Hamzaoğlu, Galatasaray forması giy-
miş, şampiyonluk yaşayan hocalar. 
Kriter olarak uyuyor. Psikolojik olarak 

iyi başlıyoruz. Yüksek bir inancımız 
var. Galatasaray'ın hocası olmak is-
tediğimi belki fazla belirttim. Galata-
saray'da çalışmak istediğimi, bunun 
benim için büyük bir onur ve gurur 
olduğunu, bir beklentimin olmadığını, 
sadece Galatasaray'ın hocası olmak 
için elimden gelen her şeyi yapabile-
ceğimi söyledim. Uzun bir seçim sü-
reci oldu. Devamında başkanımız ve 
yönetimimizin kendileri için en doğru-

yu yapma çalışması içinde olduklarını 
gördüm. Teklif gelince dünyanın en 
mutlu insanı oldum. İnanılmaz bir he-
yecan ve mutluluk var. Hemen hedef-
leri ve yaşayacağımız başarıları hayal 
etmeye başladım. Şu anda dünyanın 
en mutlu insanlarından biriyim." diye 
konuştu. 

‘FATİH HOCAM BENİ ARADI’
Okan Buruk, Galatasaray tarihi-

nin en başarılı teknik direktörü olan 

Fatih Terim'in kendisini arayarak ya-
nında olduğunu söylediğini belirtti. 
Futbolculuk döneminde Fatih Terim 
ile çalışan Buruk, "Fatih hoca çok 
değerli, uzun yıllar beraber çalıştık, 
şampiyonluklar yaşadık. Galatasaray 
için çok önemli bir isim. Kendisi dün 
beni aradı, 'Hayırlı olsun. Elimizden 
ne geliyorsa yanınızdayız.' dedi. Onun 
Türk teknik direktörler için açtığı yolda 
ilerlediğimizi, bu görevde elimizden 
gelenin fazlasını yapacağımızı söyle-
dim. Hocaya çok teşekkür ediyorum. 
Yanımızda olduğunu gösterdi." ifade-
lerini kullandı. Uzun yıllardır çalıştığı 
ekibinin kendisiyle olacağını aktaran 
Buruk, "Uzun yıllardır çalıştığım eki-
bimle geliyorum. Onun üzerine ekle-
melerimiz olacak. Birkaç gün içinde 
bunları açıklarız. Kendi ekibim hazır 
ve pazartesi günü takımın başında 
olacağız." değerlendirmesinde bulun-
du. n AA

Süper Lig’in başarılı yerli stoperlerinden biri olan ve 
gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkerim Bar-
dakcı, transferi sonunda netleşti. Galatasaray, Beşiktaş 
ve Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği Abdülkerim Bar-
dakcı sonunda sarı kırmızılı takımla anlaştı. Görüşmele-
rini ilk olarak Fenerbahçe yönetimi ile yapan Konyaspor 
prensipte anlaşmıştı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe Kon-
yaspor’a 3 milyon 300 bin avro bonservis bedeli ödeye-
cekti. Lakin aradan geçen süre zarfında yıllık ücret konu-
sunda Fenerbahçe ile Abdülkerim arasında anlaşmazlık 
yaşandı. Yıllık ücret konusunda Abdülkerim’i tatmin 
etmeyen rakamın sunulması, transferde pürüz çıkardı. 

‘GALATASARAY 
HEMEN DEVREYE GİRDİ’

Beklemeye geçen Konyaspor yönetimi, Abdülke-
rim için bu kez Galatasaray ile masaya oturdu. Uzun 
pazarlıklar sonucu ise Konyaspor bu kez daha düşük 
bir teklif olan 2,8 milyon avro bedeli Bardakcı için kabul 
etti. Konyaspor’un ise bonus olarak 500 bin avro daha 
eklettiği öğrenildi. Kulislerden geçen iddialara göre ise, 
Abdülkerim Bardakcı, yıllık ücret olarak Galatasaray’dan 
1 milyon avro kazanacak.  Bardakcı, geçen sezon 34 
maçta forma giyip 5 gol atıp 4 asist üretmişti.
n SPOR SERVİSİ

Abdülkerim Galatasaray’da!
Konyaspor’un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe’ye transfer olacak iken, araya giren Galata-

saray, oyuncuyu kapan takım oldu. Galatasaray’ın 2.8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi

Konyaspor’dan THY’ye ziyaret

Konyaspor yönetimi Türk Hava Yolları Yönetimine 
nezaket ziyaretinde bulunarak, sponsorluk konusunda 
istişarelerde bulundu. Yeni sezon öncesi sponsor ça-
lışmalarına devam eden Konyaspor’da başkan Fatih 
Özgökçen, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Bolat’ı ziyaret etti. Önümüzdeki sezon UEFA Kon-
ferans Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplamda 
üç kulvarda mücadele edecek olan Konyaspor ciddi bir 

kaynak oluşturarak, takıma önemli bir kazanç sağlama-
yı amaçlıyor. Ziyaret ile alakalı bir açıklama yayınlayan 
Konyaspor yönetimi, “Başkanımız Fatih Özgökçen ve 
Başkan Yardımcımız Kazım Küçükçöğen, Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın 
Ahmet Bolat'ı makamında ziyaret etti. Kulübümüze ver-
diği desteklerden dolayı Sayın Ahmet Bolat'a teşekkür 
ederiz' ifadeleri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

KOMBINEDE ÖĞRENCILERE 
YÜZDE 25 INDIRIM!

Konyaspor’un MEDAŞ Konya Büyükşehir Stad-
yumu’nda oynayacağı Süper Lig ve Avrupa maçla-
rında geçerli olacak 2022-23 sezonu kombine satış 
dönemi, 24 Haziran 2022 Cuma günü 13.00’da baş-
lamıştı. Kombine satışlarında öğrencilere indirimli 
tarife uygulanıyor. Kuzey Üst ve Güney Üst tribün-
lerinden kombine almak isteyen öğrencilere % 25 
oranında indirim yapılıyor. Öğrenci tarifesinden 
yararlanmak isteyenler, stadyum PASSOLİG gişe-
sine giderek öğrenci kimliklerinin ibraz etmesi ge-
rekiyor. İnternet üzerinden alınacak kombinelerde 
öğrenci indirimi geçerli olmayacak. n SPOR SERVİSİ



Agresif forvet istiyorum!
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yeni sezonda sahada iyi mücadele eden bir takım ol-
mak istediklerine işaret ederek, “Stopere sol ayaklı yabancı ile bir Türk oyuncu transfer etmek 

istiyoruz. Ayrıca agresif defans arkasına koşu yapabilen bir oyuncu alacağız” dedi

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Konyaspor, ha-
zırlarını tam gaz sürdürüyor. Teknik patron İlhan Palut gö-
zetiminde Kayacık Tesisleri’nde sürdüren Konyaspor, yeni 
sezon öncesi iddialı bir takım kurmak istiyor. Tesisleri basın 
mensuplarına açan Konyaspor, bu manada antrenmanın bir 
bölümünü gazetecilere açık gerçekleştirdi. Palut, antrenman 
esnasında merak edilenleri cevapladı.   

‘ALT YAPIDAN OYUNCULARIMIZ VAR’
Sağlık kontrolleri ile başlayan antrenmanların devam 
ettiğini kaydeden Palut, “Haziran’ın 27’sinde Er-

zurum’a kamp için geçmeyi düşünüyoruz. 
Çalışmalarımızı orada sürdüreceğiz. 

Temmuz’un 7’sinde hazırlık maçı 
yapmayı planlıyoruz. Hazırlık maçı 
için bazı takımlarla iletişimlerimiz 
sürüyor. Yine olursa Temmuz 
14’de Konya’da bir hazırlık maçı 
yapmayı düşünüyoruz. Trans-
ferlerimizi zaten saymaya gerek 
yok. Bate Borisov ile UEFA Kon-
ferans Ligi’nde önemli bir maça 
çıkacağız. Alt yapıdan 10 tane 
oyuncumuz bizimle beraber 
çalışmalarını sürdürüyor. 1922 
Konyaspor’dan Adem ve Meh-

met Ali takımımızla beraber 
çalışmalara devam edecek-

ler. Çok kalabalık çalışıyoruz. Er-
zurum’a gitmeden bir kamp kadrosu açıklıyoruz. 

Daha ideal bir kadro ile çalışacağız” dedi. 
‘İYİ BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUZ’

Erken transferlerin yeni sezon öncesi önemli olduğu-
nu bildiren Palut, “Erken transferlerle beraber takımı yeni 
sezona daha iyi hazırlama fırsatımız oluyor. Amilton’da 
bizim önemli bir oyuncumuz. Zymer Bytyqi yine önemli 
oyuncumuz. Tempoyu yükselten, rakibi hızıyla etkisiz hale 
getirebilen bir oyun anlayışı içinde olacağız. Yeni transferi-
miz Robert Muric, ters ayak ortalarıyla, şutlarıyla bize katkı 
sunabilecek bir oyuncu profili. Bizde belirlediğimiz oyuncu-
larla yola en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Biz güzel bir 
sezon geçirmek istiyoruz. Geçen sezon olduğu gibi önemli 
başarılar elde etmek hedeflerimiz arasında. Ligden önce iki 
tane UEFA maçı oynayacağımız içinde maç ritmini yakala-
mamız önemli. Antrenman programı ile düzenlemeler ile 
formumuzu korumaya çalışacağız”

‘FORVET OYUNCUSU ALACAĞIZ’
Forvet almayı düşünüyoruz. Agresif bir forvet almayı 

planlıyoruz. Oyun tarzı olarak kesinlikle agresif bir oyuncu 
olmalı. Nedir bu agresiflik? Takıma savunmasına katkı ya-
pacak, defans arkasına koşu yapabilecek. İkili mücadeleler-
de rakibini zorlayacak bir oyuncu profili almayı hedefliyoruz. 
Bunun yanında atabildiği kadar gol atacak bir oyuncu ola-
cak. Diğer 10 kişi topu getirecek, forvet gol atacak. Böyle 

bir anlayışta oyuncu istemiyorum. Az önce bahsettiğim gibi 
agresif bir oyuncu olması önemli. Takımıyla beraber olması 
ve kuvvetli olması gerek. Abdülkerim’de bizler için önemli 
bir oyuncu. İnşallah hem onun için hem de bizim için hayır-
lısı olur” diye konuştu. 

‘GENÇLER DAHA ÇOK FORMA GİYECEK’
Palut, gençlere bu sezon daha fazla şans tanımak is-

tediğini belirtti. Palut sözlerini şöyle sürdürdü, “Hazır genç 
oyuncuları oynatmak isterim. Onları hazırlamak benim göre-
vimdir. Her puan her maç bizler için çok önemli. Geçen sene 
genç oyunculara fazla forma şansı vermediğimizin farkın-
dayız. Takım kurulumumuza baktığımız zaman biraz daha 
tecrübeli isimlere şans vermiştik. Avrupa’ya, Süper Lig’e 
ve Türkiye Kupası’na göre takım kuruluşumuzu sağlıyoruz. 
Burada inşallah üç kulvarda da yer alırız. Gençlere bir şans 
vermek istiyorum onları da değerlendirmek istiyorum. Oy-
natamadığımız gençler içinde 1922 Konyaspor adı altında 
gerçek bir pilot takımı kurmakta istiyoruz. Şans veremediği-
miz oyuncuları 1922 Konyaspor’da takip etmeyi sürdürece-
ğiz. Avrupa’da mücadele edeceğimiz için kendi adıma da bir 
heyecan söz konusu. Ben lige inanılmaz önem veriyorum. 
Avrupa’ya giden kapı ligden geçiyor. Türkiye’yi Avrupa’da en 
iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gruplara kadar ilerlemek 
istiyoruz. Avrupa başka bir durum. Rakibimiz Bate Borisov 
ile alakalı kendi kafamda eksilerini ve artılarını belirledim. İlk 
söylemem gereken yüksek seviyede oynayan tipik bir Kuzey 
Avrupa takımı. Kendileri son derece ritimli. Çok iyi mücadele 
etmememiz gerekiyor. Fizik olarak ta karşılık vermemiz la-
zım. Çok ciddi bir rakiple oynayacağımızın farkındayız” 

‘STOPER ŞART’
Stoper transferinin şart olduğunu beyan eden Palut, 

alternatif olmasının bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, 
“Biliyorsunuz Anicic ile daha önce yollarımızı ayırdık. Ab-
dülkerim’de giderse kesin olarak stopere en az 2 takviye 
yapmak zorundayız. Biri yabancı sol stoper ve alternatif bir 
Türk stoper almayı düşünüyoruz. Sokol’da şu an ileri uçtaki 
tek alternatifimiz. Taraftarımızın desteği gün geçtikçe daha 
da artmaya devam ediyor. Bu sene son 100. yıl kutlamala-
rında da oldum. Taraftarlarımızın heyecanına şahit oldum.  
Bizi destek anlamında yalnız bırakmadılar. Bate Borisov 
maçında taraftarlarımız itici güç olacak. Sahada mücadele 
eden isteyen bir takım olmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek 
için elimizden geleni yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı. 

‘FUTBOLCULARIN HIRSLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ’
Öte yandan 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Koyuncu 

Grup Kayacık Tesisleri’nde yaptığı birinci etap hazırlık kam-
pı ile devam eden Konyaspor günü dün sabah saatlerinde 
yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik Direktör İlhan 
Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen 
antrenman, aktivasyon ve CORE ısınma ile başladı. Futbol-
cular, 5’e 2 ile devam eden antrenmanı dar alanda oyun ile 
sonlandırdı. Antrenman esnasında futbolcuların hırslı oldu-
ğu görüldü. n SAMET AKTAŞ
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